572
ماهنامة كليساي آشوري ـ كلداني كاتوليك تهران

مرداد ماه 1397
آگوست 2018

عید انتقال مریم مقدس به آسمان

دوستان گرامی  ،عید انتقال مادر مقدس ما به آسمان
امسال نیز مثل هر سال  15اوت برابر با  24مرداد برگزار
می کنیم  .عقیده انتقال مریم به آسمان در سال 1950
توسط پاپ پل ششم اعالم و تثبیت گردید .پیامیکه این
عید به ما می آموزد شامل چند نکته بسیار مهم می باشد.
اول اینکه انتقال مریم مقدس به آسمان رازی است که
فقط توسط ایمان میشود آنرا قبول کرد  ،یعنی اینکه خدا
در انتقال آن بانوی مقدس به حیات جاودانی نقش اساسی
را داشت  .ثانیاً این عید باشکوه و پر فیض و برکت به ما
یاد آوری می کند که زندگی انسان فنا ناپذیر است و با
مرگ به پایان نمی رسد  ،بلکه در شرایطی کامالً جدید و
وصف ناپذیر به حیات ادامه میدهد  ،چون ما به خدایی
ایمان داریم که خدای زندگان است و خداوندمان عیسی
مسیح می فرماید" :من آمده ام تا مردم زندگی یابند و آنرا
بطور کامل داشته باشند" (انجیل یوحنا باب  10آیه )10
و همچنین ایشان می گوید" :من قیامت و حیات هستم ،
کسیکه به من ایمان بیاورد و حتی اگر بمیرد  ،حیات
خواهد داشت  .هر کس که زنده است و به من ایمان
بیاورد هرگز نخواهد مرد" (انجیل یوحنا باب  11آیه
 .)26-25ثالثاً مراسم عید انتقال مریم به آسمان به ما
می آموزد که او از مرگ به حیات گذر کرده بدون اینکه
منتظر داوری روز آخر باشد  ،چون آن مادری که به ما
حیات بخشید هرگز به گناه آلوده نشده  ،بنابراین بدن
مقدس و پاکش نمی توانست در قید فساد و تباهی باقی
بماند .چنانکه مسیح پسر او روز سوم پس از مرگ با بدن
مقدس رستاخیز نمود  ،همچنین خواسته او بر این بود که

مادر گرامی اش نیز پس از مرگ روحاً و جسماً به آسمان
انتقال یابد .قبر و مرگ قادر نبودند که مادر خدا را در
خود نگه دارند( .رجوع شود به انجیل یوحنا باب  5آیه
.)29-24
مریم اولین کسی است که پس از خداوندمان عیسی
مسیح با جسمی جالل یافته وارد آسمان گردید .رویداد
انتقال مریم باکره به آسمان پس از مرگ  ،ما را به یاد
کالم فرشته جبرئیل می اندازد که به آن بانوی مقدس
گفته بود" :زیرا برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست"
(انجیل لوقا باب  1آیه  .)37آری  ،از دیدگاه انسانی و
بشری وقوع چنین اتفاقی محال است اما ایمان ما به
خدای قادر و توانا به ما اجازه میدهد تا اینکه بدون هیچ
شک و تردیدی اقرار و اعتراف کنیم که مریم مادر مقدس
ما پس از مرگش روحاً و جسماً به آسمان انتقال یافت .اما
نباید این نکته مهم را فراموش کرد  :رویداد اعجاب انگیز
انتقال مریم مقدس روحاً و جسماً به آسمان و شریک
شدن او در جالل پر شکوه پسر محبوبش  ،ثمره
وفاداری اش به دعوتی که از خدا پذیرفته بود می باشد.
ایشان در طول زندگی اش روی زمین تنها هدفش این بود
که طبق نقشه خدا عمل کند  ،به همین دلیل خدا اعمال
شگفت انگیز و فیض بخشی را توسط او انجام داد .جسم
گرفتن خداوندمان عیسی مسیح که فیض نجات ابدی و
زندگی جاودانی را به همه مردم ارزانی داشت در اثر
«آری» گفتن مریم به فرشته امکان پذیر گردید .مریم
باکره و مقدس به شخص دوم سه گانه مقدس (عیسی

مسیح) سرشت انسانی را عطا نمود و او به مادر گرامی اش
فیض سهیم شدن در زندگی الهی اش را بخشید.
دوستان عزیز  ،عید  15ماه اوت  ،باید قلب ما را از شادی
و امید مملو سازد  ،چون آن اتفاقی که برای مریم مقدس
مادر ما رخ داده برای ما نیز رخ خواهد داد  ،یعنی ما نیز
دعوت شده ایم تا اینکه پس از مرگ به جالل خدا
بپیوندیم و وارث زندگی جاودانی باشیم  .پولس رسول
درباره رستاخیز بدنها چنین می گوید" :زنده شدن
مردگان نیز چنین خواهد بود  ،آنچه که به خاک سپرده
میشود فانی است و آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است .
آنچه که به خاک میرود ذلیل و خار است  ،آنچه بر
می خیزد پر جالل است  .در ضعف ناتوانی کاشته میشود
و در قدرت سبز میشود .بدن جسمانی به خاک سپرده می
شود و بدن روحانی بر می خیزد .همچنان که بدن
جسمانی هست  ،بدن روحانی نیز وجود دارد" (رساله اول
به قرنتیان باب  15آیه  .)45-42ناگفته نماند که  ،انتقال
ما جسماً و روحاً به آسمان  ،به ظهور شکوهمند عیسی
مسیح در آخر زمان یعنی روز داوری موکول می باشد.
همچنین این عید مبارک به ما یاد آوری می کند که
مقصد نهایی زندگی مان ماندن و فاسد شدن در قبر
نیست  ،بلکه رسیدن به پادشاهی پدر آسمانی مان
می باشد .خداوندمان عیسی مسیح می فرماید" :ای پدر
آرزو دارم کسانیکه به من بخشیده ای در جایی که من
هستم با من باشند تا جاللی که تو بر اثر محبت خود
پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند" (انجیل یوحنا
باب  17آیه .)24
امید ما به رستاخیز پس از مرگ و مشارکت در جالل
سرور و نجات دهنده مان عیسی مسیح نیاز دارد به اینکه
مریم را بعنوان الگو برای خود قرار دهیم  ،راهی که ایشان
طی نمود ما هم طی کنیم  .مانند او اجازه دهیم تا کالم
خدای زنده در اعماق قلب ما فرو رفته و در آن ریشه
بگیرد  ،تا بتواند رشد کرده و بارور شود .همچنین مثل
مریم مقدس آماده همکاری با روح القدس باشیم .
بگذاریم که او راهنمای زندگی ما باشد تا اینکه روز به روز
هر چه بیشتر به صورت و شباهت مسیح در آییم .

همکاری مریم با روح القدس باعث شد تا خدا انسان گردد.
(انجیل یوحنا باب  1آیه .)14
همچنین از این مادر بسیار دلسوز و مهربان محبت کلیسا
را یاد بگیریم  .فراموش نکنیم محبت مسیح از محبت
کلیسا  ،که به بدن وی تشبیه شده  ،جدا شدنی نیست .
مریم مقدس با روش زندگی اش و مخصوصاً با دعایش
مسیحیان اولیه را تشویق میکرد تا در ایمان به مسیح
استوار بمانند و شاهدان شایسته او باشند .از روح القدس
بخواهیم تا محبتی مانند محبت مریم برای مسیح و
کلیسا در قلب ما ایجاد نماید تا بتوانیم راه صلیب که
ایشان طی نمود و به ملکوت خدا منتهی شد با کمال
شادی و شجاعت طی کنیم .
(بخشی از سرود مریم که در حین دیدارش از الیزابت
مادر یحیی تعمید دهنده سرائید)
جان من خداوند را می ستاید  ،و روح من در نجات
دهنده من  ،خدا شادی می کند .چون او به کنیز ناچیز
خود لطف داشته  ،از این پس همه نسلها مرا خوشبخت
خواهند خواند .زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی
برای من کرده است  ،نام او مقدس است  .رحمت او
پشت در پشت  ،برای کسانی است که از او می ترسند.
دست خداوند با قدرت کار کرده است  ،متکبران را با
خیاالت خودشان تار و مار کرده و زورمندان را از
تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را نیز بلند کرده
است  .گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و
ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است ( .انجیل لوقا
باب  1آیه )53-46

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
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به تو اي دوست جوان...

آزمایشات برکات

امروز صبح كه از خواب بيدار شدم ،ميدونستم

خودت شدي؛ و هر وقت درخواستي از من داشتي

خورشيد مثل هميشه نميدرخشه و ابرهاي آسمون

هيچ ترديد و درنگ در بيان خواستهات نميكردي.

خاكستري خواهند بود .همين كه پامو از در بيرون

وقتي به من نياز داشتي من پيش تو بودم .ولي همين

گذاشتم بارون شروع شد؛ ماشينم روشن نشد و

كه كارها مطابق ميل تو پيش ميرفتند ،اين تنها من

مجبور شدم تا مدرسه پياده برم .تكاليفم رو فراموش

بودم كه فراموش ميشدم.

كرده بودم .تو همه امتحاناتم مردود شدم .سرم را

اگر اينها كافي نبود ،من به تو تجمالت زيادي دادم،

پائين انداختم از خدا فقط يك تقاضا كردم:

كارهايي كه من مجبور نبودم انجام بدم .ولي زماني كه
تو بايد زانو ميزدي و از من تشكر و قدرداني

«خداي من! چرا كارها مطابق ميل من پيش نميرن؟»

ميكردي ،بعد از يك روز پر مشغله حوصله اين

خدا با ماليمت جواب داد« :پسر عزيزم! فقط به خاطر
اينكه ديروز از من تشكر نكردي .من تو رو از خواب
بيدار كردم تا يه بار ديگه خورشيد رو ببيني .من به تو

كارها رو نداشتي.
پس تصميم گرفتم كه آزمايشت كنم و به تو نشون
بدم بدون بركات من چه اتفاقي ميافته.

سرپناه دادم و خانوادهات رو محافظت كردم و حتي

«من تازه داشتم ميفهميدم كه خدا چي داره ميگه.

اين اجازه را به تو دادم تا دوستان جديدي داشته

وقتي به خونه رسيدم قبل از هركاري زانو زدم و دعا

باشي و خيلي بيشتر از قبل به تو بركت دادم .ولي تو

كردم».

خيلي گرفتارتر از اين بودي تا از من تشكر كني.
خدا به من گفت « :پسرم تو خوب فهميدي و ميدوني
كسالت و بيماري نداشتي ،چون من به تو سالمتي داده

كه من بخشاينده هستم .امروز را هميشه به ياد داشته

بودم .مشكل پول نداشتي ،چون من به تو دارايي و

باش و هيچ وقت از ياد نبر .من دوست دارم كه

ثروت داده بودم .كفش و لباس براي پوشيدن و

زندگي تو پر از شادماني باشه و دردهاي تو رو التيام

غذايي براي خوردن داشتي .ولي تو در عوض چه كار

بدم؛ و تو در عوض با يك تشكر ساده ميتوني شكر و

كردي؟ تو به من بيتوجهي كردي و مشغول كارهاي

قدرداني خودت رو نشون بدي».

خدایم!
جدایی از تو را بیش از این نمیتوانم تاب آورم.
مرا پاك و مطهر کن تا از آن تو شوم .به تو بیش از جانم عشق میورزم،
چنان که نیرو ،تسکین و سرورم را در نام مقدس تو مییابم.
در ظلمت ایام ،نام تو نوری در من میافروزد و همة راههایی را
که پیش رو دارم روشنی میبخشد.

 -نه پدر ،گردنبندم رو نه ،اما مي تونم اسب كوچولو و صورتيم رو

پيام نوجوانان ...

بهت بدم ،اون موهاش خيلي نرمه و مي توني تو باغ باهاش گردش

جيني دختر كوچولوي زيبا و باهوش پنج ساله اي بود كه يك روز
كه همراه مادرش براي خريد به مغازه رفته بود ،چشمش به يك
گردنبند مرواريد بدلي افتاد كه قيمتش  2/5دالر بود ،چقدر دلش
اون گردنبند رو مي خواست .پس پيش مادرش رفت و از مادرش
خواهش كرد كه اون گردنبند رو براش بخره.
مادرش گفت  :خب! اين گردنبند قشنگيه ،اما قيمتش زياده ،اما بهت
ميگم كه چكار مي شه كرد! من اين گردنبند رو برات مي خرم اما
شرط داره  " :وقتي رسيديم خونه ،ليست يك سري از كارها كه
مي توني انجامشون بدي رو بهت مي دم و با انجام اون كارها
مي توني پول گردنبندت رو بپردازي و البته مادر بزرگت هم براي
تولدت بهت چند دالر هديه مي ده و اين مي تونه كمكت كنه".
جني قبول كرد .او هر روز با جديت كارهايي كه بهش محول شده
بود رو انجام مي داد و مطمئن بود كه مادربزرگش هم براي تولدش
بهش پول هديه مي ده .بزودي جيني همه كارها رو انجام داد و
تونست بهاي گردنبندش رو بپردازه.
واي كه چقدر اون گردن بند رو دوست داشت.همه جا اونو به
گردنش مي انداخت ؛ كودكستان ،رختخواب ،وقتي با مادرش براي
كاري بيرون مي رفت ،تنها جايي كه اون رو از گردنش باز ميكرد
تو حمام بود ،چون مادرش گفته بود ممكنه رنگش خراب بشه!
جيني پدر خيلي دوست داشتني داشت .هر شب كه جيني به
رختخواب مي رفت ،پدرش كنار تختش روي صندلي مخصوصش
مي نشست و داستان دلخواه جيني رو براش

مي خوند .يك شب

بعد از اينكه داستان تموم شد ،پدرجيني گفت :
 جيني ! تو منو دوست داري؟ اوه ،البته پدر! تو مي دوني كه عاشقتم. پس اون گردنبند مرواريدت رو به من بده! نه پدر ،اون رو نه! اما مي تونم رزي عروسك مورد عالقمو كه سالپيش براي تولدم بهم هديه دادي بهت بدم ،اون عروسك قشنگيه ،
مي توني تو مهموني هاي چاي دعوتش كني ،قبوله؟
 نه عزيزم ،اشكالي نداره.پدر گونه هاش رو بوسيد و نوازش كرد و گفت " :شب بخير
كوچولوي من".
هفته بعد پدرش مجددا ً بعد از خوندن داستان  ،از جيني پرسيد:
 جيني! تو منو دوست داري؟ اوه ،البته پدر! تو مي دوني كه عاشقتم. -پس اون گردنبند مرواريدت رو به من بده!

كني ،قبوله؟
 نه عزيزم ،باشه  ،اشكالي نداره!و دوباره گونه هاش رو بوسيد و گفت " :خدا حفظت كنه دختر
كوچولوي من ،خوابهاي خوب ببيني".
چند روز بعد  ،وقتي پدر جيني اومد تا براش داستان بخونه ،ديد كه
جيني روي تخت نشسته و لباش داره مي لرزه.
جيني گفت  " :پدر  ،بيا اينجا ، ".دستش رو به سمت پدرش برد،
وقتي مشتش رو باز كرد گردنبندش اونجا بود و اون رو تو دست
پدرش قل داد.
پدر با يك دستش اون گردنبند بدلي رو گرفته بود و با دست ديگه
اش ،از جيبش يه جعبه ي مخمل آبي بسيار زيبا رو درآورد .داخل
جعبه ،يك گردن بند زيبا و اصل مرواريد بود .پدرش در تمام اين
مدت اونو نگه داشته بود.
او منتظر بود تا هر وقت جيني از اون گردنبند بدلي صرف نظر كرد ،
اونوقت اين گردنبند اصل و زيبا رو بهش هديه بده!
خب! اين مسأله دقيقا ً همون كاريه كه خدا در مورد ما انجام مي ده.
او منتظر مي مونه تا ما از چيزهاي بي ارزش كه تو زندگي بهشون
چسبيديم دست برداريم ،تا اونوقت گنج واقعي اش رو به ما هديه
بده.
به نظرت خدا مهربون نيست ؟!
اين مسأله باعث شد تا درباره چيزهايي كه بهشون چسبيده بودم
بيشتر فكر كنم.
باعث شد  ،ياد چيزهايي بيفتم كه به ظاهر از دست داده بودم اما
خداي بزرگ ،به جاي اونها  ،هزار چيز بهتر رو به من داد.
ياد مسائلي افتادم كه يه زماني محكم بهشون چسبيده بودم و حاضر
نبودم رهاشون كنم ،اما وقتي اونها رو خواسته يا ناخواسته رها كردم
خداوند چيزي خيلي بهتر رو بهم داد كه دنيام رو تغيير داد.
يادمان باشد! اگر نخست از كمتر دست نكشيم ،بيش تر و بزرگ تر
نمي تواند داخل شود.

فرزندان ایران در هر كجاي كره ي زمين كه هستيد ،سالم
دوستان گرامي
دلتان همیشه شاد باشد  ،وجودتان همیشه سرسبز و امیدوارم همیشه احساس راحتی و آرامش کنید .تابستان شروع شد و تعطیلیی
مدارس ! فصل استراحت و تفریح و گردش!
اما دوستان گرامی مواظب باشید تابستان را هدر ندهید! تابستان هر سال  ،فصلی از عمر شماست! انسان های بیا ریرد و اندیشیه
می توانند این فصل را مبنای ایجاد تغییرات مثبت در دورن رود قرار دهند.
بچه ها ! تا به حال درباره ی نیروهای درونی رود فکر کرده اید؟
شما رجالتی هستید یا به راحتی صحبت می کنید؟ آیا تا حاال شده بخواهید کار مهمی را شروع کنید؟
آیا تا حاال مسئولیتی در کالس یا مدرسه یا رانه داشته اید؟
اگر بتوانید آن موارد را به راطر بیاورید  ،می توانید به موضوع مورد بحث ما که همان اعتماد به نفس است  ،نزدیک شوید.
ما معموالً در مقابل این مسائل به گونه های مختلف عمل می کنیم  ،بعضی از ما همه چیز را بیا نتوانسیتن شیروع میی کنییم ،
بعضی ها بالعکس همیشه احساس می کنیم می توانیم کارهای مهم و بزرگ را انجام دهیم  ،می تیوانیم صیحبت کنییم  ،حیر
بزنیم و نظر بدهیم.
اما دوستان گرامی  ،راستی چرا این تفاوت ها در ما وجود دارد؟
دانشمند بزرگی به نام ماکسول مالتز  ،با این که یک جراح موفق پالستیک است همچنین با نبوغ فردی رود  ،به یک روانشناس
بزرگ تبدیل شده است .او می گوید :انسان ه ا در درون رود موتوری دارند که همه اعمالشان را به سمت افکار و اندیشه هایشان
به پیش می برد  ،یعنی ما هر چه فکر می کنیم به همان سمت هم پیش می رویم  ... ،مثالً اگر فکر کنیم کیاری را میی تیوانیم
انجام دهیم به همان سمت پیش می رویم و اگر فکر کنیم نمی توانیم  ،قوای درونی ما نارودآگاه ضعیف می شیوند و میا عمیالً
کم توان می شویم.
همه ما اصوالً بر اساس آنچه فکر می کنیم  ،عمل می کنیم ،
ما درباره ی رود چه فکر می کنیم ؟ قوی فکر می کنیم یا ضعیف؟
همه ی این افکار بر روی توان ما مؤثرند!
ردا نکند ما تصویر ضعیفی از رود داشته باشیم آن موقع است که دیر یاد می گیریم  ،حافظه ی ما نارودآگاه ضعیف میی شیود ،
توان رالقیت ما پایین رواهد آمد  ،نمی توانیم در جمع صحبت کنیم و در شکست های کوچک و کم ترین مشکالت زود از پا در
می آییم  ،حتی عضالت ما نیز تحت تأثیر افکار ماست!
اما اگر درباره ی رود تصویر روب و مثبتی پیدا کنیم و بگوییم می توانیم و همیشه رود را قوی بپنیداریم  ،دارای تصیویر نهنیی
روبی از رود رواهیم بود که همه ی اعمال ما و درون و جسم میا بیه سیمت توانمنیدی و موفقییت هیای بییش تیر بیه پییش
رواهند رفت.
دوستان گرامی  ،تابستان 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

قبل از حرکت به یک سفر طوالنی ...

قبل از حركت به يك سفر طوالني
قبل از حركت به يك سفر طوالني بايد ميل به
برنگشتن را با خود داشته باشي.
قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت
باشه كه فقط خودت به خودت خيانت ميكني
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر
گوش بدهي
قبل از اينكه بخواهي تنهاييات را پر كني سعي كن
ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي.
قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت
چه ميدهي
آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست
قبل از حركت به يك سفر طوالني با خود ميل به
انطباق يافتن ببر.

قبل از حركت به يك سفر طوالني :یک سفر طوالنی
ممکن است کنایه از راه زندگی هر یک از ما باشد ،که به مثابه
یک سفر طوالنی است .باید روب مجهز بود .یعنی برای اینکه
بتوانیم روب زندگی کنیم باید از رصایصی درونی برروردار شد
تا زندگیمان تباه نشود.
قبل از حركت به يك سفر طوالني بايد ميل به

برنگشتن را با خود داشته باشي :گاهی بر جاده زندگی
وسوسه بازگشت به عقب داریم .این میتواند به دالیل مختلف
رخ دهد .تردید از اینکه همه چیز را اشتباه کرده باشیم؛ یا ترس
از انتخاب در مراحل مهم زندگی؛ یا بیمسئولیتی و سطحی
زندگی کردن...
کسی که به عقب بر میگردد شخصی است که از حقیقت فرار
میکند و جرأت روبرو شدن با فراز و نشیبهای زندگی را ندارد...
او نمیداند که مشکالت در زندگی فرصتی برای به جلو رفتن
هستند .اگر میرواهی در زندگی پیشرفت کنی باید یاد بگیری
که با شهامت و اطمینان جلو بروی و زندگی به تو رواهد

آمورت که تنها با تسلیم نشدن میتوان به شکوفایی شخصیت
و برآوردن آرزوها رسید.
قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت

باشه كه فقط خودت به خودت خيانت ميكني :یک
رصیصه مهمی که باید در توبرهات داشته باشییی ،صداقت
است .صداقت باید مشخصه و اساس رابطه ما با دیگران باشد.
صادق نبودن عیبی است که نهایتاَ رار آن به چشم رودمان فرو
میرود .چون دیر یا زود حقیقت رود را نشان رواهد داد! امروز
براستی نیازمند صفا و شفافیت در روابط اجتماعمان هستیم،
اجتماعی که معموالَ ما را به تظاهر و ترس وا میدارد .صادق
بودن یعنی پس زدن نقابهایی که رودمان را پشت آنها پنهان
میکنیم .صادق بودن یعنی پس زدن بیاعتمادی و پیش
قضاوتهایی که نسبت به دیگران داریم .چون آنها را به چشم
یک دشمن میبینیم و نه یک هدیه از سوی ردا.
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر

گوش بدهي :رصیصه مهم دیگر گوش دادن است .گاهی
اوقات نسبت به موضعی که گرفتهایم ،بشدت بر نظرمان
پافشاری میکنیم ،بدون آنکه به دیگری اجازه و مهلت ابراز
افکار و عقایدش را بدهیم .همیشه افراد را بر حسب
گذشتهیشان ،طبقه اجتماعی و یا اعتقادشان کالسهبندی
میکنیم و مطمئن هستیم که روب میشناسمشان!!!
حتی عیسی مسیح رود را قربانی این پیش قضاوتی میدید« :آیا
این پسر نجار نمیباشد و آیا مادرش مریم نامی نیست و
برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا ...پس این همه را
از کجا بهم رسانید .و درباره او لغزش روردند .عیسی بدیشان
گفت نبی بیحرمت نباشد مگر در وطن و رانه رویش .و به
سبب بیایمانی ایشان معجزه بسیار در آنجا ظاهر نسارت».
(متی  53 :13ی .)58
به این ترتیب یک گفتگو میتواند تبدیل به یک رودگویی و
رودشنوایی گردد .حالتی که در آن انسان فقط جبههگیری دارد
و حمله میکند و پس میزند .اگر بجای پیش قضاوتی و
دشمنی یاد بگیریم که بیشتر گوش دهیم ،دیدگاه ما هم با

تجربه دیگران غنیتر میگردد و با هم میتوانیم به حقیقت
برسیم.

آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست :اینطور
زندگی کردن آسان نیست ،اما امکانپذیر است .کافی است که
این اطمینان را داشته باشیم .شهامت به جلو نگریستن ،صداقت
داشتن ،گوش دادن (به رود ،به دیگران ،به ردا) ،مراقبت از رود
و باالرره از رود دادن ،همه اینها رصایصی هستند که نمیتوان
نادیده گرفت .در یافتن اینها و نهادشان در توبره شک نکنید!
چون ما را در این سفر طوالنی و دراز زندگی همراهی رواهند
کرد تا زندگیمان به بطالت نگذرد .اگر دوست داری بیشتر
فکر کنی:
زندگی را چطور میبینی؟ یک سفر اجباری ،یک بار سنگین،
یک کسالت ،فرصتی برای شکفتن و پیشرفت کردن ،تحقق یک
نقشه ،زمانی برای کشف دائم.
در مقابل مشکالت چه رفتاری داری :ترس ،تسلیم ،جرأت،
اطمینان ،فرار...
صداقت چقدر برای تو مهم است :آیا میتوانی بدون پیش
قضاوتی به دیگران گوش دهی؟ آیا نسبت به رودت یک تصویر
درست داری؟ آیا آنطور که هستی رودت را قبول داری؟ آیا همیشه

قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت

توقع دریافت داری یا میتوانی چیزی هم از رودت بدهی؟

قبل از اينكه بخواهي تنهاييات را پر كني سعي كن

ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي :بدترین تنهایی که
میتوانیم تجربه کنیم تنهایی درون است .تنهایی درون یعنی با
رود راحت نبودن و با رود همیشه معذب بودن .بیشتر مسائل
هر یک از ما حاصل قبول نداشتن رودمان است :گذشتهیمان،
ضعفها ،محدودیتمان ،جسممان ...بنابراین دائم با رود سر جنگ
داریم و فرار از آن وقتمان را با دیگران پر میکنیم .غافل از
اینکه برای راحت بودن با دیگران باید اول با رویشتن راحت
باشیم .با زندگی آشتی کنیم و ضعفهایمان را بپذیریم و در کنار
آن از رصایص زیبا و غنای وجودمان مطلع گردیم .از رودمان
مواظبت کنیم و از درون زندگی کنیم ،یعنی برای رودمان وقت
داشته باشیم .فقط به این نحو بودن با دیگران برای ما کمکی
برای رشد و شکوفایی شخصیت رواهد بود.

چه ميدهي :همه به زندگی بدهکاریم .اما از طفولیت گرفتن
را میآموزیم ،حتی عادت میکنیم که بقاپیم .اما باالرره زمانی
میرسد که باید از رودمان بدهیم .چون نمیتوانیم در زندگی به
انگل بودن ادامه دهیم .جهان هزاره سوم نیاز به ابتکار و شادی،
نیروی جسمانی و نهنی و روحانی ما دارد تا پیشرفت نماید و
این پیشرفت برای سعادت همگان باشد .ما نسبت به هم
بدهکاریم! یعنی باید از “گرفتن“ به “دادن“ رسید .تجربه آمورته
است که در زمان دادن بیشتر یافتهایم .هر عمل نیکویی که
انجام دهیم بنحویی به نفع رودمان بر میگردد ،حتی اگر در
ظاهر عکس آن باشد.

شکیبایی و صبر بهره فراوان دارد و عدم آن مانع رسیدن به قدرت وتمرکز حواس و پیروزی است.
اگر انسان قدرت پیروز شدن بر نفس خویش را داشته باشد قدرت انجام کارهای بزرگ را نیز دارد.
عمل هر فردی نمایانگر اندیشه اوست ،
خوش بینی و ایمان داشتن به هدف ما را به موفقیت راهنمایی می کند( .استاد لی)
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