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« من پشت در ایستاده ام »

دوستان گرامی  :موضوع این مقاله که در آخرین ماه سال

باشیم  .ما مسیحیان شادی حقیقی را در بودن با مسیح و

رحمت به حضور شما تقدیم میگردد  ،تعمقی در آیه 12

زندگی کردن با او می توانیم پیدا کنیم  ،ایشان به جهان

باب  3کتاب مکاشفه می باشد .خوب است که بدانیم پیام

ما آمد تا اینکه ما را شاد کند چنانکه خود او می فرماید:

اصلی «مکاشفه» که توسط یوحنای رسول تدوین شده

"این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و

است دعوتی است به امید  ،چون خداوند ما عیسی مسیح

شادی شما کامل گردد" (انجیل یوحنا باب  21آیه .)22

با مرگ و رستاخیزش بر تمام دشمنان ما پیروز گشته و

بنابراین شادی ما متناسب با اندازه اتحاد ما با عیسی

با ظهور پر شکوهش در آخرالزمان همه کسانیکه به او

مسیح می باشد .اگر قلب خود را برای او کامالً باز کنیم

ایمان داشته و امیدشان به او بسته بودند در زمین جدید و

طبیعی است شادی ما کاملتر خواهد بود و چنانچه قلب

آسمان جدید با او زندگی خواهند کرد( .مکاشفه باب 12

خود را برای او کم باز کنیم شادی ما کمتر خواهد بود و

آیه .)4 -2

اگر آنرا هرگز باز نکنیم غمگین و افسرده خواهیم بود.

عیسی می فرماید" :اینک پشت در ایستاده میکوبم و اگر

پولس رسول که شیفته و عاشق مسیح بود و قلب خود را

کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند نزد او در خواهم آمد

برای او کامالً باز نمود تجربیات خود را اینطور بیان

و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من" دری که این آیه

می کند" :من با مسیح مصلوب شده ام به طوری که دیگر

به آن اشاره می نماید قلب و زندگی هر یک از ما

آنکه زندگی می کند من نیستم  ،بلکه مسیح است که در

می باشد .ایستادن عیسی پشت در قلب ما نشانه محبت

من زندگی میکند" (رساله به غالطیان باب  1آیه  .)12و

اوست برای ما  .ایشان می خواهد شریک زندگی ما باشد

در جای دیگر می گوید  " :اما هر چه به نفع من بود آنرا

چون عاشق ماست  .لیکن نمی خواهد با زور و فشار در را

به خاطر مسیح ضرر محسوب می کنم  .آری  ،عالوه بر

باز کند چون برای آزادی ما احترام قائل است  ،به همین

این  ،همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر  ،یعنی

دلیل در حال انتظار پشت می ماند تا زمانیکه در را برای

شناخت عیسی مسیح خداوند خود زیان میدانم  .در واقع

ورود او باز کنیم  .عیسی می خواهد با ما شام بخورد ،شام

من به خاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را

خوردن با هم نشانه دوستی و صمیمیت است  .امروز

هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را بدست آورم و کامالً

کسانی را به ضیافت شام دعوت می کنیم که از دوستان و

با او متحد شوم" (رساله به فیلیپیان باب  3آیه .)9-7

نزدیکان ما هستند تا اینکه با هم شادی کنیم و خوشحال

یگانه خدا باز نمود  ،زمانیکه فرشته خداوند مژده میالد

طبق سخنان پولس رسول  ،باز کردن قلب برای مسیح و
شام خوردن با او بدین معنی است که ایشان باید در رأس
اولویتهای زندگی مان قرار گیرد و هیچ چیزی و کسی را
بیشتر از او دوست نداشته باشیم  .عیسی فرمود" :هر که
پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد الیق
من نیست  ،و هر کسی دختر یا پسر خود را بیش از من
دوست بدارد الیق من نمی باشد" (انجیل متی باب 22
آیه .)37
دوستان عزیز  :شاید از خودتان بپرسید  :چه باید کرد تا

ساکن گردید" (انجیل یوحنا باب  2آیه .)24

اینکه در زندگی مان و برای عیسی باز کنیم ؟ بهترین

مریم مقدس به ما یادآوری میکند که توسط فیض

کلید که می تواند قلب ما را برای او باز نماید کلید دعا

روح القدس ما نیز می توانیم عیسی را در زندگی خود

است  .توسط دعای برخاسته از دل همه قفلها شکسته و

بپذیریم و از بودن با او شاد و امیدوار باشیم « .اینک پشت

راه ورود عیسی به زندگی ما باز میشود  .منظور از قفلها

در ایستاده میکوبم و اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز

همه چیزهایی است که به آنها وابستگی شدیدی داریم و

کند نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او

راه ورود نجات دهنده مان را به زندگیمان می بندند  ،از

نیز با من» .خوشابحال ما اگر در را زود برای او باز کنیم و

قبیل پول پرستی و لذت جویی  ،غرور و تکبر  ،خود

ایشان را در حال انتظار نگه نداریم .

مسیح موعود و نجات دهنده عالم را به او اعالم کرد
بیدرنگ پاسخ داد و گفت" :باشد من کنیز خداوند هستم،
همانطور که تو گفتی بشود" (انجیل لوقا باب  2آیه .)33
از همان لحظه کلمه خدا یعنی شخص دوم سه گانه
مقدس که همان عیسی مسیح است در رحم او شکل
گرفت و از او متولد شد" .کلمه انسان شد و در میان ما

خواهی و غیبت گویی  ،کینه توزی و انتقام گیری و ...
همچنین از راه قرائت انجیل مقدس و تعمق در آن
می توانیم در قلب مان را برای آن مهمان آسمانی با کمال

خدمتگزار شما

شادی و سرور باز کنیم تا سر سفره زندگی ما بنشیند و با
هم شام دوستی و محبت را بخوریم  .با قرائت مداوم کالم
خدای زنده پیوند محبت و صمیمیت بین ما و عیسی
مسیح تقویت و پر بار میشود ،او توسط کالمش در ما
ساکن میشود .با انجام اعمال خیر و کارهای نیک نسبت
به نیازمندان و رنج دیده گان می توانیم صدای عیسی را
که پشت در ایستاده و میکوبد را بشنویم و در را برای او
باز کنیم  ،چون هر خدمتی که برای این عزیزان انجام
دهیم برای او انجام میدهیم ( .رجوع کنید به انجیل متی
باب  11آیه .)42
برای پایان دادن به این مقاله شایسته است نگاهی به مریم
مقدس مادر عیسی و مادر ما داشته باشیم  .مریم باکره
بیش از هر کس دیگر قلب خود را جهت ورود مسیح پسر

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

به تو ای دوست جوان

خوشابحال رحم کنندگان ...
شهامت ...

شهامت داشنت به معین خایل از ترس بودن نیست .شهامت داشنت اول یعین ترسهامیان را بش ناس می و به هر یک
امس بدهمی .آن وقت از این مرزهای مشخص شده عبور کنمی ات به آچنه ارزمشند است برس می .به این ترتیب شهامت
 ،دیگر یک صفت دست نیافتین خنواهد بود .امروز ما جواانن اب ترسهای زایدی روبرو هستمی ،مث ًال نداشنت یک
موقعیت اثبت و مناسب از نظر شغیل و بنابراین انتواین در تشکیل خانواده و  ...امروز اجنام انتخاب های حصیح
و پخته و ابلغ بس یار مشلک می ابش ند ،اما الزم است.
شهامت یک زندگی شاد

شهامت ش نا کردن ضد جراین رودخانه و در عنی حال شاد زیسنت  ...براس یت این چگونه شهامیت است؟ تصممی
بگریمی که خوش بخیت مان را اب دیگران بسازمی .اب کساین که ما را مهراهی می کنند  ،متقاب ًال  ،سعادت را برای مه
تأمنی کنمی .هیچ یک از ما اکمل نیست بنابراین شهامت در بودن اب مه یعین ش ناخنت ضعف ها و تقویت خصایص
ارزمشند یکدیگر .این مککامن می کند که مهدردی کنمی و قادر به خبش یدن ابش می .این هامن روش عییس برای زندگی
اب شاگردانش بود  ...او آقای مرگ و خمصوص ًا زندگیست.
امید یعنی حرکت برای بنای فردا

براس یت امیدوار بودن را مهگی ما بدل نیستمی .امیدوار بودن منتظر ماندن بدون حرکت کردن نیست .یک خشص
امیدوار منتظر منی ماند بلکه حرکت می کند .و آنکه به خدا امیان دارد مهیشه از سوی او به حرکت خوانده می
شود .برای ما امیان داران امید داشنت به نشانه یک رس تاخزی روزانه است :برخاسنت و بسوی جلو حرکت کردن.
نریوی ایناکر از سوی روح القدس در ما فعال است .عییس را در اانجیل بنگرید :مهیشه در حال حرکت  ،مهیشه
در پیی حل مشالکت .نه چون مطمنئ بود قدرت ایناکر را دارد  ،بلکه اطمینان و تکیه او به حضور پدر و نریوی
برخاس ته از روح القدس بود .آچنه عییس به آن اشاره کرد جاده بود  ،هر ابری که کیس را ملس کرد نریوی پیرشوی را
در او برانگیخت و حضورش افراد را منقلب می ساخت .اجازه بدهمی که او ما را مه ملس کند.

دوستت دارم
این حقیقت است و همیشه حقیقت خواهد ماند :ما همه نیاز به کمی عشق و تفاهم داریم .و این عشق و درک متقابل است
که باعث تجلی نیکی و استعدادهای درخشانی می شود که توسط پدر آسمانی به هر یک از ما داده شده است و آن احتماالً
هم می تواند درست باشد که حتی خود ما نیز تا زمانی که شخص دیگری برای اولین بار به ما عشق نورزیده باشد به درک
عمیق نیکی و استعدادهای درخشانمان پی نخواهیم برد .بیت های ساده زیر به "رآی کرآفت" منسوب می باشد.

دوستت دارم ،

هس
هن فقط ربای آنچه هک تی،
بلکه ربای آنچه هک من

هس
هن گام بودن با تو تم.
دوستت دارم ،

هک از دیدنشان گرزیی نیست

خش
و ربای نمایان کردن و رد ش تمام داشته اهی زیبایی هک
هی
چکس دیگری هب ردستی ندیده بود.
دوستت دارم ،

زریا تو مرا یاری می نمایی

هن فقط ربای آنچه هک

ات از چوب ردخت زندگی ام

بلکه ربای آنچه هک

بلکه یک عباداگته بسازم

از خود ساخته ای ،

حق
هن یک کلبه ی یر،

از من می سازی.

و از کاراهی روزاهن ام

دوستت دارم ،

حس
هن یک رت

بخش
ربای ی از وجودم

هک از ردونم نمایان می کنی ،
دوستت دارم ،

ربای اینکه دستت را

رب روی قلب رنجور و رپ ردد من می گذا ری
و می گذرانی تمام چیزاهی انچیز و بی ارزش

ره روزه

بلکه یک آوازی سرایم.
دوستت دارم ،

زریا تو شیب از یک کیش و آنیی
رد بهتر بودنم مؤرث بوده ای ،
و شیب از ره اداقتدی

مرا همیشه خشنود ساخته ای.

«امروز چه كار خوبي مي توانم بکنم؟»
تصمیم بگیر در روز دست کم یک کار خوب انجام بده

خداوند به وسیله روحت که راهنمای واقعی تو در زندگی است

گرچه چندبار  ،یا به تعداد بی شمار نباشد.

با تو حرف خواهد زد.

هر صبح با خداوند حرف بزن و از او بپرس:

از خدا بخواه  ،با خدا صحبت کن  ،با خدا راز و نیاز کن

«امروز چه کار خوبی می توانم بکنم؟»

و تو منشاء معجزات بسیاری خواهی شد.

او به تو پاسخ می دهد و راهنماییت می کند

تا آخرین روز زنددگیت  ،در روز دسدت کدم یدک لمدو خدوب

چون او در وجود توست.

انجام بده.

و تو با درخواست از او  ،او را در خودت زنده می کنی

اگر تمام  6میلیارد انسان ساکن بر روی زمین

او ممکن نیست بدون اینکه خواسته شود  ،خود را آشکار سازد.

یک لمو خوب در روز انجام دهند  ،چه سیاره ای خواهد شد!
«رابرت مولر»

چرا عیسی؟؟؟

لیسی به دنیا آمد تا من دوباره متولد شوم.
او فقیر شد تا من مالک ثروتی لظیم گردم.
او بی جا و مکان شد تا من صاحب بنائی پر شکوه گردم.
او برهنه شد تا من همیشه بر تن خود لباسی داشته و پوشیده باشم.
او تنها و طرد شده  ،رها گشت  ،تا من همیشه دوستانی داشته باشم.
او اسیر شد تا من آزادی کامو یابم.
او غمگین شد  ،باشد که من سرشار از شادی گردم.
او حقیر و فروتن شد تا من بلند کرده شوم.
او خادم شد تا من بتوانم برای همیشه فرزند باشم.
او گرسنگی کشید تا من همیشه غذایی برای خوردن داشته باشم.
او گناه شد تا من امروز لدالت او را با دیگران قسمت کنم.
او مُرد تا من هرگز طعم مرگ ابدی را تجربه نکنم.
او پایین خواهد آمد تا من به باال بروم.
خداوند این همه را انجام داد تا امروز پُری فیض و لدالت و بخشش او در من نمایان باشد و شریک او در تمام
برکات سَماوی باشم.

پیام نوجوانان ...

دو كليد خوشبختي

(انجيل متي  43 :22ـ )34

عيسي به ما ميگويد كه چطور ميتوانيم خوشبخت بشويم .در آغاز مردم از شنيدن حرفها و ديدن
كارهاي او خيلي تعجب ميكردند و گاهي هم ناراحت ميشدند ،مخصوصا وقتي عيسي را با مردم بدكار و
بدنام ميديدند .اما عيسي به قلب انسان نزديك ميشود و براي او ظاهر انسان ،تمام حقيقت نيست.
گروهي از يهوديان كه فريسيان نام دارند ،جمع شده بودند تا راهي براي خالصي از حرفها و كارهاي
عيسي پيدا كنند ،چون براي ايشان توليد مزاحمت ميكرد .عيسي هم مثل ايشان ،يهودي بود و شريعت
(احكام) خدا را رعايت ميكرد .اما فريسيان ميخواستند بر عكس آن را ثابت كنند.

اول خدا
پس از عيسي چنين سئوال كردند * « :استاد ،كدام حكم از احكام خدا (*شريعت) بزرگترين است؟»
عيسي جواب داد« :خداوند خداي خود را با تمام دل ،تمام جان و تمام فكر خود دوست بدار اين اولين و
بزرگترين حكم شريعت است .خدا اين حكم را به موسي داد .براي دوست داشتن خدا بايد وقت
گذاشت ،يعني وقتي براي دعا كردن و وقتي براي شنيدن كالم خدا .بله ،هر كه خدا را دوست ميدارد،
براي نشان دادن آن انرژي خود را نيز مصرف ميكند»

سايرين هم مثل خودمان
عيسي ادامه داد « :و اما دومين حكم مثل اولين ،بسيار مهم است * :همسايه خود را مثل خودت دوست
بدار! بايد با ديگران چنان رفتار كنيم كه ميخواهيم ايشان با ما رفتار كنند .به هر انساني بايد توجه
داشت ،حتي آناني كه فكر مي كنيم اليق نباشند .چون هر طور كه باشيم ،خدا هميشه آماده محبت كردن
به ما است .همه ما در برابر خدا پر ارزش هستيم .اين دو حكم خدا راه خوشبخت زندگي كردن را به ما
ياد ميدهند و در حقيقت يك حكم هستند.
نميتوانيم بگوييم كه خدا را دوست داريم اما انساني را
دوست نداشته باشيم.

پدیده "ترس"

پس در مقابل ترس چه باید کرد؟

در زندگی هر یک از ما لحظاتی وجود دارند که انسان

* بعضی در زندگیشان برای رفع آن از مواد مخدر یا الکل

خودش را کامالً بی دفاع می بیند  ،دلش می خواهد به

استفاده کردند .اما صاحب نظران در این مورد یکی از راه

جای خلوتی برود و تا جا دارد فریاد کند .بله  ،زندگی

هایی که پیشنهاد می کنند  ،صحبت از ترس ما با دیگری

شامل این مراحل هم می شود .در حقیقت باید بدانیم که
در هر مرحله ای از زندگیمان بخصوص مراحلی که پس
از بحرانِ سختی فرا می رسند  ،اثر ترس در وجودمان

است .ایشان معتقدند که صحبت در این زمینه باعث کم
شدن از شدت آن و شاید یافتن راهی برای رفع آن
می گردد.

بسیار محسوس است .گاهی ترس  ،صرفاً شخصی است

* آنچه که مهم است یافتن ریشه این ترس است .ترس

و در نتیجه چنین تجربه ای ممکن است شخص مورد

همیشه حاکی از واقعه ای در زندگی شخص است .بدانید

نظر انزوا طلب شده و دچار افسردگی شود.

برای یافتن ریشه های ترس در وجودتان باید قادر به

گاهی ترس نتیجه حادثه ایست که برای جماعتی رخ

شنیدن خودتان باشید .اگر یک دوست یا شخص مورد

داده و در آن حالت یک همدردی و همراهی در میان

اعتماد دارید کارتان راحت تر می شود .مواظب باشید به

افراد آن جماعت رخ می دهد.

خودتان دروغ نگوئید و از پذیرفتن ضعفتان فرار نکنید.

خالصه اثر پدیده ترس بر شخص می تواند قابل جبران
باشد و یا بلعکس هرگز رهایش نکند.

ترس چیست؟
متخصصین این رشته می گویند ترس عبارت است از
یک سیستم دفاعی شخص  ،عالمتی است که اعالم خطر
می کند.
ترس وقتی بوجود می آید که انسان احساس کند در

* فروتنی پر ارزش ترین صفت شخص در این مرحله
می باشد .هیچ کسی برای خودش بسنده نیست و یک
دوست می تواند بهترین آینه برای مالقات "من" با "من"
شود.

* باید بدانید که ترس ریشه در عمیق ترین نیازهای یک
انسان دارد .هرچه بیشتر با چهره حقیقی خود آشنا شوی
و آ ن را بپذیری بیشتر در نقشه های آینده ات موفق

شرایطی قرار گرفته که قادر به رهایی خود نیست .در

خواهی بوده چون آرزوهایت روی یک بنا حقیقی علم

چنین مراتعی ترس باعث می شود تا شخص احساس

می شوند.

شکست کند و خودش را کامالً بی مصرف و بدون فایده
بداند.
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مرد جواني كه مربي شنا و دارندد

ننددين مددال ایک يدد بدود خ بده خددا انتاداد نداشد

او

نيزهايي را كه دربار خداوند و مذهب مي شنيد مسخر مي كرد
شبي مرد جوان به استخر سرپوشيد آموزشگاهش رف

ن راغ خاموش بود ویي ما روشن بود و

هکين برا شنا كافي بود
مرد جوان به باالترين ناطه تخته شنا رف

و دستانش را باز كرد تا درون استخر شيرجه برود

ناگهان خ سايه بدنش را هکچون صليبي رو ديوار مشاهد كرد احساس نجيبي تکام وجدودش را
فرا گرف

از پله ها پايين آمد و به سک

آب استخر برا تعکير خایي شد بود!

كليد برق رف

و نراغ ها را روشن كرد

