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 خواهران و برادران گرامی صبح به خیر!

فصل رستاخیز که با هدایتِ آیین سپاسگذاریِ کلیسا با شادی در آن به سر می بریم، بهه ماهام ما ها فصهلِ رو  

( بوسیلة عیسای برصلیب شده و برخاسته است. این زمانِ فهی،، بها ن هن 33: 3عطا شده )یو  "بی اندازه"القدس 

پ تیکاست )نزول رو  القدس( به پایان می رسد. رویدادی که در آن با فروریزشِ رو  بر مریم و رسوالنِ گِردآمده در 

 باالخانه، کلیسا از نو زنده می شود.

مهن ایاهان دارم بهه رو  القهدسا خداونهد و  "ت؟ در باورنامه ما با ایاان اعتراف می ک یم: اما رو  القدس کیس

. نخستین حقیقتی که ما در باورنامه از آن پ تیبانی می ک یم این است کهه رو  القهدس خداونهد "بخ  دة زندگی

هاان پرستش و ستای هی اسهت  است. این یا ی که او به راستی مان د پدر و پسر، خداوند است. او از نانب ما موردِ

که رو به پدر و پسر انجام می دهیم. براستی رو  القدس شخص سومِ سه گانة مقدس استا او هدیة عظهیم مسهیحِ 

برخاسته است که ذهن و دل ما را می گ اید که به عیسی به ع وانِ پسر فرستادة پدر ایاان بیاوریم و هاهان اسهت 

 ا راه اایی می ک د.  که ما را به دوستی و م ارکت با خد

به هر حال مایلم بر این حقیقت مارکز ک م که رو  القدس سرچ اة پایان ناپذیر زندگی خداونهد در مها اسهت. 

انسان در هر زمان و مکانی خواهانِ زندگیِ کامل و زیباستا یک زندگی م صفانه و خوب که مرگ مهدیهدش نک هد، 

رشد ک د. انسان هاچون رهگذری است که از بیابان های زندگی مهی بلکه بتواند هاچ ان ببالد و به سوی سرشاری 

گذرد، م  ة آبِ زنده، مازه و روان، آبی که بتواند م  گیِ ژرف او برای نور، ع ق، زیبایی و آرامش را فروب  اند. هاة 

پهدر حاصهل  ما این میل را احساس می ک یم! و عیسی این آب زنده را به ما می بخ د: او رو  القدس اسهت کهه از

من آمده ام ما ای ان حیات داشته باشه د، و آن را  "شده و عیسی آنرا در دلهای ما می ریزد. عیسی به ما می گوید: 

 (. 01: 01)یو  "به فراوانی داشته باش د

ایاهان  "پسهر فرسهتادة خهدا بهرای نجهات"عیسی به زن سامری وعده داد که: ماامی آنانکه به عیسی به ع وان 

آب  "(. عیسی آمد ما این 62- 5:  3ا  01: 3را به فراوانیِ بسیار خواهد داد )یو  "آب زنده"خودِ او به ای ان بیاورند، 

را که رو  القدس است به ما بدهد، باشد که زندگی ما بوسیلة خداوند راه اهایی شهود، بوسهیلة خداونهد بهه  "زنده

رد مسیحی یهک ونهود روحهانی اسهت، یا هی : فهرد حرکت درآید و بوسیلة خداوند مغذیه شود. وقتی می گوییم ف

مسیحی کسی است که در هااه گیِ با خداوند و با رو  القدس می اندی د و رفتار می ک د. اما از خود می پرسم : و 

آیا ما، ما در هااه گی با خداوند فکر می ک یم؟ آیا در مطابق با خداوند رفتار می ک یم؟ و آیا انازه مهی دههیم کهه 

زها که قطااً از سوی خدا نیست د ما را با خود ببرند؟ هر کدام از ما باید در ژرفای دل خود به این پرسهش خیلی چی

 پاسخ بدهد.

االن شاید از خودمان بپرسیم: چرا این آب ژرفایِ م  گی ما را سیراب می ک د؟ می دانیم که آب بهرای زنهدگی 

شوید، زمین را بارور می ک د. در نامه بهه رومیهان ایهن  ضروری استا بدونِ آب می میریما آب سیراب می ک د، می

:  5)روم  "محبت خداوند بوسیلة رو  القدس که به ما داده شده، در دلهای ما ریخته شده است "کالم را می یابیم: 

می  ، هدیة آن برخاسته است که در ما خانه می ک د، ما را پالوده می ک د، ما نورانی"آب زنده"(. رو  القدسا آن 5
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ک د، نو می ک د، دگرگون می ک د، چراکه او ما را در زندگیِ خودِ خدا که محبت است، شریک می سازد. از هاهین 

محبهت، شهادی، آرامهش،  "ههای آن کههرو است که پولس رسول می گوید زندگی مسیحی با رو  القهدس و میهوه

( هست د به ن هبش در مهی آیهد. رو  63-66 : 5)غال  "پایداری، مهربانی، خوبی، وفاداری، مالیات و خوی ت داری

 به حیات االهی مارفی می ک د.  "فرزندان در یکتا پسر "به ع وان القدس ما را 

زیرا  "در ب د دیگری از نامه به رومیان که بارها یادآوری شده : پولس قدیس با این ناالت ناع ب دی می ک د: 

د. چرا که شاا ... رو  پسر خواندگی را یافته اید که به واسهطة آن آنانکه از رو  خدا هدایت می شوند، پسران خدای 

. و رو ، خود با رو ِ ما شهادت می دهد که ما فرزندان خهداییم و اگهر فرزنهدانیم، پهس "ابّا، پدر"ندا در می دهیم: 

ر نهالل او نیهز وارثان نیز هستیم، یا ی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشهیم، د

(. این هدیة گرانبهایی است که رو  القدس برای دلهای مها مهی آورد: زنهدگیِ 01-03:  8شریک خواهیم بود )روم 

خودِ خدا، زندگیِ فرزندانِ راستین، رابطه ای صهایاانه، در آزادی، اعتاهاد، محبهت و رحاهت خداونهد. ایهن رابطهه 

راد دور و نزدیک را هاواره هاچون برادران و خواهران در مسیح، به هاچ ین درکی مازه از دیگران به ما می دهدا اف

 دیدة احترام و محبت نگریستن.

رو  القدس به ما می آموزد که با چ اانِ مسیح ببی یم، ما چ ان زندگی ک یم که مسیح زیسهت، مها زنهدگی را 

دگی ما را سیراب مهی ک هد از ایهن چ ان بفهایم که او فهاید. برای این است که آب زنده، که رو  القدس است، زن

روست که به ما می گوید که خدا ما را چون فرزندانش دوست دارد، و ما می موانیم خدا را چون فرزنهدانش محبهت 

ک یم، و با فی، او می موانیم مان د عیسی هاچون فرزندان خدا زندگی ک یم. و ما، آیا ما به رو  القدس گوش مهی 

می گوید؟ او می گوید: خدا مو را دوست دارد. او این را به ما می گوید. خدا مو را دوست ک یم؟ رو  القدس به ما چه 

دارد. خدا از مو خوشش می آید. آیا ما واقاا خدا و دیگران را هاچون عیسی محبهت مهی ک هیم؟ بگهذاریم کهه رو  

حبت است، خدا م تظر ما اسهت، القدس ما را هدایت ک د، بگذاریم که با دلهای ما سخن بگوید و به ما بگوید: خدا م

خدا پدر است، خدا مان د پدری راستین ما را دوست دارد، او واقااً ما را دوست دارد و م ها رو  القدس می مواند این 

را در دلهای ما ندا ک د. بیایید صدای رو  القدس را ب  ویم، بیایید به رو  القدس گوش بسپاریم، و باشد که مها در 

 و رحات و بخ ش پیش برویم. سپاسگذارم.این مسیرِ محبت 
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