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ایمان  ،امید  ،محبت

دوستان گرامی  ،پولس قدیس  ،رسول امتها  ،می فرماید
سه چیز باقی می ماند  :ایمان  ،امید و محبت (رساله اول
به قرنتیان باب  31ایه  . )31طبق تعالیم کلیسای مقدس
این سه چیز  ،فضائل الهی نامیده می شوند ،چون منشا
آنها خود خدا است  ،او چون رحیم و مهربان است این
فضائل را به انسان می بخشد تا اینکه بتواند راه حقیقت را
پیدا کرده و آنرا تا آخر بپیماید و به کمال زندگی و
سعادت ابدی که همان مالقات با خدا است نائل گردد .
فضیلت ایمان عطیه ای است که با دریافتن راز تعمید
مقدس توسط روح القدس به ما عطا شده است تا اینکه
همزمان با رشد جسمانی رشد روحانی و مسیحی را نیز
داشته باشیم  .از راه ایمان است که تدریجاً پی می بریم
به اینکه خدای واحد و سه گانه مبدأ و مقصد زندگیمان
می باشد  ،از او فیض حیات را دریافت نموده و با بازگشت
به او این حیات را به اوج خود خواهد رسید  .ایمان زنده و
واقعی به ایماندران قدرت می بخشد تا در برابر وسوسه
های این جهان فریبنده ایستادگی کرده و مبارزه کنند .
در رابطه با قدرت ایمان  ،عیسی به شاگردانش فرمود :
«یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید  ...و
به این کوه بگوئید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب
شود و چنین خواهد شد» (انجیل متی باب  13آیه . )13
البته منظور از کوه  ،کوه گناهان و شک و تردیدهای
ماست که بعضی اوقات باعث دلسردی و ناامیدی می شود.
ایمان مسیحی که عبارت است از ارتباطی عمیق با شخص
مسیح که توسط دعای روزانه تقویت و بارور می شود،

به همین دلیل کلیسای مقدس توصیه می کند هرگز از
دعا کردن غافل نمانیم چه در خانواده و چه از راه حضور
در کلیسا و مشارکت در مراسم مذهبی  ،مخصوصاً نماز
روز یکشنبه که سر چشمه فیض و برکات بسیاری
می باشد .نماز برخاسته از دل مبنای پرورش و زنده
نگهداشتن ایمان ما است  .نویسنده رساله به عبرانیان
می گوید« :به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده است و
آنرا کامل می گرداند چشم بدوزیم  .چون او به خاطر
شادی ایکه در انتظارش بود  ،متحمل صلیب شد و به
رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست
راست تخت الهی نشسته است» (باب  31آیه . )1
عطیه امید که یکی از عطایای دیگر خداست  ،باید محرک
زندگی ما مسیحیان باشد  .امید تجربه ای است شخصی و
بنیانش مسیح زنده و چنین امیدی سرچشمه شادی است
و انسان را از افسردگی و مأیوس شدن دور میدارد  .طبق
پیام انجیل مقدس امید حقیقی و اثر گذار آنست که نگاه
درونی  ،ما را به چیزهای نادیدنی متوجه می سازد  ،یعنی
به آن حقایق ایمانی که عقل انسان از درک و فهم آنها
عاجز می ماند  .پولس رسول این حقایق را اینطور معرفی
میکند « :مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این
صورت شما باید به چیزهای آسمانی  ،جایی که مسیح در
آنجا در دست راست خدا نشسته است دل ببندید  .درباره
آنچه در عالم باال است بیندیشید  ،نه به آنچه بر روی
زمین است  .زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با
مسیح در خدا پنهان است .وقتی مسیح که زندگی ما است

ظهور کند  ،شما نیز با او در شکوه و جالل ظهور خواهید
کرد» (رساله به کولسیان باب  1آیه . )4-3
امید مسیحی این پیغام الهی را به ما میدهد که جهان

زندگیمان ریشه بگیرند  .از راه دعا و توسل به خدای

کنونی و هر چه در آن است از ثروتها  ،لذتها  ،خوشی ها،

رحمت  ،بکوشیم تجربه ی بسیار زنده و عمیقی از این

پیشرفتهای علمی و غیره نمی تواند ما را ارضاء کند ،چون

عطایای الهی داشته باشیم تا هم نشانه بارزی از مسیحی

همه این چیزها موقتی و فنا پذیر هستند .تنها خدای زنده

بودنمان باشد و نیز بتوانیم مردم را به جستجو و مالقات

و ازلی می تواند زندگی ما را جاودان  ،پر از سعادت و

نجات دهنده مان عیسی مسیح هدایت کنیم  .ایمان را

آرامش کند .اما محبت که می توان آن را به تربت پاک و

به عنوان حضور مسیح در زندگیمان تلقی نمائیم  ،امید را

حاصلخیز تشبیه کرد ،دو گل زیبا و خوشبویش ایمان و

به عنوان فرزندان ملکوت خدا و بیگانه بودن نسبت به این

امید هستند ،بزرگترین عطیه خدا است برای بشریت.

جهان بپذیریم و محبت را به عنوان تنها راه رستگاری و

ناگفته نماند ،زمانیکه به باالترین و مقدسترین هدف

نجات به کار ببریم  .از روح القدس که سرچشمه

زندگیمان خواهیم رسید ،یعنی همان اتحاد کامل با خدا،

زندگیمان می باشد بطلبیم تا اینکه ما را در پیمودن راه

دیگر به ایمان و امید نیازی نخواهیم داشت ،تنها محبت

فضائل الهی همراهی کند  .برای حسن ختام به رساله

خواهد ماند چون خدای ما «محبت است» (رجوع شود به

پولس به غالطیان رجوع کنیم « :اما ثمره ای که

رساله اول یوحنا باب  4آیه  8و .)32

روح القدس به بار میاورد  :محبت  ،خوشی  ،آرامش ،

طبق تعالیم انجیل مقدس مهمترین ویژگی محبت از خود
گذشتگی و فداکاری است  ،و اولین کسی که چنین
محبتی را از خود نشان داد سرور و نجات دهنده ما عیسی
مسیح می باشد  .ایشان فرمودند « :محبتی از این بزرگتر
نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند»
(انجیل یوحنا باب  31آیه . )31
به همین دلیل برای ما مسیحیان زیباترین و باالترین

دوستان عزیز  :در طول این سال رحمت سعی کنیم تا
اینکه فضائل ایمان و امید و محبت هر چه بیشتر در

بردباری  ،مهربانی  ،خیر خواهی  ،ایمان  ،فروتنی و
خویشتنداری است  ،که هیچ قانونی که بر خالف این
کارها باشد وجود ندارد و آنانیکه متعلق به عیسی مسیح
هستند  ،طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب
کرده اند  .اگر روح منشأ زندگی ماست  ،او هم باید هادی
زندگی ما باشد و خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و
بر یکدیگر حسادت نورزیم» (باب  1آیه . )12-11

نشانه محبت صلیب مقدس است که با مرگ مسیح بر آن
وسیله ای جهت نجات جهانیان تبدیل شد  .بنابراین
محبت نیز باید زیباترین و باالترین صفت مسیحی بودن

خدمتگزار شما

باشد  .عیسی به شاگردانش فرمودند « :به شما فرمان تازه
ای میدهم  :یکدیگر را دوست بدارید  ،همانطور که من

رمزی گرمو

شما را دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید .

اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید  ،همه خواهند
فهمید که شاگردان من هستید» (انجیل یوحنا باب 31
آیه . )11-14

آتش اایی
کا

تنها ا ما داای ک کاای شکااه ه جااهه اااه

ک

صلح روم اعی ا اوق شکه اک شه ااه سا ل د دکای

شوچی و خ ل ام س نه اک رسیی.

ا هی ام خواب پ کی .شکه اک آای اود ت دجا تش

او ا دل ل مان دع ش د شه خیا دج تش دهی.

دهی.

اگ چه رومه افا را ااه ددلا ا کا رک رسا د ام د ا

ا د خجهه ام دج ت دهنیگ دش پ سیی:

ا گذرادی شج دم آای.

"هم ه ام شج فهمییکی ان در اکن

س ادج م خجهه و ام پ افه د اوف هی ام تخهه پ ر ه

آده واب داددی:

شلله اک اج مد ت خود را ام عواال مک ن اا ر اا ف ا

"ا اهو ه عالکم شه ا دود ا دادک هیکم"

شنی و داراک ه ک ادیشش را در آن دگه دارد.

وقه اوض ع خ اب ا هود  ،د اایی هین آس ن اس .

اا رومک شه ا اک جهجوک غذا ای ون رفهه اود  ،ااه

ول ا دل کی دلم ن را ال مکم  ،چون ه در ایا ن درد

هنگ م ا گکهن دکای شاه شللاه ار در ا ا ساوخهن
اس

و ردج دس

هجهم؟"

خیا در ش ر مدیگ ا ن اس

.

و دودک ام آن اه سوک آسم ن ا رود.

اهأسف ده ایت کن اتف ق ام ان افها د و هماه چیا ام

پس اه ک د داههه ا ر  ،دفعه ک دکگا اگا شللاه ات

خک ش

دوده ک ا خ سهه

دس

رفهه اود .ام هیت خکم و ادیو در

سوخ

و خ شجه هی  ،ام ن اس

مد .ف ک د مد" :خیاک تو چه طور راض هایک اا اان

ام آن عالکم ا های شاه ع ما

چنین ش رک ا ن ؟"

شمی ا خوادی.

و ا رگا خایا را ااه

اعض اوق ت ام گفه ر و رفه ر دوسه صمیم ردجش اه دا ا گی کی.
در ل شه اگ عک و اکث ر راسهین در خ ده دله ن آهی ن شنی  ،رفه ر و
گفه ر د صواب دکگ ان اایاً اه دکیگ هه ن تأثی دم گذارد.

علم و ایمان در کنار هم ...
اساس و اعتقاد یک دانشمند بر مدارک و اسنناد ششن
شده است  ،حال آنکه یک ایماندار هیچ مدرشی دال بنر
وجود خدا نمی تواند ارائنه دهند  ...آینا در اینر نور
می توان هم یک عالم بود و هم یک ایماندار؟
آقای ژاک آرنولد  ،یک ششیش و منجم است  ،بنا او در
ایر باره حبت می شنیم .
خبرنگار :شما چرا كشيش شده اید؟

ژاک آرنولد« :سئوال» همیشه محرک شافی بنرای منر
در تحقیقاتم بوده است  ،و بایند بونویم شنه خندا بنرای
انسان اولنیر و بررتتنریر «سنئوال» اسنت  .ا جنوانیم
می دانستم شه هرتر آنقدر عمر نخواهم شنرد تنا بتنوانم
جواب همه سئوالهایم را بیابم  .وجود خدا همیشه بنرایم
یک سئوال بود .و رفته رفته با نردیکتر شدن به جنواب ،
دلیل ششیش شدنم فراهم شد.
خبرنگار :چرا شما علم را دوست دارید؟

ژاک آرنولد :علم هم منبع سئواال است  .هنر محققنی
در مقابل سئواالتی قنرار منی تینرد و ا همنان لح نه
تحقیقا او آغا می تردند  ،و تنا بنه ششنتیاتی دسنت
نیابد آرام نمنی تینرد .البتنه اشنتباها ینادی هنم ر
می دهد  ،اما همیشه اشنتباه ینک منانع نیسنت  ،بلکنه
تاهی تبدیل به راه حل می شود .در هر حنال همنه منا
می دانیم شه هرتر انسان به همه چیر پی نخواهد برد.
خبرنگار :شما بـ عنـوان یـك عـالم و مآیـ آیـا
مي خواهيد دالیل و مداركي عينـي دا بـر ورـور و
وجود خدا داشت باشيد؟

ژاک آرنولد :خیر  ،نباید همه چیر را با هنم قنا ی شنرد
علم و ایمان به سنئواال واحندی جنواب نمنی دهنند.
دانشمندان سعی دارند دریابند شه جهان مادی چوونه در
شار اسنت و در اینر بناره بنه مشناهدا و آ مایشنا
می پردا ند.

در حالی شه جستجوی خدا وابسته به خود حیا اسنت .
اتر می خواهیم به خدا نردیکتر شویم  ،باید انسنان و در
وهله اول خودمان را عمیق تر بشناسیم  .بنابرایر در ایر
مورد هر انسانی یک محقق محسوب منی شنود و قنادر
است به جوابهای بس عمیقی درباره خدا دست یابد.
خبرنگار :پس در ویيیت انسان هيچ وقت نمي تواند
درباره وجود خدا مداركي ارائـ دهـدا ایـ درسـت
است؟

ژاک آرنولنند :ایننر درسننت نیسننت شننه یننک دانشننمند
آن وری شه درباره «ماده» به تحقیقنا منی پنردا د ،
دست به تحقیق درباره وجود خدا برند .همنانووری شنه
اتر یک دانشمند ستاره شناس بووید شه خدا وجود ندارد
چون مر او را ا پس تلسکوپ خود نمی بیننم  ،حرفنی
است خالی ا ار ش و ا الً خنده دار .به ور شلی مثنل
همه انسانهای دیور در میان دانشمندان هم  ،ایمنان دار
و غیر ایمان دار وجود دارد .خال نه اینکنه ا العنا و
آتاهی و علم یک دانشمند همیشه راهنمای او به سنوی
خدا نیستند .علنم خیلنی شمتنر ا آن اسنت شنه چننیر
ادعایی بکند.
خبرنگار :پس مي توان هم ب علم اعتیاد داشت و در
عي وا یك ایماندار بودا

ژاک آرنولد :البته برای شناختر خندا بایند بنه شنالم او
مراجعه شرد .همانوور شه برای شناختر یک شهکشنان ،
باید به تحقیقا مربو ه و ینا بنه متخ نی اینر شنار
رجوع نمود .نباید در شتاب مقدس بنه دنبنال ا العناتی
درباره چوونه شنکل تنرفتر عنالم منادی بنود و ننه در
تحقیقا ینک فانا شنناس بنه دنبنال آدرس خندا در
آسمانها تشت .

به تو ای دوست جوان...

معلم و دانش آموزان
معلم یک کودکستان به بچه های کالس گفت که می خواهد با آنها بازی کند .او به آنها گفت که فرددا هرد کردا
یک کیسه پالستیکی بددارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان می آیرد سریز زمینری بدی نرد و برا
خود به کودکستان بیاورند.
فددا بچه ها با کیسه های پالسرتیکی بره کودکسرتان آمدنرد .در کیسره بعضری هرا  2بعضری هرا  3و بعضری هرا
 5سیز زمینی بود.
معلم به بچه ها گفت :تا یک هفته هد کجا که مری رونرد کیسره پالسرتیکی را برا خرود بردنرد .روزهرا بره ه ری
تدتیز گذشت و کم کم بچه ها شدوع کددند به شکایت از بوی سیز زمینی ها گندیده .به عالوه آن هرایی کره
سیز زمینی بیشتدی داشتند از ح ل آن بار سنگی خسته شده بودند .پس از گذشت یک هفته بازی براخخده ت را
شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پدسید :از اینکه یرک هفتره سریز زمینری هرا را برا خرود ح رل مری کددیرد دره احساسری داشرتید
بچه ها از اینکه مجرور بودند سیز زمینی های بدبو و سنگی را ه ه جا با خود ح ل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از ای بازی ای دنی توضیح داد:
ای درست شریه وضعیتی است که ش ا کینه اد هایی که دوستشان ندارید را در دل خرود نگراه مری داریرد و ه ره
جا با خود می بدید .بوی بد کینه و نفدت قلز ش ا را فاسد می کند و ش ا آن را بره ه ره جرا ه رداه خرود ح رل
می کنید .در صورتی که ش ا بوی بد سیز زمینی ها را فقط بدای یک هفته نتوانستید تح ل کنید.
کنید
تح ل
درسخود
کوچک ،در دل
هایت ا ع د
جملهبدای
پس دطور می خواهید بوی بد نفدت را
بزرگ
های
* همیشه پاس

یبا برای شسی است شه پرسش یباتری بکند.

* شسانی بیش تر موفق شده اند شه شم تر تعری شده اند.

* در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تنا شناید
رو ی با شود  ،درهای دیوری را جست و جنو
شنید و اتر نیافتید  ،همان در را بشکنید

* تاهی ار ش یک سئوال  ،بیش تر ا پاس آن است.
* به یاد داشته باش شه امرو  ،لوع دیوری ندارد

* آر و نکر چیری را به غیر ا آن چه هستی
باشی ،تالش شر بهتریرِ ان چه هستی باشی

بدنبال حقیقت
نمی توانستم باور کنم آنچه را که به چشم می دیدم! اسم مغازه این بود" :مغاازه قیقیا "! یعنای واععااآ آن اا قیقیا
می فروختند؟ رفتم توی مغازه  ،خانم فروشنده خقلی مودب پرسقد :چه نوع قیقی می خواهقد :کامل یا نسبی؟!
گفتم :کامل البته!
می خواستم "قیقی ِ من" خالص باشد بدور از جعلی بودن  ،دلقل تراشی  ،دفاع از خود ...
خانم فروشنده آنطرف دیگر مغازه را نشان داد .رفتم آن ا و یک آعای محترم آمد و با نگاهی پر از عاطفه به من گفا :
عقم "قیقی کامل" خقلی باالس !
من می خواستم به هر عقمتی که شده بدستش بقاورم .گفتم :چنده!
گف  :به عقم از دس دادن آسایش در سراسر زندگق !
خقلی ناراق از مغازه بقرون رفتم .فکر می کردم بتوانم با عقم مناسب تری بدستش آورم.
اما معلوم شد که هنوز برایش آمادگی الزم را ندارم .من خقلی مشتاق بودم اما نه آنیدر کاه بتاوانم براساتی باا خاودم
همانطور که هستم روبرو شوم! هنوز نقاز به دلقل تراشی و تبرئه خود و خودستایی  ...داشتم.

ریشه در حقیقت یافتن (دواندن)
چرا بعضی چقزها را انتخاب می کنقم و بعضی را رد می کنقم؟
آیا در ارتباط با دیگران زیبایی باهم بودن را شناخته ایم و یا دالیل دیگری داریم؟
ارتباط ما با خلی درچه سطحی اس ؟ آیا ارتباط با خالق را آسان تر می سازد؟
آیا ارتباط با اطرافقان "مرا" با خود آشناتر می سازد؟
آیا این ارتباطات و پی بردن به قیقی درونم مرا عمقق تر متوجه قضور خدا در زندگی ام می سازد؟
تفکر درباره این سئواالت و طی این مسقر شما را به مفهوم زندگقتان نزدیک تر می نماید.

زندگی را بیش از منطق و پویش واقعیاتش دوست داشته باش آنوقت بیشتد به معنی آن پی خواهی بدد و پس ظواهد را
خواهی دید با ای کارت نگاه های تازه ای بد زمی خواهی آفدید.

داستایوسکی

چگونه اميد را در دل  ،زنده نگهداريم؟
1ـ انتظارات خود را تعديل نماييدا هم تيمها ،برنده برتری

جام و طالي المپيك نيستندا هر متیاضي كاري ،كار پيدا

نميكندا بيماري براي هم اتفاق ميافتدا هم ازدواجها اوج نميگيرندا ب ای معنا ك اهداف خيلي متعالي براي خود در نظر
نگيریدا
از سوي ديگر ممكن است اميد را گم كرده باشيما اگر ب بزرگتری آرزوي خود نایل شده باشيد ،سرانجام روزي اوساس
نااميدي ميكنيدا زیرا معموالً موفیيت زودگذر و ناپایدار استا سليمان پادشاه اینطور بيان ميكند« :وقتي ب هم چيزهایي ك
براي بدست آوردنشان بسيار تالش كردهام دست ميیابم ميفهمم ك تماماً بي معني بودندا … گویي در تعیيب باد بودهاما
ای همان گم كردن اميد است… نميدانيم ب دنبا چ چيزي هستيما»
2ـ از شكستهاي خود درس بگيريدا باید بدانيم ك نااميدي و شكست ،شخصيت و بردباري و صبر ميسازدا اینها ب شما
مي آموزند ك با رضایت ببرید یا ببازید ،هٌنري ك ای روزها ب سرعت در وا فراموشي استا رومانس معتید است« :وقتي
ب طرف مشكالت و امتآانات رانده ميشویم ،ميتوانيم خوشآا هم باشيم چرا ك ميدانيم براي ما مفيد هستند و ب ما در
آموخت صبر و بردباري كمك ميكنند و بردباري سبب تیویت شخصيت ميشود…»
قدرت معنوي و روواني ك از ایمان ناب ب خداوند نشأت ميگيرد ،سبب ترویج ای دیدگاه در میابل مشكالت ميشودا
یك كوس  0011پوندي دست چپ فردي ب نام بتاني هميلتون ك در وا موج سواري بود را كندا پاسخ خوشبينان وي،
تعجب شاهدان را بر انگيختا هميلت ميگفت« :ای برنام اي بود ك خدا براي زندگي م در نظر گرفت بود و م هم با آن
كنار ميآیما» س ماه پس از ای رویداد ناگوار دوباره با انگيزه ب موج سواري روي آوردا وي ای وادث را ب عنوان فرصتي
ميدید ك ميتوانست براي دیگران الهامبخش وجود خداوند باشدا
3ـ روابط دوستي ايجاد كنيدا خداوند از طری افراد دیگر ب قلبهایتان كمك ميكندا ممك

است وسوس شوید ك در

زمان مواجه با مشكالت و هنگامي ك اوساس آسيبپذیري ميكنيد ،دیوارهاي اطراف خود را بلندتر كنيد ،اما باید بدانيد در
صورتي ك دوستانتان را فرا خوانيد راوتتر ميتوانيد مهر و موم التيام و اميد را بگشایيدا
در زماني ك در زندگي تنهایي خاصي را وس ميكردم ،از ورور دوستان صميمي بسيار خوشنود ميشدما همسرم
مي خواست از م جدا شودا دو روز قبل از روز طالق یكي از دوستان قدیمي با م تماس گرفت تا از كم و كيف كار مطلع
شودا م همانطور ك پشت تلف برایش توضيح ميدادم ك چطور دنيایم در هم شكست  ،ب شدت گری ميكردما همي ك
ميدانستم دوستم آنجاست و ب م توج ميكند ب م نيرو و اميد براي صبر و بردباري بيشتر ميدادا
4ـ رابطه عميقتري با خداوند برقرار كنيد ا داشت

دوست ضروري است ،اما گاهي انسانها در قراوت ،ما را ب خطا و

اشتباه ميكشانندا ميدانيم ك خداوند هرگز ما را رها نميكندا او خود ميگوید« :م شما را ب وا خود وا نميگذارم و هرگز
رهایتان نميكنما» شخصاً تجرب كرده ام ك دوستي با خدا سالهاي سا مرا در بي انتیاد دوستان و دشمنان ،چالشهاي
مالي ،نااميدیهاي تآصيلي و روابط ناموف سربلند نموده استا خداوند ب خوبي از ما ومایت ميكند و همي باعث ميشود
ك ب او توكل كنيما

پولس رسو معتید است ك قدرت و اميد را ميتوان در دوستي با خداوند یافتا او مينویسد« :اگر خداوند همراه ما باشد،
چ كسي ميتواند با ما میابل كند ،مگر خداوند نميتواند هم چيز ب ما عطا كند؟» پولس رسو بر ای باور است ك هيچ
چيز نميتواند او را از عش ب خداوند جدا كند :ن مرگ ،ن زندگي ،ن فرشت ها و ن شياطي ا وي ميگوید« :ترس از امروز،
نگرانيهاي فردا و وتي قدرت عالم اموات نيز نميتوانند مرا از عش ب خدا دور نمایدا»
ه ر چه بيشتر امنيت خود را در سايه عشق هميشگي به خداوند جستجو كنيم ،نيروي نااميدي و ياس كمتر ميتوانند
آرزوهايمان را نقش بر آب كند.
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