مجله حقیقت

شماره ویژه عید پنطیکاست
Special edition for the Feast of Pentecost

قشآ شتآ
حضورآ قشآ شقتآبهآجانمآشعلهآاندازدآ
درونآبادآطوفانیآکجاآدلآلنگرآاندازد
فروآگیردآمراآدرآدلآبهآلمستآ هآایآجانم
آمراآگردونآنداردآدلآکهآاز شقتآبرآاندازد
آآبهآلطفآجمعآمشتاقانآرویآقدآسیتآهرآدم
آآنفیر هنگآمیآکوبدآطنینآ ونگآاندازد
آآپرستشآمیآکنمآجانآپدرآراآمنآبهآ هنگی
آکهآچونآروحآالقدسآ یدآنوایآدیگرآاندازد
کنونآحالیآدگرآ اشتآدرونآسینهآمیآخواهد
دمیآروحآالقدسآروحآمراآدرآساغرآاندازد
چنانآمستآمیآنابمآکهآدرآباورآنمیآیابم

مگر روح القدس یکدم مرا در باور اندازد

شعر ازسپهر نافذی

آ

روح القدس
روز پنطیکاست یا نزول روح القدس توسط میلیون ها پیرو مسیح در سراسر جهان جشن گرفته میشود .سوال
پیدا می شود چرا ،ما مسیحیان روز پنطیکاست را جشن می گیریم؟
ما در روز پنطیکاست به یاد لحظه های میشویم که روح القدس به زمین آمد :بعد از عید پاک ،شاگردان با هم
در یک خانه بزرگ در اورشلیم جمع شده بودند که ناگهان صدایی از آسمان شنیده شد .صدای مثل باد و
طوفان که تمام خانه را پر نمود .شاگردان به روح القدس پر شدن و قدرت و نیرو عظیم را در درون خود
احساس کردند .پطرس را بیاد بیاورید ،که در عید پاک عیسی مسیح را انکار کرده بود .اما حاال او مقابل
جمعیت در اورشلیم ایستاد و با قاطعیت در مورد عیسی مسیح صحبت کرد .صحبت وی چنان قانع کننده بود که
در همان روز ٠٣٣٣ ،نفر توبه کردند و به عیسی مسیح ایمانآورده تعمید گرفتند.
در آن روز پطرس ناگهان تغییر کرد و به یک مرد نو تبدیل شد .روح القدس به حیث ماشین قوی بنا کننده در
داخل وجود او شروع به فعالیت کرد.
» کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند ،فرزندان خدا هستند «.ما می دانیم که در یک موتر یک
ماشین نصب است .این ماشین ،موتر را نه تنها در جاده هموار بلکه در راه پر از خم و پیچ نیز حرکت میدهد .به
این ترتیب روح القدس به مانند یک ماشین قدرتمند است در پیروان مسیح کار میکند .اگر یک پیرو مسیح از
روح القدس پر نباشد پس برای او دشوار خواهد بود که به نام عیسی مسیح شهادت بدهد .اگر شما در داخل
خود نیاز به یک ماشین قدرتمند دارید ،به شهادت پطرس دقت کنید .او می گوید»:ما شاهدان این امور
هستیم یعنی روح القدس که خدا به مُطیعان خود بخشیده است ( «.اعمال رسوالن ) ٠::٣
اگر میخواهیم بدانیم که از روح القدس پر هستیم یا نه ،باید به زندگی خود نگاه کنیم .کسی از روحالقدس پر
است که زندگیاش در اطاعت از خدا سپری می شود و زندگی جسورانه و پیروزمندانه بر گناه داشته باشد .پس
شما اگر به روح القدس پر شده باشید ،حتی اگر شما در حرکت های زندگی تان به سراشیبی مواجه می شوید،
توسط ماشین قدرتمند روح القدس ،موتر زندگی شما می تواند به قله های باال برود .به این ترتیب شما می توانید
بدون توقف در زندگی ایمانی تان پیشرفت کنید.
واقعۀ روز پنطیکاست ،به پطرس و سایر رسوالن فرصت داد تا برای نخستین بار ،پیام نجات بخش مسیح را به
گوش یهودیان برسانند ،یهودیانی که از نقاط مختلف جهان آن روزگار در اورشلیم بسر میبردند.

روح القدس می خواهد با ما از طریق کالم خدا صحبت نماید .هنگامی که عیسی خداوند با شااگاردان خاود
خدا حافظی می نمود به آنها گفت :او به پدر دعا میکند که روح القدس را برای تان بفرستد ” .این چایازهاا را
وقتی هنوز با شما هستم می گویم ،اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را
به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد ( “.انجیل یوحنا ):٣:٥٢
شاگردان از روح القدس پر شدن زیرا آنها نیاز به یادآوری آن چیز ها را داشتند که عیسی مسیح زمانیکاه در
روی زمین زندگی می کرد به آنها گفته بود.
دقیقا به همان شیوه ،روح القدس امروز از طریق کتاب مقدس که کالم خدا است با ما صحبت می کند .بنابرایان
یک پیرو مسیح باید مرتب کالمخدا را بخواند .اما برای درک عمیق آن باید حتماا از روحالاقادس کاماک
بخواهد.
روح القدس به ما کمک می کند تا آنچه می خوانیم درک نماییم ،بعد از آن ،در بسیاری از شرایط،
روح القدس به ما می آموزد که به مثابۀ پیرو مسیح چگونه یک زندگی مقدسداشته باشیم.
به این باید توجه داشت که برکات روحالقدس و کار او در زندگی پیروانمسیح  ،صرف مربوط به قارن اول و
مسیحیان اولیه نیست .روح القدس امروز نیز در قلب پیروان مسیح کار میکند تا آنها را به شباهت مسیح تابادیال
نموده و ارادۀ نیک خدا را در زندگی آنهاتحققبخشد .

»به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است  ،استعداد ها
و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید «.
( اول پطرس )::١١

مسیحا
کنم جانم نثارت ای مسیحا
سر و پایم فدایت ای مسیحا
بگذاری بر دو دیده بار منت
بیا یک شب به خوابم ای مسیحا
تو گفتی به پشت در منم من
گشودم در به رویت ای مسیحا
توئی معبود و محبوب من
منم مشتاق دیدارت ای مسیحا
( شعر از فرامرز اعظیمی )

(حافظ)

