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 خواهران و برادران گرامی، صبح شما به خیر!

سه شنبة پیش دربارة هم آئینیِ )مشارکتِ( مقدسان، به عنوانِ هم آئینی در میانِ مردمانِ مقدس، هم آئینی که 

در میان ما است، سخن گفتم. امروز مایلم در جستجوی نمودهای دیگری از این واقعیت تعمق کنم: به یاد دارید که 

. نیکی های روحانی در مقدس، چیزهای  در آئینی هم ر دو نمود از پیش بود: یکی مشارکت و یگانگی میان ما و دیگ

این دو نمود بسیار به هم مربوط اند: در واقع هم آئینی میان مسیحیان، از راهِ سهیم شدنِ نیکی های روحانی 

گسترش می یابد. به ویژه آیین های مقدس، هدایای االهی و محبت در نظر است. ما از راهِ آیین های مقدس، 

 در هم آئینی رشد می کنیم.  موهبت های االهی که روح القدس به هر یک از ما بخشیده و محبت،

یدآورندة هم آئینیِ ژرف و موثری در میان ما هستند. چرا که ما پد و بیانگر ها آئین. ها آئین مشارکتِ نخست، 

در آئین ها با آن مُنجی یعنی مسیح و نیز با خواهران و برادران مان در ایمان، دیدار می کنیم. آیین ها ظواهر خالی 

تند؛ قدرت مسیح اند، عیسای مسیح در آیین ها حاضر است. هنگامی که در آیینِ نیستند، تشریفات نیس

سپاسگذاری شرکت می کنیم، عیسای زنده است که ما را گرد هم آورده، به شکل یک انجمن در می آورد و اجازه 

گذاری، با مسیح می دهد که پدر را بپرستیم. هر کدام از ما، در واقع، به وسیلة تعمید، تثبیتِ روح و آیین سپاس

شریک شده و با سراسرِ اجتماعِ ایمانداران یگانه شده است. بنابراین اگر از یک سو کلیسا است که آئین ها را می 

سازد، در سوی دیگر، آئین ها هستند که کلیسا را می سازند، آنرا برپا می کنند، با زادنِ فرزندانِ نو، با گرد هم 

 سِ خداوند و با استوار کردنِ عضویتِ هر کدام از آنها.آوردنِ آنها به شکلِ مردمانِ مقد

هر رویارویی با مسیح، که رستگاری را در آئین ها به ما می بخشد، ما را فرا می خواند تا برویم و رستگاری را به 

همان دیگران برسانیم. همان رستگاری که ما توانسته ایم ببینیم، لمسش کنیم، با آن روبرو شویم، دریافتش کنیم و 

رستگاری که به راستی باورپذیر است چراکه محبت است. به این ترتیب آئین ها ما را وا می دارند تا مُبَلّغ باشیم و 

سرسپردگیِ رسوالنه برای رساندنِ انجیل به هر جایی، از جمله آنجاکه دشمنی هست، درست ترین میوة یک زندگیِ 

 رستگاری که خدایی است، ما دن در پیشگامی خدا در رستگاری فداکارانة پرتالش است، چراکه این کار، شرکت کر

خواهد. فیضِ آئین ها در ما ایمانی استوار و شاد را می پرورد، ایمانی که می داند چطور در برابر  می همه برای را

اعجازهای خداوند، در شگفتی درنگ کرده و چطور در برابرِ بُت های جهان پایداری کند. از این رو است که شرکت 

تثبیت روح القدس را دریافت کنند، چراکه در آئین سپاسگذاری مهم است، مهم است که کودکان زودتر راز تعمید و 

آئین ها حضور عیسی مسیح در ما هستند، حضوری که ما را یاری می کند. مهم است هنگامی که سنگینیِ گناه 

اما من می ترسم که  "خود را احساس می کنیم به سوی رازِ آشتی)اعتراف( برویم. ممکن است کسی بگوید: 

شما را سرزنش نخواهد کرد. آیا می دانید در رازِ آشتی شما با چه کسی  . نه ، کشیش"کشیش مرا سرزنش کند

دیدار خواهید کرد؟ شما با مسیح دیدار می کنید که شما را خواهد بخشید! عیسی آنجا منتظر شما است؛ و این 

 رازی است که سبب می شود تمامی کلیسا رشد کند.

ر هدیه های االهی است. روح القدس هدیه ها و فیض نمودِ دیگری از هم آئینی در چیزهای مقدس، مشارکت د

، دربارة هدیه های روح القدس باید گفت، "خیال انگیز"های بسیار را در میان ایمانداران پخش می کند؛ ثروتی 

هدیه هایی هستند که روح القدس به  -این واژه کمی دشوار است –برایِ بَرساختنِ کلیسا فراهم شده اند. عطیه ها

شد، استعدادها، امکانات...، هدایه هایی نه برای پنهان داشتن بلکه برای سهیم شدن با دیگران اند. آنها نه ما می بخ
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برایِ سودِ دریافت کننده، بلکه برای بهره برداری مردمانِ خداوند بخشیده شده اند. به جای این اگر عطیه ای، یعنی 

د، جای تردید است که ما با عطیه ای راستین روبرو ایم و آیا یکی از این هدایا، در راستایِ نفعِ شخصی به کار برو

این عطیه در حقیقت زیسته شده است یا نه. عطیه ها فیض هایی ویژه اند، که برای خیرِ بسیاری، به برخی داده 

ی شوند، شده اند. آنها گرایش ها، الهام ها و اشاره های درونی اند که در آگاهی ها و تجربه های برخی افراد زاده م

که فراخوانده شده اند تا خود را در خدمتِ انجمن بگذارند. به ویژه، این هدیه های روحانی، قداست و مأموریتِ 

کلیسا را به پیش می رانند. همة ما فراخوانده شده ایم تا به این هدیه ها در )درونِ( خود و دیگران احترام بگذاریم و 

 را روح آتشِ "کارِ پُربارِ کلیسا دریافت کنیم. پولس قدیس هشدار می دهد:  آنها را همچون خدمتی در برابرِ حضور و

 ما به را ها پاکدامنی این و ها توانایی این ها، هدیه این که روحی( آتشِ) بیایید(. 91: 5 تسا اول0 "نکنید خاموش

 .نکنیم خاموش  را دهد، می

رفتارِ ما در برابرِ هدایایِ روح القدس چیست؟ آیا می دانیم که روحِ خدا آزاد است تا آنها را به هرکه بخواهد 

ببخشد؟ آیا آنها را همچون کمک های روحانی ای می بینیم که خداوند با آنها ایمان مان را تقویت کرده، مأموریت 

 مان را در دنیا استوار می کند؟ 

م آئینی در چیزهای مقدس می رسیم، که مشارکت در محبت است، یعنی آن یگانگیِ در و به سومین نمودِ ه

میان ما که محبت و عشق را می آفریند. غیر یهودیانی که نخستین مسیحیان را می دیدند، گفتند: ایشان چقدر 

ی زنند. این محبت همدیگر را دوست دارند، چقدر خوبیِ همدیگر را می خواهند! نفرت نمی ورزند، علیه هم حرف نم

است، عشقِ خدا که روح القدس در دلهای ما می گذارد. عطیه ها در زندگیِ انجمنِ مسیحی مهم اند، اما همیشه 

وسیله ای هستند برای رشد کردنِ در محبت، در عشق، پولس قدیس هم محبت را باالتر از عطیه ها نشانده است 

انگیزترین هدیه ها هم پوچ اند، اینکه یکی مردم را شفا می  (. در واقع بی عشق حتی شگفت91-9: 91)اول قرن 

دهد، دیگری فالن قدرت را دارد، آن یکی تقوا دارد ... آیا در دلش عشق و محبت دارد؟ اگر دارد آنگاه همة اینها 

چراکه خوب است، اما اگر ندارد او خادم کلیسا نیست. هیچ موهبت و عطیه ای بدونِ محبت به کار کلیسا نمی آید، 

جایی عشق نباشد، جای خالی ای هست که با خودخواهی پُر می شود و من از خودم می پرسم اگر همة ما 

خودمحور بودیم، آیا می توانستیم در هم آئینی و آرامش زندگی کنیم؟ نه، ممکن نیست، از این رو الزم است که 

سود می رساند! بنابراین یگانه زیستن در کلیسا و  محبت ما را یگانه کند. کوچکترین رفتارِ از روی محبتِ ما به همه

هم آئینی در محبت یعنی به دنبالِ سودِ خود نبودن بلکه شریک شدنِ در رنج و شادمانیِ برادرانِ خود ) اول قرن 

رفِ ( ، آماده بودن برای بر دوش کشیدنِ بارِ نادارترین ها و ناتوان ترین ها. همبستگیِ برادرانه یک شعار یا ح12: 91

خالی نیست، بلکه بخش کاملی از هم آئینیِ میانِ مسیحیان است. اگر آن را زندگی کنیم، نشانه ای برای جهان 

محبتِ خدا. این همان چیزی است که ما برای همدیگر و برای همه هستیم! تنها این نیست که  "آیینِ "هستیم، 

یار ژرف تر است: این یک هم آئینی است که ما را هدیه کنیم، بلکه چیزی بس "عشقِ قشنگ"می توانیم به همدیگر 

 توانا می سازد تا به غم و شادی دیگران درآییم و ایشان را صمیمانه از آنِ خود کنیم.

اغلب، ما بسیار خشک، بی تفاوت و )از یکدیگر( جدا هستیم و بیشتر از اینکه برادرخواندگی را برسانیم، کج 

کنیم. و کلیسا با بدخُلقی، سردی و خودخواهی رشد نمی کند؛ کلیسا تنها  خلقی، سردی و خودخواهی را منتقل می

با محبتی که از روح القدس می آید رشد می کند. خدا ما را دعوت می کند تا در آئین ها، در محبت و در نیکوکاری 

 !خویشتن را به رویِ مشارکتِ با او بگشائیم تا فراخوانِ مسیحی مان را با شایستگی زندگی کنیم
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و اکنون از شما یک کار خیر می خواهم: راحت باشید، اعانه جمع کردن نیست! پیش از اینکه به میدان برسم، 

رفته بودم دختر بچة یک سال و نیمه ای را که به شدت بیمار است، ببینم. پدر و مادرش دعا می کنند و از خدا می 

ی است. طفلکی لبخند می زد! بیایید یک کار خیر خواهند تا این دختر کوچولوی زیبا را شفا بدهد. اسمش نوئم

انجام بدهیم. ما او را نمی شناسیم اما او یک بچة تعمیدیافته است، یکی از ما است، یک مسیحی است. بیایید کار 

خیری برای او بکنیم و در سکوت یاری خداوند را در این لحظه بخواهیم و بطلبیم که خدا او را شفا بدهد. بیایید 

را خواهیم خواند. و حاال بیایید همه برای تندرستیِ نوئمی به  "درود به تو ای مریم "وت کنیم و آنگاه دمی سک

 بانوی مان دعا کنیم. درود به تو ای مریم ... برای این کارِ خیر از شما سپاسگزارم. 
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