585
ماهنامة كليساي آشوري ـ كلداني كاتوليك تهران

شهریور ماه 1398
سپتامبر 2019

«توبه کنید»

دوستان عزیز  ،طبق انجیل مقدس  ،اولین سخنرانی را که
عیسی مسیح پس از تعمیدش کرد از این قرار بود " :توبه
کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیک است" (انجیل متی باب 4
آیه .)17
دعوت به توبه کردن یکی از موضوعات بسیار مهم و
برجسته کتاب مقدس می باشد .با مطالعه پیام پیامبران
عهد قدیم می بینیم که موضوع اصلی آن بر توبه متمرکز
است  .آنها زمانیکه می دیدند که قوم برگزیده خدا راه
انحرافی را می رفت و به بتها روی میاورد او را به توبه و
بازگشت به خدا دعوت می کردند .ارمیای نبی که در اوائل
قرن ششم قبل از میالد زندگی میکرد  ،خطاب به قوم
اسرائیل می فرماید" :روش زندگی خود را تغییر دهید ،
این کارها و روشها را دیگر ادامه ندهید  ،و با یکدیگر از
روی انصاف رفتار کنید .حق غریبان  ،یتیمان و بیوه زنان
را پایمال نکنید .از کشتن مردم بیگناه در این سرزمین
اجتناب کنید .خدایان دیگر را پرستش نکنید  ،چون این
کار موجب نابودی شما خواهد بود .اگر مسیر زندگی خود
را تغییر دهید  ،من اجازه میدهم به زندگی خود در این
سرزمین که برای همیشه به اجدادتان داده بودم  ،زندگی
کنید" (ارمیای نبی باب  7آیه .)7-5
در طول رسالت سه ساله اش خداوند ما عیسی مسیح ،
یک محبت مخصوص را نسبت به گناهکاران و خطاکاران
اظهار نمود .وقتیکه فریسیان از او انتقاد میکردند چون با
چنین اشخاصی بر سر سفره می نشست و با آنها غذا می
خورد در پاسخ به آنان می گفت" :بیماران به پزشک
احتیاج دارند نه تندرستان  ...زیرا من نیامدم تا

پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را" (انجیل متی
باب  9آیه .)13-10
با مطالعه باب  15انجیل لوقا  ،می بینیم که این انجیل
نویس توسط سه مثل زیبا و تأثیر گذار محبت خدا برای
گناهکاران را ابراز و برجسته می نماید .این مثلها عبارتند
از مثل گوسفند گمشده  ،مثل سکه گمشده و مثل پسر
گمشده می باشند .از این طریق لوقا می خواهد به ما
بگوید که خدا هرگز از انسان خطاکار مأیوس نمی شود و
همیشه در انتظار اوست تا او را با آغوش باز و شادی بزرگ
بپذیرد .یوحنا رسول نیز محبت عیسی را برای گناهکاران
در باب  8انجیل نمایان میسازد .وقتیکه فریسیان و علمای
یهود زنی را که در هنگام عمل زنا گرفته بودند پیش
عیسی آوردند و به او گفتند" :طبق شریعت موسی چنین
زنی باید سنگسار شود  ،تو چه می گویید؟ عیسی گفت :
آن کسیکه در میان شما بی گناه است سنگ اول را به او
بزند .وقتی آنان این را شنیدند از پیران شروع کرده یک
به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط
ایستاده بود باقیماند و به او گفت  :من تو را محکوم
نمی کنم برو و دیگر گناه مکن ".
دوستان عزیز  ،روز داوری خدا به ما نخواهد گفت چرا
گناه کردید  ،بلکه چرا توبه نکرده اید  ،امروز خداوند ما
عیسی مسیح همه ما برای توبه و بازگشت بسوی او دعوت
می کند .توبه حقیقی فیضی است بسیار گرانبها که خدا به

ما میدهد و عطیه ای است از روح القدس جهت تغییر

توسط فیض روح القدس توبه کردند و به درجه رفیع

مسیر زندگیمان و پیمودن آن راهی را که مسیح پیمود ،

قداست رسیدند .توبه کردن به معنی ناامید و مأیوس

یعنی راه محبت  ،فداکاری و از خود گذشتگی  .اما شرط

نشدن از فیض و رحمت خدا می باشد که توسط زندگی و

اساسی برای توبه کردن اقرار به گناه خود می باشد .زمانی

مرگ و رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح به همه مردم

می توانیم توبه کنیم که با کمال فروتنی و خلوص نیت

عطا شده است  .به پولس رسول که توسط فیض توبه از

جلوی خدای مهربان و بخشنده اعتراف کنیم که

یک دشمن سرسخت مسیحیت به یک تبشیر دهنده و

گناهکاریم و به بخشش او نیاز داریم " .اما آن باجگیر دور

شهید نامدار مسیحیت در آمد گوش فرا دهیم " :اما

ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به

جائیکه گناه افزایش یافت  ،فیض خدا به مراتب بیشتر

سینه خود میزد و می گفت  :ای خدا بر من گناهکار

گردید .پس همانطور که گناه بوسیله مرگ  ،انسان را

ترحم کن" (انجیل لوقا باب  18آیه .)13

تحت فرمان خود در آورد  ،فیض خدا نیز بوسیله نیکی

توبه یک تجربه ای است ایمانی که همراه با شادی و

مطلق فرمانروائی می کند و ما را بوسیله خداوند ما عیسی

آرامش می باشد  ،انسان توبه کار عمل روح القدس را در

مسیح به حیات جاودان هدایت می کند" (رساله به

قلب خود تجربه می نماید .یکی از زیباترین و شگفت

رومیان باب  6آیه .)21-20

انگیزترین تجربیات توبه  ،توبه داود پادشاه اسرائیل

«ای روح القدس  ،روح بخشش و محبت  ،ما را از گناه

می باشد که در حدود  1000سال قبل از مسیح

خود آگاه ساز و فیض پشیمانی و توبه را به ما عطا کن تا

می زیست  .ایشان پس از اینکه در وسوسه افتاد و مرتکب

با قلبی پاک و دور از هر گونه گناه زندگی کنیم» آمین .

گناه شد  ،گناه زنا و قتل  ،عمیقاً پشیمان شد و از خدا
طلب بخشش را نمود  ،پشیمانی و توبه او طی مزمور 51
برای ما نقل گردید  ،اینک برخی از آیات این مزمور برای
شما می نویسم " :خدایا به خاطر محبت پایدار خود بر
من رحم کن و از روی کرم بی پایانت گناهان مرا ببخش .
مرا از گناهانم شستشو ده و از خطاهایم پاک ساز .من به
گناهان خود اعتراف می کنم و خطاهایی را که کرده ام در
نظر دارم  .من علیه تو ای خداوند  ،بلی تنها علیه تو گناه
کرده ام  ،و آنچه را که در نظر تو بد است انجام داده ام .
گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم  .مرا بشوی تا از برف
سفیدتر شوم  .خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را
با روح راستی تازه گردان ( "...مزمور  51آیات  4-1و
.)10
تاریخ کلیسای مقدس به ما یادآوری می کند که بعضی از
مقدسین بزرگ زمانی گناهکاران بزرگ بوده اند  ،اما

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

پیام نوجوانان ...
خدا ما را آنطور که هستیم دوست می دارد

کتاب مقدس به ما می گوید که خدا ما را آنطور که

عیسی خطاکار را می بخشد  ،بیماران را شفا می دهد ،

هستیم دوست می دارد  ،با وجود همه کمی هایمان!

و به قلب همه کسانی که نزد او می آمدند نیرو می
بخشد تا عمیقاً محبت کنند.

محبت خدا  :عیسی در انجیل از محبت خدا نسبت به
همه صحبت می کند.

عیسی به ما یادآوری می کند که شبیه خدا آفریده

خدا بدون اینکه ما را قضاوت کند و از ما توقع اضافی

شده ایم  ،بنابراین می توانیم یکدیگر را به راستی

داشته باشد  ،دوستمان دارد  ،یعنی عین یک پدر.

محبت کنیم.

این باعث می شود ما از شادی پُر شویم و انسانهای
عیسی به ما می گوید که اگر با خدا باشیم  ،می توانیم

آزادی باشیم.

بفهمیم که چقدر شبیه او هستیم.
عیسی  ،محبتی است  ،که جسم گرفت :عیسی نه فقط

"خود بودن" برای مسیحیان فقط این نیست که انسان

از محبت پدر برای ما صحبت کرد  ،بلکه آن را در

خودش را بشناسد ؛ بلکه یک مسیحی باید بتواند به

عمل به ما نشان داد.

نیروی محبت در خودش پی ببرد.

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد بهزودی موفق میشود ،ولی او میخواهد
خوشبختتر از دیگران باشد و این مشکل است .زیرا او دیگران را خوشبختتر از
آنچه هستند تصور می کند.
**********
سادهترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که
کسی باشی که دیگران میخواهند.

داستان پادشاه و تخته سنگ
در زمانهای گذشته ،پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند،
خودش را در جایی مخفی کرد .بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بیتفاوت از کنار تخته سنگ
میگذشتند؛ بسیاری هم غر میزدند که این چه شهری است که نظم ندارد؛ حاکم این شهر عجب مرد
بیعرضهای است و… باوجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط بر نمیداشت.
نزدیک غروب ،یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ،نزدیک سنگ شد .بارهایش را زمین گذاشت
و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد.
ناگهان کیسهای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود .کیسه را باز کرد و داخل آن سکههای طال و یک
یادداشت پیدا کرد .پادشاه در آن یادداشت نوشته بود:
” هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد! “

نگاه دیگری به زندگی
خداوندا  ،دوست من امشب مرد .تا آخرین نفس و تا آخرین
دقیقه زندگی او به همراه خانواده و طبیبانش
با سرطان مبارزه کردند.
خداوندا ،من نگفتم که این خواست تو بود من از اراده مقدس تو
چیزی نگفتم  .بلکه خیلی آهسته ،
آنقدر که کسی نشنود ،چون هیچکس نمی توانست
مرا درک کند ،آری ،با زمزمه ای گفتم که
خدایا دوست من مرد و تو هیچ کاری نتوانستی بکنی!
آنچه که دیوانه وار انتظارش داشتم آنچه که مثل یک احمق به آن
امید بسته بودم  ،نشد!
گریستم
شکستم
تکه شدم
اما قلبم آرام بود.
امروز صبح فهمیدم که تو با من می گریستی!
خداوندا ،از رحمت تو و به خاطر دوست خوبم
من فهمیدم که تو مرگ را نمی خواهی بلکه حیات را
حتی بیشتر از ما ،چون بیش از ما محبت داری .
یاریم کن تا به این ایمان داشته باشم!
مرگ زودرس فرزندانت باعث رنج توست .
فهمیدم که غیر از موارد استثنایی
که این هم در راز تو نهفته
تو ای خداوند به خاطر عشق و اطمینان به انسان
هرگز به جای ما تالش و مبارزه نمی کنی
بلکه همراه ما می جنگی و عذاب می کشی .
آری فهمیدم ...
چون دوست من هرگز از تو معجزه ای برای خودش نخواست
دعای او برای طبیبان معالجش بود
تا نیروی تحقیق و قوت مبارزه با بیماری یابند.
او برای خود ،قدرت تحمل خواست
نیروی مواجه شدن با دو عمل سخت و آزمایشات بعدی
برای اینکه بیماران بعد از او کمتر عذاب ببینند و حتی شفا یابند.

او برای کسانش طلب تسلی نکرد
بلکه خواست تا به دفاع از حیات
آن را احترام نهند و برای بهبود آن بکوشند
و باالخره با آهنگی دل انگیز شادی حیات را برای همگان بسرایند.
خداوندا ،دوست من رنجش را به تو تقدیم نکرد
چون می گفت رنج یک بدی است
و خدا رنج و بدی را دوست ندارد
بلکه او مبارزه طوالنی و
پر عذابش بر علیه
رنج و درد را تقدیم تو نمود.
نیروی این مبارزه و قوت آن
از تو بود  ،ای خداوند.
قدرت عشق و ایمان الزم را
تو به او بخشیدی تا به دام یاس نیافتد
تو او را ایمان به زندگی بخشیدی
همان زندگی ای که تو آن را از بطن
مرگ برخیزاندی .
دوست من رنج و دردش را به تو تقدیم نکرد
اما مثل تو و با تو ای مسیح ،
نجات دهنده ،
زندگی اش را بخشید
تا زندگی در ما ادامه یابد.
خداوندا  ،دوست من امشب مرد
و من گریستم
اما قلب من آرام بود
چون مرد و با تو
به من حیات بخشید.
خدایا!
نيزه سختي ها و راه دشوار زندگي مجروحم كرده است
در معبد درون مي نشينم كه معبد عشق است .
شهد عشق تو ،
در درونم جاري مي شود
و تمامي جراحاتم را التيام مي بخشد.

مدیر مدرسه
مدیر مدرسه ای در کلکته هندوستان ،این نامه را چند هفته قبل از شروع امتحانات برای
والدین دانش آموزان فرستاده است:

والدین عزیز امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود .من می دانم شما چقدر اضطراب
دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر آیند.

اما لطفا در نظر داشته باشید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی به
دانستن ریاضی ات ندارد.یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات
انگلیسی ندارد.

یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات باال در شیمی برایش اهمیتی ندارد.یک ورزشکار
وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد.اگر فرزندتان
نمرات باالیی کسب کرد عالی است .در غیر این صورت ،لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش را از
او نگیرید.

به آنها بگویید مشکلی نیست آن فقط یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در
زندگی به دنیا آمده اند.به آنها بگویید فارغ از هر نمره ای که کسب کنند شما آنها را دوست
خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد.لطفا این را انجام دهید تا ببینید چگونه
فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد .یک امتحان یا نمره پایین نبایستی آرزوها ،استعداد و
اعتماد به نفس آنها را فدا کند.و در پایان ،لطفا فکر نکنید که دکترها و مهندسین تنها انسان های
خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند.

با احترام فراوان
مدیر مدرسه

کلینیک خدا
به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم ،فهمیدم که بیمارم ...
خدا فشار خونم را گرفت ،معلوم شد که مهربانیم پایین آمده.
زمانی که دمای بدنم را سنجید ،دماسنج  40درجه اضطراب نشان داد.
آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم ،تنهایی سرخرگهایم را مسدود کرده بود
...
و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند.
به بخش ارتوپدی رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم.
بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم ...
فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم ،چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر ببرم.
زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در طول روز
با من سخن می گوید نمی شنوم !...
خدای مهربان برای همه این مشکالت به من مشاوره رایگان داد و من به شکرانه اش تصمیم گرفتم از این
پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده است استفاده کنم:
هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم
قبل از رفتن به محل کار یک قاشق آرامش بخورم.
هر ساعت یک کپسول صبر ،یک فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم.
زمانی که به خانه برمیگردم به مقدار کافی عشق بنوشم.
و زمانی که به بستر می روم دو عدد قرص وجدان آسوده مصرف کنم.
امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند:
رنگین کمانی به ازای هر طوفان،
لبخندی به ازای هر اشک،
دوستی فداکار به ازای هر مشکل،
نغمه ای شیرین به ازای هر آه،
و اجابتی نزدیک برای هر دعا.
جمله نهایی :
عیب کار اینجاست که من '' آنچه هستم ''
را با '' آنچه باید باشم '' اشتباه می کنم ،
خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،
در حالیکه آنچه هستم نباید باشم.
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