پاسخ های ایمان مسیحی " شماره بیست و پنجم "

همراه با این نامه پیام شماره  ۰۵۵را برایتان میفرستم که در آن اسقف ما درباره عید بزرگ حضرت مریم توضیح
میدهد.
سؤال  :عید پنجاهه یا پنطیکاست چه روزی است؟

جواب  :اما اگر اجازه بدهید در ارتباط با محل خاص این عید در طول سال آیین کلیسایی کمی برایتان توضیح بدهم:
- ۱عید پنجاهه یا پنطیکاست در یادآوری نزول روح القدس بر کلیسای اولیه جشن گرفته میشود و این سرچشمه
صمیمیت کلیسا با عیسی و افتتاح ماموریتش بوده و هست و بعد در اثر آن میوههای مختلف روح القدس را در ایام عید
دیگر میبینیم.
- ۲در روز  ۶آگوست  ،عید تجلی مسیح ،اولین میوه روح القدس در قلب ماست زیرا توسط او در تعمق میتوانیم جالل
عیسی مسیح را تماشا کنیم.
سؤال  :عید بزرگ حضرت مریم چه روزی است؟

جواب - ۳ :عید رسیدن حضرت مریم در صمیمیت کامل با پسرش در جالل روز  ۱۰آگوست می باشد که چون پاک
و عاری از هر گونه گناه و کامال پر از روح القدس اراده خدا را قبول کرد و از راه او یکتا پسر خدا انسانیت ما را به عهده
گرفت ،بنابراین به عنوان نوبر کلیسا ،به ثمر میرسد و به ما امید میدهد که ما نیز روزی همراه با او در جالل و
خوشبختی زیست خواهیم کرد.

- ۴در روز  ۱۴سپتامبر عید صلیب پر جالل را خواهیم داشت ،زیرا توسط روح القدس میتوانیم درک کنیم که صلیب
عیسی و تجربیات سخت ما یگانه راه به سوی پاک شدن و رسیدن به ملکوت پر جالل خدا است.
- ۰باالخره در ایام پایانی سال آیین کلیسا در آخر اکتبر جشن تقدیس کلیسا را خواهیم داشت زیرا در آخر زمان ،روح
القدس کامال پیروز بر قدرت شریر ،کلیسا را به هدف مطلق خود در ملکوت خدا خواهد رسند.
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در نتیجه امیدوارم که با تعمق بر انجیل در این ایام عید بتوانیم همراه با کلیسا در راز نجات ما توسط عیسی مسیح،
سهیم گشته و با هم نزد او بمانیم.

جهت آماده ساختن خود برای عید نزول روح القدس که در روز  ۲۲می امسال میباشد  ،این چند عنوان کتاب در
سایت  irancatholic.comرا انتخاب کرده و برای آمادگی بیشتر خود آنهارا مطالعه کنید:
- ۱نمادهای روح القدس.
- ۲روح القدس کیست و چه میکند؟
- ۳روح القدس.
- ۴راز تثبیت روح القدس.
- ۰در طلب روح القدس.
- ۶چنگ روح القدس.
 -۲روح القدس در آئین تعمید طبق سنت سریانی.
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