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تعمق و تأمل در راز صلیب مقدس

دوستان گرامی  ،هر سال روز  14سپتامبر برابر با 23

فرمود" (باب  2آیه  .)9-6طبق این آیات  ،پیام صلیب به

شهریور  ،عید باشکوه صلیب مقدس را جشن می گیریم .

دو اتفاق مهم که برای خداوندمان عیسی مسیح رخ داده

انگیزه اصلی برگزاری این عید  ،آشنا شدن با پیام پر فیض

اشاره می کند  ،که عبارت است از مرگ و رستاخیز او .

و برکت صلیب بوده و همچنین تقدیم شکر و سپاس به

بر حسب دیدگاه پولس رسول  ،صلیب در آن واحد

خداوندمان عیسی مسیح که با مرگش بر روی صلیب

فروتنی و مرگ مسیح و همچنین رستاخیز و جالل او را

فیض نجات ابدی و زندگی جاودانی را به همه مردم اهدا

اعالم میدارد .این دیدگاه از صلیب در انجیل یوحنا نیز

کرده می باشد .طبق تعالیم کتاب مقدس  ،صلیب نکته

یافت می شود .عیسی درباره مرگش سخن میگوید و

عطف و سرنوشت سازی در زندگی سرور و نجات دهنده

خطاب به پدر آسمانی اش می فرماید" :اکنون جان من

مان عیسی مسیح بود .ایشان با پیمودن راه صلیب بدان

در اضطراب است چه بگویم ؟ آیا بگویم  :ای پدر مرا از

رسالتی که پدر مقدس به او محول کرده بود تحقق

این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور به این ساعت

بخشید  ،رسالت باز کردن راه ملکوت آسمانی برای عموم

رسیده ام  .ای پدر  ،نام خود را جالل بده  ،در آن وقت

بشر  ،راهی که به علت سرپیچی آدم اول از فرمان خدا

صدایی از آسمان رسید که میگفت  :آن را جالل داده ام و

بسته شده بود .پولس رسول  ،که در راز صلیب خیلی

باز هم جالل خواهم داد" (انجیل یوحنا باب  12آیه -27

تعمق کرد و آنرا در زندگی اش احیا نمود  ،در رساله اش

.)28

به فیلیپیان معنی و مفهوم پیام صلیب مقدس را اینطور

میدانیم  ،در زمان رومیان قدیم  ،صلیب وسیله ای جهت

بیان می کند" :اگر چه او (مسیح) از ازل دارای الوهیت

اعدام جنایتکاران و خرابکاران و نشانه نفرت و لعنت بود ،

بود  ،ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی

اما با مرگ منجیمان بر آن وسیله پیروزی بر مرگ و

حفظ کند  ،بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده ،

رستاخیز شده و نشانه برکت و امید گردید .به همین دلیل

به صورت یک غالم در آمد و شبیه انسان شد .چون او

پولس میفرماید" :پیام صلیب برای آنانی که در راه هالکت

بشکل انسان در میان ما ظاهر شد  ،خود را فروتن ساخت

هستند پوچ و بی معنی است  ،ولی برای ما که در راه

و از روی اطاعت حاضر شد مرگ  ،حتی مرگ بر روی

نجات هستیم قدرت خداست" (رساله اول به قرنتیان باب

صلیب را بپذیرد .از این جهت خدا او را بسیار سرافراز

 1آیه  .)18قدرتی که در باره ی آن رسول امتها سخن

نمود و نامی را که باالتر از جمیع نامهاست به او عطا

میگوید  ،قدرت محبت است که با مرگ مسیح روی

صلیب کامالً ظاهر شد و سر چشمه نجات و زندگی

مصلوب شده نمایان گشته و منشأ امید به زندگی جاودانی

جاودانی برای همه ایمانداران گردید.

گردید داشته باشیم  .همچنین پیام این عید باشکوه ما را

دوستان عزیز  ،انجیل مقدس به ما یادآوری می کند که

به توبه و تغییر زندگی دعوت می نماید .ماندن در گناه و

یوحنای رسول تنها شاگردی بود که همراه با مریم عیسی

عدم توبه ما را از میوه های درخت حیات  ،یعنی صلیب

را تا پای صلیب متابعت کرد .ایشان شاهد عینی این

مقدس مسیح  ،محروم می سازد .از آن جنایتکاری که با

حادثه غم انگیز و دلخراش بود .آری  ،یوحنا شاهد آن آب

مسیح مصلوب شده بود و در آخرین لحظه زندگی اش به

و خونی بود که از پهلوی نیزه خورده مسیح جاری شد.

او ایمان آورد و وارد ملکوتش شد  ،الگو بگیریم  .از ته قلب

"کسیکه خود شاهد این واقعه بود این را می گوید و

 ،سعی کنیم روز به روز راه توبه را در پیش گرفته  ،آنرا تا

شهادت او راست است  ،او حقیقت را می گوید تا شما نیز

آخر طی کرده و وارث ملکوت خدا شویم  .عیسی فرمود:

ایمان آورید .چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که

"اگر کسی می خواهد پیرو من باشد باید دست از جان

می فرماید :هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد

بشوید و هر روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید .هرکه

شد ،تحقق یابد .و در جای دیگر می فرماید :آنها به

بخواهد جان خود را حفظ کند آنرا از دست خواهد داد ،

کسیکه نیزه زده اند  ،نگاه خواهند کرد" (انجیل یوحنا

اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند آنرا نگاه خواهد

باب  19آیه .)37-35

داشت" (انجیل لوقا باب  9آیه .)24-23

طبق آیات فوق  ،عید صلیب مقدس  ،این فرصت گرانبها

از روح القدس بخواهیم تا اینکه در پیمودن این مسیر مــا
را هدایت و حمایت کند.

را به ما میدهد تا ما نیز  ،مانند یوحنا و مریم  ،با دید
ایمان و عشق و عالقه فراوان به مسیح مصلوب  ،پسر خدا
که انسان شده  ،نگاه و تعمق کنیم  .به خاطر آوریم که
عذاب و مرگ او برای بخشش گناهان و نجات از مرگ

عید صلیب مقدس را به همه شما دوستان عزیز
تبریک می گویم .

ابدی و رستاخیز ما بود  .پولس رسول که عاشق مسیح
مصلوب بود می فرماید" :اما خدا محبت خود را نسبت به
ما کامالً ثابت کرده است  .زیرا در آن هنگام که ما هنوز
گناهکار بودیم  ،مسیح به خاطر ما مرد .ما که با ریختن
خون او کامالً نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر بوسیله
خون او از غضب  ،نجات خواهیم یافت  .وقتی که ما با
خدا دشمن بودیم  ،او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را
به دوستی تبدیل کرد  ،پس حاال که دوست او هستیم ،
چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد"
(رساله به رومیان باب  5آیه .)10-8
پیام عید صلیب مقدس  ،ما را دعوت می کند تا اینکه
آگاهی عمیقتر نسبت به محبت خدا که توسط مسیح

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

چگونه به یکدیگر محبت کنیم
محبت شالوده اصلی مسیحیت است .با نگاهی دقیق
به اساس محبت  ،می توان دریافت که آنچه بین
تمدن و توحش فاصله ایجاد میکند در واقع همان
محبت کردن است  .در حقیقت (قدرت ابراز محبت)
قدرتی است که به انسانها عطا گردیده تا به کمک آن
نه تنها بتوانیم جوامع خود را بنا کنیم بلکه منزلت
شخصی خود را نیز باال برده و خود را شایسته
پادشاهی خداوند گردانیم .اما چگونه باید محبت کرد؟
به چه کسانی باید محبت کنیم؟ در چه زمانی محبت
خود را بروز دهیم؟  .......این پرسشها و امثال آنها به
نظر ساده می آیند اما دانستن پاسخ دقیق آنها امری
بسیار مهم و جدی است  ،چرا که خوشبختی ما و
سهیم شدنمان در پادشاهی خداوند در گروی بکار
بستن قدرت محبت است .در رابطه با سئوال اول که
«چگونه باید محبت کرد» پاسخ مــفــید و مختصر
ایــــن است " :با دیگران همانطور رفتار کنید که می
خواهید آنها با شما رفتار کنند ( "....متی  )12:7حتم ًا
این جمله را بارها شنیده و خوانده اید  .اما آیا همیشه
بر اساس این بینش رفتار می کنید؟ معموالً تا زمانی
که پای اعضای خانواده مان در میان است همه سعی
خود را بکار می گیریم  ،تالش می کنیم بایکدیگر
رفتار صمیمی و دوستانه ای داشـته باشیم  ،از
اشتباهات یکدیگر چشم پوشی می کنیم و تا جایی که
از دستمان برآید به یکدیگر کمک می کنیم  .اما وقتی
صحبت فراتر از چند تن اعضای خانواده است چه؟
وقتی در ترافیک سنگین شهریا حیاط کلیسا یا صف
نانوایی هستیم چه؟ آیا باز هم یادمان هست که به
عنوان یک انسان مسیحی در همه شرایط باید به
یکدیگر احترام بگذاریم یا مدام در فکر پیش رفتن کار
خود هستیم؟ اینجا الزم می دانم نکته مهمی را جهت
یادآوری ذکر کنم .مهم نیست در اقلیت باشیم یا در
اکثریت  ،مهم این است که همیشه رفتاری شایسته

یک فرد مسیحی داشته باشیم .اگر می خواهید به
دیگران محبت کنید ،الزم است به حقوق افراد احترام
بگذارید حتی آنهایی که حقوق شما را نادیده می
گیرند .مطمئن باشید قدرت نیکی بسیار بیشتر از
قدرت شر و بدی است .تا می توانید به همه احترام
بگذارید و همیشه لبخند برلب داشته باشید  .تبسم
بهترین و زیباترین و ساده ترین راه محبت کردن
است .بسیار به ندرت پیش می آید که از کسی پاسخ
لبخندتان را با تبسمی شیرین و پر مهر دریافت نکنید.
از دیدگاه روانشناسی ،تبسم دارای قدرت بسیاری در
روابط انسانها است .پس از این موهبت و لطف خداوند
بیشترین بهره را ببرید .دایره انسانهایی را که به آنها
ادای احترام می کنید هر روز بزرگ و بزرگتر کنید .
برای اینکه جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمانده
باشد خداوند عیسی مسیح میفرماید" :دشمنان خود را
دوست بدارید و برای کسانیکه به شما آزار می رسانند
دعا کنید( ".متی  )44:5پس هیچکس را از قلم
نیندازید و برای محبت کردن و احترام گذاشتن پیش
قدم باشید .راهنمای دیگری که در کتاب انجیل به ما
عطا شده  ،این است " :با فروتنی دیگران را از خود
بهتر بدانید" (فیلیپیان  )3:2و ضمناً بر این مورد
تأکید شده است که یکدیگر را مورد قضاوت قرار
ندهیم .رعایت همین دو نکته کافی است تا تبدیل به
انسانی شوید که همواره دیگران را مورد لطف خود
قرار می دهد .ناگفته پیدا است که رفتار چنین فردی
شهادت خوبی برای همه به ویژه بی ایمانان است .با
رعایت و بکار بستن این نکات نه تنها می توانیم
دوستان فراوانی داشته باشیم و با یکدیگر آداب محبت
کردن را در جامعه اشاعه دهیم و بانی پیشرفت و ترقی
فکری و فرهنگی اجتماع خود باشیم  ،بلکه میتوانیم
دروازه های ملکوت خدا را به سوی خود بگشاییم و از
برکات و نعمات بی پایان او تا ابداالباد بهره مند گردیم.
آمـــیـــن

کارهای نیک
 -1به خاطر داشته باش که
عشق های سترگ و دستاوردهای عظیم  ،به خطر
کردن ها و ریسک های بزرگ محتاج اند.
 -2وقتی چیزی را از دست دادی  ،درس گرفتن از آن را
از دست نده.
 -3این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را

 -10به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ
است.
 -11شرافتمندانه ؛ تا هرگاه بیش تر عمر کردی  ،با
یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
 -12زیر ساخت زندگی شما  ،وجود جوی از محبت و
عشق در محیط خانه و خانواده است.
 -13در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می کنی و از

* محبت به همگان را

او گله داری  ،تنها به موضوعات کنونی بپرداز و

* مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که کرده ای

سراغی از گالیه های قدیم نگیر.

 -4به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی ،
گاه اقبالی بزرگ است.
 -5اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی  ،نخست
قواعد را فرا بگیر.
 -6به خاطر یک مشاجره ی کوچک  ،ارتباط بزرگ را از
دست نده.
 -7وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای  ،گام هایی
را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
 -8بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
 -9چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا  ،اما ارزش
های خود را به سادگی در برابر آنها فرو مگذار.

 -14دانش خود را با دیگران در میان بگذار .این تنها راه
جاودانگی است.
 -15با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش.
 -16سالی یک بار به جایی برو که تاکنون هرگز نرفته ای.
 -17بدان که بهترین ارتباط  ،آن است که عشق شما به
هم  ،از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
 -18وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی  ،ببین
چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به
دست آورده ای.
 -19در عشق و آشپزی  ،جسورانه دل را به دریا بزن.

به راستي چه اتفاقي مي افتاد؟
به راستی چه اتفاقی می افتاد اگر خدا هم مثل ما رفتار می کرد؟
چی می شد اگر  ...؟
خدا برای برکت دادن ما در امروز وقتی نداشت چونکه ما دیروز وقتی برای تشکر کردن از او نداشتیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا تصمیم بگیره که از فردا دیگه ما را هدایت نکنه چونکه ما امروز از او پیروی نکردیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا امروز با ما قدم نمی زد چون ما متوجه نبودیم که امروز روزیست که او خلق کرده؟
چی می شد اگر ...؟
ما هرگز از این به بعد شکوفه زدن یک گل را نمی دیدیم چونکه آخرین باریکه خدا باران را فرستاد ما شررو کرردیم بره ررررر
کردن؟
چی می شد اگر ...؟
خدا از این به بعد از محبت کردن و توجه به ما دست بکشه چونکه ما دیگران را محبت نکردیم و به آنها اهمیتی ندادیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا همین فردا انجیل را از در دسترس ما دور می کرد چونکه ما امروز آنرا نخواندیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا پیغامش را ور می داشت چونکه ما به پیغام آورش گوش ندادیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا به همان نحوی که ما زندگیمان را به او تقدیم می کنیم نیازهایمان را برآورده می کرد؟
چی می شد اگر ...؟
خدا فرزند محبوبش را نمی فرستاد چونکه می خواست ما برای پرداخت بهای گناه حاضر شویم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا همانطوری که ما به خواندگیمان برای خدمت پاسخ می دهیم جواب دعاهایمان را می داد؟
چی می شد اگر ...؟
درهای کلیسا بسته می شد چونکه ما درهای قلبمان را باز نکردیم؟
چی می شد اگر ...؟
خدا امروز ما را نشنود چونکه ما دیروز به او گوش ندادیم؟

مگذارید که زمان حال فقط یک زمان گذرا باشد  ،بلکه در آن زندگی کنید و طعم آن را دریابید .یادتان باشد که :
 کسی هست که به تو افتخار می کند. کسی هست که به تو فکر می کند. کسی هست که نگران توست. کسی هست که همه چیزش را با تو تقسیم می کند. کسی هست که می خواهد با تو باشد. کسی هست که خیر ترا می خواهد. کسی هست که کمک تو برایش خیلی مهم است. کسی هست که دست ترا می گیرد. کسی هست که آرزو دارد ترا همیشه موفق ببیند. کسی هست که آرزوی خوشبختی ترا دارد. کسی هست که از پیشرفت تو خیلی خوشحال می شود. کسی هست که می خواهد به تو یک هدیه دهد. کسی هست که تو برایش یک هدیه هستی. کسی هست که ترا همانطور که هستی دوست دارد. کسی هست که ترا تحسین می کند. کسی هست که وقتی به فکر تو می افتد  ،لبخند می زند. کسی هست که آماده است در وقت سختی همیشه در کنار تو باشد.این متن را به کسی که وقتی به فکرش می افتی  ،لبخند می زنی بده تا او هم بفهمد که داشتن یرک فرشرته نگهبران
چقدر شیرینه!
نیایش
نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم و تنها باید خاطرات آن را به یاد بسپاریم
و لغزشهای گذشته را تجربه راه خود بسازیم
همینطور نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.
تنها باید امیدوار باشیم و دعا کنیم تا هر آنچه نیکوست برایمان رقم بخورد.
خدای عزیزم به همه ما کمک کن.

جواز بهشت
روزی مردی خواب دید که مرده و پس از گذشتن از پلی به دروازه بهشت رسیده است .دربان بهشت به مرد گفت :بررای ورود
به بهشت باید صد امتیاز داشته باشید  ،کارهای خوبی را که در دنیا انجام داده اید  ،بگویید تا من به شما امتیاز بدهم.
مرد گفت :من با همسرم ازدواج کردم  50 ،سال با او به مهربانی رفتار کردم و هرگز به او خیانت نکردم.
فرشته گفت :این سه امتیاز.
مرد اضافه کرد :من در تم ام طول عمرم به خداوند اعتقاد داشتم و حتی دیگران را هم به راه راست هدایت می کردم.
فرشته گفت :این هم یک امتیاز.
مرد باز ادامه داد :در شهر نوانخانه ای ساختم و کودکان بی خانمان را آنجا جمع کردم و به آنها کمک کردم.
فرشته گفت :این هم دو امتیاز.
مرد در حالی که گر یه می کرد  ،گفت :با این وضع من هرگز نمی توانم داخل بهشت شوم مگر اینکه خداوند لطفش را شرامل
حال من کند.
فرشته لبخندی زد و گفت :بله  ،تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهی است و اکنون این لطف شامل حال شما شد و اجازه
ورود به بهشت برایتان صادر شد!

از گفته های مادر ترزا

مردم اغلب غیر معقول و غیر منطقی و خود محور هستند.

با این همه تو ببخش

اگر مهربانی کنی ممکن است تو را متهم به خودخواهی و خودپرستی کنند.

با این همه مهربانی کن

اگر موفق شوی عده ای دوستان دروغین و دشمنان واقعی پیدا می کنی.

با این همه موفق شو

اگر صادق و بی پرده باشی ممکن است مردم بتو کلک بزنند.

با این همه صادق و بی پرده باش

آنچه را که سالها با زحمت ساخته ای ممکن است یک شَبِه ویرانش کنند.

با این همه تو بِساز

اگر آرامش و شادی را پیدا کردی بِتو حسادت خواهند ورزید.

با این همه شاد باش

مردم اغلب کارهای خوبی را که امروز می کنی فردا فراموش می کنند.
بهترینها را به دنیا می دهی و ممکن است هرگز کافی نباشد.

با این همه تو خوبی کن
با این همه بهترینها را به دنیا بده

در نهایت آنچه هست  ،بین تو و خدای توست  ،نه بین تو و مردم
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