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دو بال برای پرواز

دوسـتان گرامی  ،هنوز در «سال ایمان» بسر می بریم که
تا آبان ماه امسال ادامه دارد  .چنانکه قبالً گفته شد «سال
ایمان» جهت تعمق در عطیه ایمان که منشأش
روح القدس می باشد تدارک دیده شده است  .تعلیم
کلیسا درباره ایمان به ما میاموزد که عیسی مسیح
مکاشفه کامل خدا است  ،توسط مرگ و رستاخیز او راز
خدای واحد و سه گانه تجلی یافت  .او مظهر ایمان کامل
است چون در طول زندگی اش روی زمین تنها آرزویش
این بود که طبق اراده پدر آسمانی عمل نماید و از این راه
محبت بی کران خدا برای همه بشریت ظاهر نمود .در
رساله اول یوحنای رسول اینطور می خوانیم " :محبت
خدا از این طریق به ما آشکار گردید که خدا پسر یگانه
خود را به جهان فرستاد تا ما بوسیله او حیات داشته
باشیم  .محبتی که من از آن سخن می گویم  ،محبت ما
نسبت به خدا نیست  ،بلکه محبت خدا نسبت به ما است .
محبتی که باعث شد او پسر خود را بعنوان کفاره گناهان
ما به جهان بفرستد( ".باب  4آیه .)01-9
ایمان و محبت دو تا عطیه تفکیک ناپذیر هستند  ،ایمان
واقعی و زنده خود را توسط اعمال نیک و محبت آمیز
نشان میدهد و محبت ایمان را تقویت و پر بار میسازد.
ایمان بدون محبت همانند درختی است بدون میوه و
محبتی که ریشه در ایمان نداشته باشد میتواند به غرور و
تکبر و خود نمائی منجر گردد  .پولس رسول در رساله اول
به قرنتیان در خصوص الزمه ایمان و محبت میفرماید:
"اگر دارای ایمان باشم که بتوانم کوهها را از جایشان به

جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم هیچ
هستم( ".باب  01آیه .)2
چنانکه پرنده با یک بال نمی تواند پرواز کند بلکه به دو تا
بال نیاز دارد  ،همچنین جهت پیشرفت و باال رفتن در
زندگی مسیحی به ایمان و محبت نیازی مبرم هست .
ایمانی که نشانه اعتماد کامل به خدا میباشد به یک
زندگی پر از محبت نسبت به همنوعان خود مبدل
میگردد .یوحنای رسول خاطر نشان میکند زمانیکه عیسی
مسیح می خواست رهبریت کلیسای خود را به پطرس
رسول واگذار نماید سه بار از او سئوال کرد " :ای شمعون
پسر یونا آیا مرا محبت می نمایی ؟ پطرس پاسخ داد :ای
خداوند  ،تو میدانی که تو را دوست دارم ( ".انجیل یوحنا
باب  20آیه . )01-01
همچنین طبق انجیل متی پطرس اولین کسی بود که
ایمان خود را به مسیح اعالم کرد " :عیسی پرسید  :شما
مرا کی میدانید ؟ شمعون پطرس جواب داد  :تو مسیح
پسر خدای زنده هستی" (باب  01آیه  )01-01ایمان
پطرس و محبت وی نسبت به مسیح به او قدرت بخشید
تا زندگی خود را جهت تقویت کلیسا و گسترش پیام آن
فدا کند او در نیمه دوم قرن اول میالدی در شهر رم به
شهادت رسید.
دوستان عزیز  :زیبائی ایمان مسیحی و قدرت آن تنها
توسط اعمال محبت تجلی می یابد و باعث میشود تا نور
ایمان در قلب مردم جرقه بزند .فقط محبت است که
شاگردان مسیح یعنی «مسیحیان» را از دیگران متمایز
می کند .هویت و اصالت یک فرد مسیحی به ملیت ،

فرهنگ  ،زبان و آداب و رسوم بستگی ندارد  ،بلکه به
اعمال محبت که از او صادر میشود .درباره این مطلب
خداوندمان عیسای مسیح میفرماید" :شنیده اید که گفته
شد  :همسایه ات را دوست بدار و با دشمن خویش
دشمنی کن  ،اما من به شما میگویم دشمنان خود را
محبت نمایید و برای کسانیکه به شما آزار میرسانند دعا
کنید" (انجیل متی باب  1آیه  )44-41و طبق انجیل
یوحنا عیسی میفرماید " :به شما فرمان تازه ای میدهم :
یکدیگر را دوست بدارید  ،همانطور که من شما را دوست
داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست بدارید  ،اگر نسبت به
یکدیگر محبت داشته باشید  ،همه خواهند فهمید که
شاگردان من هستید" (باب  01آیه )11-14
متذکر شویم که قدرت انجام دادن کارهای محبت به همه
ما عطا داده شد  ،بذر فضیلت محبت همزمان با بذر
فضیلت ایمان در قلب هر یک از ما با دریافتن راز مقدس
تعمید کاشته شد  .از آن روز پر فیض و برکت خدا ما را با
دو تا بال بسیار نیرومند و قوی مجهز ساخت تا اینکه
بدون هیچ ترسی بسوی او پرواز کنیم  .زندگی ما بعنوان
«جماعت مسیحی» زمانی تأثیر گذار خواهد بود و برای
دیگران شهادتی خواهد شد که محرک اصلی اش ایمان و
محبت باشد که منشأ آن روح القدس است " .اما ثمره ای
که روح القدس به بار می آورد  :محبت  ،شادی  ،آرامش ،
صبر  ،ایمان  ،فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی
که بر خالف چنین کارها باشد وجود ندارد( ".رساله پولس
رسول به غالطیان باب  1ایه .)21-22
فیض ایمان مسیحی که یک عطیه الهی است راز خدا را
برای ما مکشوف میسازد تا ما را بسوی او جذب کند و در
زندگی پایان ناپذیر وی شریگ باشیم  ،توسط ایمان است
که عشق به خدا در قلب انسان شکل میگیرد و او را از
شادی و آرامش سرشار میسازد  ،بنابراین جهت گیری
ایمان خدا میباشد  .به همین دلیل عیسی به پیروانش می
فرماید " :دلهای شما مضطرب نشود  .به خدا ایمان داشته
باشید  ،به من نیز ایمان داشته باشید" (انجیل یوحنا باب
 04آیه .)0
قدیس آگوستین که یکی از پدران و معلمین بزرگ کلیسا
می باشد و در قرن پنجم میالدی می زیست تجربه

روحانی خود را در این جمله پر از معنی خالصه کرد :
"ای خدا  ،تو ما را برای خود خلق کردی و قلب ما آرام
نمی گیرد مگر در تو".
اما عطیه محبت که نمونه بارز و کاملش شخص مسیح
است باید ما را بسوی همنوعان خود مخصوصاً کسانیکه در
رنج و نیاز و فقر زیاد بسر می برند جذب نماید تا در
زندگی ایشان شریک باشیم و آنها را از محبت و رحمت
بیکران خدا آگاه سازیم  .زمانی محبت خدا را تجربه
میکنیم که دیگران را محبت نمائیم  .یوحنای رسول
شناخت خدای راستین به زندگی کردن بر طبق محبت
مرتبط میسازد  .ایشان می فرماید " :ای عزیزان  ،ما باید
یکدیگر را دوست بداریم  ،زیرا دوستی و محبت از جانب
خدا است  .هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می
شناسد  .اما آنکه محبت ندارد از خدا کامالً بی خبر است ،
زیرا خدا محبت است" (رساله اول یوحنا باب  4آیه .)8-1
از روح القدس بخواهیم تا در طول این «سال ایمان» دو
تا بال ایمان و محبت در ما پرورش و رشد دهد تا بتوانیم
بدون ترس و نگرانی به پروازهای روحانی و معنوی دست
بزنیم و از تعمق در کشف راز خدای واحد و سه گانه و
خدمت کردن به همنوعان خود لذت ببریم  .فراموش
نکنیم شادی حقیقی در بخشیدن و نه در دریافتن است ،
یعنی آن چیزی که خدا به ما می بخشد با دیگران تقسیم
کنیم  .خوشا بحال ما اگر این را فهمیدیم و طبق آن عمل
کنیم .

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

راه بهشت
مردی با اسب و سگش در جادهای راه ميرفتند .هنگام عبور از كنار درخت عظيمي ،صاعقهای فرود آمد و آنها را كشت .اما
مرد نفهميد كه ديگر اين دنيا را ترك كرده است و همچنان با دو جانورش پيش رفت .گاهي مدتها طول ميكشد تا مردهها
به شرايط جديد خودشان پي ببرند.
پياده روی درازی بود ،تپه بلندی بود ،آفتاب تندی بود ،عرق مي ريختند و به شدت تشنه بودند .در يك پيچ جاده دروازه تمام
مرمری عظيمي ديدند كه به ميداني با سنگفرش طال باز ميشد و در وسط آن چشمهای بود كه آب زاللي از آن جاری بود.
رهگذر رو به مرد دروازه بان كرد“ :روز به خير ،اينجا كجاست كه اينقدر قشنگ است؟“
دروازهبان “روز به خير ،اينجا بهشت است“.
“چه خوب كه به بهشت رسيديم ،خيلي تشنهايم“.
دروازهبان به چشمه اشاره كرد و گفت“ :ميتوانيد وارد شويد و هر چه قدر دلتان ميخواهد بنوشيد“.
ـ اسب و سگم هم تشنهاند.
نگهبان :واقعاً متاسفم .ورود حيوانات به بهشت ممنوع است.
مرد خيلي نا اميد شد ،چون خيلي تشنه بود ،اما حاضر نبود تنهايي آب بنوشد .از نگهبان تشكر كرد و به راهش ادامه داد.
پس از اينكه مدت درازی از تپه باال رفتند ،به مزرعه ای رسيدند .راه ورود به اين مزرعه ،دروازهای قديمي بود كه به يك جاده
خاكي با درختاني در دو طرفش باز ميشد .مردی در زير سايه درختها دراز كشيده بود و صورتش را با كالهي پوشانده بود،
احتماالً خوابيده بود .مسافر گفت :روز به خير.
مرد با سرش جواب داد.
ـ ما خيلي تشنهايم .من ،اسبم و سگم.
مرد به جايي اشاره كرد و گفت :ميان آن سنگها چشمهای است .هر قدر كه ميخواهيد بنوشيد.
مرد ،اسب و سگ ،به كنار چشمه رفتند و تشنگي شان را فرو نشاندند.
مسافر از مرد تشكر كرد .مرد گفت :هر وقت كه دوست داشتيد ،ميتوانيد برگرديد.
مسافر پرسيد :فقط ميخواهم بدانم نام اينجا چيست؟
ـ بهشت.
ـ بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمری هم گفت آنجا بهشت است!
ـ آنجا بهشت نيست ،دوزخ است .مسافر حيران ماند :بايد جلوی ديگران را بگيريد تا از نام شما استفاده نكنند! اين اطالعات
غلط باعث سردرگمي زيادی ميشود!
ـ كامالً بر عكس؛ در حقيقت لطف بزرگي به ما ميكنند .چون تمام آنهايي كه حاضرند بهترين دوستانشان را ترك كنند،
همانجا ميمانند...

سخاوت آن نيست كه آنچه را كه من بيش از تو به آن نياز دارم به من
ببخشي،
بلكه آن است كه به من ببخشي آنچه را كه بيش از من به آن نياز
داري.

دوست داشتن يعني چه؟
دوست داشتن اين نيست كه:
ديگري را اسير خود بدانيم ...شخصي را كه دوست ميداريم ،بازيچه دست ما نيست ،نبايد او را متعلق به خود
بدانيم .او موظف نيست تمام مدت جلوی چشمان ما باشد.
هر چه ديگري ميخواهد با ما بكند ...دوست داشتن كسي دليل نميشود كه هر چه او بخواهد ما هم بپذيريم.
مثالً اگر فالن كار را نكني  ،ديگر با هم كاری نداريم! ...در چنين شرايطي بايد از خود سئوال كرد و
بدرستي چنين دوستيهايي را سنجيد .بايد در مواقع الزم “نه“ گفتن را ياد بگيريم.
بجاي ديگران تصميم بگيريم ...به خودتان اجازه ندهيد كه بجای ديگران تصميم بگيريد ...تحت هيچ شرايطي
اي ن كار معقولي نيست! آنچه برای شما خوب است شايد برای ديگری خوب نيست .بيش از راهنمايي و
ابراز نظر آن هم در صورتي كه خواسته باشند ،هتك حريم ديگری است!
دوست داشتن اين است كه:
پذيرفتن اختالف سليقه و نظر ...شخصي كه مورد محبت ما است ،نميتواند هميشه با ما تفاهم داشته باشد .و
اين امريست بسيار عادی .همه ما با هم فرق داريم .تفاوتهای ما با يكديگر باعث ميشوند كه بهتر شخص
خودمان را بشناسيم .اختالف نظر و سليقه با ديگران ،ما را متوجه محدوديتها و اشكاالت خودمان
ميكند .با شناختن عميقتر خودمان ،ديگران را عميقتر درك خواهيم كرد.
ديدن ديگري آنطوري كه هست ...شخصي كه مورد محبت ما است ،دارای صفاتي است كه دوست داريم و
عيوبي كه از آنها متنفريم! شايد با خودمان بارها گفته باشيم :اگر ميتوانستم اين اخالق او را عوض كنم!!!
اما بدانيد كه “دوست داشتن“ كار آساني نيست .دوست داشتن يعني پذيرفتن اينكه طرف من آدم كاملي
نيست و مثل خودم در حال رشد است.
درك كردن و بخشيدن ...بخشيدن كسي كه از طرف او به ما بدی رسيده باشد ،هميشه آسان نيست .اما
آنچه كه مسلم است گذشتن از درگيری لفظي و اختالفات باعث ميشود كه بتوانم “با هم“ بيشتر و دورتر
برويم.

به تو ای دوست جوان ...

مادري منتظر است
جان تاد در دهكدهای به نام راتلج واقع در شهر

آن دو تازه از جنگل بيرون آمده و به خانه نزديك

ورمونت ،در خانوادهای كه هفت اوالد داشت ،به دنيا

ميشدند كه جان ،شمع پشت پنجره و عمهاش را ،كه

آمد .آنها در اوائل دهة  0881به روستای

در آستانة در به انتظار ايستاده بود ،ديد .جان بـــــا

كيلينگزورث نقل مكان كردند .در همين روستا بود

خجالت و كمرويي به آستانة در نزديك ميشد كه

كه پدر و مادر او جوان مرگ شدند .عمهای مهربان و

عمهاش خم شد ،او را بوسيد و گفت« :به خونة خودت

دوست داشتني اظهار داشت كه حاضر به نگهداری از

خوش آمدی!»

جان است .او خدمتكار خود سزار را به همراه اسبي

جان تاد در خانة عمهاش بزرگ شد و بعدها به مقام

به دنبال جان فرستاد .جان در اين موقع فقط شش

وزارت رسيد .عمهاش برای او يك مادر بود ،مادری

سال داشت .گفت و شنودی كه در پي ميآيد ،در راه

كه به او مأوای دومي داد.

بازگشت جان و سزار به منزل صورت گرفت.

سالها بعد ،عمة جان نامهای به او نوشت و در آن از

جان :آيا او آنجا منتظر من خواهد بود؟

نامساعد بودن وضع جسماني و مرگ قريبالوقوعش

سزار :او ،بله ،او آنجا منتظر شما خواهد بود.

سخن گفت .او نوشته بود كه در آن دنيا نميداند چه

جان :آيا من زندگي با او را دوست خواهم داشت؟

بر سرش خواهد آمد.

سزار :آره ،عزيزم ،تو شانس آوردی.

نامة زير پاسخي بود كه جان تاد برای او نوشت:

جان :آيا او مرا دوست خواهد داشت؟
سزار :اوه ،بله ،او صاحب قلب بزرگي است.

عمة عزيزم،

جان :آيا او يه اتاق مخصوص بهام خواهد داد؟ آيا او

سالها پيش ،خانة پدر و مادرم را ترك كردم بيآن

برام يه توله سگ كوچولو خواهد خريد؟

كه بدانم كجا ميروم ،بيآن كه بدانم چه كسي از من

سزار :بله ،عزيزم ،او همه چيز را برايت روبراه خواهد

مراقبت خواهد كرد .بيآن كه بدانم آخر و عاقبتم به

كرد .فكر ميكنم همين اآلنش هم يه چيزايي برات

كجا خواهد انجاميد .سواری .طوالني بود ،اما خدمتكار

فراهم آورده كه از ديدنشان تعجب خواهي كرد.

دلگرمم كرد .سرانجام به آغوش شما ،و به خانه

جان :به نظر شما ،قبل از اين كه ما به اونجا برسيم ،او

جديدم رسيدم .منتظرم بودند؛ احساس آرامش كردم.

سرشو ميذاره و ميخوابه؟

من اين نامه را مينويسم كه به شما بگويم كه

سزار :او ،نه! او حتماً منتظر شما خواهد بود .وقتي كه

منتظرتان هستند ،كه اتاقتان كامالً آماده است،

به آخرای اين جنگل رسيديم ،تو اونو خواهي ديد.

چراغش روشن است ،درش باز است و منتظر شما

شمع اتاقش رو هم از پنجره خواهي ديد.

هستند! من ميدانم و مطمئن هستم .من ،خيلي وقتها
پيش ،يكبار فرشتهای را در آستانة منزلتان ديدهام!...

به تو اي دوست جوان...

مرد جواني آخرين روزهای دانشگاه را سپری ميكرد و به زودی فارغالتحصيل ميشد .چندين ماه بود كه يك
اتومبيل اسپورت بسيار زيبا چشمش را گرفته بود .از آنجايي كه ميدانست پدرش به راحتي قدرت خريد آن
ماشين را دارد به او گفت كه داشتن اين اتومبيل همه آرزوی اوست .با نزديك شدن به روز فارغالتحصيلي
مرد جوان دائما“ به دنبال عاليمي حاكي از خريد ماشين بود .باالخره در صبح روز فارغ التحصيلي پدر او را به
اتاق خود فرا خواند و به او گفت كه چقدر از داشتن چنين فرزندی به خود ميبالد و چقدر او را دوست دارد.
سپس هديه ای را كه بسيار زيبا پيچيده بود به دست او داد .مرد جوان كنجكاو و البته با نوعي احساس نااميدی
هديه را كه انجيل جلد چرمي دوست داشتني بود باز كرد .با ديدن هديه مرد جوان از كوره در رفت صدايش
را بلند كرد و با عصبانيت گفت :با اين همه پولي كه داری فقط يك انجيل به من ميدهي؟ و مانند گردبادی
خشمگين خانه را ترك گفت و انجيل مقدس را در آنجا باقي گذاشت.
سالهای بسياری گذشت و مرد جوان موفقيت های بسياری در راه تجارت كسب كرد .در همين سالها تلگرامي
با اين مضمون دريافت كرد كه پدرش درگذشته و همه دارايي خود را به او واگذار كرده است و او بايد هر چه
زودتر به خانه پدری رفته و به امور رسيدگي كند .او پدرش را از روز صبح بعد از فارغ التحصيلي نديده بود.
وقتي به خانه پدری رسيد ناگهان غم و پشيماني بر دلش نشست .به بررسي اوراق بهادار پدر پرداخت و در
ميان آنها انجيلي را كه هنوز به همان نويي و همان طور كه او آن را سالها پيش باقي گذاشته بود پيدا كرد در
حالي كه قطرات اشك به روی گونههايش سرازير شده بود كتابمقدس را باز كرد و به ورق زدن پرداخت
در حالي كه مشغول خواندن آيههای آن بود ناگهان يك سوييچ اتومبيل كه در پاكتي در پشت آن قرار داشت
به زمين افتاد .روی آن نام طرف معامله نوشته شده بود و اين نام مالك اتومبيل اسپورت مورد عالقه او بود
همچنين روی آن تاريخ روز فارغ التحصيلي او و اين لغات درج شده بود :به طور كامل پرداخت گرديد.

تا به حال چند بار خود را از نعمات خداوند محروم كردهايم.
فقط به اين خاطر كه ظاهر امر آن طور كه ما انتظار داشتهايم نبوده است؟

افسوس!
به جاي دسته گلي كه فردا بر سر قبري نثار ميكني ،امروز با شاخه گلي كوچك ياد كن،
به جاي سيل اشكي كه فردا بر مزاري ميريزي ،امروز با تبسمي شاد كن.
به جاي متنهاي سنگيني كه فردا مينويسي،
امروز با پيام كوچكي آن شخص را خوشحال كن.
چرا كه امروز به تو نياز هست نه فردا!!! ...

و مريم تمام اين امور را در خاطر خود نگاه می داشت (انجیل لوقا )15 :2
كاردينال نيومن درباره دعای تسبيح چنين گفت :دعای تسبيح حضرت مريم همان قانون ايمان است كه به
صورت دعا ارائه شده است.
دعای تسبيح متشكل از دعای ای پدر ما و دعای درود به تو ای مريم و دعای فر و شكوهمندی مي باشد ،كه
از كالم خدا اقتباس شده اند.
رازهايي كه در خالل دعای تسبيح حضرت مريم اعالم مي شوند شامل چهار دسته متمايز هستند:
رازهای شادماني  ،رازهای نور  ،رازهای اندوه و رازهای شكوه .
هر كدام از اين چهار دسته متشكل از پنج راز مي باشند  ،كه به پنج مرحله زندگي مسـيح اشـاره دارنـد .در
صورتي كه يك ايماندار هر كدام از رازها را با قرائت متن مربوطه در كـالم خـدا مـورد تعمـا قـرار دهـد ،
مي تواند ارتباط بين اين مراحل زندگي مسيح را با زندگي روزانه خودش دريابد و به معنـي حيـات خـويش
پي ببرد.
در دو راز چهارم و پنجم از رازهای شكوه كه عبارتنـد از انتقـال حضـرت مـريم بـه آسـمان و تـاج گـذاری
حضرت مريم در آسمان  ،مي توان اين حقايا را دريافت :
انتقال حضرت مريم به آسمان رازيست كه با آن به انتقال پس از مرگ همه ايمانداران اشـاره شـده اسـت .
ايمانداراني كه از هم اكنون با دعا و اميدشان خود را به سوی خدا برافراشته اند  ،پس از مرگ نيز به سـوی
او انتقال مي يابند.
جالل پس از مرگ مريم و همه قديسين برحسب كالم مسيح  ،از آن همه كساني است كـه كـالم خـدا را در
زندگي روزانه شان به كار گرفته و در جستجوی انجام اراده پدر و يا همان اسـتقرار ملكـوت در اطرافشـان
بوده اند.
كليسا امتي است كه از طريا ايمان به مسيح  ،به نجات خوانده شـده اسـت  .دعـای تسـبيح مـا را بـه سـوی
داشتن يك شناخت عميقتر از مسيح و از مفهوم نجات هدايت مي كند.

نفرتي كه با خود حمل مي كنيم  ،مثل تكه ای ذغال افروخته در قلب ماست و بيشتر به
خود ما آسيب مي رساند تا به ديگران.
(الوانا بلك ول)
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