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روزه پنجاهه
لیکن این جنس شریر جز به دعا و روزه بیرون نمی رود

دوستان گرامی  ،تیتر این مقاله آیه ای است که از انجیل
متی باب  71آیه  71گرفته شده است  .آیه فوق بر
اهمیت دعا و روزه جهت راندن ارواح بد و شریر تأکید
می نماید .منظور از ارواح بد و شریر همان وسوسه هایی
است که سعی بر آن دارند تا ما را از انجام دادن اراده خدا
منصرف کرده و مرتکب گناه شویم  .زمان روزه بزرگ که
اکنون در آن بسر می بریم بهترین موقعیتی است تا اینکه
بهتر و عمیقتر از نیروی دعا و روزه آگاه بوده و از فیض و
برکات آن بهرمند شویم  .انجیل مقدس به ما یاد آوری
می کند که خداوند ما عیسی مسیح چهل شبانه روز در
بیابان در دعا و روزه سپری کرد و در نهایت شیطان او را
وسوسه کرد  ،اما چون او نسبت به کالم خدا وفادار ماند
به شیطان غلبه کرد و راه خود را تا آخر که به مرگ و
رستاخیز منجر گردید پیمود (رجوع شود به انجیل متی
باب  4آیه .)77-7
وسوسه های عیسی چگونگی مسیح بودن پسر خدا آشکار
می سازد .بر خالف آنچه شیطان به او پیشنهاد می کند
عمل می نماید .ایشان آن خادم رنج دیده است که با
اطاعت از کالم خدا فیض نجات ابدی و زندگی جاویدان را
به همه مردم ارزانی داشت  .عیسی آن آدم جدیدی است،
او برخالف آدم نخستین که به هنگام وسوسه شدن سقوط
کرد  ،تسلیم محض اراده پدر آسمانی گشت و تا آخر
وفادار ماند .سه تا وسوسه که سرور و نجات دهنده ما با
آن مواجه شد عبارت است از وسوسه لذت جویی ،

پول پرستی و قدرت طلبی بود که با داشتن یک زندگی
پارسا  ،فقیر و فروتن از آنها پیروزمندانه بیرون آمد .عیسی
در مدت  44روز که در بیابان به روزه و دعا مشغول بودند
قدرت کالم خدا در زندگی احساس کرد و تجربه نمود.
همچنین همه مقدسین کلیسا از راه دعای مداوم و روزه
گرفتن به وسوسه های شیطان و جنس شریر پیروز گشته
و به درجه واالی قداست رسیدند .روزه گرفتن و دعا
خواندن این پیام را به ما میرساند که زندگی هر ایماندار
مسیحی یک نبرد و مبارزه است با نیروهای شریر این
جهان که از هر سو می خواهند به او حمله کرده و او را
فریب دهند و همچنین این حقیقت را اعالم میدارند که
دعا و روزه دو تا ابزار بسیار فعال و مؤثر جهت شکست
دادن دشمن هستند" .وقتی عیسی از دعا برخاست و
پیش شاگردان آمد  ،آنان را دید که در اثر غم و اندوه به
خواب رفته بودند به ایشان فرمود :خواب هستید؟ برخیزید
و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید" (انجیل لوقا باب
 11آیه .)12-12
دعا و روزه یک ضرورت حیاتی است که باید در زندگی هر
فرد مسیحی ریشه بدواند و رشد کند تا بارور و ثمر بخش
باشد.

دوستان عزیز  ،کلیسای مقدس  ،مادر و مربی ما  ،توسط

گناه و بدی را نگهداریم  .همچنین روزه گرفتن باید نوعی

مراسم دعا و نیایش که در طول روزه پنجاهه برگزار

تمرین روحانی باشد برای تقویت ایمان و کسب تجربیات

می نماید به ما یاد آوری میکند که زمان روزه  ،زمان توبه

روحانی که از ما شاهدان مسیح زنده می سازند .اما اگر

و بازگشت بسوی خدا می باشد .امروز ما نیز در برابر

روزه زمان نزدیک شدن به خدا و توبه کردن می باشد

وسوسه های گوناگون و جنس شریر قرار گرفته ایم و

زمان نزدیک شدن به فقرا و نیازمندان نیز است  .چنانکه

بعلت ضعف ایمان ما در این وسوسه ها سقوط می کنیم و

میدانیم محبت یگانه فرمان نوین خداوند ما عیسی مسیح

مرتکب گناه می شویم  .بنابراین از این ایام پر فیض و

می باشد .فقط محبت است که به کارها و اعمال ما ارزش

برکت روزه استفاده کرده تا اینکه یک تحول مثبت و امید

میدهد  ،بنابراین الزمه محبت خدا  ،محبت به نیازمندان و

بخشی را در زندگی خود ایجاد نماییم  .اگر چه پرهیز از

بینوایان است  .یوحنای رسول در رساله اولش می نویسد:

خوردن برخی مأکوالت از قبیل گوشت و فرآورده های

"اگر بگوئیم  :من خدا را دوست دارم  ،در حالیکه از

چربی خوب و مفید است  ،چون از این راه می توانیم به

دیگری خود نفرت داریم درغگو هستیم  ،زیرا اگر کسانی

غرائز جسمانی خود تسلط کنیم و به یاد کسانی باشیم که

را که می بینیم محبت نمی کنیم  ،محال است خدایی را

از گرسنگی رنج می برند و می میرند  ،اما این هرگز کافی

که ندیده ایم محبت نمائیم  .فرمانی که او به ما داده است

نیست تا روزه ما پسندیده خدا و طبق تعالیم انجیل

چنین است :هر که خدا را دوست دارد باید دیگران را نیز

مقدس باشد .خداوند ما عیسی مسیح می فرماید" :چیزی

دوست بدارد" (باب  4آیه .)17-14

نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک
وجود او صادر میشود  ...چون افکار بد از دل بیرون

خوب است بدانیم که دعا کردن  ،روزه گرفتن و صدقه
دادن سه تا رکن مهم زندگی ما مسیحیان تشکیل
میدهند .از روح القدس بخواهیم تا در طول روزه امسال
بدین سه فرائض مهم و مقدس جامه عمل را بپوشانیم تا
روزه ما مورد قبول خدا بوده و منشأ فیض و برکات برای
زندگیمان باشد.

می سازند" (انجیل مرقس باب  1آیه  72-72و .)19-17

روزه همه شما عزیزان مبارک باد .

سازد .آنچه آدمی را ناپاک می سازد چیزهایی است که از
می آید  ،یعنی فسق  ،دزدی  ،آدمکشی  ،زنا  ،طمع ،
خباثت  ،فریب  ،هرزگی  ،حسادت  ،تهمت  ،خود بینی و
حماقت  .اینها از درون میایند و انسان را ناپاک
در ضمن عیسی مسیح ما را از روزه ایکه هدفش تظاهر و
خودنمائی باشد شدیداً برحذر میدارد  ،در این باره ایشان
می فرماید" :وقتی روزه می گیرید مانند ریاکاران ،
خودتان را پریشان نشان ندهید  ،آنان قیافه های خود را
تغییر میدهند تا روزه بودنشان به رخ دیگران بکشند و
یقین بدانید که آنها أجر خود را یافته اند" (انجیل متی
باب  2آیه .)72
طبق آیات فوق  ،روزه برای ما مسیحیان فرصتی است
بسیار مناسب تا اینکه زندگی خود را در نور کالم خدا
تفحص کرده و آنرا با فیض و کمک روح القدس از هرگونه

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

متشکرم
چند روز پیش " ،یولیا واسیلی اونا" پرستار بچههایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.
به او گفتم :بنشینید یولیا ؛ می دانم که دست و بالتان خالی است ،اما رو در بایستی دارید و به زبان نمیآورید .ببینید ،ما توافق
کردیم که ماهی سی روبل به شما بدهم .این طور نیست؟
 چهل روبل. -نه من یادداشت کردهام  ،من همیشه به پرستار بچههایم سی روبل میدهم .حاال به من توجه کنید .شما دو ماه برای من کار کردید.

 دو ماه و پنج روز دقیقاً. دو ماه  ،من یادداشت کردهام ،که میشود شصت روبل .البته باید نه تا یکشنبه از آن کسر کرد .همانطور که میدانید یکشنبههامواظب "کولیا" نبودهاید و برای قدم زدن بیرون میرفتید .به اضافه سه روز تعطیلی...
"یولیا واسیلی اونا" از خجالت سرخ شده بود و داشت با چینهای لباسش بازی میکرد ولی صدایش در نمیآمد.
سه تعطیلی .پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه یکشنبه میگذاریم کنار" ...کولیا" چهار روز مریض بود .آن روزها از او
مراقبت نکردید و فقط مواظب "وانیا" بودید .فقط "وانیا" و دیگر این که سه روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما
اجازه داد بعد از شام دور از بچهها باشید .دوازده و هفت میشود نوزده .تفریق کنید .آن مرخصیها ،آهان شصت منهای نوزده
روبل میماند چهل و یک روبل .درسته؟
 -چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود .چانهاش میلرزید .شروع کرد به سرفه کردنهای عصبی .دماغش را باال کشید و چیزی نگفت.

و بعد ،نزدیک سال نو ،شما یک فنجان و یک نعلبکی شکستید .دو روبل کسر کنید .فنجان با ارزشتر از اینها بود .ارثیه بود.
اما کاری به این موضوع نداریم  .قرار است به همه حسابها رسیدگی کنیم و ...اما موارد دیگر ...به خاطر بیمباالتی شما
"کولیا" از یک درخت باال رفت و کتش را پاره کرد .ده تا کسر کنید ...همچنین بیتوجهی شما باعث شد کلفت خانه با
کفشهای "وانیا" فرار کند .شما میبایست چشمهایتان را خوب باز میکردید .برای این کار مواجب خوبی میگیرید .پس پنج
تای دیگر کم میکنیم ...دردهم ژانویه ده روبل از من گرفتید...
یولیا نجوا کنان گفت:
 من نگرفتم.اما من یادداشت کردهام ...خیلی خوب .شما شاید ...از چهل و یک روبل ،بیست و هفت تا که برداریم ،چهارده تا باقی میماند.
چشمهایش پر از اشک شده بود و چهره عرق کردهاش رقتآور به نظر میرسید .در این حال گفت:
 من فقط مقدار کمی گرفتم ...سه روبل از همسرتان گرفتم نه بیشتر. دیدی چه طور شد؟ من اصال آن سه روبل را از قلم انداخته بودم .سه تا از چهارده تا کم میکنیم .میشود یازده تا ...بفرمائید ،سهتا ،سه تا ،سه تا ،یکی و یکی.
یازده روبل به او دادم .آنها را با انگشتان لرزان گرفت و توی جیبش ریخت و به آهستگی گفت:
متشکرم.جا خوردم .در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق و پرسیدم:
-

چرا گفتی متشکرم؟

-

-به خاطر پول.

-

یعنی تو متوجه نشدی که دارم سرت کاله میگذارم و دارم پولت را میخورم!؟ تنها چیزی که میتوانی بگویی همین است کهمتشکرم؟!
-در جاهای دیگر همین قدرهم ندادند.

-

آنها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب .تعجب ندارد .من داشتم به شما حقه میزدم .یک حقه کثیف .حاال من به شما هشتاد روبلمیدهم .همه اش در این پاکت مرتب چیده شده ،بگیرید ...اما ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟چرا
صدایتان در نیامد؟ ممکن است کسی توی دنیا اینقدر ضعیف باشد؟

-

لبخند تلخی زد که یعنی "بله ،ممکن است".

-

به خاطر بازی بیرحمانهای که با او کرده بودم عذر خواستم و هشتاد روبلی را که برایش خیلی غیر منتظره بود به او پرداختم .باز
هم چند مرتبه با ترس گفت:

-

متشکرم .متشکرم.بعد از اتاق بیرون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم که در چنین دنیایی چه راحت میشود زورگو بود.

پيام نوجوانان ...

عیسی در مقابل شیطان ایستادگی می کند
(انجیل متی )11-1/4
برای عیسی مسیح لحظات بسیار سختی است
او تنها در بیابان می باشد
ظاهراً چیزی نیست اما در حقیقت
شیطان عیسی را آزمایش می کند.

* 1چهل روز و چهل شب در بیابان:

* 1چهل روز و چهل شب عیسیی در بیابیان تنهیا مانید و چییزی
نخورد .روح خدا او را به بیابان برد تا * 2شیطان او را آزمیایش
کند .باالخره عیسی گرسنه شد .شییطان بیه او نزدیید شید تیا
وسوسه اش کند .او به عیسی گفت« 3* :اگر تو پسر خدا هستی

عیسی با این کار می خواست که خدا هر چه بیتتر در زنیدگیش جیا
داشته باشد.
قوم اسرائیل نیز به رهبری موسی به بیابان رطته و چهیل سیاد دچیار
آزمایتات زیادی شد.

بگو تا این سنگها به نان تبدیل شوند» .عیسی به شیطان جیوا

* 2شیطان:

داد« 4* :در کالم خدا نوشته شیده انسیان طقیه بیه نیان زنیدگی

ما قادر نیستیم با چتمانمان او را ببینیم .امیا هرچیه کیه انسیانها را از

نمی کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر شود.

هم دور کند  ،از شیطان می آید .هرچه که باعث شود انسیان از خیدا

بعد شیطان  ،عیسی را به شهر مقدس اورشلیم  ،بیر پتیت بیام

دور شود از شیطان می آید.

معبد برد و به او گفت« :اگر تو پسیر خیدا هسیتی خیودت را از
این باال به پائین بیانداز زیرا در کالم خیدا آمیده کیه طرشیتگان
ترا بر دستهایتان خواهند گرطت تا پایت به سنگی نخورد».
در اینجا شیطان هم از کالم خدا استفاده می کند اما برای اینکه

* 3اگر تو پسر خدا هستی:
شیطان خیلی خو

می دانست کیه عیسیی کیسیت امیا میی خواسیت

کاری کند که عیسی از "پدر" دور شود.

عیسی را از خدا جدا سازد .این حقیقیت دارد کیه خیدا مواظیب

* 4کالم خدا :یا همان کتا

مقدس:

همه کسانی است که به او توکل دارند  ،اما نه در هر کیاری کیه

عیسی کالم خدا را خیلی خیو

میی شیناخت چیون از کیودکی آن را

انسان بخواهد انجام دهد .چون هر کاری پسندیده خدا نیست.

آموخته بود .عیسی بر حسب کالم خدا زندگی میی کیرد و بیه همیین

عیسی به شیطان گفت« :در کالم خدا همچنین آمیده اسیت کیه

دلیل در مقابل نیروی بدی قدرت زیادی داشت.

خداوند  ،خدای خود را آزمایش نکن!»
شیطان عیسی را به باالی کوه بلندی برد و از آنجا همیه ثیروت
جهان را به او نتان داد و گفت« 5* :اگر تیو در برابیر مین خیم
شوی و مرا بپرستی  ،من همه ثروت دنیا را به تو می بختم».
عیسی گفیت« 6* :دور شیو ای شییطان! زییرا در کتیا

* 5اگر تو در برابر من خم شوی و مرا بپرستی:
طقه خدا را باید پرستید .اما شیطان سعی می کند تا جیای خیدا را در
زندگی انسانها بگیرد بدترین چیز برای عیسی و بیرای همیه میا ایین
است که چیزی یا کسی را باالتر از خدا در زندگیمان قرار دهیم.

مقیدس

آمده است طقه خدا را بپرست و او را عبادت نما!»

* 6دور شو ای شیطان:
عیسی مسیح توانست شیطان را دور کنید چیون در کیالم و رطتیارش

آنگاه شیطان از عیسی دور شد .طرشتگان نزد عیسیی آمدنید و
او را غذا داده بعد از آن عیسی به میان مردم رطت.

نتان داد که خدا را بیش از هر چیز و هر کس دیگری در زنیدگیش
دوست می دارد.

به تو اي دوست جوان ...

پرواز
پسر كوچکي بود كه رویاي پرواز داشت و آرزو مي كرد كه بتواند مانند پرندگان در آسمان به پرواز درآید.
هرچه بزرگ ترها به او توضيح مي دادند كه انسان قادر به پرواز نيست  ،او نمي توانست درک كند كه چرا
پرندگاني كه از او هم بزرگ تر هستند مي توانند پرواز كنند و او نمي تواند.
روزي او به پارک نزدیك خانه شـان رتـت .در آن ـا
پسري را دید كه به دليل بيماري تلج اطفال قادر بـه
راه رتتن نبود.
پسرک تنها روي شن ها نشسته بود و با سنگ ریـزه
ها بازي مي كرد .به او نزدیك شد و پرسـيد تـو هـم
مثل من دوست داري پرواز كني؟
پسر تلج پاسخ داد :نه  ،من دلم مي خواهد مثل ایـن
بچه ها راه بروم و بدوم.
دوست من مي شوي؟ پسرک كنار او نشسـت و سـایتي را بـاهم شـن بـازي كردنـد و از رویاهایشـان
حرف زدند.
كمي بعد پدر پسر تلج با صندلي چرخ دار كنار آنها آمد و به او گفت كه وقت رتتن است.
پسرک به آرامي به پدر پسر تلج چيزي گفت و پدر هم حرف او را قبول كرد.
پسرک كودک تلج را پشت خود سوار كرد و روي یلف ها شروع به راه رتتن كرد و كم كم به سریت گام
هاي خود اتزود .باد به صورت هر دوي آنها مي وزید و بازي آنها را مفرح تر مي كرد .پسرک به شوق آمده
بود و در ميان درختان مي دوید و كودک تلج هم دستان خود را به اطراف باز كرده بود و مي خندید.
پدرش كه از دور آنها را نگاه مي كرد  ،اشك شوق به چهره داشت .كودک تلج در حالي كه دست هایش را
در هوا تکان مي داد رو به سوي پدر تریاد زد :پدر ببين من دارم پرواز مي كنم .من دارم پرواز مي كنم.

روزه واقعی
 5وقتی شما روزه می گیرید  ،بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر
باد  ،خَم می کنید  ،و بستر خود را بر پالس و خاکستر می گسترانید .آیا این است آنچه را که شمما
روزه می نامید؟ آیا فکر می کنید من از این نوع روزه خشنودم؟
 « 6روزه ای که من می پسندم این است :زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی عدالتی را بگسلید  ،و
بگذارید ستمدیدگان آزاد شوند 7 .گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید  ،و در خانه های خود را به
روی فقیران و بی خانمانان باز کنید .به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند  ،لبماس بدهیمد و از
کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید».
 « 8در آن صورت  ،رحمت من مثل خورشید صبحگاهی بر تو خواهد درخشید  ،و زخمهمای تمو زود
شفا خواهند یافت .من همیشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد  ،و حضور من تمو را از همر
جهت حمایت خواهد کرد 9 .وقتی دعا کنید به شما پاسخ خواهم داد  ،و وقتی مرا بخوانید بمه شمما
جواب می دهم.
اگر به ستمگری  ،رفتار ناشایست و گفتار زشت خود خاتمه دهید ؛  01و اگر گرسنگان را سیر کنید ،
و نیاز محتاجان را برآورید  ،آنگاه تیره گی های اطراف شما  ،به روشنایی نیمروز مبدل خواهمد شمد
 00در آن صورت همیشه شما را در مکانهای خشک هدایت می کنم و شما را با چیزهای نیکو سمیر
خواهم کرد .من شما را قوی و سالم نگاه خواهم داشت و شما مثل باغی خواهید بود که آب فراوان
دارد  ،و مثل چشمه ای که هیچ وقت خشک نخواهد شد 01 .قوم تو در هممان جمایی کمه از قمدیم
ویران شده بود ،بر روی بنیادهای قدیمی  ،بنایی نو خواهد ساخت .مردم از تو به عنوان کسمی یماد
خواهند کرد که دیوارهای شهر را دوباره ساخت و خانه های ویران را بازسازی کرد».

حقیقت
زاهدی کنار رودخانه نشسته بود و در حال تفکر بود .جوانی به او نزدیک شد و گفت« :ای زاهد  ،من می خواهم شاگرد
و مرید تو شوم» زاهد رو به جوان کرد و گفت« :چرا؟» جوان پاسخ داد« :چون ممی خمواهم حقیقمت را بیمابم» زاهمد
ناگهان پرید  ،گردن جوان را گرفت  ،او را به طرف رودخانه کشاند و سرش را زیر آب برد.
جوان باال و پایین می پرید و تقال می کرد تا از زیر آب بیرون بیاید  ،ولی زاهد سرش را محکم زیر آب نگه داشته بود.
عاقبت زاهد سر جوان را رها کرد و او را که نفس نفس می زد کمک کرد تا به ساحل برسد .وقتی آرام شمد  ،زاهمد از
جوان پرسید« :به من بگو  ،وقتی زیر آب بودی چه چیزی را بیش از هر چیز دیگری طلب می کردی؟»
جوان با تعجب گفت« :هوا!»
پس زاهد گفت« :خیلی خوب  ،اکنون بمه خانمه ات برگمرد و همر وقمت حقیقمت را بمه هممان انمدازه ای کمه هموا را
می خواستی  ،طلب کردی ؛ پیش من بیا»

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ،دری
دیگر باز میشود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم
که درهای باز را نمیبینیم.
«هلن کلر»
همیشه بهترین راه را برای پیمودن میبینیم اما فقط
راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.
«پائولو کوئلیو»
هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی
ببخشد؛ و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی
نیاز نداشته باشد.
در زندگی از تصور مصیبتهای بیشماری رنج بردم که
هرگز اتفاق نیفتادند.
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