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ایام سوبارا

دوستان عزیز و گرامی  ،به ایام سوبارا نزدیک می شویم

در واقع فرشته جبرییل با بزرگترین مژده خداوند به انسان

که هر انسانی در لحظه ای در زندگی خود منتظر مژده ای

از آسمان به زمین پایین می آید  ،آغاز نجات ما توسط

می باشد چه بسا این مژده از طرف خانواده و دوستان یا از

پسر خدا که انسان گردید به تحقق می پیوندد.

طرف خدا باشد .چهار هفته سوبارا ما را به تعمق و تفکر

طبق (اشعیاء نبی باب  7آیه " : )13ای خاندان داود

در انجیل دعوت می کند تا بتوانیم کلمه پر فیض مژده را

بشنوید ...خود خداوند به شما آیاتی خواهد داد  ،اینک

در زندگی خود بکار ببندیم .پیام اصلی سوبارا اعالم خبر و

باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را

تحقق وعده خداوند می باشد .در اولین یکشنبه سوبارا

عمانوئل (خدا با ماست) خواهد خواند ".و این نبوت در

وعده خداوند به ذکریا جهت تولد یحیی به وقوع

ایام سوبارا به مریم به وقوع پیوست " :فرشته وارد شد و

می پیوندد" :فرشته به ذکریا گفت  :نترس دعاهای تو

به او گفت  :سالم ای کسی که مورد لطف هستی خداوند

مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد

با توست .تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و

زایید و او را یحیی خواهی نامید( ".لوقا باب  1آیه )13

نام او را عیسی خواهد گذاشت( ".لوقا باب  1آیه )28

یحیی بزرگترین پیامبر  ،همان پیام اشعیاء نبی را دریافت

مریم پیش از قبولی درخواست فرشته جهت باردار شدن

می کند «هر کس ببیند که روح نازل شده بر او قرار

می پرسد این چگونه ممکن است؟ فرشته پاسخ می دهد

گرفت همان است که به روح القدس تعمید می دهد»

که این امر توسط روح القدس انجام خواهد شد( .لوقا 1

(یوحنا باب  1آیه .)33

آیه .)35

دومین مژده :نویدترین وعده خداوند به انسان توسط

هیچکس هرگز به زور متوسل نمی شود و در انتظار آن

اشعیاء نبی به تحقق می پیوندد :آزادی انسان از گناه و

است که انسان آزادانه جوابش را بدهد  ،ما آزادی خود را

اسارت.

برای پاسخ به خدا و پیوستن به او در محبت کامالً حفظ

می نماییم .مریم مژده فرشته را با دادن جواب مثبت

نشمرد  ،لیکن خود را خالی کرده صورت غالم را پذیرفت

پذیرا شد و این گفتن بله من کنیز خداوند هستم :موافقت

و در شباهت مردمان شد" (فیلیپیان باب  2آیه )7-6

خود را جهت مادر خداوند شدن را پذیرا شد .خداوند

برادران و خواهران عزیز در مسیح  ،بیایید در این ایام

بدون موافقت آزادانه مریم نمی توانست به صورت انسان

مبارک سوبارا جهت برگزاری و آماده کردن جسم و روح

درآید و تن بگیرد.

خود از روح القدس بخواهیم ما را یاری دهد تا بتوانیم هر

هر بار که این قسمت از دعای (ای پدر ما که در آسمانی)

چه با شکوهتر به استقبال عید میالد رفته و پذیرش

را می خوانیم روان باد خواست تو روی زمین چنان که در

عمانوئل نه در بیت الحم  ،بلکه در قلبهای خود باشیم ،

آسمان است  ،به پیروی از مریم به خدا پاسخ مثبت

جالل و شکوه بر او باد.

می دهیم و هر وقت در دعا می گوییم امین «بله» خود را
به خدا اعالم می داریم .گفتن آمین از روی عشق و محبت

برادر شما

می باشد .در (پیدایش باب  28آیه " : )13ناگاه نردبانی بر

کشیش وانیا

زمین برپا شد که سرش به آسمان می رسد و اینک
فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کند"  ،زمین یعنی
ما انسانها و آسمان یعنی خدا  ،نردبان نشانه حضرت مریم
می باشد  ،زمین آسمان توسط حضرت مریم با بله گفتن
به خداوند متحد می شوند .اگر ما پیام عید میالد را که
تعلیم دهنده محبت و خدمت به بیچارگان است به خوبی
درک کرده باشیم  ،باید قبل از هر چیز نگاه خود متوجه
مسیح بگردانیم زیرا او تنها مسیح است که می تواند به ما
بیاموزد که مانند خودش فقرا را فقط به خاطر عشق به
انسان دوست بداریم نه به خاطر دست یافتن به افتخار
شخصی یا رسیدن به کماالت در اجتماع  .حقیقتاً در میان
فقرا عیسی فقیر واقعی است زیرا هیچ کس به آن حد که
مسیح خود را به میل خود فقیر ساخت  ،فقیر نمی باشد:
"چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت

پیام نوجوانان ...
سه پادشاه یا سه مجوسی که بدیدن عیسی

فرشتگان
به غیر از کتاب

آمده اند  ،چه کسانی بودند؟

قدا  ،د ف هرگ اا گابت ق ت ا

جهبن نیز از هرشتگبن صحبت ش ه است.
ف کتب

قد  ،بعضی از هرشاتگبن فا نابب بار ه انا

قثالً فاهبئل د گببریل یب گمبن جبرائیل د و قکبئیل ؛ ولی
نبب گمه ایشبن ذکر نش ه قثالً هرشتگبنی کاه بار ربار
قسیح بو ن تب فستبخیز او فا از قرگ به زنبنی که بار
سر ربر آق ه بو ن د اعالب ک
بطااوف ک اای ف کتااب

.

قداا " ،هرشااته" بااه قع اای

"هرسااتب ه شا ه" اساات .گمیشااه هرشااتگبن بااب خااو
پیغبقی از طرف خ ا برات قار ب افنا  .از کاالب خا ا
قی آقوزیم که گر ورت خا ا بارات انسابنهب ندشاه ات
اشته د هرشتگبنش فا هرساتب ه تاب انسابنهب فا از کابف
خ ا ببخبر ک

 .و انسبنهب گمیشاه آزا باو ه انا کاه

کاابف خ ا ا فا بندیرن ا یااب آن فا ف ک ا د زیاارا خ ا ا
گمیشه به آزا ت انسبن احتراب گداشته است.

سه پب شبگی که ب یا ن عیسای فهتاه بو نا د از وف
ست گب آق ه بو نا د ایشابن ساه ساتبفه شا ب ،یاب
قجوسی بو ن  .انجیل قتی از ایشبن به قب گفتاه اسات.
این سه قر

انشم

د گر ک اب ف کشاوف خو شابن د

قتوجه ط وع یک ستبفه تبزه ش ه بو ن  .ف آن زقابن
هکر قی کر ن که ط وع چ ین ستبفه ات نشابنه تولا
یااک آ ب بساایبف قهاام اساات .ب ااببراین گاار ک ا اب از
قم کت خو ش براه اهتب و گر سه بابگم ناز عیسای
فسی ن که تبزه ف آخوفت قتول ش ه بو .
ف انجیل قتی آقا ه اسات کاه گار کا اب از ایان ساه
پب شبه گ یه بسیبف پر افزشی برات عیسی کوچولو باب
خو آوف ه بو  .یکی از ایشبن طال آوف ه بو

یگرت

ک ف و سوقی قُر .طال به نشبنه پب شبگی عیسی د ک ف
نشاابنه الوگیاات او و قُاار باارات ت ا گین کاار ن جساام
ش ص قر ه.
ف ررن پ جم پ فان ک یسب به این نتیجه فسای ن کاه
این قجوسیبن و پب شبگبن سه نفر بو ن چاون انجیال
قتی صحبتی از تع ا ایشبن نمی ک  .این سه پب شابه
شبی ب ون آنکه بفهم ا باه فاز عیسای اشابفه کار ه
بو ن زیرا عیسای پب شابه د پسار خا ا و یاک انسابن
کبقل است.

سئوال یک جوان:

ما همدیگر را دوست داریم و می خوواهیم اددوا
کنیم اما شروع یک دندگی نو با خود تور

هوا

اد نظر مالی بورایم سو ت اسوت" یوا "مور میهمانوان
فراوانی داشتم" در الی ک دن و شوهر بواهم میهموان
دارند و بواهم مسوائل اقتصواد شوان را ول و فصول

بسیار دارد.

می کنند.

ما را در اجرا تصمیممان یار کنید.

بکارگیر "مر" وقتی "ما" شدیم یعنی برتر خوود را
دائم فظ کردن و اعالم داشتر .در الی کو در اددوا

شما بسیار بجاست .اددوا امریست بسیار جود و

مسئم "یکسان شدن" یا "یکی شدن" مطورح اسوت و

اندیشیدن بو همو جوانوی ایور امور کاریسوت بسویار

الدم یکی شدن فروتنی اسوت .ضوامر مانودگار شودن

عاقالن .

محبت و عشق بیر همسریر فضیمتِ فروتنی است.

قبل اد هرچیز متشکرم اد ضمائر افعوا جموک کو بکوار

فردندان عزیزم  ،جایی کو ادب و ا تورام واکم اسوت

بردید چون ایر خود نشان می دهود کو بوا هوم ور

بکارگیر تواضک را ت تر و تداوم عشق طرفیر تموی

می دنید و با هم سئوا مطرح می کنید .و با هم بدنبا

است .فروتنی یعنوی قبول اد "مور" دیگور را رعایوت

جواب هستید .اددوا یعنی ب او رسیدن یک "مور" و

کردن .جایی ک همیش یک "مر" موی خواهود واکم

یک "تو"  .وقتی اد همیر اال شما تبواد افکارتوان را

بماند گرما محبت بیر طرفیر ب سورد موی گرایود.

تر

اینقدر ب هم نزدیک کرده اید ک

تی در طورح سوئوا

بهتووریر راه رسوویدن بوو توافووق و برطوور کووردن

اد ضمائر "ما" استفاده می کنید  ،شما نصف راه را رفتو

سوء تفاهم ،صحبت کردن است .ایور بزرگتوریر نقطو

اید یا بهتر بگویم  ،شروع شما بسیار درست اسوت .چورا

ضعف اکم در میان ما است.

ایر را می گویم چون "موا" شودن مسوتمزم فروتنوی و

برا ما عموماً صحبت کردن و در میان گذاشتر مسائل

گذشت است.

و ب توافق رسیدن ب س تی جابجا کوردن کووه اسوت

اگر در اطرافتان دقت کرده باشید هنوود هوم عوده ا اد

ا آنک راد تداوم دندگی دناشوویی در رعایوت همویر

دن و شوووهرها وقتووی اد دنوودگی خودشووان و اد مسووائل

نقط می باشد .در اینجا می خواهم بگویم ک منظوور اد

اقتصاد خانواده صحبت می کنند هنود می گویند "مر

فروتنی "مظموم" شدن یا همیش "چَشم" گفتر نیست.

فروتنی یعنی اینک فرد قوادر باشود در مقابول منطوق و
قیقت اد خواست خود چشم بپوشد  ،اگر هم قادر نباشد

خالصه:
ور آخوور بنوده و شوواید مهمتوریر رکوور موفقیووت در

ایر منطق و قیقت را دریابد  ،اقوالً سوعی کنود ور

اددوا  ،دقت در چگونگی ارتباط بویر طورفیر اد هور دو

طر مقابمش را بشنود و اطمینان خودش را ب او نشان

جانی می باشد .و موفق تریر ارتباط آن است ک بر پای

دهد .اینطور ما می توانیم با هم دندگی کنیم.

ادب و ا ترام بنا شده باشد .همسر بودن بو ایور معنوی

یک اددوا موفق داشتر  ،اکم شدن بر طر نیسوت.

نیست ک بنده با طر خودم با لحنی ور بوزنم و یوا

شما وقتی اد هم لذت می برید ک بتوانید با هم مسوائل

ب ودم اجاده هر رفتار بدهم.

را مطرح و دندگی را بسادید .اینجاسوت کو بورا هوم

محبت بیر همسوریر بو انوداده ا کو ادب و ا تورام

تبدیل ب تکی گاه می شویم .تکورار موی کونم رعایوت

رعایت شود  ،قویتر می گردد" .وقتوی وارد خانو خوود"

ا ترام و ادب بیر همسریر باعث تحکیم محبت ایشوان

می شوید تاده بایود آن را بسوادید ی یادتوان باشود هنوود

نسبت ب هم می شود و تباد افکار و در میان گذاشوتر

خانواده تشکیل نشده ی اد لحظ ا ک دیر یوک سوقف

مسائل و چاره جویی مشترک براسوتی آن دو را بسوو

می روید شما تاده کار "بنا خان و خوانواده" را شوروع

یووک دنوودگی مشووترک واقعووی هوودایت و مسووتحکم

می کنید.

می گرداند .دندگی ا پایدار می ماند ک ن بر ت ویالت

ا ترام و صوداقت دو سوتون اصومی ایور بنوا هسوتند و

بمک بر قیقت بنا شده باشد .دو طر باید سوعی کننود

شعم ها عشق را فرودان نگ می دارند.

همدیگر را بشناسند و بدانند ک در کنار خصایص دیبا
طر  ،عیوب او نیز بر جایشان هستند و عیوب آدمی ب
هیچ وجهی محو نمی شوند.

خداوند ب شما برکت دهد

مفهوم "جستجو"
در جستجو  ،حکایت از همه چیز است :طی راه  ،مبارزه  ،شهامت  ،ترس  ،مقاومت  ،موانع  ،تشویش و اضطراب ،
روشن بینی  ،نیروی اتحاد  ،خط تنهایی  ،وسوسه و باالخره برکت خدا
هیچکس نمی تواند از نگه داشتن آنچه که بدست آورده مطمئن باشد و ادعا کند که بر مسائلی که پشت سر نهاده
مسلط است و دیگر اتفاقی نمی افتد.
هیچکس نمی تواند مدعی باشد که جواب مثبتی را برای همیشه در کمال وفاداری متعهد می شود  ،زیرا در فراز و
نشیبهای زندگی با موقعیت های فراوانی روبرو می شوند که تعهد او را تحت شعاع قرار می دهند.
بنابراین دوست عزیز  ،آنچه که برایت در زندگی ارزشها و معیارهای گرانبها هستند  ،در قلبت ریشه دوانده اند و باعث
آرامش تو می باشند و بخاطر حفظ آنها با هر محرکی که مخالفتی با آنها داشته باشد مبارزه می کنی  ،بخاطر آنها
باید سختی راه و خطرات آن را بپذیری درست عین زمانی که از سرباالیی شدید کوه با زحمت زیادی باال می رویم و
قلبمان زیر لگدهای ضربانش له می شود.
اما وقتی به باال می رسی همه چیز بی نهایت زیباست آنقدر که حتی اندیشه خالی در مقابل آن مبدل به شعری
دلپذیر می شود.
"ایمان" یکی از این ارزشهاست که بسیار عزیز و گرانبهاست و می ارزد بخاطر آن زحمت راه را به جان بخری و با دل
یک زائر طی طریق کنی!

چهره شادی
شادی  ،لباس عید پوشید و به رقص آمد.
همانجایی که قبالً مرگ حاضر بود  ،اکنون زندگی جا گرفته
و گل ها در حال شکفتن اند.
شادی  ،چهره ای به خود گرفت که نامش آزادیست و به رقص آمد.
همانجایی که اشک ها جاری بود  ،اکنون لبخند بر لبان دارد
و هرگز از میان نخواهد رفت.
شادی  ،لباس عید پوشید و به رقص آمد و
نوای موسیقی اش حکایت از ابدیت دارد
امروز شادی در قلب مریم ساکن شد و برایش حکایت از ابدیت دارد.

لبخند را فراموش نكن …
ختر کوچکی گر فوز پیب ه به ق فسه قی فهت و بر قی گشت .
بب ای که آن فوز صبح گوا زیب خو

نبو و آسمبن نیز ابرت بو د

ختر بچه طبق قعمولِ گمیشه د پیب ه بسوت ق فسه فاه اهتب .
بع از ظهر که ش د گوا فو به وخبقت گداشت و طوهبن و فع و برق ش ی ت فگرهت.
قب ف کو ك که نگران ش ه بو قبب ا خترش ف فاه ببزگشت از طوهبن بترس
یب ای که فع و برق بالیی بر سر او بیبوف د تصمیم گرهت که بب اتوقبیل ب نببل
خترش برو .
بب ش ی ن ص ات فع و ی ن برری که آسمبن فا قبن

خ جرت فی د

بب عج ه سواف قبشی ش ش ه و به طرف ق فسه خترش حرکت کر .
اواسط فاه د نبگهبن چشمش به خترش اهتب که قثل گمیشه پیب ه به طرف ق زل ف
حرکت بو د
ولی بب گر برری که ف آسمبن ز ه قیش د او قی ایستب د به آسمبن نگبه قی کر و
لب

قی ز

و این کبف بب گر هعه فع و برق تکراف قی ش .
زقبنیکه قب ف اتوقبیل خو فا به ک بف خترك فسبن د شیشه پ جره فا پبیین کشی و از
او پرسی :
" چکبف قی ک ی ؟ چرا گمی طوف بین فاه قی ایستی؟"
خترك پبسخ ا د" قن سعی قی ک م صوفتم رش ا ب ظر بیبی د چون خ اون
قرتب از قن عکس قی گیر ".

اف
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