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ایام روزه بزرگ

دوستان گرامی  ،اکنون این توفیق و سعادت نصیب ما

دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند  ،به ایشان

شده تا در این روزه بزرگ معنوی سهیم باشیم  ،بهترین

فرمود  :خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه

موقعیت است تا اینکه بهتر و عمیقتر از نیروی دعا و روزه

دور بمانید".

آگاه و از فیض و برکات این ایام بهره مند شویم  .در متی

آیین کلیسایی به ما می آموزد که زمان روزه  ،زمان توبه و

باب  4آیه  11-1می خوانیم که عیسی مسیح چهل شبانه

بازگشت بسوی خدا می باشد  ،از این ایام پر فیض و

روز در بیابان در دعا و روزه سپری کرد و در نهایت ابلیس

برکت روزه به طور احسنت استفاده کرده تا بتوانیم یک

او را وسوسه کرد و چون عیسی مسیح به کالم خداوند

تحول مثبت در زندگی خود ایجاد نماییم  .روزه دار بودن

وفادار ماند در نهایت بر شیطان غلبه کرد و راه خود را تا

بدون تحول معنوی روزه نیست فقط در این ایام از خوردن

پای صلیب که منجر بر رستاخیزش گردید پیمود .در

گوشت و لبنیات پرهیز کرده ایم  ،این روزه پسنده خدا

انجیل متی باب  6آیه  17می خوانیم " :اما تو هر وقت

نیست  ،بلکه باید طبق تعالیم انجیل باشد  ،مرقس

روزه میگیری بر سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی

باب  7آیه  16-15و " : 23-21آنچه انسان را نجس

تا مردم از روزه تو باخبر نشوند  ،بلکه فقط پدر تو که در

می سازد غذا نیست  ،بلکه افکار بد که از دل بیرون

نهان است آنرا بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان

می آیند  :مانند دزدی  ،زنا  ،طمع  ،خیانت  ،فریب ،

نیست اجر تو را خواهد داد".

حسادت و خود بینی  ...می باشد".

روزه گرفتن و دعا خواندن دو بالی هستند که انسان را

متن ذیل درباره روزه از آیین کلیسای آشوری کلدانی

بسوی خدا پرواز میدهند تا از شر دشمن درونی و بیرونی

کاتولیک شرق نوشته اسقف اعظم کلیسای ارومیه توماس

رهایی یابد .مسیح به ما می آموزد که دعا و روزه یک
ضرورت حیاتی است که باید در زندگی هر فرد مسیحی

میرم می باشد .آیین ما مراسم برگزاری روزه بزرگ را

ریشه بدواند و رشد کند تا بارور و ثمر بخش باشد  ،در

همانند یک جشن بزرگ آغاز می کند و نخستین نقطه ای

غیر اینصورت در غم و اندوه فرو رفته و در خواب غفلت

که توجه ما را بدان جلب می کند نخستین روز آغاز روزه

غوطه ور شده تا وسوسه ها جای دعا و روزه را بگیرند .در
انجیل لوقا باب  22آیه  46-45می خوانیم " :وقتی عیسی
از دعا برخواست و پیش شاگردان آمد آنان را در خواب

بزرگ است  ،که می گوید :همانند جشنها برگزار شود ،
لذا ایام روزه با گامهای استوارتری ما را بسوی عید

رستاخیز مسیح هدایت می نماید .دعاهای روز اول روزه

باشد و با توبه و اعتراف می توانیم میوه های صلیب ،

چنین می گوید :که با روزه خودت ای مسیح

مرگ و رستاخیز خداوند را در زندگی ایمانی خود بدست

خداوند ،کلیسا را از خون قربانیهای حیوانی جدا

آوریم  .ای مسیح  ،کاهن اعظم بخشنده ما  ،که به خاطر

ساختی و از گمراهی و عبادت بتها نجات بخشیدی و
درک حقیقت تعلیم کامل تثلیث مقدس را به او
سپردی  .با روزه می توانیم بر حواس پنجگانه انسان
تسلط یابیم  ،روزه مقدس همانند دارویی است که هر
دردی را مداوا می کند  ،لذا در مدت روزه بدون خیانت و
با ایمان قدم برداریم و به پاکیزگی دلهایمان از هر گناه
مشغول شویم و با افکار عفیف به محبت ورزیدن و کمک
به فقرا بشتابیم  ،تا اینکه سزاوار فیضهای بیکران رنجهای
خداوند باشیم و میوه های پاک توبه را همراه با دعاها و
روزه داری و صدقه و محبت به فقیران و به تو ای مسیح
تقدیم کنیم  .آیین مقدس  ،ما را دعوت میکند و
می گوید  :ای برادران  ،روزه خداوند به منزلهاییمان وارد
و ساکن شد و ما باید با گشاده رویی و دلهای مسرور به

نجات ما قربانی پاک خدا و مقبول درگاه حق شدی  ،از
جهت درخواست بخشش گناهانمان به درب تو می کوبیم.
روزه زیباست همانند یک پادشاه بسوی ما می آید  ،هر
یک از ما همانند یک شهر خود را آراسته و حواسمان را
منور کنیم  .همانطور که کوچه ها را تمیز می کنیم
دلهایمان را از گناه پاک بسازیم و خدا را بعنوان یک رهبر
بر افکارمان برگزینیم  ،دیدگاهمان با کتابهای معرفت
همانند رویاها خواهند دید و با کمال فروتنی خواهیم
گفت  :ای خداوند بر ما رحم کن  .ای مسیح با روزه ،
بدنهای کوفته ما را مرحم بخشیدی و روانمان را که با
لکه های گناه آلوده بود پاک و منزه ساختی و به قلب
انسانیت ما پاکیزگی دادی .

ایام روزه بر شما ایمانداران مبارک باد .

پیشواز او برویم و با قداست از او پذیرایی کنیم  ،و از
خداوند جهان درخواست کنیم تا تمام نارحتیها را از ما
دور کند  ،روزه خداوند رسیده و تاج پیروزی را به کسانی

برادر شما

که با دل پاک این ایام را سپری می کنند تقدیم
می نماید .تفکر و تعمل در ژرف محبت خدا انسان را
دعوت میکند که همراه روزه و دعا مراسم توبه را انجام
دهد زیرا روزه بدون انجام مراسم توبه و اعتراف همانند
یک انسان بیمار است  ،زنده است اما نمی تواند مثمر ثمر

کشیش وانیا
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.

متون 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 بیاب ان نمود؛ اما عیسی از همه 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.
شا گردان 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

سرود روزه بر طبق آیين كليسایمان
مسیحا  ،که توسط روزه ما را شایسته پرستش خود می گردانی ،انسانهائیکه به شکل خود
آفریده ای احیا کن  ،با آنان سخن بگو  ،و در آنان فصح خود را به انجام رسان  ،و همه ما را
زنده گردان  ،در اتحاد با پدر خود.
آمین

دیدگاه قدیس اسحاق نینوایی درباره "روزه"
شاگرد :برای کسی که در روان خود موانع را به کناری نهاده و خود را آماده نبرد نمووده اتو ،س تورآ ای ا و
نبرد بر علیه گناه ای کجات ،و چگونه می بینی؟
اتتاد :بر همه کس مسلم ات ،که رنج و مشق ،رویه بر تا ر مباریات رفیع تر ات ،س بخصوص برای آنکسی که
بر علیه گناه درونش به مباریه برخاتته ات.،
نشانه تنفر ای گناه و تما التش برای کسانی که در ا و نبورد هسوتن س لابوی رو و ،اتو ،ی ورا اتولنه ها شوان
رویه داری و شب بی اری ات .،آنانکه عادت به رویه داری را دوت ،دارن س با عصم ،و پاکی هم نشینن .
ا ام رویه یمان مطلوب رش فضائ ی ات ،و کسی که رویه را ناد ه بگیورد س توانوا ی بکوارگیری فضوائی را ای
دت ،می ده  .در حقیق ،اولی لربانی که در آ ای آفر نش برای آدم و حوا نهاده ش «منع خوردن ک چیو
بود» که دلیقاً هم در ا
بنابرا

مورد شکس ،خوردن و تقوط کردن .

لهرمانان مسابقه "ترس الهی" که خود را بخ م ،فرمانهوای الهوی گموارده انو س دلیقواً ای هموی نقطوه

(رویه) مباریات خو ش را آ ای می کنن .
حتی نجات دهن ه ما س عیسی مسیح س پس ای ظهورش (تعمی ) در آبهوای اردن مبواریه اش را ای هموی یوا عنوی
"رویه" آ ای کرد« :اما عیسی پر ای روح الق س بوده س ای اردن مرایع ،کرد و روح او را به بیابان برد و م ت
چهی روی و چهی شب ابلیس او را تجربه نمود»  ...به همی ننو همه کسانی کوه او را دنبوام موی کننو مبواریه
خو ش را بر ا

اتاس آ ای می کنن .

«طبيعت انسان»
در میان داستان های حکمت آمیا سنتی هندی  ،داستانی هست درباره یی راهب پیرو هندو که کنار رودخانه ای در سکو
نشسته بود و «مانترا»ی (یعنی ذکر) خود را تکرار می کرد .روی درختی در نادیکی او  ،عقربی حرکت می کرد که ناگهان از
روی شاخه به رودخانه افتاد .همین که راهب خم شد و عقرب را که در آب دست و پا می زد از رودخانه خارج کرد  ،جانور او
را گاید.
راهب اعتنایی نکرد و به تکرار مانترای خود پرداخت .کمی بعد عقرب باز به آب افتاد و راهب مانند بار قبل او را از آب درآورد
و روی شاخه درخت گذاشت و باز نیش عقرب را چشید .این صحنه چندین بار تکرار شد و هر بار که راهب  ،عقرب را نجا
می داد نیش آن را بر دست خود حس می کرد.
در همان حال یی روستایی بی خبر از اندیشه ها و نحوه زندگی مردان مقدس  ،که برای بردن آب به لب رودخانه آمده بود
با دیدن ماجرا  ،کنترل خود را از دست داد و با اندکی عصبانیت گفت« :استاد  ،من دیدم که تو چندین بار آن عقرب احمق را
از آب نجا دادی ولی هر دفعه تو را گاید .چرا رهایش نمی کنی جانور رذل را؟»
راهب پاسخ داد« :برادر  ،این حیوان که دست خودش نیست  ،گایدن  ،طبیعت اوست».
روستایی گفت« :درست است ولی تو که این را می دانی چرا طرفش می روی؟».
راهب پاسخ داد« :ای برادر  ،خوب من هم دست خودم نیست  ،من انسان هستم  ،رهانيدن  ،طبيعت من است».

به تو اي دوست جوان ...

«قدرت عشق»
درهاي قطار در یکي از ایستگاهها باز شد و ناگهـان سـکو
بعدازظهر با عربده و فحـ

هـاي نـاممهوم مـردي در هـم

درختو  ،پدر پدربزرگم كاشته .فقط خدا مي دونـه از بـارون و
یخبندون سال آینده جان سالم به در مي برده یا نه تا حـا
خيلي خوبه  ،هر چند كه خاک خونه مـون چنـدان

شکست .مردي تلوتلو خوران وارد واگن شد .او درشت هيکل

كه وضع

و مست بود و لباس كارگري بر تن داشت.

تعریمي نداره .وقتي نم نم باران مي آد  ،پسر  ،مي رم زیرا

عربده كشان تنه اي به یکي از زنـاني كـه ب ـه اي در ب ـل

مي شينم و از بداي بارون لذ

داشت زد .با ضربه او زن بينوا چرخ زنان بر دامـان یـك زو

او چشمك زنـان نگـاهي بـه مـرد مسـت انـداخت .بـور

پير افتاد .واقعاً معجزه بود كه هيچ آسيبي به ب ه نرسيد.

خشمگين مرد مست با ادامه بحبت هاي پيرمـرد نـرم تـر و

زو پير  ،هراسان و وحشت زده از جاي پریدند و بـه سـمت

نرم تر مي شد و مشت هاي گره كرده اا بتدریج از هم بـاز

دیگر واگن خيز برداشتند .كارگر با لگـد پشـت زن را نشـانه

مي شدند .مرد گمت« :آره .من هـم مثـل تـو عاشـق درخـت

گرفت  ،اما سرعت او باعث شدكه لگد كـارگر بـه او ابـابت

خرمالویم »...

نکند .این حركت به قدري مرد مست را از كوره به در برد كـه

پيرمرد تبسمي كرد« :آره  ،معلومه .حـتم دارم زن خـوبي هـم

ميله فلزي وسط واگن را چنگ زد و كوشـيد كـه آن را از جـا

داري».

بکند  ،یکي از دستهای

زخمي شد و خون از آن جاري بود.

مي برم!»

مرد مست بي درنگ پاسخ داد« :نه  ،ندارم .عمرشـو داده بـه

آن زمان جوان بودم  ،و بدنم به ابطالح رو فرم بود .سه سال

شما».

تمام بود كه هـر روز از اول بـبح  ،هشـت سـاعت تمـرین

سپس در حالي كه با تکان هاي منظم قطار به این طرف و آن

«آیکيدو» مي كردم .عاشق بزن بزن و دعوا بودم  ،فکـر مـي

طرف مي جنبيد  ،شروع به گریستن كرد.

كردم كه سرسخت و قوي هستم.

«من زن ندارم  ،خونه ندارم  ،كار هم نـدارم  ،مـن از خـودم

از جاي كه برخاستم با خود گمتم« :این لحظـه اي اسـت كـه

متنمرم».

مهار

رزميم را به طور عملي مورد آزمای

و امتحـان قـرار

اشك بر گونه های

روان شد  ،احساسي از نوميـدي شـدید

دهم .مردم هم در خطرند اگر من فوري كاري نکـنم  ،بـدون

سرتاپاي وجودا را درنوردید.

تردید كسي آسيب خواهد دید».

همانطور كه آنجا در قالب بي آ ی

مرد مست با مشاهده بلند شدن من دریافـت كـه مـي توانـد

بودم  ،خود را كثيف تر از او احساس كردم.

خشم و غضب خود را روي من متمركـز كنـد .او هـوار زنـان

قطار در ایستگاهي كه قرار بود پياده شـوم  ،توقـف كـرد .در

گمت« :باشه! بهت درسي بدم كه تـا عمـر داري مـزه اا را

اثنایي كه درهاي قطار باز مي شدند  ،شنيدم كه پيرمـرد مـي

فراموا نکني!»

گمت« :عجب  ،عجب  ،بنشين  ،اینجا برایم تعریف كن ببينم.

ثانيه اي قبل از حمله او  ،مردي با بداي بلندي گمت« :هـي!»

راست

خيلي سخته  ،راست

و پاک جـوانيم ایسـتاده

خيلي مشکله».

گوشخراا و كر كننده اما شاد و دلنواز بود .هر دوي

بار دیگر سرم را برگرداندم و بـراي آخـرین بـار نگاهشـان

پيري كه آنجا نشسته بود  ،خيره شـدیم.

كردم .مرد مست روي بندلي ولو شده بـود و سـرا را بـر

پيرمرد با اشاره به او گمت« :بيا اینجا! بيا اینجا باهم بـحبت

دامن پيرمرد گذاشته بود .پيرمرد بـه نرمـي و آرامـي موهـاي

كنيم».

كثيف و ژوليده او را نوازا مي كرد.

مرد اطاعت كرد  ،انگار تمام اختيارا دسـت او بـود .كـارگر

آن ه را كه من به زور بازو مي خواستم انجام دهم او با كلما

مست گمت« :چرا باید با یه لعنتي مثـل تـو بـحبت كـنم »

محبت آميز انجام داده بود .من به چشـم خـود شـاهد هنـر

پيرمرد با عالقه و جذبه تمام پرسيد« :چي خـوردي  ،پسـر »

رزمي «آیکيدو» بودم و جـوهره آن چيـزي جـز عشـق و

مست گمت« :به تو مربوط نيست ».آب دهان مرد مسـت بـر

محبت نبود .من مجبورم این هنر رزمي را با روحيه اي كـامالً

بدای

ما به مرد ریز نق

روي لباس پيرمرد پاشيده شد.

متماو

پيرمرد گمت« :عاليه  ،پسر  ،عاليه .من هم گاهگداري عصرها

درگيري هاي مردم نيستم و راه درازي تا رسيدن به آن دارم.

زیر درخت خرمالوي منزلمان مي نشينم و كمي مي نوشم.

تمرین كنم .من هنوز شایسته حل و فصل معضال

و

«تري دابسن»

از خدا پرسيدم:
خدایا چطور مي توان بهتر زندگي كرد
خداوند جواب داد:
گذشته ا

را بدون هيچ تأسمي بپذیر  ،با اعتماد زمان حال ا

را بگذران و بدون ترس براي آینده آماده شو.

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه هاي انداز.
شکهایت را باور نکن و هي گاه به باورهایت شك نکن.
زندگي شگمت انگيز است فقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيد.
مهم این نيست كه قشنگ باشي  ،قشنگ این است كه مهم باشي  ،حتي براي یك نمر!
مهم نيست شير باشي یا آهو  ،مهم این است با تمام توان شروع به دویدن كني.
كوچك باا و عاشق
كه عشق ميداند آئين بزرگ كردنت را
بگذار عشق خابيت تو باشد نه رابطه خاص تو با كسي
موفقيت پي

رفتن است نه به نقطه ي پایان رسيدن

فرقي نمي كند گودال آب كوچکي باشي یا دریاي بيکران
ز ل كه باشي ...
آسمان در توست !...
نلسون ماندال

زندگی یک مسابقه است .در یک مسابقه دو میدانی ،
همه در میدان مسابقه می دوند اما فقط مسابقه را کسی می برد که اول شود.
و او برای بدست آوردن جایزه نهائی زحمات زیاد کشیده.
و ما هم برای رسیدن به ملکوت خداوند باید زحمات زیاد ببینیم.

زندگی توکل است.
آنانی که بر خداوند توکل دارند  ،مانند کوه صهیون ،
همیشه ثابت و پابرجا هستند.
چنانکه کوه ها گرداگرد اورشلیم هستند ،
همچنان خداوند گرداگرد قوم خود است
و تا ابد از ما محافظت می کند.
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