پاسخ های ایمان مسیحی " شماره پنجاه و نهم"

سوال :لطفا در مورد کلیسا ،که امروزه قوم برگزیده خداست و دالیل آن ،کمی برای ما توضیح دهید؟

جواب :وقتی کتاب مقدس درباره قوم برگزیده که از دریای سرخ ،یا از زندان مصر به سوی سرزمین موعود ،از صحرا
عبور میکند ،صحبت میکند ،میتوانیم ،از پیش نشانهای از کلیسا را ببینیم..
چرا؟
یهودیان در مصر برده بودند و سخت گرفتار بودند ،مثل کی؟ مثل ما در گناه ،اما خدا رنج و فریاد ایشان را شنیده و
دیده ،دخالت میکند ،با پیروزی بر فرعون اجازه داد که این ها فرار کنند ،همانطور که ما از دست آن یکی فرعون قوی
یعنی شیطان فرار میکنیم.
قوم برگزیده از دریای سرخ عبور کرده ،همانطور که ما از آب راز تعمید.
با رهبری موسی به کوه سینا رسیدند و با ایشان عهد خداوند بسته شد و کم کم خدا را شناختند ،همینطور ما نیز با
رهبری عیسی مسیح کم کم پدر را میشناسیم که با صلیب مسیح با ما عهد نوین و ابدی را بسته است.
اما در صحرا ،جایی که نمیتوان ماند بلکه باید حرکت کرد ،هم منها یعنی این غذای عجیب داشتند هم نشانهای از
حضور خدا در خیمه مقدس و هم ستون ابر و آتش ایشان را رهبری می کرد ،آیا الزم است این ها را به کلیسا ربط
بدهیم؟
ما نیز در این دنیا باید حرکت کنیم ،زیرا که با مسیح عهد بسته ایم و دیگر تمام مسأیل دنیوی را از دست داده و مثل
اینکه در صحرا میباشیم ،اما با حضور مسیح و با نان مقدس و همچنین رهبری روح القدس میتونیم کم کم گام
برداریم آیا اینها کافی است؟
خیر
در این متن خروج می بینیم که دشمن به قوم برگزیده حمله میکند و موسی با عالمت دست هایش ،ایشان را به
پیروزی میرساند ،ما نیز بعضی وقتها در این صحرا مورد حمله وسوسههای مختلف قرار می گیریم ،و باید به آن
موسا ی جدید بر روی کوه که مسیح بر صلیب است نگاه کنیم و کامال بر شیطان پیروز شده ،به ما قدرت و نجات
میدهد از دست شیطان ،تا کم کم بتوانیم به آن سرزمین موعود یعنی ملکوت خدا برسیم.
واقعا مسیح کامال پیروز شده و رستاخیز کرده و ما را به سوی پدر توسط روح القدس میکشاند ،اما همانطور که در این
متن انجیل لوقا به ما یاد آوری میکند ،ما باید به صورت مداوم در نیایش و دعا بمانیم ،تا در پیروزی او سهیم شویم ،و
هم برای خودمان و هم برای دوستان خودمان در این دنیا با مسیح استغاثه کنیم ،تا به خوبی به برادران خودمان
بتوانیم خدمت کنیم و این بیوه زنی که مسیح به آن اشاره میکند ،شب و روز ،در دعا می ماند و تاکید میکند ،ما نیز
اگر با صبر فقرا نزد خدا برویم ،میدانیم که او صدای ما را میشنود.
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اما در این متن اگر توجه کنید ،عیسی تاکید میکند که همیشه در دعا بمانیم ،شب و روز ،مگر این امکان پذیر
میباشد؟؟
صبح و شب دعا کنیم؟ ولی غیر از دعا کردن ما فعالیت هم داریم و کار میکنیم!
چگونه میتوان در دعا بمانیم؟ آیا این فقط مسئولیت راهبهها و راهبها نیست؟
عیسی گفته دائم در دعا بمانیم ،چگونه؟
با تعمق بر انجیل هر روز بیشتر مسیح را بشناسیم ،تا بتوانیم در صمیمیت با او بمانیم و کلیسا توصیه میکند این دعا
را مکرر و دائم تکرار کنیم ":عیسیای مسیح ،عیسیای خداوند ما ،عیسیای نجات دهنده ما ،بر ما گناه کاران رحمت
فرما"
اگر در دل خودمان اینگونه همیشه اسم عیسی را تکرار کنیم ،در صمیمیت با او می مانیم وگرنه در این انجیل سوال
عجیبی مطرح شده ":پسر انسان وقتی برخواهد گشت ،آیا بر زمین ایمان پیدا خواهد کرد؟" یعنی اگر با مسیح در دعا
نمانیم ،چگونه میتونیم بر شیطان پیروز شده و ایمان خودمان را حفظ کنیم؟
بنابراین ،در دعایای پدر ما که عیسی مسیح به ما یاد داده است  ،با همه برادران ایماندار تکرار میکنیم که
"ای پدر ،ما را در بته آزمایش فرو مبر ،بلکه ما را از شریر رهایی بده"
برای تعمق بیشتر در سایت ما  www.irancatholic.comکتاب "تسبیح جهت دعای مداوم" را بخوانید
کشیش پطرس
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