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عيد صعود مسيح به آسمان

دوستان گرامی  ،پس از اینکه عید باشکوه رستاخیز
مسیح را برگزار کردیم آکنون جشن صعود وی را به
آسمان برگزار می کنیم  .با صعود خداوندمان به
آسمان که ثمره مرگ و رستاخیز او می باشد  ،به
همان جا و مقامی رسید که قبل از تن گرفتن وی از
حضرت مریم مقدس داشتند .طبق رساله پولس رسول
به فیلیپیان صعود مسیح به آسمان و جالل یافتن او
پس از رنج و مرگ او بر صلیب مقدس رخ داد " :چون
او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت  ،خود را
فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتی
مرگ بر روی صلیب را بپذیرد  .از این جهت خدا او را
بسیار سرافراز نمود و نامی را که باالتر از جمیع نامها
است به او عطا فرمود  .تا اینکه همه موجودات در
آسمان و زمین و زیر زمین  ،با شنیدن نام عیسی به
زانو در آیند و همه برای جالل خدای پدر با زبان خود
اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است" (رساله
به فیلیپیان باب  2آیه . )11-8
پولس می خواهد این حقیقت را اعالم نمایند که راه
صعود به آسمان باید از صلیب بگذرد در غیر این
صورت امکان پذیر نخواهد بود  .به همین دلیل عیسی
می فرماید " :اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید
دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به
دنبال من بیاید" (انجیل متی باب  11آیه  . )22بر
حسب «اعمال رسوالن» رویداد صعود مسیح به

آسمان نوید بخش ظهور او در آخر زمان می باشد که
یکی از اصول ایمان ما مسیحیان را تشکیل میدهد .
وقتیکه عیسی به باال برده شد دومرد سفید پوش به
شاگردان گفتند " :چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان
نگاه می کنید ؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان
باال برده شد  ،همان طوری که باال رفت و شما دیدید ،
دوباره به همین طریق باز خواهد گشت" (کتاب اعمال
رسوالن باب  1آیه . )11

صعود عیسی به آسمان به معنی غیبت او یا جدا
شدنش از ما نمی باشد  ،بلکه طرز حضور او در میان
ما تغییر یافت  .پس از صعود  ،حضور وی حسی و
دیدنی نیست  ،بلکه تنها با قدرت روح القدس و از راه
ایمان میشود حضور حقیقی و شادی بخش او را در
کلیسای مقدسش آزمایش و تجربه کرد  .ایشان به
شاگردانش فرمودند " :بروید و همه ملتها را شاگرد
من سازید و آنها رابه نام پدر و پسر و روح القدس
تعمید بدهید  ....و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان
با شما هستم" (انجیل متی باب  28آیه  . )22-11و
به تومای رسول که نمی خواست به رستاخیز وی
ایمان بیاورد قبل از اینکه او را ببیند و لمس کند
گفت" :انگشت خود را به اینجا بیاور  ،دستهای مرا
ببین  ،دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر بی
ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش  .توما گفت  :ای
خداوند من و ای خدای من  .عیسی گفت  :آیا تو به

خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی ؟ خوشا بحال
کسانیکه مرا ندیده و ایمان می آورند" (انجیل یوحنا
باب  21آیه . )21-22
دوستان عزیز  :سخنانیکه عیسی به توما گفت  ،امروز
مخاطب آن ما مسیحیان قرن بیست و یکم هستیم .
او به ما می گوید " :خوشا بحال شما که مرا ندیده اید
و ایمان آوردید" رویداد صعود سرور و نجات دهنده ما
به آسمان مژده امید بخش حضور زنده و فعال وی در
میان ما میدهد  .همچنین این رویداد اسرار آمیز و بی
نظیر آن سخنان دیگر عیسی را به خاطر میاورد که
فرموده بود " :دلهای شما مضطرب نشود  ،به خدا
توکل نمایید  ،به من نیز ایمان داشته باشید  .در خانه
پدر من منزلهای بسیاری هست  .اگر چنین نبود  ،به
شما می گفتم  .من می روم تا مکانی برای شما آماده
سازم  .پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده
ساختم دوباره می آیم وشما را پیش خود می برم تا
جایی که من هستم شما نیز باشید" (انجیل یوحنا
باب  12آیه . )1-1
برگزاری عید صعود باید سرچشمه یک امید نوینی به
مسیح رستاخیز کرده و جالل یافته باشد  .این عید
مبارک به ما یادآوری میکند عیسائیکه به آسمان باال
برده شد و در دست راست پدر نشسته است  ،توسط
رازهای مقدس کلیسا و دعای دسته جمعی و با انجام
دادن کارهای محبت آمیز نسبت به همنوعان خود
حقیقتاً در میان ما حضور دارد  .در نتیجه همه ما
دعوت شده ایم تا شاهدان واقعی او باشیم و از راه
شهادت زندگیمان باعث انتقال فیض ایمان به دیگران
باشیم  .پیام دیگر این عید مقدس یاد آور این حقیقت
ایمانی می باشد که ما نیز همانند نجات دهنده ما
متعلق بدین جهان نیستیم بلکه فرزندان رستاخیز و
ملکوت آسمان هستیم  .بنابراین باید با قلبی آکنده از
عشق و شادی در انتظار ظهور شکوه مند او در آخر
زمان باشیم و نگذاریم دنیای متالطم امروز که پر از
وسوسه های گمراه کننده است ما را فریب داده و از او

جدا کند .از روح القدس  ،که کلیسا را در طول
مسیرش در این جهان هدایت میکند بخواهیم تا روز
به روز ایمان خود را به او عمیقتر و بارور تر سازد تا
مثل عروسی زندگی کنیم که در انتظار آمدن داماد او
میباشد .

عید صعود مسیح به آسمان را به همه شما
عزیزان تبریک می گویم .
خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

استغاثه به روح القدس
خداوندا،

بر ما رحم کن!

مسیحا،

بر ما رحم کن!

خداوندا،

بر ما رحم کن!

ای پدر قوتها،

بر ما رحم کن!

عیسی ،پسر ابدی پدر و نجات دهنده دنیا،
ای روح پدر و پسر که اساس هر دو حیات هستی ،

نجاتمان ده! ما را تقدس کن!
ما را بشنو!

ای سه گانه قدوس ،خدای واحد،

به قلوب ما بیا!

ای روح القدس که از پدر و پسر صادر میگردی،

به قلوب ما بیا!

ای روح القدس که با پدر و پسر برابر هستی،

به قلوب ما بیا!

ای وعده پدر،

به قلوب ما بیا!

شعاع نور آسمانی،

به قلوب ما بیا!

کننده هر نیکویی،

به قلوب ما بیا!

سرچشمه آب زنده،

به قلوب ما بیا!

آتش بلعنده،

به قلوب ما بیا!

تدهین روحانی،

بر ما نازل شو!

روح محبت و حقیقت،

بر ما نازل شو!

روح حکمت و علم،

بر ما نازل شو!

روح مشورت و قدرت،

بر ما نازل شو!

روح ذکاوت و تقوا،

بر ما نازل شو!

روح فیض و دعا،

بر ما نازل شو!

روح صلح و فروتنی،

بر ما نازل شو!

روح سادگی و بیگناهی،

بر ما نازل شو!

روح تسلی دهنده،

بر ما نازل شو!

روح تقدیس کننده،

بر ما نازل شو!

روح حاکم بر کلیسا،

بر ما نازل شو!

عطیه خدای تعالی،

بر ما نازل شو!

ای روح که عالم را پر ساختی،

بر ما نازل شو!

روح پرستش فرزندان خدا،

ما را از گناه متنفر گردان!

ای روح القدس،

بیا و چهره زمین را تازه گردان!

ای روح القدس،

درون ما را با نور خویش روشن ساز!

ای روح القدس

شریعت خود را بر قلوب ما حک کن!

ای روح القدس،

با آتش محبتت ما را شعله ور گردان!

ای روح القدس،

به ما خوب دعا کردن را بیآموز!

ای روح القدس،

ما را با الهامات الهی خود منور گردان!

ای روح القدس،

ما را به راه نجات هدایت فرما!

ای روح القدس،

به ما آنچه الزم است نشان بده!

ای روح القدس،

به ما بیآموز که همه چیز را خوب انجام دهیم!

ای روح القدس،

ما را شایستگی همه فضائل عطا فرما!

ای روح القدس،

ما را عطا کن تا در فیض استوار بمانیم!

ای روح القدس،

تو پاداش ابدی ما باش!

ای بره خدا که گناهان جهان را برمیداری
+روح خود را بر ما بفرست.
ای بره خدا که گناهان جهان را برمیداری
+روح ما را از عطایای روح القدس پر ساز.
ای بره خدا که گناهان جهان را برمیداری
+به ما روح حکمت و تقوا عطا فرما.
 روح القدس خود را بفرست تا آفرینش تازه گردد.و چهره زمین نوین خواهد گشت.
دعا کنیم :ای خدا ،که در راز پنطکاست کلیسای خود را که در میان ملل حاضر است ،تقدیس نمودی؛ عطایای
روح القدس را تا اقصاء نقاط جهان منتشر ساختی و امروز هم در میان ایماندارانت به نشان دادن معجزاتت که
در زمان انتشار انجیل نمایان میساختی ،ادامه بده .این را از راه خداوند ما عیسی مسیح مطلبیم .آمین!

هفت روز دعا در انتظار پنطکاست
(از حضرت النا گوئرا)
دعا برای هر روز
ای روح الهی  ،که از سوی کلیسا  ،آفریننده خوانده شده ای  ،نه
تنها برای اینکه چنین هستی  ،بلکه چون در قلوب انسانها افکار و
عواطف مقدس بر می انگیزانی  ،و به این ترتیب در ایشان تقدسی
می آف رینی که فقط عمل تو می باشد ،با قدرت رحمت و نور فیض
خویش بدیدار ما بیا  ،تا دعاهای ما مقبول افتند و ما را از وفور
عطایایت بهره مند گرداند.
 آمینروز اول
عمل روح القدس در ما
هرچه بیشتر به عمل روح القدس در سایر انسانها واقف گردیم به
همان اندازه باعث شگفتی و تحسین در ما می گردد .با اینکه روح
القدس بخاطر طبیعتش دست نیافتی است  ،اما او از روی نیکویی
اش خود را در اختیار روانهای می گذارد  ،یعنی آن قلوبی که باز و
مستعدند .روح القدس ایشان را مملو از حضور خویش می سازد و
این حضور را با روشنایی و الهام و آرامش و شادی ابر سرشتی که
در آنان جاری می سازد  ،مملوس می نماید.
دعا کنیم :ای روح القدس  ،ای محبت ابدی  ،ای روشنایی  ،ای تو
که مبداء و منشاء هر نوری .چشمان بصیرت مرا بگشا و عطا کن تا
به آن محبت بی نهایتی که نسبت به من داری پی ببرم .قلبم را
برانگیز تا با تو صادق و وفادار باشد.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، تا جهان را تازگی بخشد.روز دوم
روح القدس در قلوب ما ساکن است
روح القدس برای روانها همانند جان برای جسم است .او همچون
م یهمان انیس جان در ما ساکن گشته و شب و روز با ما است :در
زحمت و راحتی  ،در غم و شادی ،در دعا و سختی های زندگی .اگر
در زمان وسوسه و اضطراب  ،حضور وی را بیاد آوریم و ندایش
کنیم ،او نیز از قدرت و شادی خویش به ما عطا خواهد نمود.
دعا کنیم :ای میهمان الهی  ،ای روح قدوس  ،ای تو که با ساکن
شدن در ما  ،نه تنها عطایای خویش بلکه خودت را نیز به ما هدیه
می کنی؛ مرا قوت ده تا حق شناسی خود را ابراز کرده و قلبم را به
تو هدیه کنم.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، -تا جهان را تازگی بخشد.

روز سوم
روح القدس ،تسلی دهنده عالی
روح القدس که محبت است  ،ما را در لحظات سختی و رنج ترک
نمی کند  ،بلکه با تسلی خویش مدد می فرماید .او پیاله تلخ را از ما
نمی گیرد  ،اما نیروی نوشیدن آن را عطا می کند .قلوب ما را نور و
اطمینان آن ببخش که در صورت اتحاد با رنج مسیح  ،از صلیب
روزانه مان خیریت و نیکویی برایمان مهیا می گردد.
دعا کنیم :ای تسلی دهنده الهی  ،ترا قول می دهم که در هنگام
سختی ها و عذاب زندگی  ،بسوی تو رجوع خواهم کرد و تسلی
دیگری را نخواهم طلبید؛ ای تو که پدر مسکینان  ،استراحت در
زحمت و آرامش در گریه ای.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، تا جهان را تازگی بخشد.روز چهارم
روح القدس خدا
روح القدس همه ما را بینهایت محبت می کند  ،اما ترجیحاً عطایای
خویش را به کسانی می دهد که مشتاقانه در طلبشان بوده و با
اعمال نیک ،خود را با این عطایا منطبق می گردانند .برای کسب
عطایای روح القدس  ،باید از یک قلب فقیر و بی آالیش ،که مبرا از
حرص مال دنیاست  ،بهره مند باشیم زیرا تنها چنین قلبی قادر به
کسب نعمات آسمانی و مثمر ثمر ساختن آنهاست.
دعا کنیم :ای روح القدس  ،ای محبت مطلبق ،مگذار که من مثل
آن خادم کاهل  ،عطایای ترا در خود دفن کنم ،بلکه یاریم ده تا از
آنها برای خیریت خود و دیگران استفاده نمایم؛ بخاطر بی وفایی
هایم در گذشته  ،از تو طلب بخشش دارم ،مرا حکمت  ،ذکاوت،
تشخیص و قدرت خویش ببخش.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، تا جهان را تازگی بخشد.روز پنجم
روح القدس و ثمرات او
اثرات حضور روح القدس در روان انسان را همان عطایای روح می
گویند .طبیعت ما که از طریق آدم نخستین زخمی شد  ،ثمراتش
تلخ و نامطلوب است .به همین جهت روح القدس به این نهال پیوند
شفابخش می زند و آن را به میوه سالم و خوشایند مزین می سازد.

دعا کنیم :ای روح الهی  ،مرا از تمایل به بدی  ،کاهلی و غرور برهان
و منعطف و ملیح و صبور و رحیم گردان ،مرا حامل صلح و شادی ،
و نشانه محبت و اتحاد در کلیسایت بنما.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، تا جهان را تازگی بخشد.روز ششم
روح القدس حامی ما
روح القدس از طریق حضرت پولس به ما می گوید با وجودی که
همواره آماده نیکویی کردن و امداد ما است  ،اما متذکر می شود که
هرگاه بدرگاهش دعا کنیم ،در آنوقت با ما می ماند و یاری دهنده
ضعفهای ما می گردد .ولی ما آنقدر بینوا و بیچاره هستیم که قادر
به دعا کردن نیستیم ،آنقدر نمی بینیم که حتی نمی دانیم چه
بطلبیم ،اما روح القدس در ما با ناله هایی که نمی توان بیان کرد،
دعا می کند.
دعا کنیم :ای مدافع الهی آدمیان  ،که سراسر محبتی ،همیشه
محبتی ،محبت کامل ،ما از شادی وجد می کنیم زیرا تو آنقدر
خوبی که ما را الیق می دانی که در ما ساکن شوی و دعا کنی.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، تا جهان را تازگی بخشد.روز هفتم
شگفتی های پنطکاست
آن خدایی که همه اعمالش عجیب و عظیم اند  ،بعد از انکه انسان
را به شکل و شمایل خود آفرید ،دست به شگفت انگیزترین اعمالش
زد و شخص روح القدس را در قلب بشر حلول داد .در پنطکاست
این محبت ابدی  ،خود را در قالب نور و آتش نشان داد :نور به
جهت هدایت ما بسوی حقیقت ایمان و اسرار دلنشین نیکویی خدا،
و آتش برای اینکه ما را از محبت مطهر و تقدیس کننده شعله ور
گرداند.
دعا کنیم :ای محبت ابدی  ،بار دیگر آنچه را که در باالخانه شام
آخر نمودی  ،باز هم انجام ده :بیا  ،بیا ،و بیا ،قوت روان مرا در دست
خود بگیر و مرا به مقدس زیستن که حاصل سکونت تو در ما است ،
هدایت فرما.
 خداوندا ،روح خود را بفرست، -تا جهان را تازگی بخشد.

دعای روز پنطکاست
ای تسلی دهنده انسانها که در آرزو تو هستند،
ای میهمان انیس جان ،ما در روز زیبای نزول تو،
در آن باالخانه شام آخر نبودیم ،و درخشش الهی ترا ندیدیم و از
آتش پر سعادت تو مشتعل نگشتیم؛
از آن سرچشمه بهشتی ،آب ننوشیدیم،
همان سرچشمه ای که رسوالن از آن سرمست گشتند ،اما می دانیم
و ایمان داریم که تو بارها بازگشتی تا بر نو ایمانداران فرود آیی،
و همواره آماده ای تا بر روانهایی که اشتیاق تو دارند نازل گردی،
آنانی که ترا ندا می کنند و در پی دریافت تو هستند .بیا ای روح
القدس ،و ما را از نور خویش منور گردان  ،با آتش خویش ما را
شعله ور نما و از عطایای خویش غنی گردان.
برادران خودمان را که قادر به دیدن تو نسیتند ،به تو می سپاریم و
همچنین آنانی که اشتیاق ترا ندارند زیرا ترا نمی شناسند .همه
روانهایی را که به شکل و صورت تو آفریده شده اند به تو می
سپاریم.
بیاد آر که تقدیس کننده جانها هستی ،پس همه را روشنایی بخش،
به توبه فراخوان ،و نجات بده! آمین!
(سه بار فر و شکوهمندی)

پنطکاست چیست؟

کلمه ایست یونانی به معنی ((پنجاه روز بعد))  ،پنجاه روز بعد از برخاستن مسیح از مرر

 ،ننارامی

که شاگردان مسیح در اتاقی در حال دعا بودند  ،ناگهان صدای باد تندی بره گرور رسرید .از شردت
باد ،در و پنجره نا باز شدند .آنااه زبانه نای آتش بر سر نر یک از ایشان قررار گرترت  .ایرن رو
خدا بود که بر آنران تررود آمرده برود و پرر از رو ا شردوب شرده بودنرد .دیارر شراگردان ترسری
نداشتند ،پس به خیابانهای اورشلیم رتتند و مژده برخاستن مسیح از مر

را به نماان اعال م کردند.

با اینکه یهودیران خرار ی زیرادی از سراسرر مما رک آن زمران بره مناسرصت عیرد تعرح و بعرد عیرد
پنطکاست در اورشلیم بودند  ،اما نر یک از ایشان مژده نجات را از شاگردان مسیح به زبان خودر
می شنید .معنی این کار خداوند این بود که نجات برای نمه ملل است  .بره نمرین د یرل بعرد از آن ،
شاگردان مسیح در سراسر هان آن روز پراکنده شدند تا مژده به گور نمه مردمان برسد.

روز پنطکاست را روز تولد کلیسا نیز می نامند .تولد کلیسا مبارک باد!
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