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راز تثلیث اقدس در پرتو عید تجلی مسیح

دوستان گرامی  :همانند هر سال بمناسبت فرا رسیدن ماه

اظهار عشق و محبت به خدا که مبدأ و مقصد زندگی هر

مرداد  ،کلیسای مقدس عید باشکوه تجلی خداوند ما

انسان است  .توسط دعا است که انسان می تواند به

عیسی مسیح را (  6مرداد ) برگزار می کند  .انگیزه اصلی

وسوسه های فریبنده این جهان غلبه کند و از حضور

برگزاری این عید بسیار مقدس و مبارک تعمق نمودن در

فیض بخش خدا در درون او تجربه ای بسیار عمیق را

راز عیسی مسیح بعنوان پسر خدا و شخص دوم سه گانه

داشته باشد .نکته دوم که رویداد تجلی مسیح بدان اشاره

مقدس را می باشد  ،رازی که پایه و اساس ایمان ما

می نماید راز تثلیث اقدس و پسر خدا بودن عیسی است .

مسیحیان را تشکیل میدهد .

یعنی راز یگانه بودن خدا و سه گانه بودن او می باشد که

روادید تجلی خداوندمان عیسی مسیح طبق انجیل لوقا

عبارت است از پدر و پسر و روح القدس .

بدین صورت روایت شده است " :عیسی تقریباً یک هفته

شایان ذکر است که ما مسیحیان راز خدای یگانه و سه

بعد از این گفتگو پطرس  ،یوحنا و یعقوب را برداشت و

گانه را ابتکار نکرده ایم و زائیده اندیشه و تفکر ما هرگز

برای دعا به باالی کوه رفت  .هنگامیکه به دعا مشغول بود

نیست  .ما اقرار می کنیم که عقل انسان از درک و فهم

نمای چهره اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی

راز خدا بطور کامل و صحیح عاجز می باشد  .طبق ایمان

می درخشید  ...ابری آمد و بر آنان سایه افکند و وقتی ابر

ما که ریشه در پیام کتاب مقدس دارد خدا است که پیش

آنان را فرا گرفت شاگردان ترسیدند  ،از ابر ندایی آمد :

قدم شده و تدریجاً راز پنهان خود را برای ما آشکار نمود و

این است پسر من و برگزیده من به او گوش دهید( ".باب

همچنین ایمان داریم به اینکه آموزه های کتاب مقدس

 9آیه .)66-82

توسط روح القدس الهام شده و از از هرگونه اشتباه یا

پیامی که عید تجلی می خواهد به ما برساند شامل چند

تحریفی مصون می باشد.

نکته بسایر مهم می باشد  .اولین نکته به جایگاه دعا در

پولس رسول خطاب به شاگردش تیموتاوس می فرماید :
"تمام کتاب مقدس از الهام خدا است و برای تعلیم
حقیقت  ،سرزنش خطا  ،اصالح معایب و پرورش ما در
نیکی مطلق مفید است" (رساله دوم به تیموتاوس باب 6
آیه .)66

رویداد تجلی مسیح اشاره می کند  .انجیل می فرماید :
"عیسی در حال دعا بود وقتیکه چهره اش تغییر کرد و
لباسهایش از سفیدی می درخشید ".بر حسب سنت و
تعالیم کلیسای مقدس انگیزه اصلی دعا کردن انجام دادن
یک حکم شرعی و یا یک قانون مذهبی نیست بلکه ،

عالوه بر این کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک شماره

خدا از راه محبت نیاز به این دارد که مسیح را بعنوان

 »866اعتقاد ما مسیحیان به خدای واحد و سه گانه

الگوی زندگیمان قرار داده و از نزدیک او را پیروی کنیم .

اینطور شرح داده است " :ما خدای واحد را در تثلیث و

تنها در زندگی مسیح است که معنی و مفهوم محبت

تثلیث را در وحدانیت می پرستیم  .بدون اینکه اشخاص را

کامل و نجاتبخش را یافت می شود  .باز به رساله اول

با هم آمیخته کنیم یا جوهر را تقسیم کنیم  ،زیرا پدر یک

یوحنا رجوع کنیم که می فرماید " :ما معنی محبت را

شخص است  ،پسر شخص دیگر و روح القدس شخص

درک کرده ایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد .

دیگری است  ،در عین حال الوهیت پدر و پسر و

پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم  .آیا

روح القدس یکی است  ،کرامت الوهیت آنان یکی است و

ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا

جالل آنان در ازلی بودن واحد است" .

بهرمند است ولی وقتی برادر خود را می بیند  ،محبت

دوستان عزیز  :ما مسیحیان باید از ته دل خدا را برای

خود را از او دریغ نماید؟" (باب  6آیه .)67-66

وحدانیت و سه گانه بودنش شکر و سپاس گوییم .

چنانکه می دانید هنوز در سال رحمت بسر می بریم ،

وحدانیت او ما را از هرگونه شرک و بت پرستی نگه

رحمت زیباترین سیمای محبت است  ،اعمال رحمت این

میدارد  ،در حالیکه سه گانه بودنش ما را از سرشت و ذات

حقیقت را بیان می کنند که هر انسان مخصوصاً انسان

درونی او آگاه می سازد که همان محبت است  .چون خدا

نیازمند  ،رنجدیده و بینوا دارای ارزشی مطلق می باشد

محبت است باید یکی در سه شخص ازلی و مساوی باشد

چون به صورت و شباهت خدا آفریده شده است و شایسته

در غیر اینصورت خدائی وجود ندارد  .یوحنای رسول که

محبت و خدمت ماست  .در ضمن محبتی که به چنین

به شاگرد محبوب عیسی شناخته شده است در وصف و

افرادی انجام می دهیم به خود شخص خداوند ما عیسی

معرفی خدا می گوید " :ای عزیزان  ،ما باید یکدیگر را

مسیح انجام میدهیم و روز داوری طبق اعمال محبت و

دوست بداریم  ،زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است .

رحمت که انجام داده ایم داوری خواهیم شد .از روح

هر که محبت دارد  ،فرزند خداست و خدا را می شناسد .

القدس شخص سوم سه گانه مقدس  ،که منشأ همه

اما آنکه محبت ندارد از خدا کامالً بی خبر است  ،زیرا خدا

عطایای خوب و زیبا می باشد  ،با دعایی از دل برخاسته و

محبت است  .و محبت خدا از این طریق به ما آشکار

همراه با امید و اطمینان بخواهیم تا روز به روز در ترویج و

گردید که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما

اشاعه فرهنگ انسان دوستی و کمک رسانی به مستمندان

بوسیله او حیات داشته باشیم" (رساله اول یوحنا باب 4

قدم برداشته و از این راه راز خدای محبت و رحمت را به

آیه .)9-7

همه جهانیان مکشوف سازیم .

طبق آیات فوق  ،محبت بهترین و کاملترین راهی است
جهت شناخت خدا و رسیدن به او می باشد  .محبتی که
درباره آن انجیل سخن می گوید آنست که حقیقی و

خدمتگزار شما

همراه با عمل و تعهد بوده و نه فقط در قالب حرف و
تعارف باشد  ،محبتی که عالئم بارزش و دیدنی اش
فداکاری  ،از خود گذشتگی و شادی باشد  .البته شناخت

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

به تو ای دوست جوان ...

از "ریچارد وایزمن"
روانشناس دانشگاه هارتفورد شایر
چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی شانس می آورند در حاالی
که سایرین همیشه بدشانس هستند؟
مطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را شانس می خوانند ،
ده سال قبل شروع شد .می خواستم بدانم چارا بخات و اقباال
همیشه در خانه بعضی ها را می زند  ،اما سایرین از آن محروم
می مانند .به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خاوش شاانس و
عده دیگر بدشانس هستند؟
آگهی هایی در روزنامه های سراسری چاپ کاردم و از افارادی
که احساس مای کردناد خاوش شاانس یاا بدشاانس هساتند
خواستم با من تماس بگیرند .صدها نفر برای شرکت در مطالعه
من داوطلب شدند و در طول سال های گذشته با آنها مصاحبه
کردم  ،زندگی شان را زیار نرار گارفتم و از آنهاا خواساتم در
آزمایش های من شرکت کنند.
نتایج نشان داد که هر چند این افراد باه کلای از ایان موضاوع
غافلند  ،کلیاد خاوش شانسای یاا بدشانسای آنهاا در افکاار و
کردارشان نهفته است .برای مثال  ،فرصت های ظاهراً خوب در
زندگی را در نرر بگیرید .افراد خوش شاانس مرتبااً باا چناین
فرصت هایی برخورد می کنند  ،در حالی که افراد بدشانس نه.
با ترتیب دادن یک آزمایش ساده ساعی کاردم بفهام آیاا ایان
مسأله ناشی از توانایی آنها در شناساایی چناین فرصات هاایی
است یا نه .باه هار دو گاروه افاراد خاوش شاانس و بدشاانس
روزنامه ای دادم و از آنها خواساتم آن را ورق بزنناد و بگویناد
چند عکس در آن هست.
به طور مخفیانه یک آگهی بزرگ را وسط روزنامه قرار دادم که
می گفت :اگر به سرپرست این مطالعه بگویید که این آگهای را
دیده اید 811 ،پوند پاداش خواهید گرفت .این آگهی نیمای از
صفحه را پر کرده بود و به حروف بسیار درشت چاپ شده باود.
با این که ایان آگهای کاامالً خیاره کنناده باود  ،افارادی کاه
احساس بدشانسی می کردند عمادتاً آن را ندیدناد  ،در حاالی
که اغلب افراد خوش شانس متوجه آن شدند.
مطالعه من نشان داد که افاراد بدشاانس عمومااً عصابی تار از
افراد خوش شانس هستند و این فشار عصابی تواناایی آنهاا در
توجه به فرصت های غیر منترره را مختل می کند .در نتیجه ،

آنها فرصت های غیر منترره را به خاطر تمرکز بیش از حد بار
سایر امور از دست می دهند.
برای مثال وقتی به مهمانی می روند چنان غارق یاافتن جفات
بی نقصی هستند که فرصت های عاالی بارای یاافتن دوساتان
خوب را از دست می دهند .آنها به قصد یافتن مشااغل خاصای
روزنامه را ورق می زنند و از دیدن سایر فرصت های شغلی بااز
می مانند .افراد خاوش شاانس آدم هاای راحات تار و باازتری
هستند  ،در نتیجه آنچه را در اطرافشان وجود دارد و ناه فقاط
آنچه را در جستجوی آنها هستند می بینند.
تحقیقات من در مجموع نشان داد که آدم هاای خاوش اقباال
براساس چهار اصل  ،برای خود فرصت ایجاد می کنند.
اول آنها در ایجاد و یافتن فرصت های مناسب مهارت دارند ،
دوم به همه چیز می نگرند و براساس آن تصمیم هاای مثبات
می گیرند.
سوم به خاطر توقعاات مثبات  ،هار اتفااقی نیکای بارای آنهاا
رضایت بخش است.
چهارم نگرش انعطاف پذیر آنها  ،بدبیاری را باه خاوش اقباالی
بدل می کند.
در مراحل نهایی مطالعه  ،از خود پرسیدم آیا می تاوان از ایان
اصول برای خوش شانس کردن مردم استفاده کارد .از گروهای
از داوطلبان خواستم یک ماه وقت خود را صرف انجاام تمارین
هایی کنند که برای ایجاد روحیه و رفتار یک آدم خوش شانس
در آنها طراحی شده بود .این تمارین هاا باه آنهاا کماک کارد
فرصت های مناسب را دریابند  ،باه قاوه شاهود تکیاه کنناد ،
انترار داشته باشند بخت به آنهاا رو کناد ودر مقابال بادبیاری
انعطاف نشان دهند.
یک ماه بعاد  ،داوطلباان بازگشاته و تجاارب خاود را تشاریح
کردند .نتایج حیرت انگیز بود 21 :درصد آنها گفتناد آدم هاای
شادتری شده اند  ،از زندگی رضاایت بیشاتری دارناد و شااید
مهم تر از هر چیز خوش شانس تر هستند .و بااالخره ایان کاه
من عامل شانس را کشف کردم.

چند نکته برای کسانی که می خواهند خوش اقبال شوند
به ندای باطنی خود گوش کنیاد ،چناین کااری اغلاب نتیجاه
مثبت دارد.
با گشادگی خاطر با تجارب تازه روبرو شوید و عادات روزماره را
بشکنید.
هر روز چند دقیقه ای را صارف مارور حاوادث مثبات زنادگی
کنید.

پیام نوجوانان...
سرود مریم مقدس

چطور می توان دعا کرد؟

درود بر تو ای مریم پر از نعمت خدا با توستت ماتا
همه زنا تو خجسته هستی و عاسی ماوه درو تتو
خجسته است ای مریم مقدس متادر ختدا بترای متا
باچارگا گناهکار اکنو و در هنگتا مرگمتا دعتا
کن آمان.

بعضی وقتها آدم فکر یری د ره درا دررا در د درا
سرریتی تسرر

تگرر د دترراد ینرره

نیررا د رره

یی توتن ه چ ن دراهایی ب اب ه:

 ای خدا به من بگو چه می خیوامن آن را انجام خوا م داد.

یی توتنی س ود ی یم ینه

 -خدایا من ترا خیل د ست م دارم ،

ت حفظ د ی و ه یر

قیو تز اوتد بیوتنی
بایه بتوتنی با اهت تطچ ا د ی و وح تلنه

تو نیر ی من ست .
 خدایا من خیل خوشبخت نیستم چرااجازه دادی که بدنیا بیایم.
 قلب من پر از شادی اسیت زییرا تیومرا نجات داده ای.

د تیرن

ت با تو ا لی دچک اوتهه د د
وح تلنه

برا ترو یراد یری دهره درا د ینابرو ارهت

سکوت د ی و آ تم بایی تا بتوتنی با حضو تو ب سی
با دچک وح تلنه
د ی و یع ی آ

یی توتنی تنج و بیروتنی و حفرظ
ت دم دم بفهچی تنج و دالم اهتس

و ه چ چ ب ب شت تز تنج و نچی توتنه یرا ت برا ر سری
تی ها دراهایی تس

دا تز زبرا تنی رایی ی رو یوسری

دتود تیود و ی یم ینه

آی ا د ه

آیه تنه

پس یی ب ه درا آدم یری توتنره هچرا چ رب ت بیرهت
بیویه هچانطو دا با یک دوس

صحی

یی د م

ترو یرری تروتنی بررا ارهت تز یررادم و عررم و رورریان
تی ههای

صحی

دی

یی توتنی تز تو بیروتهی ترا سرالوت تی درا د برا ت
دت م ب تم تو وین سازد
با هچا تین دا ها "درا د د " یی گوی ه
ه چا ب شت درا د ی بهت درا اوتهی د د و ب شت
صهتم اهت ت اوتهی ی ه
تو یی توتنی درایی ت دا ر سی یس ح با یا یراد دتد
با ها تک ت د ی :تم په یا دا د آسچانی

و

درام تم په یا
تم په یا دا د آسچانی
اجستا باد نام تو ب سه ف یان وتیی تو
وت باد اوتس

تو وم زی ن

چ انکا د آسچا تس
تی وز با یا د نا

وزتنا یا ت

بییش گ اها یا ت
چ انکا یا ن ب بیش ه تیم بههکا ت اود ت
و یا ت د بوتا آزیایش ف و یی
بلکا تز بهم هایی د
زی ت پادیاهی و جالل و ن وی هم تز آ توس

آی ن

فرزندان ایران در هر كجاي كره ي زمين كه هستيد ،سالم
دوستان گرامي
دلتا هماشه شاد باشد  ،وجودتا هماشه سرسبز و امادوار هماشه احساس راحتی و آرامش کناد .تابستا شروع شد و تعطالتی
مدارس ! فصل استراحت و تفریح و گردش!
اما دوستا گرامی مواظب باشاد ت ابستا را هدر ندهاد! تابستا هر سال  ،فصلی از عمر شماست! انسا های بتا خترد و اندیشته
می توانند این فصل را مبنای ایجاد تغاارات مثبت در دور خود قرار دهند.
بچه ها ! تا به حال درباره ی ناروهای درونی خود فکر کرده اید؟
شما خجالتی هستاد یا به راحتی صحبت می کناد؟ آیا تا حاال شده بخواهاد کار مهمی را شروع کناد؟
آیا تا حاال مسئولاتی در کالس یا مدرسه یا خانه داشته اید؟
اگر بتواناد آ موارد را به خاطر بااورید  ،می تواناد به موضوع مورد بحث ما که هما اعتماد به نفس است  ،نزدیک شوید.
ما معموالً در مقابل این مسائل به گونه ه ای مختلف عمل می کنام  ،بعضی از ما همه چاز را بتا نتوانستتن شتروع متی کنتام ،
بعضی ها بالعکس هماشه احساس می کنام می توانام کارهای مهم و بزرگ را انجا دهام  ،می تتوانام صتحبت کنتام  ،حتر
بزنام و نظر بدهام.
اما دوستا گرامی  ،راستی چرا این تفاوت ها در ما وجود دارد؟
دانشمند بزرگی به نا ماکسول مالتز  ،با این که یک جراح موفق پالستاک است همچنان با نبوغ فردی خود  ،به یک روانشناس
بزرگ تبدیل شده است .او می گوید :انسا ها در درو خود موتوری دارند که همه اعمالشا را به سمت افکار و اندیشه هایشا
به پاش می برد  ،یعنی ما هر چه فکر می کنام به هما سمت هم پاش می رویم  ... ،مثالً اگر فکر کنام کتاری را متی تتوانام
انجا دهام به هما سمت پاش می رویم و اگر فکر کنام نمی توانام  ،قوای درونی ما ناخودآگاه ضعاف می شتوند و متا عمتالً
کم توا می شویم.
همه ما اصوالً بر اساس آنچه فکر می کنام  ،عمل می کنام ،
ما درباره ی خود چه فکر می کنام ؟ قوی فکر می کنام یا ضعاف؟
همه ی این افکار بر روی توا ما مؤثرند!
خدا نکند ما تصویر ضعافی از خود داشته باشام آ موقع است که دیر یاد می گاریم  ،حافظه ی ما ناخودآگاه ضعاف متی شتود ،
توا خالقات ما پایان خواهد آمد  ،نم ی توانام در جمع صحبت کنام و در شکست های کوچک و کم ترین مشکالت زود از پا در
می آیام  ،حتی عضالت ما ناز تحت تأثار افکار ماست!
اما اگر درباره ی خود تصویر خوب و مثبتی پادا کنام و بگویام می توانام و هماشه خود را قوی بپنتداریم  ،دارای تصتویر نهنتی
خوبی از خود خواهام بود که همه ی اعمال ما و درو و جسم متا بته ستمت توانمنتدی و موفقاتت هتای بتاش تتر بته پتاش
خواهند رفت.
دوستا گرامی  ،تابستا امسال را با تلقين هاي مثبت و افکار خـو و بهتـرین تیـویر یهنـي دربـاره ي خـود

آغاز كنيد.
مطمئن باشيد شما هر آنچه را كه درباره خود فکر مي كنيد به سمت آن حركت خواهيد كرد.

آرام باشيد  ،شاد و با نشاط

انتخاب
تنتیاد د د
ب تم د س

رچلی تس

تنتیاد د د بایه راقو و آزتد بود یسالول و آگا آنوق

هچ ت اوتهه دتی

تنتیاد د د تس

و آگا بود بایه بهتن م دا آزتد بود

ب لکا جه

تنتیاد ییص ب تیش سعادت با

ی ظو تز سعادت د تنتیاد بهو تز ه سیتی بود ن س

بطو دلی زنهگی د د
دتی

دا تنسا

ت یتعهه ییسازد بعضی تنتیابات زنهگی با اود یادم بس ا م دت نه

ب تم دتیتن رشق با زنهگی و تنتیاد د د
یانا االی د د تز با یسالول

بایه ی اا

تنتیابی دا د د تیم ن س ؛

دتد زنهگ چا بسوم یک ههف یشیص و یتچ دب سااتن ن ویچا ب تم س ه با آ

تس (با ی ط تی کا ههف ت با وس لا روض نی یم!)
ب تم یک تیچانهت توچ م گ فتن با ی بلا تین تس
یسالول تتفاقات ن س

دا «اهت و ین» با هم وت د رچو یییونه چو فنط اهت

تنسا هم یسالول ترچال اویش تس
براي تو انتخاب کردن يعنی چه؟

خالصهاي از بحث عدهاي از جوانان در این باره...
راي من انتخا

كردن یعني هر باري كه در مقابل یك دو راهي قرار ميگيرم و باید یکي را با در نظر

گرفتن همه جوانب انتخا كنم و بتوانم قدمهاي بعدي را تا حدي تخمين بزنم.
انتخا

كردن امریست كه در كوچکترین موارد زندگي روزانه براي هر یك از ما پيش ميآید ،بنابراین

نباید فکر كرد كه حتماً فقط در مقابل موارد خاص و مهم با آن مواجه ميشویم ،چون در اینیورت ممکن
است با بيتفاوتي از كنار آنها بگذریم و بگذاریم كه دیگران برایمان انتخا كنند.
بارها در همين انتخا هاي كوچك و نه چندان مهم متوجه شدم كه نميتوانم بهترین را براي خودم
تشخيص دهم .بارها انتخابم از روي خودخواهي بوده و هم بخودم ضرر زده ،هم باعث رنجش دیگران
شده .تا باالخره متوجه شدم كه براي یك انتخا

موفق نياز به یك فکر روشن و قلبي آرام و خو

دارم.

حالتي كه همشه از آن برخوردار نيستيم .انسان باید بتواند با بيطرفي به مسائلش نگاه كند .براي اینکار
نياز به تسلط بر خود داریم .وقتي به این حکم مسيح بيشتر فکر كردم :یکدیگر را محبت كنيد ،همانطور
كه من شما را محبت كردم سعي كردم بفهمم كه او چگونه ما را محبت كرد ،سعي كردم بفهمم كه وقتي
ميگفت :روح القدس شما را به حقيقت كامل هدایت خواهد كرد یعني چه .راستش هر باري كه در مقابل
مشکل یا انتخابي قرار ميگيرم ،اندیشه دوباره در این سخنان مسيح باعث ميشوند كه خيلي راحتر در
حضور او قرار گيرم و هر بار بيشتر راز كالم او را دریابم .باید اعتراف كنم كه با هدایت كالم و نور
روحالقدس توانستم انتخا

درست داشته باشم و در حين راهي كه طي ميكردم ایمان و اطمينان به من

اعتماد به نفس ميدادند ،چون تنها نبودم.
ميتوان هميشه از خداوند طلب یاري نمود :در كم اهميتترین انتخابها و یا حتي در انتخابهاي اشتباه! با
كمك او فهميدم كه هيچ خطایي حتي پر ضررترین آنها ،انتهاي راه نيست .هميشه ميتوان جبران كرد و
از نو سعي نمود .به شرط اینکه از قبول خطا و گناهمان فرار نکنيم و با غرور بي جا كور ماندن را به یافتن
حقيقت ترجيح ندهيم.

دوست ديگري میگويد...

بيشتر وقتها انتخا

كردن براي من به معني اینست كه خودم باشم ،یعني فوراً و بطور اتوماتيك انتخا

كنم .این عکسالعمل من در خالل موقعيتهاي معمولي روزمره است.
اما فکر ميكنم در مقابل انتخابهاي جدیتر زندگي باید شهامت داشت .شهامت پذیرفتن اینکه احتياج به
شنيدن كالمي از دیگران دارم و اینکه باید بتوانم با ریسکهایي كه ممکن است این انتخا

با خود داشته

باشد ،مواجه شوم .با هر انتخابي باید آماده از دست دادن چيزي باشيم.
باید بگویم كه خيلي طول كشيد كه بفهمم و قبول كنم كه باید فکر كردن را یاد بگيرم و خود را راضي كنم
كه با شخص پختهتري مشورت كنم .این دو نقطه ضعف بزرگ ما جوانان است.
من معموالً آدم خيلي دو دلي هستم .انتخا

كردن براي من خيلي سخت است .وقتي هم راهي در پيش

ميگيرم ،مثل شركت در كالسي و یا آموختن حرفهاي ،هميشه نيمه كاره ول ميكنم .تا باالخره پس از
اتفاق مهم و دردناكي كه در زندگيام رخ داد ،فهميدم كه نباید متحمل شد بلکه باید انتخا
وقتي كه انتخا

كرد! فقط

ميكنيم ميتوانيم در مقابل عواقب احتمالي كارمان ایستادگي كنيم .ميتوانيم قویتر

مبارزه كنيم .و حتي اگر با شکستي روبرو شویم ،اقالً پختهتر از آن بيرون خواهيم آمد .یك انتخا
انسان انگيزه مبارزه ميدهد و حتي شاديبخش است.
قبل از داشتن آزادي انتخاب ،بايد اول يك شخص آزاد باشیم.

آيا زندگی اسرار آمیز به نظر نمیرسد و کارهاي خدا
اغلب فراتر از حدود درك و فهم ما نیستند؟
شر ،پیوسته در پیرامون ما حضور دارد و به اشكال مختلف نمايان شده و آسیب
میرساند.
اما همانگونه عیسی مسیح فرموده است:
«نیكی از شر به وجود میآيد».
نیكی ،پیوسته قويتر از شر و پلیديست.
پس بیايید به خدا اعتماد کنیم
و بدانیم کارها و شیوههاي خداوند
سراسر حكمت و عشق است.
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