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راز صلیب مقدس

دوستان گرامی  ،بمناسبت فرا رسیدن جمعه بزرگ که به
یاد بود رنج و مرگ خداوندمان عیسی مسیح هر سال
برگزار میکنیم  ،شما را دعوت می کنم تا در راز صلیب
مقدس تأمل و تعمق کنید .صلیبی که به درخت حیات و
امید به زندگی جاودانی تبدیل گردید .یوحنای رسول که
در حین باال بردن عیسی مسیح روی صلیب حضور
داشتند فرمودند" :آنها به کسیکه نیزه زده اند  ،نگاه
خواهند کرد" (باب  19آیه .)37
ما مسیحیان نیز جمعه مقدس در کلیسا گرد هم می آییم
تا به نجات دهنده مان نگاه کنیم  ،اما نگاه ما نباید نگاه
تماشاگرانه باشد  ،بلکه نگاهی از ایمان باشد .تفاوت این
دو نگاه در این است که نگاه ایمانی نشانگر عشق و محبت
است و در زندگی ایماندار اثر گذار است  ،اما نگاه
تماشاگرانه نگاهی از روی کنجکاوی  ،سطحی و بدون اثر
می باشد .انجیل مقدس به ما یاد آوری می کند که مریم
مقدس مادر عیسی نیز در حین مصلوب شدن پسر
عزیزش پای صلیب ایستاده بود .او بدان پهلوی نیزه
خورده محبوبش با دید ایمان نگاه میکرد  ،ایشان نبوتهای
انبیاء را که قبالً درباره سرنوشت مسیح موعود گفته شده
بود را به خاطر آورد و ایمان داشت به اینکه همه این
نبوتها با مصلوب شدن عیسی به انجام رسید  ،همچنین
سخن شمعون پیر را که در حین تقدیم عیسی در هیکل
به وی گفته بود بیاد آورد" :این کودک برای سقوط و یا
سر افرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و
نشانه ای است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری

آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد
رفت" (انجیل لوقا باب  2آیه . )35-34
آری  ،جمعه مقدس  ،مریم باکره با سکوت عمیق و نگاهی
که به آیات کتاب مقدس کرده بود در رنج و مرگ فرزند
یگانه اش شریک شد .پهلوی نیزه خورده عیسی بر روی
صلیب به سرچشمه حیات نو مبدل گردید .آبی که از آن
جاری شد نماد روح القدس است که در روز تعمید دریافت
نموده ایم و زندگی جاودانی را به ما عطا نمود و همچنین
خونی که از آن پهلوی مقدس بیرون آمد نشانه بره
خداست که به خاطر ما قربانی گشت و با خون پاکش
گناهان ما را بخشید و فیض امید به رستاخیز را به ما
تقدیم نمود" .روز بعد وقتی یحیی  ،عیسی را دید که به
که به طرف او می آید گفت  :نگاه کنید این است آن بره
خدا که گناه جهان را بر میدارد" (انجیل یوحنا باب  1آیه
.)29
صلیب عیسی به نردبانی تبدیل شد که آسمان و زمین را
با هم وصل کرد و آن رابطه ایکه بین خدا و انسانها به
علت گناه آدم قطع شده بود  ،دوباره توسط مسیح برقرار
شد و راه ورود به ملکوت آسمانی را باز نمود.
دوستان گرامی  ،مراسم باشکوه جمعه مقدس مژده
پیروزی محبت بر گناه و بدی را به ما اعالم میدارد ،
همچنین آیین دعا و نیایش این روز بسیار پر فیض و
برکت نشانگر چیره شدن زندگی بر مرگ می باشد" .آنگاه
عیسی به تعلیم شاگردان پرداخت و گفت  :الزم است پسر
انسان متحمل رنجهای زیادی شده و بوسیله رهبران و

سران  ،کاهنان و علما طرد و کشته شود و پس از سه روز

باید انجام دهد تا زندگی او با زندگی مسیح هر چه بیشتر

زنده گردد" (انجیل مرقس باب  8آیه  . )31از مریم مادر

هماهنگ باشد  ،چون نمی توانیم مسیحی باشیم اگر

گرامی ما و یوحنای رسول آن شاگردی که عیسی دوست

اعمال و کردار ما با زندگی نجات دهنده ما تضاد داشته

میداشت الگو بگیریم  ،همانند آنان عیسی را تا پای صلیب

باشند" .فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم ،

همراهی کرده و در رنج و مرگ او تفکر و تأمل کنیم .

می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم و اگر کسی

مخصوصاً از روح القدس بخواهیم تا اینکه راز این مرگ

بگوید که او را می شناسد ولی طبق دستورات او عمل

خشونت آمیز و رنج آور برای ما آشکار سازد .انجیل

نمی کنید درغگو و از حقیقت دور است  .اما وقتی کسی

مقدس به ما می گوید که  :علت رنج و مرگ مسیح

مطابق کالم خدا زندگی می کند  ،محبت خدا در او بطور

بخشش گناهان و نشان دادن محبت او برای ما بود.

واقعی به کمال رسیده است  .ازاین راه می توانیم مطمئن

یوحنای رسول در این باره می فرماید "محبتی از این

باشیم که در خدا زندگی می کنیم  :هر که بگوید که در

بزرگتر نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود

خدا زندگی می کند  ،زندگی او باید درست مانند زندگی

بکند" (باب  15آیه .)13

عیسی مسیح باشد" (رساله اول به یوحنا باب  3آیه .)6-3

شرکت کردن در نیایش جمعه مقدس ما را به تغییر

در این روزهائیکه یادبود مرگ و رستاخیز سرور و نجات

زندگی دعوت می نماید .محبت مسیح که بر روی صلیب

دهنده ما را برگزار می کنیم مجدداً ایمان خود را به او

به اوج رسید باید ما را به سوی توبه و دست کشیدن از

نشان دهیم  ،ایمانی که عالمت بارزش محبت و شهادت

گناه هدایت کند .در غیر اینصورت هیچ گونه فایده ای

زندگی می باشد و ثمره مالقات شخصی ما با اوست .

برای ما نخواهد داشت  .پولس رسول نیز در اتفاقی که در

چنانچه این مالقات انجام نگیرد ایمان ما باطل و زود گذر

جمعه مقدس بر کوه جلجتا رخ داد تعمق نمود و پیام او را

می باشد .در این هفته مقدس از عمق دل دعا کنیم و از

اینطور بیان کرد" :اما خدا محبت خود را نسبت به ما

پدر آسمانی مان بخواهیم تا روز به روز ایمانی ریشه دار و

کامالً ثابت کرده است  .زیرا در آن هنگام که ما هنوز

پر بار داشته باشیم و از این راه او را جالل داده و شاهدان

گناهکار بودیم  ،مسیح به خاطر ما مرد .ما که با ریختن

ملکوت او باشیم  .آمین

خون او کامالً نیک شمرده شده ایم چقدر بیشتر بوسیله
خون او از غضب  ،نجات خواهیم یافت  .وقتیکه 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 بود" (رساله
به رومیان باب  5آیه .)10-8
بدون توبه عمیق و درونی نمی توانیم از ثمره صلیب
مقدس بهرمند شویم  ،یعنی از فیض آن آب و خونی که از
پهلوی مسیح جاری شد محروم خواهیم شد .طبق تعالیم
انجیل مقدس توبه عبارت است از تالشی که هر یک از ما

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

در باب شيطان بر حسب كالم خدا
در زبان عبری شیطان به معنی "دشمن" و مدعی می باشد .انبیاء نخستین همواره بر این بودند که مردم را آگاه نمایند :فقط
خدا قادر مطلق می باشد .یعنی این تصور غلط است که دو نیروی بدی و خوبی داریم و هرر دو نیرا از یری میراان قردر
برخوردارند و دائماً باهم در جنگند .بلکه فقط خدای یگانه در رأس همه آفرینش است.
«من قادر مطلق هستم و دیگری نیست .خدا هستم و نظیر من نی» (اشعیاء )9/46
در آغاز قوم اسرائیل بر این پندار بود که توسط نیروهای بدی احاطه شده است و همواره سعی می کرد که خود را در مقابل
این پلیدیها محافظت نماید .اما بارگان قوم را با این انگیاه عامی سازش نبود.
مدتهای مدید قوم تصور می کرد که نیروهای نیی و بد هر دو از سوی خدای قادر مطلق صادر می شوند .اما انبیاء برا ایرن
تصورا غلط نیا به جنگ برخاستند .ایشان اعالم می کردند که خدا نیکوست و فقط خوبی را آفریده  ،بدی و شرار از خدا
نمی آیند .خدا هرگا مسبب بدبختی مردم نیست.

متوني چند از عهد قدیم:
 نخستین بار در باب سوم کتاب پیدایش با مار مواجه می شویم .او فقط یی مخلوق است اما رفترارش عرین یریسرور و صاحب (خدا) به نظر می رسد .مار  ،سخنان خدا را در نظر حوا مغرضانه جلوه می دهد و می گوید که خدا
خوردن میوه آن درخت را صرفاً از روی حسادتش ممنوع کرده است ( .پیدایش )6-1 /3
 در کتاب اول پادشاهان  23-19 /22خدا به میکایا آشکار می سازد که هنگام مشور با فرشتگانش روحی داوطلبشد تا اخاب را بفریبد و او را به جنگی ترغیب نماید که در آن کشته می شود.
 در کتاب ایوب باالخره نام شیطان رسماً ثبت می شود" :روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداونردحاضر شوند و شیطان نیا در میان ایشان آمد" (ایوب .)6/1
هروقت خدا با فرشتگانش به مشور می نشیند این روح حاضر می گردد .خصومتش با نسل بشر کامالً محسوس
است .شیطان از خدای قادر مطلق رخصت می یابد تا ایوب را بشد ِ تمام تحت آزار قرار دهد.
 در کتاب زکریای نبی  5-1 /3شیطان مدعی یهوشع کاهن اعظم می باشد .او موفق شده بود که به تن ایرن مرردلباس پلیدی بپوشاند و اما خدا شیطان را نهیب کرده و به آنانی که در حضورش ایستاده بودند گفت :لباس پلیردی
را از تن این مرد بیرون کنید...

در عهد جدید
شیطان با نامهای متفاو معرفی شده منجمله :دیو  ،دشمن  ،ابلیس  ،شاهااده این جهان  ،فرشته مطرود ...
عیسی مسیح که برای نجا بشر بدنیا آمد  ،پس از تعمیدش به بیابان رفت تا تحت وسوسه شیطان قررار بگیررد .شریطان
عیسی را به رفتاری مثل "خدا" تحریی می کند (همانطور که با "آدم" اولیه کرد)  ،و بعد عیسی را دچار همه وسوسه های
قوم در بیابان نمود؛ اما عیسی از ه مه اینها پیروزمندانه بیرون آمد و بعد ها در طول مأموریرت علنری اش  ،شریاطین سرعی
می کردند هویت اصلی عیسی را در زمان و مکانی که نباید اعالم نمایند" ... :و بسا کسانی را که بره انرواع امرراب مبرتال
بودند  ،شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده  ،نگذارد که دیوها حرف زنند  ،زیرا که او را شناختند" (مرقس )34/1

ادامه...
در متن دیگری (متی " )43-36 /13دشمن" تخم علف هرز را که همانا فرزندان شریرند  ،در میان گندم زار می پاشرد  ،امرا
هر اتفاقی که بیافتد  ،این آخر کار نیست.
رسوالن مسیح که از سوی وی برای اعالم ملکو روانه شدند  ،متوجه می شوند که "دیوها" در مقابل ایشان مقاومتی ندارند
و عیسی می بیند که شیطان از آسمان به زمین سقوط می کند (انجیل لوقا  .)18/10براستی ملکو خدا فررا رسریده اسرت ،
زیرا عیسی شرار و پلیدی را از قلوب بشر می زداید( .انجیل لوقا )22-14 /11
برای عیسی هم "ساعت" فرا می رسد " :وقتی که هر روز در هیکل با شما می بودم  ،دست بر من دراز نکردید  ،لیکن ایرن
است ساعت شما و قدر ظلمت" (لوقا  )53/22اما یوحنا در انجیلش می گوید" :الحال داوری این جهان است و االن رئیس
این جهان بیرون افکنده می شود" ()31/12
" ...رئیس این جهان می آید و در من چیای ندارد" ()30/14
شیطان و عواملش می خواهند عیسی را بکشند و موفق هم می شوند  ،اما رنج و مرگ عیسی فقط مقدمه ای برای رسرتاخیا
او بود.
شاگردان و پیروان عیسی نیا همچون استاد خویش تحت وسوسه و آزار شیطان قرار می گیرند  ،اما اگر علیرغم همه گناهانی
که بشر می تواند مرتکب شود  ،باز هم امید خود را از دست ندهند و در عیسی بمانند یعنی توبره کننرد و همرواره بسروی او
بازگردند  ،در پیروزی او نیا سهیم خواهند بود ؛ یعنی شیطان نهایتاً سهمی در ایشان نخواهد داشت .پطرس رسول در اولرین
رساله اش می گوید:
هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد .پس بره ایمران
استوار شده  ،با او مقاومت کنید( ...اول پطرس )9-8 /5
"خداي سالمتي بزودي شيطان را زیر پایهاي شما خواهد سایيد.
فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باد" (روميان )20/16

هر فکری  ،دارای انرژی است.

هر فکری مانند خودش را جذب می کند.

هر فکری بر سالمتی شما تأثیر می گذارد.

هر فکری دارای قدرت است.

هر فکری به شما باز خواهد گشت.

پس درست فکر کردن را بیاموزیم.

حقیقت کجاست؟
هر قدر هم به سبک "خودمان" زندگی کنیم یعنی "بی خیاا " و "بای خبار ز ظاتااذ گا ر ن زنادگی" – ماا
باالخره در ساعاذ بار نی زندگیمان  ،وقتی دیگر های ییاو و های کبای بر یماان رزاای ناد رد -آنوقا

ز

خودمان بپرسیم ین "معنی زندگی" که می گویند  ،کو؟ کجاس ؟ صالً یی؟
علم فلبفه که خود ر وقف جبتجوی "حقیق " کرده می گوید :حقیق عامل وجود حیااذ و دظیال ع ا
ظعمل های حیاذ س  .بشر سعی کرده حقیق ر در قاظب کلماتی تعریف کند  ،ما خیلی موفق نشاده یاون
پیشرف و تاوالذ زندگی ینان ذهنش ر مغشوش می نمایند که بنترش می رسد حقیقا آن نیبا  ،یان
س ! در حاظی ه حقیق "ی ی" س .
پیشرف ت ن وظوژی باعث اده جلوی یشمان آدمی تار اود .با وجود ینترنا و مااهو ره و موبایال  ...دیگار
ندیشه جای خود ر به کلماذ د ده س و مغو آدمی ز کار یبتاده و د ئم با دهان باز مانده باه یان ساو و آن
سو سرش ر می یرخاند.
"نتریاذ" متفاوذ ر بجای حقایق عوضی می گیرد .آدم ف ر می کند گر در کتاب نواته اده یا تلویویون می
گوید و یا همه همین ر قبو د رند  ...دیگر آیه متو اده و باید پیرو اد.
دوستان  ،حقیق "ی ی" س  ،آنچه ز ز بوده و حیاذ ز آن نشأذ یافته و تا بد هم همان می ماند.
خد به نبان عقل و اعور د ده س  ،تا بین خوب و بد ر تمیو دهد و نتخاب کند .ین حقیق د رد کاه بایاد
جبتجو کرد  ،سنجید  ،عقاید مخاظف ر انید و سبک و سنگین کرد .ین یعنی ین ه حتی خود خد نبان ر
مجبور نمی کند  ،بل ه و ر تو نایی "گشتن" و "یافتن" می دهد.
* آیا در جبتجوی حقیق هبتید؟
* حقیق بر ی اما ییب ؟
* آیا قادرید نتریاذ مخاظف ر بشنوید و ر جع آن ف ر کنید؟
* آیا خودتان نتری د رید که ماصو ندیشه خودتان بااد؟
* بر ی اما ین جمله مبیح یه معنی د رد" :من ر ه و ر ستی و حیاذ هبتم"

داستانهای مدیریتی (مجازات خود)
سربازی از کنار یک ستوان جوان گذشت و به او سالم نظامی نداد.
ستوان او را صدا کرد و با حالتی عبوس به او گفت  « :تو به من سالم ندادی .برای همین حاال باید فور ًا
دویست بار سالم بدی»
در این لحظه ژنرال از راه رسید و دید سرباز بیچاره پشت سر هم در حال دادن سالم نظامی است .ژنرال با
تعجب پرسید« :اینجا چه خبره؟»
ستوان توضیح داد « :این نادان به من سالم نداد و من هم به عنوان تنبیه به او دستور دادم دویست بار سالم
دهد».
ژنرال با لبخند جواب داد « :حق با توست .اما فراموش نکن آقا  ،با هر بار سالم سرباز  ،تو هم باید سالم
بدی».
گاهی مجازات دیگران  ،در واقع مجازات خودمان است!

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.

چگونه امید را در دل

زنده نگهداریم؟

 -1انتظارات خود را تعديل نمايید .همه تیمها ،برنده برترین جام و طالی المپیک نیستند .هر متقاضی کاری  ،کار پیدا
نمیکند .بیماری برای همه اتفاق میافتد .همه ازدواجها اوج نمیگیرند .به این معنا که اهداف خیلی متعالی برای خود در
نظر نگیرید.
از سوی ديگر ممكن است امید را گم کرده باشیم .اگر به بزرگترین آرزوی خود نایل شده باشید ،سرانجام روزی
احساس ناامیدی می کنید .زیرا معموالً موفقیت زودگذر و ناپایدار است .کینگ سولومن اینطور بیان میکند" :وقتی به همه
چیزهایی که برای بدست آوردنشان بسیار تالش کردهام دست مییابم میفهمم که تمام ًا بی معنی بودند … .گویی در
تعقیب باد بودهام .این همان گم کردن امید است… نمیدانیم به دنبال چه چیزی هستیم".
 -2از شكستهای خود درس بگیريد .باید بدانیم که ناامیدی و شکست ،شخصیت و بردباری و صبر میسازد .اینها به شما
می آموزند که با رضایت ببرید یا ببازید ،هٌنری که این روزها به سرعت در حال فراموشی است .رومانس معتقد است" :وقتی
به طرف مشکالت و امتحانات رانده میشویم ،میتوانیم خوشحال هم باشیم چرا که میدانیم برای ما مفید هستند و به ما
در آموختن صبر و بردباری کمک میکنند و بردباری سبب تقویت شخصیت میشود…"
قدرت معنوی و روحانی که از ایمان ناب به خداوند نشأت میگیرد ،سبب ترویج این دیدگاه در مقابل مشکالت میشود.
یک کوسه  1500پوندی دست چپ فردی به نام بتانی همیلتون که در حال موج سواری بود را کند .پاسخ خوشبینانه وی،
تعجب شاهدان را بر انگیخت .همیلتن میگفت" :این برنامه ای بود که خدا برای زندگی من در نظر گرفته بود و من هم با
آن کنار میآیم ".سه ماه پس از این رویداد ناگوار دوباره با انگیزه به موج سواری روی آورد .وی این حادثه را به عنوان
فرصتی میدید که میتوانست برای دیگران الهامبخش وجود خداوند باشد.
 -3روابط دوستی ايجاد کنید .خداوند از طریق افراد دیگر به قلبهایتان کمک میکند .ممکن است وسوسه شوید که در
زمان مواجهه با مشکالت و هنگامی که احساس آسیبپذیری میکنید ،دیوارهای اطراف خود را بلندتر کنید ،اما باید بدانید
در صورتی که دوستانتان را فرا خوانید راحتتر میتوانید مهر و موم التیام و امید را بگشایید.
در زمانی که در زندگی تنهایی خاصی را حس میکردم ،از حضور دوستان صمیمی بسیار خوشنود میشدم .همسرم
می خواست از من جدا شود .دو روز قبل از روز طالق یکی از دوستان قدیمی ب ا من تماس گرفت تا از کم و کیف کار مطلع
شود .من همانطور که پشت تلفن برایش توضیح می دادم که چطور دنیایم در هم شکسته ،به شدت گریه میکردم .همین
که میدانستم دوستم آنجاست و به من توجه میکند به من نیرو و امید برای صبر و بردباری بیشتر میداد.
4ـ رابطه عمیقتری با خداوند برقرار کنید .داشتن دوست ضروری است ،اما گاهی انسانها در قضاوت ،ما را به خطا و اشتباه

میکشانند .میدانیم که خداوند هرگز ما را رها نمیکند .او خود میگوید" :من شما را به حال خود وا نمیگذارم و هرگز
رهایتان نمیکنم ".شخصاً تجربه کردهام که دوستی با خدا سالهای سال مرا در بین انتقاد دوستان و دشمنان ،چالشهای مالی،
ناامیدیهای تحصیلی و روابط ناموفق سربلند نموده است .خداوند به خوبی از ما حمایت میکند و همین باعث میشود که به او
توکل کنیم.
پولس رسول معتقد است که قدرت و امید را میتوان در دوستی با خداوند یافت .او مینویسد " :اگر خداوند همراه ما باشد ،چه
کسی میتواند با ما مقابله کند ،مگر خداوند نمیتواند همه چیز به ما عطا کند؟" پولس رسول بر این باور است که هیچ چیز
نمیتواند او را از عشق به خداوند جدا کند :نه مرگ ،نه زندگی ،نه فرشتهها و نه شیاطین .وی میگوید" :ترس از امروز،

نگرانیهای فردا و حتی قدرت عالم اموات نیز نمیتوانند مرا از عشق به خدا دور نماید"
هر چه بیشتر امنیت خود را در سایه عشق همیشگی به خداوند جستجو کنیم ،نیروی ناامیدی و یاس کمتر میتوانند
آرزوهایمان را نقش بر آب کند.
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