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روح القدس  ،شخص سوم سه گانه مقدس

دوستان گرامی  ،به مناسبت برگزاری عید باشکوه نزول
روح القدس بر شاگردان (عید پنطیکاست) که هر سال
پنجاه روز پس از عید رستاخیز مسیح جشن می گیریم ،
شما را دعوت می کنم تا خدا را برای این فیض گرانبها و
وصف ناپذیر شکر و سپاس گوئیم  ،تا اینکه بیشتر با راز و
سرشت روح القدس آشنا باشیم  .چنانکه میدانید  ،ما
مسیحیان به یگانگی خدا کامالً ایمان داریم و به آن پایبند
هستیم  .هرگز به تعدد خدایان معتقد نبوده و آنرا شدید ًا
رد می کنیم  ،همچنین هیچ شریکی را برای خدا قائل
نیستیم  .لیکن خدای ما مسیحیان اگر چه واحد و یگانه
است  ،تک و تنها نیست بلکه زندگی او بین سه شخص
بنام پدر و پسر و روح القدس مشترک می باشد  ،یعنی در
آن واحد یگانه و سه گانه است  .این راز مقدس  ،که عقل
انسان از درک آن عاجز می ماند  ،توسط وحی الهی برای
ما مکشوف گردید .با قرائت پیام انجیل مقدس که با
هدایت و رهبری روح القدس نگاشته شد  ،به راز خدای
واحد و سه گانه پی می بریم  .در آن پیام با وضوح کامل
به خدای پدر و پسر و روح القدس اشاره شده است .
خداوندمان عیسی مسیح که پسر خدا و شخص دوم سه
گانه مقدس است  ،هم درباره خدا بعنوان پدرش و شخص
اول سه گانه مقدس و هم درباره روح القدس بعنوان
شخص سوم سه گانه مقدس سخن می گوید .ناگفته نماند
واژه «سه گانه» که به خدا اطالق می شود در انجیل
نیامده است  ،بلکه از ابتکار پدران کلیسا است که در قرون
اولیه میزیستند و از متن انجیل مقدس استنباط گردیده
است  .می توانیم به دو رویداد مهم که با راز سه گانه

مقدس ارتباط دارند اشاره کنیم  .رویداد اول اعالم مژده
میالد مسیح به مریم طبق انجیل لوقا  ،فرشته جبرائیل به
مریم مقدس گفت " :روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت
حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن
مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد" (انجیل لوقا
باب  1آیه .)35
آیات فوق نقش روح القدس در تنگیری شخص دوم
سه گانه مقدس یعنی عیسی مسیح از مریم باکره نمایان
می سازد و همچنین بر پسر خدا بودن او صریحاً تأکید
می نماید .رویداد دوم تعمید عیسی است طبق انجیل متی
که می گوید " :عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون
آمد .آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا (روح القدس)
را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او میاید و
صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت  :این است پسر
عزیز من که از او خشنودم" (انجیل متی باب  3آیه  16و
.)17
همچنین یحیی تعمید دهنده شهادت خود را درباره راز
سه گانه مقدس اینطور بیان می کند " :یحیی شهادت
خود را اینطور ادامه داد  :من روح خدا را دیدم که به
صورت کبوتری از آسمان آمد و بر او (عیسی مسیح) قرار
گرفت  .من او را نمی شناختم اما آن کسیکه مرا فرستاد
تا با آب تعمید دهم به من گفته بود  ،هرگاه ببینی که
روح (روح القدس) بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد ،
بدان که او همان کسی است که با روح القدس تعمید
میدهد .من این را دیده ام و شهادت میدهم که او پسر
خدا است" (انجیل یوحنا باب  1آیه .)34-32

شهادت یحیی تعمید دهنده نیز بر این اصل مهم ایمان ما
تأکید می کند  :روح القدس شخص سوم تثلیث اقدس
بوده و با پدر و پسر خدای واحد و یگانه را تشکیل میدهد.
دوستان عزیز  :ما مسیحان هر یکشنبه با تالوت «قانون
ایمان» در حین برگزاری نماز قربانی مقدس  ،ایمان خود
را به خدای واحد و سه گانه اعالم میداریم  .همچنین
هرباری که عالمت صلیب را می کشیم آنرا با گفتن «بنام
پدر و پسر و روح القدس» انجام میدهیم و از این طریق
نیز ایمان خود را به آن رازی که منشأ و هدف زندگی ما
می باشد ابراز می نمائیم  .اما ما معتقدیم که با هدایت
روح القدس و با فیض او می توانیم آن راز را بهتر
بشناسیم و مخصوصاً بیشتر او را محبت کنیم .بدون
محبت راز خدای واحد و سه گانه در ابهام کامل و
ناشناخته می ماند .پدران کلیسا روح القدس را اینگونه
تعریف می کنند  :او پیوند محبت است که شخص اول سه
گانه مقدس یعنی پدر و شخص دوم یعنی پسر (عیسی
مسیح) با هم متحد میسازد  ،به همین دلیل یوحنای
رسول در نامه اولش می فرماید " :ای عزیزان  ،ما باید
یکدیگر را دوست بداریم  ،زیرا دوستی و محبت از جانب
خداست .زیرا خدا محبت است و 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" (باب  4آیه
.)9-7
از آیت فوق می شود این نتیجه را گرفت  :کشف راز
تثلیث اقدس و شناخت او تنها از راه انجام فرمان محبت
امکان پذیر است  .علم و دانش بدون اعمال محبت
نمی تواند راز خدا را درک نماید  .عیسی نیز در این باره
می فرماید " :هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه
می گویم عمل خواهد کرد و پدر من او رادوست خواهد
داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند" (انجیل
یوحنا باب  14آیه .)23
طبق آیه فوق  ،توسط محبت است که خدای پدر و پسر
در اتحاد با روح القدس از هم اکنون در زندگیمان حضور
حقیقی و شادی بخش را دارند و به ما امید به رستاخیز و
زندگی جاودانی می بخشد" .زیرا محبت خدا به وسیله

روح القدس که به ما عطا شد  ،قلبهای ما را فرا گرفته
است" (رساله به رومیان باب  5آیه .)5
در روز پنطیکاست که پنجاه روز پس از عید رستاخیز
برگزار میشود روح القدس بعنوان شخص سوم تثلیث
اقدس ظاهر شد و بر شاگردان که در اورشلیم جمع شده
بودند نازل گشت و از آن روز کلیسای مقدس (جماعت
ایمانداران) تالش می کند تا اینکه راز خدای محبت را به
جهانیان آشکار نماید و برای نائل شدن بدین هدف مقدس
رنجهای بسیاری را تحمل کرده و شهیدان زیادی را تقدیم
نموده است  .عید نزول روح القدس که عید تولد کلیسا و
آغاز رسالت فیض بخش اوست  ،باید ما را به آن روزیکه
تعمید یافتیم و عضو کلیسا گشته ایم یاد آوری نماید .در
آن روز بسیار مبارک و مقدس روح القدس به ما افاضه شد
و ما را از عطایای او مملو ساخت تا اینکه با قدرت او
بتوانیم رسالت خود را بعنوان جماعت ایمانداران مسیحی
انجام دهیم  ،رسالتی که عبارت است از شاهد بودن مسیح
و تالش نمودن جهت توسعه بخشیدن به ملکوت او  ،که
ملکوت محبت و دوستی بین همه مردم جهان می باشد.
اجازه دهیم تا اینکه روح القدس راهنمای ما باشد  ،تا در
آن آزادی را که مسیح به ما بخشید تا آخر زندگیمان
استوار بمانیم .
عید پنطیکاست و عید میالد کلیسا را به همه شما
عزیزان تبریک می گویم .

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

پیام نوجوانان ...

دو كليد خوشبختي

(انجيل متي  34 :22ـ )40

عيسي به ما ميگويد كه چطور ميتوانيم خوشبخت بشويم .در آغاز مردم از شنيدن حرفها و ديدن
كارهاي او خيلي تعجب ميكردند و گاهي هم ناراحت ميشدند ،مخصوصا وقتي عيسي را با مردم بدكار و
بدنام ميديدند .اما عيسي به قلب انسان نزديك ميشود و براي او ظاهر انسان ،تمام حقيقت نيست.
گروهي از يهوديان كه فريسيان نام دارند ،جمع شده بودند تا راهي براي خالصي از حرفها و كارهاي
عيسي پيدا كنند ،چون براي ايشان توليد مزاحمت ميكرد .عيسي هم مثل ايشان ،يهودي بود و شريعت
(احكام) خدا را رعايت ميكرد .اما فريسيان ميخواستند بر عكس آن را ثابت كنند.

اول خدا
پس از عيسي چنين سئوال كردند * « :استاد ،كدام حكم از احكام خدا (*شريعت) بزرگترين است؟»
عيسي جواب داد« :خداوند خداي خود را با تمام دل ،تمام جان و تمام فكر خود دوست بدار اين اولين و
بزرگترين حكم شريعت است .خدا اين حكم را به موسي داد .براي دوست داشتن خدا بايد وقت
گذاشت ،يعني وقتي براي دعا كردن و وقتي براي شنيدن كالم خدا .بله ،هر كه خدا را دوست ميدارد،
براي نشان دادن آن انرژي خود را نيز مصرف ميكند»

سايرين هم مثل خودمان
عيسي ادامه داد « :و اما دومين حكم مثل اولين ،بسيار مهم است * :همسايه خود را مثل خودت دوست
بدار! بايد با ديگران چنان رفتار كنيم كه ميخواهيم ايشان با ما رفتار كنند .به هر انساني بايد توجه
داشت ،حتي آناني كه فكر ميكنيم اليق نباشند .چون هر طور كه باشيم ،خدا هميشه آماده محبت كردن
به ما است .همه ما در برابر خدا پر ارزش هستيم .اين دو حكم خدا راه خوشبخت زندگي كردن را به ما
ياد ميدهند و در حقيقت يك حكم هستند.
نميتوانيم بگوييم كه خدا را دوست داريم اما انساني را
دوست نداشته باشيم.

بستگی داره که توی دستِ چه کسی باشه
عصاي موسي :یك عصا توي دست من مي تونِه براي یك پياده روي و یا فوقش براي كوهنـوردي
كمك كنِه  ،ولي عصاي توي دست موسي دریاي بزرگي را شـاا داده و مـرد را
نجات مي دِه ؛ بستگي داره كه توي دستِ چه كسي باشه

تيرو كمان داود :تيرو كمانِ توي دستِ من یك بازي كودكانه است كه شاید گـاهي وقتهـا موبـ
انتقا شخصي مي شود ،ولي تيروكمانِ توي دستِ داود اسلحه قدرتمندي اسـت
كه بزرگترین دشمن قو را از بين مي برد ؛ بستگي داره توي دسـتِ چـه كسـي
باشهِ

دو ماهي و سه تياه نان :دو ماهي و سه تياه نان یك شا براي من و خـانواده ا اسـت ولـي دو
ماهي و سه تياه نان تـوي دسـتهاي عيسـي مسـيه هـزاران را سـير
مي كند؛ بستگي دارهِ كه توي دستِ چه كسي باشهِ

ميخ :اگر ميخي توي دست من فرو بِرِه چرک مي كنهِ و باید پانسمان شود ولي ميخهاي توي دسـت
خداوند باعث نجاتِ بشریت مي شود ؛ بستگي داره كه توي دستِ چه كسي باشهِ

زندگي :زندگيِ من تو دستهاي خود تبدیل به نگراني  ،ترس  ،یـسس و شاسـت مـي شـود  ،امـا
زندگيم توي دستهاي خداوند پر از آرامش و شادي است ؛ بستگي داره كه توي دسـتِ چـه
كسي باشِه

 -بعد از قودم می پرسم-

چند مرتبه باید مردم را بخشید؟

چند مرتبه من دیگران را رنجاندم؟

این سئوالی است  ،که چند بار باید ببخشم؟

چند مرتبه من ق ب دیگران را شرسته ام؟
چند مرتبه باید کسی که غیبت مرا کرده ببخشم؟
آدم موذی را  ،رئیی

قود را از دیگران برتر دانستم؟

بیداق  ، ،کاریارم را کیه

چند مرتبه نسبت به دیگران احساس نفیر کیردم

رقیب من است  ،برادر  ،قواکر  ،کاسر عصبانی ،

و چند مرتبه از نیاراحتی دیگیران احسیاس شیادی

فرزند ستیزه جویم را چند بار ببخشم؟

کردم.

مادر را بخیارر کارکیایی کیه میی توانسیت بیرایم

مییرا بخییارر زمانهییایی کییه نبخشیییدم  ،مییرا بخییارر

انجام دکد ولی نداد.

زمانهایی که نیاه کاره و یا قودقواکانیه بخشییدم

پدر را برای حرفهایی که زد.

ببخش.

حساب بی محبتی کای میردم را از بدیدو تولیدم تیا

به من یاد بده  ،آنطور ببخشم که تو مرا بخشیدی ،

حییاو و لیسییت رییوونی کسییانی را کییه ق ییب مییرا

نه فقط یربار  ،ب ره کفتاد مرتبه  ،کفت بار.

شرسته اند چند بار باید ببخشم؟
من هستم  ،براي نا اميدان  ،اميد
براي گناهااران  ،بخشش
براي بویندگان  ،حقيقت
براي بيماران  ،شفا
براي گُمشدگان  ،نجات
براي مضطربان  ،آرامش
براي طردشدگان  ،پناهگاه
براي اسيران  ،آزادي
براي كوبيدگان  ،قوت
براي ماتميان  ،شادي
من هستم  ،آرامش  ،نجات  ،شادي  ،حقيقت  ،شفا  ،آزادي  ،پناهگاه  ،قوت  ،اميد  ،بخشش

به تو ای دوست جوان ...

قاشق
یك مردِ روحاني  ،روزي با خداوند ماالمه اي داشت« :خداوندا ! دوست دار بدانم بهشت و بهنم چه
شالي هستند؟»
خداوند آن مرد روحاني را به سمت دو در هدایت كرد و یاي از آنها را باز كرد ؛ مرد نگـاهي بـه داخـل
انداخت .درست در وسط اتاق یك ميز گرد بزرگ وبود داشت كه روي آن یك ظـر خـورب بـود ؛ و
آنقدر بوي خوبي داشت كه دهانش آب افتاد!
افرادي كه دور ميز نشسته بودند بسيار الغر مردني و مریض حال بودند .به نظر قحطي زده مي آمدنـد.
آنها در دست خود قاشق هایي با دسته بسيار بلند داشتند كه این دسته ها به باالي بازوهایشان وصـل
ش ده بود و هر كدا از آنها به راحتي مي توانستند دست خود را داخل ظر خورب ببرند تا قاشق خود
را پُر كنند .اما از آن بایي كه این دسته ها از بازوهایشان بلند تـر بـود  ،نمـي توانسـتند دستشـان را
برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند.
مرد روحاني با دیدن صحنه بدبختي و عذاب آنها غمگين شد .خداوند گفت« :تو بهنم را دیدي!»
آنها به سمت اتاق بعدي رفتند و خدا در را باز كرد .آنجا هم دقيقاً مثل اتاق قبلي بود .یك ميز گرد با یك
ظر خورب روي آن  ،كه دهان مرد را آب انداخت!
افرادِ دور ميز  ،مثل باي قبل همان قاشق هاي دسته بلند را داشتند  ،ولي به اندازه كـافي قـوي و ت ـل
بوده  ،مي گفتند و مي خندیدند .مرد روحاني گفت« :نمي فهمم!»
خداوند بواب داد « :ساده است! فقط احتياج به یك مهارت دارد! مي بيني؟ اینها یاد گرفته اند كـه بـه
همدیگر غذا بدهند  ،در حالي كه آد هاي طمع كار تنها به خودشان فار مي كنند!»
وقتي كه عيسي مسيه مصلوب شد  ،داشت به شما فار مي كرد!

چگونه اميد را در دل  ،زنده نگهداريم؟
1ـ انتظارات خود را تعديل نماييد .همه تيمها ،برنده برترین با و طالي الم يك نيستند .هر متقاضي كاري ،كار پيدا
نميكند .بيماري براي همه اتفاق ميافتد .همه ازدوابها اوج نميگيرند .به این معنا كه اهدا خيلي متعالي براي خود در نظر
نگيرید.
از سوی ديگر ممكن است اميد را گم کرده باشيم .اگر به بزرگترین آرزوي خود نایل شده باشيد ،سرانجا روزي احساس
نااميدي مي كنيد .زیرا معموالً موفقيت زودگذر و ناپایدار است .كينگ سولومن اینطور بيان ميكند« :وقتي به همه چيزهایي كه
براي بدست آوردنشان بسيار تالب كردها دست ميیابم ميفهمم كه تماماً بي معني بودند … .گویي در تعقي

باد بودها .

این همان گم كردن اميد است… نميدانيم به دنبال چه چيزي هستيم».
2ـ از شكستهای خود درس بگيريد .باید بدانيم كه نااميدي و شاست ،شخصيت و بردباري و صبر ميسازد .اینها به شما
مي آموزند كه با رضایت ببرید یا ببازید ،هٌنري كه این روزها به سرعت در حال فراموشي است .رومانس معتقد است« :وقتي
به طر مشاالت و امتحانات رانده ميشویم ،ميتوانيم خوشحال هم باشيم چرا كه ميدانيم براي ما مفيد هستند و به ما در
آموختن صبر و بردباري كمك ميكنند و بردباري سب

تقویت شخصيت ميشود…»

قدرت معنوي و روحاني كه از ایمان ناب به خداوند نشست ميگيرد ،سب

ترویج این دیدگاه در مقابل مشاالت ميشود.

یك كوسه  1500پوندي دست چپ فردي به نا بتاني هميلتون كه در حال موج سواري بود را كند .پاسخ خوشبينانه وي،
تعج

شاهدان را بر انگيخت .هميلتن ميگفت« :این برنامهاي بود كه خدا براي زندگي من در نظر گرفته بود و من هم با آن

كنار ميآیم ».سه ماه پس از این رویداد ناگوار دوباره با انگيزه به موج سواري روي آورد .وي این حادثه را به عنوان فرصتي
ميدید كه ميتوانست براي دیگران الها بخش وبود خداوند باشد.
3ـ روابط دوستی ايجاد کنيد .خداوند از طریق افراد دیگر به قلبهایتان كمك ميكند .ممان است وسوسه شوید كه در
زمان موابهه با مشاالت و هنگامي كه احساس آسي پذیري ميكنيد ،دیوارهاي اطرا خود را بلندتر كنيد ،اما باید بدانيد در
صورتي كه دوستانتان را فرا خوانيد راحتتر ميتوانيد مهر و مو التيا و اميد را بگشایيد.
در زماني كه در زندگي تنهایي خاصي را حس ميكرد  ،از حضور دوستان صميمي بسيار خوشنود ميشد  .همسر
مي خواست از من بدا شود .دو روز قبل از روز طالق یاي از دوستان قدیمي با من تماس گرفت تا از كم و كيف كار مطلع
شود .من همانطور كه پشت تلفن برایش توضيه ميداد كه چطور دنيایم در هم شاسته ،به شدت گریه ميكرد  .همين كه
ميدانستم دوستم آنجاست و به من توبه ميكند به من نيرو و اميد براي صبر و بردباري بيشتر ميداد.
4ـ رابطه عميقتری با خداوند برقرار کنيد  .داشتن دوست ضروري است ،اما گاهي انسانها در قضاوت ،ما را به خطا و

اشتباه ميكشانند .ميدانيم كه خداوند هرگز ما را رها نميكند .او خود ميگوید« :من شما را به حال خود وا نميگذار و هرگز
رهایتان نميكنم ».شخصاً تجربه كرده ا كه دوستي با خدا سالهاي سال مرا در بين انتقاد دوستان و دشمنان ،چالشهاي
مالي ،نااميدیهاي تحصيلي و روابط ناموفق سربلند نموده است .خداوند به خوبي از ما حمایت ميكند و همين باعث ميشود
كه به او توكل كنيم.

پولس رسول معتقد است كه قدرت و اميد را ميتوان در دوستي با خداوند یافت .او مينویسد« :اگر خداوند همراه ما باشد،
چه كسي ميتواند با ما مقابله كند ،مگر خداوند نميتواند همه چيز به ما عطا كند؟» پولس رسول بر این باور است كه هيچ
چيز نميتواند او را از عشق به خداوند بدا كند :نه مرگ ،نه زندگي ،نه فرشتهها و نه شياطين .وي ميگوید« :ترس از امروز،
نگرانيهاي فردا و حتي قدرت عالم اموات نيز نميتوانند مرا از عشق به خدا دور نماید».
هر چه بيشتر امنيت خود را در سايه عشق هميشگی به خداوند جستجو کنيم ،نيروی نااميدی و ياس کمتر میتوانند
آرزوهايمان را نقش بر آب کند.
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