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عید بدن مقدس مسیح

دوستان گرامی  ،هر سال کلیسای مقدس عید «بدن
مسیح» را برگزار می کند  ،تاریخ برگزاری این عید
پنجشنبه دوم رسوالن می باشد که اصوالً در خرداد ماه
اتفاق میافتد .انگیزه برگزاری این عید آگاه بودن از عمق و
بزرگی این راز مقدس می باشد .این عید ما را به یاد آن
کاری که خداوند ما عیسی مسیح در روز پنجشنبه فصح
انجام داد می اندازد .در آن روز مبارک عیسی با یک
حرکت اسرار آمیزی نان را به بدن مقدس او و شراب را به
خون پاک او مبدل کرد و به شاگردانش فرمود" :این را به
یاد بود من انجام دهید" (رجوع شود به انجیل لوقا باب
 22آیه .)22-41
از آن روز تا به امروز و تا آخر الزمان کلیسا از طریق
برگزاری راز قربانی مقدس بدن مسیح را بعنوان غذای
روحانی به فرزندان خود تقدیم می نماید .بدن مسیح که
کلیسا را تقویت می کند و آنرا به بدن مسیح تبدیل
می نماید همان نان زنده ای است که از آسمان نازل شده
تا به آدمیان زندگی جاویدانی را ببخشد .عیسی فرمود:
"من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده
است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد .من آن نان
زنده هستم که از آسمان آمده است هر که این نان را
بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد
بدن خودم می باشد که آنرا به خاطر حیات جهانیان
می بخشم" (انجیل یوحنا باب  6آیه .)04-02

با مطالعه کتاب اعمال رسوالن  ،که زندگی مسیحیان اولیه
را بیان می کند  ،می بینیم که اجرای مراسم آیین قربانی
مقدس از یک جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود  ،با
شرکت کردن در این مراسم  ،مسیحیان بدن مسیح را
دریافت می کردند تا شاهدان او باشند" .تمام ایمانداران با
هم متحد و در همه چیز شریک بودند .مال و دارائی خود
را می فروختند و نسبت به احتیاجات هر کس بین خود
تقسیم می کردند .آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم
جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند" (کارهای
رسوالن باب  2آیه .)16-11
پولس رسول نیز درباره نان قربانی مقدس که همان بدن
مسیح می باشد به مسیحیان شهر قرنتس اینطور
می نویسد" :تعالیمی را که به شما دادم  ،از خود خداوند
گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شبی که تسلیم
دشمنان شد  ،نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آنرا پاره
کرد و گفت  :این است بدن من برای شما  ،این را به یاد
من بجا آورید" (رساله اول به قرنتیان باب  44آیه
.)21-22
ایشان بر این نکته مهم تأکید میکند  :نانی که عیسی در
شبی که تسلیم دشمنان شده پاره کرد و به شاگردانش
داد بدن مقدس او بود و از آنها خواست تا اینکه این آیین
فیض بخش را پس از او ادامه دهند و از این راه حضور
زنده و امید بخش وی را در میان آنها احساس و تجربه

نمایند .اجتماع مسیحیان اولیه از ابتدا با برگزاری آیین پر

یک کار ظاهری و روتینی می باشیم که هیچ گونه تأثیری

برکت راز قربانی مقدس روز یکشنبه  ،رستاخیز باشکوه

بر زندگی ما ندارد ؟ پولس رسول در این باره می فرماید:

مسیح را گرامی میداشتند .با انجام این مراسم ایمان خود

"اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را

را به حضور حقیقی مسیح در نان و شرابی را که تقدیس

بنوشد ،نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب گناه خواهد

شده اعالم میکردند و خدا برای این فیض بزرگ و

شد .بنابراین هر کس باید خود را بیازماید  ،آن وقت از آن

وصف ناپذیر را حمد و سپاس می گفتند .به همین دلیل

نان بخورد و از آن پیاله بنوشد .زیرا کسیکه معنی بدن

روز یکشنبه که روز اول هفته است «روز خداوند» نامیده

مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد خود را

شد  ،روزیکه در آن سرور و نجات دهنده ما عیسی مسیح

محکوم میسازد .به همین سبب است که بسیاری از شما

پیروزمندانه از قبر خارج شد و نور او در همه جهان تابید ،

مریض و ضعیف هستید و عده ای نیز مرده اند" (رساله

نوری که هرگز خاموش نخواهد شد .روز یکشنبه برای

اول به قرنتیان باب  44آیه .)22-22

مسیحیان اولیه از جایگاهی بسیار باال و مقدس برخوردار

از روح القدس بخواهیم تا اینکه ما را هر چه بیشتر و

بود تا جائیکه می گفتند" :ما بدون یکشنبه نمی توانیم

عمیقتر از بزرگی و عظمت راز قربانی مقدس  ،راز تن و

زندگی کنیم" یعنی بدون برگزاری مراسم قربانی مقدس و

خون مسیح  ،که سرچشمه زندگی ما مسیحیان است آگاه

پذیرفتن بدن مسیح زنده نمی توانیم زندگی کنیم .

کند .چنانکه خداوند ما عیسی مسیح این راز مقدس را به

عیسی فرمود" :یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را

ما عطا نمی کرد از فیض داشتن یک زندگی پر بار و پر

(مسیح) نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات

ثمر محروم شده و کلیسا به یک جسم بی جان مبدل

ندارید .هرکه بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات

میشد .او را برای این عطیه بسیار ارزشمند شکر و سپاس

جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم

گوئیم و سعی کنیم در اجرای مراسم آیین قربانی مقدس

ساخت  .زیرا بدن من خوراک حقیقی است  .هر که جسم

روزهای یکشنبه و اعیاد حضور بیشتری داشته باشیم .

مرا می خورد و خون مرا میاشامد در من ساکن است و
من در او" (انجیل یوحنا باب  6آیه .)06-02
دوستان گرامی  ،امروز نیز طبق سنت کلیسا ما مسیحیان

خدمتگزار شما

هر یکشنبه جهت شرکت در آیین راز قربانی مقدس و
پذیرفتن بدن و خون مسیح گرد هم می آییم  ،لیکن آیا
از معنی و مفهوم این مراسم بسیار پر فیض و برکت آگاه
هستیم ؟ آیا میدانیم که از راه پذیرفتن بدن و خون
مسیح با خدای واحد و سه گانه رابطه را برقرار کرده و در
او زندگی می کنیم ؟ آیا میدانیم که راز قربانی مقدس
مظهر اتحاد همه مسیحیان می باشد  ،یعنی مظهر کلیسا
است ؟ آیا زمانیکه بدن و خون مسیح را دریافت می کنیم
از آمادگی کافی برخوردار هستیم یا اینکه در حال انجام

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

"رشد كردن" همراه با حس "اطمينان"
اطمینان از کجا می آید؟ از چه راههایی باید گذشت تا به اطمینان رسید؟
اطمینان از دور دست ها می آید .اولین ریشه هایش را از زمان کودکی در زندگی شخص می نهد.
روانشناسی بنام اریک اریکسون  ،در اینباره چنین می گفت که رشد انسان حاصل طی مراحلی است که در خالل آن هرر کر
باید با مسئله خاصی مثل :خودمختاری  ،تصمیم گیری  ،ایجاد ارتباط صحیح با دیگران و  ، ...روبرو شده و آنها را حل کند.
اریکسون " ،اطمینان" را در آغاز راه قرار داده است .یک کودک با همه ضعف و زبونی اش باید بتواند در برابرر خررراج اهران
اطرافش  ،ح "اطمینان" را کسب نماید .این مبارزه در واود کودک  ،در صورتی به نتیجه دلخواه می رسرد کره والردینش و
بخصوص مادر  ،به او تواه خاصی داشته باشد! تنها از این راه کودک به آرامش و ح امنیت می رسد.
کودک باید مرمئن باشد که هر وقت نیاز دارد  ،مادرش پهلویش است .کودک نباید دائماً بترسد و در ترس بماند.
در صورتی که والدین با حضور به موقع شان  ،این اطمینان را در کودک به واود آورند  ،کودک در آینده قادر خواهد بود که برا
اطرافیانش یک رابره صحیح ایجاد کند.
بعد از مرحله پشتیبانی و حمایت والدین از طفل  ،کودک وارد مرحله اطمینان به "محبت" می شود.
برای رشد صحیح  ،کودک احتیاج دارد که به محبت اطرافیانش اطمینان کند  ،بخصوص به محبت والدین و مخصوصاً مادرش.
حضور دائمی مادر  ،حالت پر عروفت و بخشش شکیبای مادر  ،تشخیص درست میزان تنبیره کرودک بره نسربت خررایی کره
مرتکب شده  ،اینها همه سبب می شوند که بین م ادر و کودک یک رابره محکم و پایدار ایجاد شود و این دو به هرم اطمینران
کنند.
اما آیا آنانی که محیط آرام و امنی برای رشد نداشته اند  ،قادرند "اطمینان" کنند؟
آیا کسانی که به دالیلی مثل تزلزل محیط خانه (طالق) یا ااتماع (مثل انگ و نوساناج شدید اقتصادی) نتوانسته انرد از یرک
محیط آرام و بدون اضرراب برای رشد برخوردار باشند  ،ایشان همواره در ترس خواهند زیست؟
حقیقتاً نمی توان یک اواب مرلق و قاطع داد .اما این درست است که آنچه در نخستین سالهای زنردگی مران مری گرذرانیم ،
همان برای ابد بر ما تأثیر می گذارد .و این هم حقیقت دارد که این موضوع مشخص کننده مرلق آینده ما نیست  ،چون آینده ما
خیلی هم بستگی به کاراکتر ما دارد.
بنابراین و خوشبختانه  ،آدمی که مرلقاً در او اطمینانی به اطرافیانش واود نداشته باشد  ،بسیار کمیاب است.
تأکید می کنیم که حرکاج عاطفی پدر و مادر با فرزندشان و واود یک ارتباط دائمی و محکم بین این دو قرب  ،دلیل و عامرل
اصلی استقرار آرامش و اطمینان در کودکان است.
نتیجه اینکه بذر اطمینان  ،قوی یا ضعیف  ،برور عموم در افراد واود دارد و این بذر متناسب با نحوه رشد شرخص  ،بره همران
میزان کم و زیاد می شود؛ به عبارتی هر شخصی مسئول میزان اطمینانی است که در او واود دارد .بسته به شخصیتی که داریم
می توانیم آن را رشد دهیم و یا متوقفش کنیم .آنانی که همیشه در حال دفاع از خود هستند و شکاک و ترسو اند  ،اطمینران در
ایشان تبدیل به گُلِ پژمرده ای می شود .اما اگر با واود شکست ها و ضرباج  ،بجای اطمینان نکردن  ،قدرج تشخیص خود را
تقویت کنند  ،مبدل به آدمهای متعادل و پخته ای می شوند.
به این ترتیب یاد می گیرند به چه کسی و چه وقتی باید اطمینان بکنند .یاد می گیرند بفهمند که چه کسی براش مهم اسرت و
برای چه؟ همین موضوع کمکشان خواهد کرد که حتی بر زخمهای گذشته مرهم نهند  ،چون شعور و تشخیصشان باالست.
عامل مهم دیگری که ما باید بتوانیم قدرج تشخیص آن را کسب کنیم این اسرت کره "محبتری" کره مری بینریم آیرا حاصرل
احساساج شخص مقابل ما است  .یا براستی یک محبت واقعی است؟ ما معموالً قادر به تشخیص احساساج زودگرذر از محبرت
واقعی نیستیم.
ب اید در زندگی بفهمیم چه می خواهیم  ،اولویت با چیست  ،و بعد نیروی انتخاب داشته باشیم.
پیش قضاوتی از عواملی است که معموالً دچار آن هستیم و این عامل باعث تکرار اشتباهاج می شود.

در حالی که باید بدانیم در هر انسانی یک اهان نهفته است .پیش قضاوتی و اعتقاد مرلرب بره آنچره مری گروئیم  ،تنهرا نشرانه
ناپختگی ما می باشد.
یکی از اساسی ترین رفتارها برای ایجاد اطمینان در محیط  ،احترام و ادب است .در چنین شرایری حتی یک آدم خشن و بی ادب،
عک العمل مالیم تری دارد.
اگر اصالح را از شخص خودمان شروع کنیم  ،می توان آن را در اطرافیانمان هم انتشار دهیم .این باعث اشاعه یک انرژی مثبرت
در اطرافمان می شود و همین انرژی بسوی خودمان بر می گردد.
مواردی که باعث "اطمینان نداشتن یا اطمینان نکردن" در اشخاص می شود من باب مثال یکی حاصل از تجربه منفی در ارتباط
با دیگران است و دیگری روبروی با اتفاقاج ناگوار زندگی مثل پدیده مرگ می باشد .امرا در واقرع انسران در هنگرام درد و رنر
احتیاج دارد که به کسی یا کسانی اطمینان کند.
در این مقرع اشخاص ایماندار موفق ترند .ایمان به خدا شخص ایماندار را بسوی اطمینانی هدایت می کند که انسانی نیست زیرا
تزلزل ناپذیر است.
ایمان به خدا  ،شخص مؤمن را ورای اندیشه ها و حسابهای انسانی سوق می دهد و یأس و بردبینی را رفتره رفتره محرو و نرابود
می کند .در نتیجه دنبال تالفی یا انتقام نمی رود  ،چون خدا در زندگیش حی و حاضر و به اصرالح "از خدا می ترسد" .شرخص
مؤمن به حضور خدا در افراد معتقد است و می داند که خودش مثل دیگران  ،نیاز به بخشش خدا دارد .بنابراین ایمان به محبت ،
به بخشش و به گذشت  ،هر بار در شخص مؤمن باعث بازسازی و رشد صحیح "اطمینان" می گردد.
آیا ایمان شما تا حدی رسیده که این قدرج را در خودتان احساس کنید یعنی بتوانید درونتان را بازسازی کنید؟

چهار شمع روشن به ارامی می سوختند .آن محیط آنقدر ساکت بود که می شد حرفهای آنها را شنید .
اولین شمع گفت(( :من صلح و آرامش هستم اما مردم نمی تواند مرا همیشه روشن نگه دارند فکر می کننم کنه بنه
زودی خاموش شوم )).
هنوز حرف شمع صلح تمام نشده بود که شعله آن کم و بعد خاموش شد.
شمع دوم گفت (( :من ایمان هستم واقعا انگار کسی به من نیازی ندارد برای همین دیگر رغبتی ندارم که بیشنتر از
این روشن بمانم)).
حرف شمع ایمان که تمام شد نسیم مالیمی وزید و آن را خاموش کرد.
وقتی نوبت به سومین شمع رسید با اندوه گفت(( :من محبت هستم توانایی آن را ندارم که روشن بمانم چنون منردم
مرا به کناری انداخته اند و اهمیتم را نمی فهمند آنها حتی فراموش کرده اند که به نزدیکترین کسان خنود محبنت
بورزند )).پس شمع محبت هم بی درنگ خاموش شد.
کودکی وارد اتاق شد و دید که سه شمع دیگر نمی سوزند .چهارمین شمع گفت(( :نگران نباش وقتنی منن روشنن
هستم به کمک هم می توانیم شمع های دیگر را روشن کنیم من امید هستم )).چشمان کودک درخشید .شمع امید را
برداشت و بقیه شمع ها را روشن کرد.
باشد که هرگز نور امید در قلوب ما خاموش نگردد! باشد که هر یک از ما بتوانیم مثل این کودک در هر زمانی  ،با
امید  ،نور ایمان و صلح و محبت را روشن نگه داریم.

"مي دانم به چه كسي اطمينان كرده ام"
چگونه پولس از تيموتائوس یك رهبر كليسا ساخت؟

حضرج پول رسول با ایرن سرخن مختصرر  ،کلیسرای شرهر
افس را به شاگردش تیموتائوس سپرد.
یک امله کوتاه که حاوی زندگی پرر فرراز و نشریب حاصرل از
سفر های متعدد و پر از درگیری و مسائلی چون شالق خوردن و
خیانت دیدن و غیره بوده است.
پول با این سخن" :می دانم به چه کسی اطمینران کررده ام"
مثل این است که گفته باشد" :من در استجو زندگی هستم".
نسل فعلی همچنان زندگی می کنیم که همه سعی و اعتقادمان
بر رفع احتیاااج "من"  ،متمرکز شده  ،چنانکره قرادر نیسرتیم
حتی یک قدم الوتر را ببینیم.
به همین دلیل اگر از زندگی صحبت کنیم  ،نه البته زنردگی بره
معنی پول و درآمد  ،بلکه به مفهروم واقعری کلمره  ،طرر ترو
رویمان یک لبخند می زند مثل اینکه" :برو کشکت را بساب!"
به چیزی از "من" اعتقاد نداریم و فقط بدنبال تأمین رفاه ایرن
"من" دروغین هستیم .بعبارتی دوستان عزیز  ،در یرک میردان
انگ وسط یک انگل وحشی داریم زندگی می کنیم.
اما هنوز زندگی حقیقی در اریان است!
پول رسول وقتی وصیت خود را به تیموتائوس می نویسد  ،در
زندان می باشد و می داند که بزودی اعدام می شود.
اما پول از درد و رنجش نمی گوید و بره تیموترائوس هشردار
نمی دهد که :مواظب باشی به روزگار من دچار نشوی!
بلکه از او می خواهد کره بخراطر وضرعیت اسرتادش در مقابرل
دیگران احساس شرم نکند -و تأکید دارد که بداند :مرن پرول
می دانم به چه کسی اطمینان کرده ام.
پول به تیموتائوس شهامت می دهد و تشویقش می کنرد کره
علیرغم همه چیز وارث راستین او باشد.
پول با لحن یک مرده سخن نمی گوید بلکه او از همین حاال
نیروی رستاخیز را در خود فعال می بیند و تواه تیموتائوس را به
این مهم ایمانی الب می کند.
اما براستی پول به تیموتائوس چه دیده بود کره او را انتخراب
کرد؟ پول در مقابل خود یک مرد اوان و متعهد می بیند کره
ایمانش هدایت می شود .ایمران او همرراه برا محبرت و قردرج
تشخیص درست است .مسائلی که تیموتائوس می بایست با آنها
روبرو می شد  ،مثل مسائل همین زمان ما بوده اند .مثالً در آن

زمان هم اشخاصی بودند که تعالیم غلط می دادند چنانکه مردم
را بسوی دانستن یک کلیسای بدون مسیح و بردون ایمران بره
مرگ و رستاخیز خداوند عیسی هدایت می کردند .بردون اینکره
به راستی تحولی در زندگی افراد رخ دهد.
پول بهترین راه تقویت و تشویق این مرد اوان را  ،با مرررح
کردن مصائب زندگی خودش می دانرد .پرول بره تیموترائوس
می فهماند که:
قدرج تحمل رن  ،شهامت و قبرول مسرئولیت -اینهرا اسرباب
الزمه برای اداره یک کلیسا می باشند.
به همین دلیل به تیموتائوس می گوید که از قبرول سرختی هرا
دریغ نکند و از انجیل عار و خجالتی بخود راه ندهد.
در خیلی از موقعیت ها بنظر می رسرد کره نمری تروان براحتری
صحبت از انجیل کرد  ،یعنی بیشتر یک ح "خجالرت" مرانع
می شود .اما پول  ،شخصی مؤمن را دعوج مری کنرد ترا برر
حسب ایمانش زندگی کند .زندگی کرردن  ،حرر زدن نیسرت!
زندگی یعنی عمل  ،فکر  ،کالم و انتخاب.
زندگی شخصی  ،محل انعکاس ایمان و اعتقاد اوست.
کسی که ایمان به مسیح رستاخیز کرده دارد و بر حسب ایمانش
زیست می کند در برابر رن  ،امیرد و در مقابرل مررگ  ،ایمران
دارد.
پول هنگامی که در زندان برود از اعضرای کلیسرایش چنردان
چیزی ندید .اما ایمان پول بر اشخاصری نبرود بلکره در خرالق
ایشان به همین سبب او هرگز دلسرد نشد.
از نظر پول  ،هرگز عیسی باعث یأس نمی گردد بلکه تنها نزد
وی حیاج است.
کالم خدا از زندگی و برای زندگی است و هیچوقت نمری تروان
آن را تحمیل کرد .در حقیقت راز زندگی و شخصی در ایمران و
اعتقادش نهفته است.
از آنجایی که پول همواره در استجوی عیسی برود  ،بهمرین
اهت در سخت ترین لحظاج زندگی  ،عیسری را در کنرار خرود
می بیند .پول زندگی اش را بر عیسی بنا کررد و هرگرز آن را
خالی از مفهوم ندید.
مبارزه پول انبه انفرادی نداشت و برای اهدا شخصی نبود ،
بنابراین خود را تنها ندید.
پول به تیموتائوس می گوید که امید خود را از دست ندهرد و
ایمانش اساس حیاتش باشد تا زندگی اش خالی از مفهوم نگردد.
آنقدر که بتواند روزی مثل پول بگوید" :می دانم به چه کسی
اطمینان کرده ام".

پیام نوجوانان ...

اليزابت ( 22ساله) ـ بله! اآلن آن چيزي را كه هميشه به خدا
گفتم را به شما ميگم“ :خدايا من امروز روز خوبي داشتم ،ازت

گفتگو درباره خدا

متشكرم“.

معموال“ از خدا چه ميخواهيد؟
زاخاري خبرنگار جوان يكي از روزنامههاي معروف جهان

آليس ( 21ساله) ـ ميخواهم كه زندگي خوبي داشته باشم،

است .موضوعي كه اين بار توجه او را به خود جلب كرده است:

ميخواهم وقتي بزرگ شدم در يك رستوران بزرگ كار كنم يا

“ديدگاه نوجوانان دربارة خداست“ براي اين منظور او با مطرح

اينكه يك مغازه حيوان فروشي داشته باشم.

كردن سئواالت مختلف با نوجوانان در مدارس  ،خيابانها ،
بيمارستانها و  ...به صحبت پرداخته است كه با هم ميخوانيم:

تصور شما از خدا چگونه است؟
بت ( 21ساله) ـ من خدا را به شكل دست مجسم ميكنم .چون
دستها سازندهاند و از همة چيزها مراقبت ميكنند.

موقعي كه مريض ميشيد ،به خدا چه ميگوئيد؟
فيليستي ( 21ساله) ـ ميگم كه “خدايا! چرا اين درد و مرض را
به من دادي؟ من كه كار بدي نكردم.

آيا هر روز دعا ميكنيد؟
مونيكا ( 21ساله) ـ بله! يكبار كه دعا نكرده بودم ،خواب ديدم

ديويد ( 21ساله) ـ من خدا را در وجود برادر كوچكم ميبينم

كه توي يك چاه پر از تمساح افتادهام و آنها ميخواهند منو

كه سرشار از زندگي است.

بخورند .خيلي ترسيده بودم .روز بعد مادرم به من گفت :كه
تو بايد حتماا هر شب دعا كني .از اون موقع به بعد من هيچ

به نظر شما خدا چيست؟

وقت دچار كابوس نشدم ...من فكر ميكنم كه اين كار خدا

بت ( 21ساله) ـ جواب اين سئوال مشكل است .به نظر من در

بود.

هر چيزي كه ما را خوشحال كند و هر چيزي كه احساس
زندگي و لذت به ما بدهد ،خدا هست.

چطور از خدا ميخواهيد كه براي شما معجزه كند؟
كريس ( 22ساله) خيلي ساده است .اول آرزو ميكنم و بعد
ل چقدر؟)تا وقتي كه جواب را
كافيه كه كمي صبر كنم( .مث ا
بگيرم.

چه كسي خدا را به تو شناسانيد؟

شما كه نميتوانيد خدا را ببينيد پس چطور باور ميكنيد
كه خدا هست؟
آلن ( 21ساله) ـ اين در انجيل گفته شده است .اين اولين
چيزي كه من ياد گرفتم.

اگر با خدا مصاحبه ميكرديد ،چه ميپرسيديد؟
كارن ( 9ساله) ـ خدايا! من مادر بزرگم را خيلي دوست داشتم.
چرا اونو پيش خودت بردي؟

كورت ( 21ساله) ـ عموم! او به من گفت كه خدا پسر خودش

داني ( 22ساله) ـ خدايا كي تو رو آفريد؟

را فرستاد تا بار گناهان همة ما رو بر دوش بكشد .براي همين،

رابرت ( 21ساله) ـ خدايا! چرا اسلحهها وجود دارند؟

وقتي روز داوري بيايد هر كس كه بد باشه در جهنم ميسوزه.

ژانت ( 21ساله) ـ خدايا! چطور ميتوني صداي همة مردم دنيا

آيا كساني را ميشناسي كه اعتقادي به خدا ندارند؟
كارا ( 8ساله) – نه من كسي را سراغ ندارم.

آيا با خدا صحبت ميكني؟

را بشنوي؟
كريستين ( 8ساله) ـ خدايا ! يك عنكبوت سعي كرد كه پروانة
منو بكشه ،چرا عنكبوت را آفريدي؟
ل
هريت ( 21ساله) ـ خدايا! چرا من بايد سرطان بگيرم .اص ا
چرا بايد سرطان وجود داشته باشد؟

به تو ای دوست اوان ...

قاشق
یك مردِ روحاني  ،روزي با خداوند مکالمه اي داشت« :خداوندا ! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه
شکلي هستند؟»
خداوند آن مرد روحاني را به سمت دو در هدایت كرد و یکي از آنها را باز كرد ؛ مرد نگـاهي بـه داخـ
انداخت .درست در وسط اتاق یك ميز گرد بزرگ وجود داشت كه روي آن یك ظـر خـورب بـود ؛ و
آنقدر بوي خوبي داشت كه دهانش آب افتاد!
افرادي كه دور ميز نشسته بودند بسيار الغر مردني و مریض حال بودند .به نظر قحطي زده مي آمدنـد.
آنها در دست خود قاشق هایي با دسته بسيار بلند داشتند كه این دسته ها به باالي بازوهایشان وصـ
شده بود و هر كدام از آنها به راحتي مي توانستند دست خود را داخ ظر خورب ببرند تا قاشق خود
را پُر كنند .اما از آن جایي كه این دسته ها از بازوهایشان بلند تـر بـود  ،نمـي توانسـتند دستشـان را
برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند.
مرد روحاني با دیدن صحنه بدبختي و عذاب آنها غمگين شد .خداوند گفت« :تو جهنم را دیدي!»
آنها به سمت اتاق بعدي رفتند و خدا در را باز كرد .آنجا هم دقيقاً مث اتاق قبلي بود .یك ميز گرد با یك
ظر خورب روي آن  ،كه دهان مرد را آب انداخت!
افرادِ دور ميز  ،مث جاي قب همان قاشق هاي دسته بلند را داشتند  ،ولي به اندازه كـافي قـوي و ت ـ
بوده  ،مي گفتند و مي خندیدند .مرد روحاني گفت« :نمي فهمم!»
خداوند جواب داد« :ساده است! فقط احتياج به یك مهارت دارد! مي بيني؟ اینها یاد گرفته اند كـه بـه
همدیگر غذا بدهند  ،در حالي كه آدم هاي طمع كار تنها به خودشان فکر مي كنند!»
وقتي كه عيسي مسيح مصلوب شد  ،داشت به شما فکر مي كرد!
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