پاسخ های ایمان مسیحی " شماره چهل و هشتم "

سوال :با سالم خدمت پدر ،لطفا در مورد شمایل زیر توضیحاتی بفرمایید ،و اینکه در این شمایل رنگ ها چه معنی
دارند؟

جواب :این یک شمایل سریانی است که چند سال پیش در کارگاه نقاشی کلیسای مارونیت در لبنان نقاشی شده
است ،با دقت کردن در آن می بینیم که در قسمت باال ،آسمان نسبتا تاریک است که نشانگر راز مطلق خدا هست ولی
هالل آبی رنگی باز شده و پائین تر نیز آسمان کامال روشن است یعنی به این معنی که دیگر آسمان باز است و ارتباط
برقرار است ،دیگر نه فقط بر عیسی مسیح (لوقا باب  ۳آیه  ۱۲و آعمال  )۷۵-۵:۷۷بلکه بر تمام خلقت و به همان معنی
بر روی این خلقت کبوتری را میبینیم که نازل شده مثل روز تعمید عیسی ،به نشانه روح القدس.
در پایین میبینیم که  ۲۱رسول هستند و بر روی سر هر کدام یک شعله آتش آمده ( اعمال باب  ۱آیه  )۳زیرا هر
شخص اعطایای خاص روح القدس را جهت ماموریت خود دارد ،بنابراین موهبت مخصوصی به وی داده شده است ،اما
این آتش چه معنی دارد؟
البته آتش جهنم نیست که به معنی بدترین رنج و سوزاندن میباشد ،این آتش نوری است که روشن میگرداند و تجلی
میسازد ( متی باب  ۲۵آیه  ۱افسسیان باب  ۷آیه )۸
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آتشی است که میپزاند به این معنی که ما را در محبت مسیح پخته میگرداند ،همانطور که در عهد قدیم قربانیهای که
جهت جالل خدا آورده میشد با آتش سوزانده می شدند( خروج باب  ۱۲آیه  ۳۸تا  ۳۳مرقس باب  ۲۱ایه  ۳۳و حکمت
باب  ۳آیه )۵
این آتش خیلی عمیق تر از آب پاک میکند ،همانگونه که یحیی تعمید دهنده نیز اعالم کرده بود ( لوقا باب  ۳آیه .)۲۵
عالوه بر این ،این آتش همان روح پاراکلیتوس که عیسی به ما وعده داده بود ،می باشد( یوحنا باب  ۲۵آیه  ۵تا ) ۲۳
که از ما در برابر وحوش خطرناک که ارواح پلید هستند دفاع میکند ،و باالخره این آتش قلب هر ایمان دار را گرم
میکند همانطور که شاگردان در راه عمائوس تجربه کردند ( لوقا باب  ۱۳آیه  ۳۱و غزل غزلها باب  ۸آیه  ۵تا .)۵
بنابراین هر شاگرد دست راستش را روی قلبش گذاشته است که معبد روح القدس و محل نیایش واقعی گردیده است
( اول قرنتیان باب  ۳آیه  ۲۵و اول پطرس باب  ۱آیه .) ۷
برعکس حضرت مریم که قبال در روز مژده تولد عیسی پر از روح القدس شده بود ،دستش را باال برده و در حالت
نیایش برای کلیسا در وسط ایستاده است ( اعمال باب یک آیه .) ۲۳
ولی توجه کنید همه ایستاده اند نه اینکه خم شده باشند یا سجده کرده باشند ،زیرا در رستاخیز عیسی مسیح شرکت
کرده اند و توسط تعمید میتوانند در برابر خدا سپاسگزاری کنند.
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