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از تجلی تا صلیب

دوستان گرامی  ،همانند هر سال عید تجلی خداوند ما

بسیاری شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و علما

عیسی مسیح را روز ششم اگوست برابر با  15مرداد جشن

طرد و کشته شود و پس از سه روز زنده گردد" (انجیل

خواهیم گرفت  .رویداد تجلی مسیح بر کوه توسط سه تا

مرقس باب  8آیه .)31

انجیل نظیر برای ما نقل شده است ( .رجوع شود به انجیل

عیسی مسیح از این طریق شاگردان را برای مرگ خود

متی باب  17آیه  ، 9-1انجیل مرقس باب  9آیه  9-2و

آماده می سازد  ،تا با دیدن جالل او در حین تجلی بر

انجیل لوقا باب  9آیه . )36-28

روی کوه بیاد آورند که مرگ آخرین اتفاق نخواهد بود ،

طبق تعالیم کتاب مقدس  ،انسان هرگز نمی تواند جالل

بلکه پس از رستاخیز به جالل پدر آسمانی خواهد پیوست.

خدا را ببیند و زنده بماند  ،به همین دلیل ما مسیحیان

عیسی قبل از مرگش خطاب به پدر اینطور دعا کرد " :من

ایمان داریم که توسط عیسی مسیح  ،شخص دوم سه گانه

تو را در روی زمین جالل دادم و کاری را که بمن سپرده

مقدس  ،خدا انسان شد و در میان ما ساکن گردید .ناگفته

شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود

نماند دیدن خدا در جالل و شکوهمندی اش را برای روز

جالل بده همان جاللی که پیش از آفرینش جهان نزد تو

رستاخیز از مردگان محفوظ می باشد .رویداد تجلی

داشتم" (انجیل یوحنا باب  17آیه .)5-4

خداوند ما عیسی مسیح طبق انجیل لوقا اینطور نقل شده

راز تجلی خداوند ما عیسی مسیح پیوندی را که بین مرگ

است " :هنگامیکه عیسی به دعا مشغول بود نمای چهره

و رستاخیز او وجود دارد نمایان می سازد  ،مرگ و

اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید.

رستاخیز تفکیک ناپذیر است  .در حین ظهورش به

ناگهان دو مرد یعنی موسی و ایلیا در آنجا با او گفتگو

شاگردان پس از رستاخیز از مرگ اثرات زخمهائی که بر

میکردند .آنها با شکوه و جالل ظاهر گشتند و درباره

بدن مقدس بود به آنها نشان داد تا اینکه ایمان بیاورند.

رحلت او  ،یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام

پیام عید تجلی شکوهمندی صلیب را اعالم میدارد ،

رسد صحبت می کردند" (باب  9آیه .)31-30

صلیبی که با مرگ مسیح بر آن وسیله ای شد برای نجات

رحلت عیسی اشاره ای است به رنج و مرگ او که در

تمام بشریت  .پولس رسول می فرماید" :پیام صلیب برای

اورشلیم اتفاق افتاد .ایشان با شاگردانش صریحاً درباره این

آنانیکه در راه هالکت هستند پوچ و بی معنی است ولی

رویداد صحبت کرده بود" .آنگاه عیسی به تعلیم شاگردان

برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خدا است" (رساله

پرداخت و گفت  :الزم است پسر انسان متحمل رنجهای

اول به قرنتیان باب  1آیه . )18

دوستان گرامی  ،عید تجلی مسیح ما را از رسالتمان آگاه

نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند"

می سازد که عبارت است از منعکس کردن جالل خدای

(انجیل متی باب  5آیه . )16-14

زنده در جهان امروز می باشد و راهی که باید در پیش

در پایان از روح القدس که سرچشمه نور راستین و الهی

گرفت برای رسیدن به این هدف پاک و مقدس راه صلیب

است  ،نوری که هرگز غروبی نخواهد داشت  ،بخواهیم تا

است  .صلیب در آن واحد نشانه رنج و مرگ است و

اینکه نگذاریم نوری که در قلب ما روشن شد خاموش

همچنین نشانه رستاخیز و جالل یافتن خداوند ما عیسی

گردد  ،بلکه از راه دعا و کارهای نیک بر درخشندگی آن

مسیح می باشد .به سخنان پولس رسول گوش دهیم :

بیافزاییم تا کل جهان رادر بر بگیرد .آمین

"بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم  .اگر چه وجود
ظاهری ما رفته رفته از بین می رود  ،وجود باطنی ما روز

سرود عید تجلی

به روز تازه تر می گردد  .و این رنج و زحمت ناچیز و زود
گذر  ،جالل عظیم و بی پایانی را که غیر قابل مقایسه

ای نور تابان شکوه مقدس

است برای ما فراهم می کند و در ضمن ما به چیزهای

ساطع از پدر جاویدان و آسمانی

نادیدنی چشم دوختیم نه به چیزهای دیدنی  ،زیرا آنچه

ای عیسی مسیح  ،ای قدوس خجسته

به چشم میاید موقتی است  ،ولی چیزهای نادیدنی تا ابد

در تیرگی افق بنگریم درخشش شب را

پایدارند" (رساله دوم به قرنتیان باب  4آیه . )18-16
عید تجلی نیز تعمید خود را به خاطر میاورد .ما مسیحیان
معتقدیم که با دریافتن راز تعمید مقدس از فیض روح
القدس بهرمند گشته و توسط او با مسیح که مرد و
رستاخیز نمود متحد شده ایم " .زیرا همان خدائی که
فرمود :روشنائی از میان تاریکی بدرخشد  ،در قلبهای ما
نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جالل خدا که در
چهره مسیح مشاهده میشود در ما بدرخشد" (رساله دوم

و بسراییم پدر و پسر قدوس را
تو پیوسته سزاوار آنی
که با صدای رسا و طاهر
حمدت را بسرایند
ای پسر خدا عطا کننده زندگی
جهان نیز جالل و شکوه تو را اعالم میدارد
( اقتباس از کتاب خدای زنده )

به قرنتیان باب  4آیه .)6
نوری که به آن اشاره شد همان نوری است که در روز
تعمید در قلب ما درخشید .همانطوریکه خورشید نور خود
را به زمین می بخشد تا اینکه زندگی روی آن امکان پذیر
باشد  ،همچنین باید سعی کنیم تا نوریکه در قلب ما تابید
به دیگران برسانیم  .عیسی می فرماید" :هیچ کس چراغ
روشن نمی کند که آنرا زیر سرپوش بگذارد  ،بلکه آنرا بر
چراغ پایه قرار میدهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد.
نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

به تو ای دوست جوان ...

از "ریچارد وایزمن"
روانشناس دانشگاه هارتفورد شایر
چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی شانس می آورند در حاالی
که سایرین همیشه بدشانس هستند؟
مطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را شانس می خوانند ،
ده سال قبل شروع شد .می خواستم بدانم چارا بخات و اقباال
همیشه در خانه بعضی ها را می زند  ،اما سایرین از آن محروم
می مانند .به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خاوش شاانس و
عده دیگر بدشانس هستند؟
آگهی هایی در روزنامه های سراسری چاپ کاردم و از افارادی
که احساس مای کردناد خاوش شاانس یاا بدشاانس هساتند
خواستم با من تماس بگیرند .صدها نفر برای شرکت در مطالعه
من داوطلب شدند و در طول سال های گذشته با آنها مصاحبه
کردم  ،زندگی شان را زیار نظار گارفتم و از آنهاا خواساتم در
آزمایش های من شرکت کنند.
نتایج نشان داد که هر چند این افراد باه کلای از ایان موضاوع
غافلند  ،کلیاد خاوش شانسای یاا بدشانسای آنهاا در افکاار و
کردارشان نهفته است .برای مثال  ،فرصت های ظاهراً خوب در
زندگی را در نظر بگیرید .افراد خوش شاانس مرتبااً باا چناین
فرصت هایی برخورد می کنند  ،در حالی که افراد بدشانس نه.
با ترتیب دادن یک آزمایش ساده ساعی کاردم بفهام آیاا ایان
مسأله ناشی از توانایی آنها در شناساایی چناین فرصات هاایی
است یا نه .باه هار دو گاروه افاراد خاوش شاانس و بدشاانس
روزنامه ای دادم و از آنها خواساتم آن را ورق بزنناد و بگویناد
چند عکس در آن هست.
به طور مخفیانه یک آگهی بزرگ را وسط روزنامه قرار دادم که
می گفت :اگر به سرپرست این مطالعه بگویید که این آگهای را
دیده اید 250 ،پوند پاداش خواهید گرفت .این آگهی نیمای از
صفحه را پر کرده بود و به حروف بسیار درشت چاپ شده باود.
با این که ایان آگهای کاامالً خیاره کنناده باود  ،افارادی کاه
احساس بدشانسی می کردند عمادتاً آن را ندیدناد  ،در حاالی
که اغلب افراد خوش شانس متوجه آن شدند.
مطالعه من نشان داد که افاراد بدشاانس عمومااً عصابی تار از
افراد خوش شانس هستند و این فشار عصابی تواناایی آنهاا در
توجه به فرصت های غیر منتظره را مختل می کند .در نتیجه ،

آنها فرصت های غیر منتظره را به خاطر تمرکز بیش از حد بار
سایر امور از دست می دهند.
برای مثال وقتی به مهمانی می روند چنان غارق یاافتن جفات
بی نقصی هستند که فرصت های عاالی بارای یاافتن دوساتان
خوب را از دست می دهند .آنها به قصد یافتن مشااغل خاصای
روزنامه را ورق می زنند و از دیدن سایر فرصت های شغلی بااز
می مانند .افراد خاوش شاانس آدم هاای راحات تار و باازتری
هستند  ،در نتیجه آنچه را در اطرافشان وجود دارد و ناه فقاط
آنچه را در جستجوی آنها هستند می بینند.
تحقیقات من در مجموع نشان داد که آدم هاای خاوش اقباال
براساس چهار اصل  ،برای خود فرصت ایجاد می کنند.
اول آنها در ایجاد و یافتن فرصت های مناسب مهارت دارند ،
دوم به همه چیز می نگرند و براساس آن تصمیم هاای مثبات
می گیرند.
سوم به خاطر توقعاات مثبات  ،هار اتفااقی نیکای بارای آنهاا
رضایت بخش است.
چهارم نگرش انعطاف پذیر آنها  ،بدبیاری را باه خاوش اقباالی
بدل می کند.
در مراحل نهایی مطالعه  ،از خود پرسیدم آیا می تاوان از ایان
اصول برای خوش شانس کردن مردم استفاده کارد .از گروهای
از داوطلبان خواستم یک ماه وقت خود را صرف انجاام تمارین
هایی کنند که برای ایجاد روحیه و رفتار یک آدم خوش شانس
در آنها طراحی شده بود .این تمارین هاا باه آنهاا کماک کارد
فرصت های مناسب را دریابند  ،باه قاوه شاهود تکیاه کنناد ،
انتظار داشته باشند بخت به آنهاا رو کناد ودر مقابال بادبیاری
انعطاف نشان دهند.
یک ماه بعاد  ،داوطلباان بازگشاته و تجاارب خاود را تشاریح
کردند .نتایج حیرت انگیز بود 80 :درصد آنها گفتناد آدم هاای
شادتری شده اند  ،از زندگی رضاایت بیشاتری دارناد و شااید
مهم تر از هر چیز خوش شانس تر هستند .و بااالخره ایان کاه
من عامل شانس را کشف کردم.

چند نکته برای کسانی که می خواهند خوش اقبال شوند
به ندای باطنی خود گوش کنیاد ،چناین کااری اغلاب نتیجاه
مثبت دارد.
با گشادگی خاطر با تجارب تازه روبرو شوید و عادات روزماره را
بشکنید.
هر روز چند دقیقه ای را صارف مارور حاوادث مثبات زنادگی
کنید.

پیام نوجوانان...
سرود مریم مقدس

چطور می توان دعا کرد؟

درود بر تو ای مریم پر از نعمت خدا با توستت ماتا
همه زنا تو خجسته هستی و عاسی ماوه درو تتو
خجسته است ای مریم مقدس متادر ختدا بترای متا
باچارگا گناهکار اکنو و در هنگتا مرگمتا دعتا
کن آمان.

بعضی وقتها آدم فکر یری د ره درا دررا در د درا
سرریتی تسرر

تگرر د دترراد ینرره

نیررا د رره

یی توتن ه چ ن دراهایی ب اب ه:

 ای خدا به من بگو چه می خیوامن آن را انجام خوا م داد.

یی توتنی س ود ی یم ینه

 -خدایا من ترا خیل د ست م دارم ،

ت حفظ د ی و ه یر

قیو تز اوتد بیوتنی
بایه بتوتنی با اهت تطچ ا د ی و وح تلنه

تو نیر ی من ست .
 خدایا من خیل خوشبخت نیستم چرااجازه دادی که بدنیا بیایم.
 قلب من پر از شادی اسیت زییرا تیومرا نجات داده ای.

د تیرن

ت با تو ا لی دچک اوتهه د د
وح تلنه

برا ترو یراد یری دهره درا د ینابرو ارهت

سکوت د ی و آ تم بایی تا بتوتنی با حضو تو ب سی
با دچک وح تلنه
د ی و یع ی آ

یی توتنی تنج و بیروتنی و حفرظ
ت دم دم بفهچی تنج و دالم اهتس

و ه چ چ ب ب شت تز تنج و نچی توتنه یرا ت برا ر سری
تی ها دراهایی تس

دا تز زبرا تنی رایی ی رو یوسری

دتود تیود و ی یم ینه

آی ا د ه

آیه تنه

پس یی ب ه درا آدم یری توتنره هچرا چ رب ت بیرهت
بیویه هچانطو دا با یک دوس

صحی

یی د م

ترو یرری تروتنی بررا ارهت تز یررادم و عررم و رورریان
تی ههای

صحی

دی

یی توتنی تز تو بیروتهی ترا سرالوت تی درا د برا ت
دت م ب تم تو وین سازد
با هچا تین دا ها "درا د د " یی گوی ه
ه چا ب شت درا د ی بهت درا اوتهی د د و ب شت
صهتم اهت ت اوتهی ی ه
تو یی توتنی درایی ت دا ر سی یس ح با یا یراد دتد
با ها تک ت د ی :تم په یا دا د آسچانی

و

درام تم په یا
تم په یا دا د آسچانی
اجستا باد نام تو ب سه ف یان وتیی تو
وت باد اوتس

تو وم زی ن

چ انکا د آسچا تس
تی وز با یا د نا

وزتنا یا ت

بییش گ اها یا ت
چ انکا یا ن ب بیش ه تیم بههکا ت اود ت
و یا ت د بوتا آزیایش ف و یی
بلکا تز بهم هایی د
زی ت پادیاهی و جالل و ن وی هم تز آ توس

آی ن
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انتخاب كردن ،رچلی تس
بس ا م دت نه ب تم د س

دتی

دا تنسا

تنتیاد د د بایه راقو و آزتد بود یسالول و آگا آنوق

ب تیش سعادت با هچ ت اوتهه دتی
بطو دلی زنهگی د د

ت یتعهه ییسازد بعضی تنتیابات زنهگی با اود یادم

ی ظو تز سعادت د تنتیاد بهو تز ه سیتی بود ن س

تنتیاد د د تس

ب تم دتیتن رشق با زنهگی و تنتیاد د د

و آگا بود بایه بهتن م دا آزتد بود یانا االی د د تز با یسالول

بلکا جه

تنتیاد ییص
بایه ی اا

تنتیابی دا د د تیم ن س ؛

دتد زنهگ چا بسوم یک ههف یشیص و یتچ دب سااتن ن ویچا ب تم س ه با آ

تس (با ی ط تی کا ههف ت با وس لا روض نی یم!)
ب تم یک تیچانهت توچ م گ فتن با ی بلا تین تس
یسالول تتفاقات ن س

دا «اهت و ین» با هم وت د رچو یییونه چو فنط اهت

تنسا هم یسالول ترچال اویش تس

براي تو انتخاب كردن يعني چه؟

خالصهاي از بحث عدهاي از جوانان در این باره...
راي من انتخاب كردن یعني هر باري كه در مقابل یك دو راهي قرار ميگيرم و باید یكي را با در نظر گرفتن همه جوانب انتخاب كنم و
بتوانم قدمهاي بعدي را تا حدي تخمين بزنم.

انتخاب كردن امریست كه در كوچكترین موارد زندگي روزانه براي هر یك از ما پيش ميآید ،بنابراین
نباید فكر كرد كه حتما“ فقط در مقابل موارد خاص و مهم با آن مواجه ميشویم ،چون در اینصورت ممكن
است با بيتفاوتي از كنار آنها بگذریم و بگذاریم كه دیگران برایمان انتخاب كنند.
بارها در همين انتخابهاي كوچك و نه چندان مهم متوجه شدم كه نميتوانم بهترین را براي خودم
تشخيص دهم .بارها انتخابم از روي خودخواهي بوده و هم بخودم ضرر زده ،هم باعث رنجش دیگران
شده .تا باالخره متوجه شدم كه براي یك انتخاب موفق نياز به یك فكر روشن و قلبي آرام و خوب دارم.
حالتي كه همشه از آن برخوردار نيستيم .انسان باید بتواند با بيطرفي به مسائلش نگاه كند .براي اینكار

نياز به تسلط بر خود داریم .وقتي به این حكم مسيح بيشتر فكر كردم :یكدیگر را محبت كنيد ،همانطور
كه من شما را محبت كردم سعي كردم بفهمم كه او چگونه ما را محبت كرد ،سعي كردم بفهمم كه وقتي
ميگفت :روحالقدس شما را به حقيقت كامل هدایت خواهد كرد یعني چه .راستش هر باري كه در مقابل
مشكل یا انتخابي قرار ميگيرم ،اندیشه دوباره در این سخنان مسيح باعث ميشوند كه خيلي راحتر در
حضور او قرار گيرم و هر بار بيشتر راز كالم او را دریابم .باید اعتراف كنم كه با هدایت كالم و نور
روحالقدس توانستم انتخاب درست داشته باشم و در حين راهي كه طي ميكردم ایمان و اطمينان به من
اعتماد به نفس ميدادند ،چون تنها نبودم.
ميتوان هميشه از خداوند طلب یاري نمود :در كم اهميتترین انتخابها و یا حتي در انتخابهاي اشتباه! با
كمك او فهميدم كه هيچ خطایي حتي پر ضررترین آنها ،انتهاي راه نيست .هميشه ميتوان جبران كرد و
از نو سعي نمود .به شرط اینكه از قبول خطا و گناهمان فرار نكنيم و با غرور بي جا كور ماندن را به یافتن
حقيقت ترجيح ندهيم.

دوست ديگري ميگويد...
بيشتر وقتها انتخاب كردن براي من به معني اینست كه خودم باشم ،یعني فوراً و بطور اتوماتيك انتخاب كنم .این عكسالعمل من در
خالل موقعيتهاي معمولي روزمره است.

اما فكر ميكنم در مقابل انتخابهاي جدیتر زندگي باید شهامت داشت .شهامت پذیرفتن اینكه احتياج به
شنيدن كالمي از دیگران دارم و اینكه باید بتوانم با ریسكهایي كه ممكن است این انتخاب با خود داشته
باشد ،مواجه شوم .با هر انتخابي باید آماده از دست دادن چيزي باشيم.
باید بگویم كه خيلي طول كشيد كه بفهمم و قبول كنم كه باید فكر كردن را یاد بگيرم و خود را راضي كنم
كه با شخص پختهتري مشورت كنم .این دو نقطه ضعف بزرگ ما جوانان است.
من معموال“ آدم خيلي دو دلي هستم .انتخاب كردن براي من خيلي سخت است .وقتي هم راهي در پيش
ميگيرم ،مثل شركت در كالسي و یا آموختن حرفهاي ،هميشه نيمه كاره ول ميكنم .تا باالخره پس از
اتفاق مهم و دردناكي كه در زندگيام رخ داد ،فهميدم كه نباید متحمل شد بلكه باید انتخاب كرد! فقط
وقتي كه انتخاب ميكنيم ميتوانيم در مقابل عواقب احتمالي كارمان ایستادگي كنيم .ميتوانيم قویتر
مبارزه كنيم .و حتي اگر با شكستي روبرو شویم ،اقالً پختهتر از آن بيرون خواهيم آمد .یك انتخاب آزاد به
انسان انگيزه مبارزه ميدهد و حتي شاديبخش است.
قبل از داشتن آزادي انتخاب ،بايد اول يك شخص آزاد باشیم.

آيا زندگی اسرار آمیز به نظر نمیرسد و کارهاي خدا
اغلب فراتر از حدود درك و فهم ما نیستند؟
شر ،پیوسته در پیرامون ما حضور دارد و به اشكال مختلف نمايان شده و آسیب
میرساند.
اما همانگونه عیسی مسیح فرموده است:
“نیكی از شر به وجود میآيد“.
نیكی ،پیوسته قويتر از شر و پلیديست.
پس بیايید به خدا اعتماد کنیم
و بدانیم کارها و شیوههاي خداوند
سراسر حكمت و عشق است.
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