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کار روح القدس در راهنمایی کلیسا
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خواهران و برادران گرامی صبح به خیر!
بخش اول) .امروز مایلم بر کار روح القدس در راهنمایی کلیسا و هر کدام از ما به سوی حقیقت درنگ کنم.
عیسی خود به شاگردانش گفت  :روح القدس شما را به تمامیِ حقیقت راهبری خواهد کرد (یو  ،)61: 61چرا که او
خود" ،روح حقیقت" است (یو  61: 61؛  61: 61؛ .)61: 61
ما در روزگاری زندگی می کنیم که مردم بیشتر به حقیقت بدبین اند .بندیکت شانزدهم پیاپی از نسبی انگاری
سخن گفته است ،که گرایشی است به قطعی نگرفتنِ هیچ چیز و فکر کردن به این که حقیقت از هم رأیی یا از
چیزی که ما می پسندیم ناشی می شود .این پرسش پدید می آید :آیا "حقیقت" واقعاً وجود دارد؟ "آن" حقیقت
چیست؟ آیا می توان آن را فهمید؟ می توان آن را پیدا کرد؟ اینجا پرسشِ فرمانده رومی؛ پنتیوس پیالتس ،هنگامی
که عیسی معنای ژرف مأموریتش را برای او آشکار می کند ،در ذهن من می جوشد" :حقیقت چیست؟" (یو : 61
 .)11 ، 11پیالتس نمی تواند بفهمد که حقیقت در برابر او ایستاده است ،او نمی تواند در عیسی چهره حقیقت را
که چهره خداست ببیند .و با این حال عیسی دقیقاً همین است :حقیقت که در کمالِ زمان " تن گرفت" (یو ، 6 : 6
 ،)61و آمد تا در میان ما خانه کند ،باشد که ما آن را بدانیم .حقیقت ،مانند یک چیز ،کسب نشده ،حقیقت (با ما)
رویارو شده است .موضوع ،تملک نیست ،رویارویی با یک فرد است.
اما چه کسی می تواند ما را توانا سازد تا دریابیم که عیسی "آن" کالم حقیقت است؛ یکتا پسر مولودِ خدایِ پدر؟
پولس قدیس چنین می آموزد " :هیچ کس نمی تواند بگوید عیسی خداست ،مگر به وسیله روح القدس" (اول قرن
 .)1: 66خودِ هدیه مسیحِ برخاسته یعنی روح القدس است که ما را وامی دارد که حقیقت را بشناسیم .عیسی او را با
لفظ "پاراکلت" یعنی "آنکه به یاری ما می آید" توصیف می کند .او که برای استوار کردنِ ما در این سفرِ آگاهی در
کنار ماست و در شام آخر ،عیسی به شاگردان اطمینان می دهد که روح القدس همه چیز را به ایشان خواهد
آموخت و تمامی آنچه او گفته است را به یادِ ایشان خواهد آورد (یو .)61: 61
پس روح القدس چگونه در زندگی ما و کلیسا کار می کند تا ما را به حقیقت رهبری کند؟ او نخست کالمی را
که در دل ایمانداران اثر گذاشته ،یادآوری می کند و از راه همین کلمات – چنان که پیامبرانِ عهد عتیق پیش
گویی کرده بودند -قانونِ خدا در دلهای ما حک خواهد شد و در ما به سَنجه ای برای ارزیابی در تصمیم گیری ها و
راهنمایی در کارهای روزانه تبدیل می شود ؛ "اصلی" می شود برای زیستن .پیشگوییِ بزرگِ حزقیال به حقیقت
پیوسته است " :شما از تمامیِ ناپاکی هاتان پاک خواهید شد و من شما را از تمامیِ بُت هاتان پاک خواهم گردانید.
قلبی تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد  ...و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و
شما را در فرایض خویش راه خواهم برد تا فرمان های مرا نگاه دارید (حز  .)61: 61: 11به راستی که کردارِ ما از
ژرفای درونِ ما برمی آید ،خودِ قلب است که باید به خداوند بگرَوَد ،و هنگامی که ما خود را به روی او می گشاییم
روح القدس قلب ما را دیگرسان می کند.
بخش دوم) .آنگاه چنان که عیسی وعده داد روح القدس ما را " به تمام حقیقت" راهنمایی خواهد کرد (یو 61
 )61:؛ او نه تنها ما را به رویارویی با عیسی  ،کمالِ حقیقت ،راهنمایی می کند ،بلکه همچنین او ما را "به اندرونِ"
حقیقت راهنمایی می کند  ،یعنی او با بخشیدنِ معرفتِ همه امور خدا ،ما را وارد مشارکتی حتی ژرفتر با عیسی می
کند .و ما با کوشش خود نمی توانیم چنین چیزی را به دست آوریم .مگر آنکه خداوند ما را از درون روشن کند
وگرنه وجودِ مسیحی ما سطحی خواهد بود .سنت کلیسا تصدیق می کند که روحِ راستی با الهام کردنِ آن "معنای
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ایمان" در دلِ ما کار می کند همان که شورای واتیکان دو از طریق آن اعالم می کند " :مردمانِ خداوند از طریقِ
هدایتِ آموزه کلیسایی ،استوارانه به ایمان منتقل شده وفادار می مانند ،آنرا هر چه ژرفتر با داوریِ درست ،درون
کاوی می کنند ،و هر چه کاملتر آنرا در زندگی به کار می بندند ".بیایید از خودمان بپرسیم :آیا من به روی کارِ
روح القدس گشوده ام؟ آیا دعا می کنم که او مرا روشن کند؟ که مرا به امور خداوند حساستر کند؟
این دعایی است که ما باید هر روز انجام دهیم " :ای روح القدس ،دل مرا به روی کالم خدا بگشا ،دل مرا به روی
نیکی باز کن ،دل مرا هر روز به روی زیبایی خداوند بگشا" .مایلم از همه بپرسم :چند نفر از شما هر روز به روح
القدس دعا می کنید؟ افرادِ بسیاری نخواهند بود ،اما ما باید خواستِ عیسی را برآورده کنیم و هر روز رو به روح
القدس دعا کنیم که دل ما را به روی عیسی بگشاید.
بیایید به مریم بیاندیشیم او که " تمامی این چیزها را در دل خود نگاه می داشت و در دل خود به آنها می
اندیشید" (لو  .)16 ،61 : 6پذیرش کالم و حقایقِ ایمان به منظورِ بدل شدن به حیات ،زیرِ کار روح القدس حاصل
شده و افزایش می یابد .از این روی باید از مریم بیاموزیم ما باید "آری" او را دوباره زندگی کنیم؛ آمادگیِ آشکار او
برای پذیرش پسر خدا در زندگی اش را که از آن دم به بعد دگرگون شد .از راه روح القدس ،پدر و پسر با ما هم
خانه می شوند :ما "در خدا" و "از خدا" زندگی می کنیم .اما آیا هنوز زندگی ما به راستی مُلهم از خداوند است؟
من چه چیزهایی را پیش از خدا قرار دادم؟
خواهران و برادران گرامی ما باید خودمان را در روشنایِ روحِ قدّوس شستشو دهیم باشد که او ما را به حقیقتِ
خداوند راهنمایی کند ،خدایی که یگانه خداوندِ زندگی ما است .در این سال از خود بپرسیم که آیا براستی ما با
خواندن و تعمق بر نوشته های مقدس ،یا با مطالعه آموزشِ ایمان کلیسا یا دریافت منظمِ آیینهای سپاسگزاری
گامی برای بهتر شناختنِ مسیح و حقیقت ایمان برداشته ایم .به هر حال هم زمان از خود بپرسیم چه گامهایی برمی
داریم تا مطمئن باشیم که ایمان بر سراسر هستیِ ما فرمانروایی می کند .ما مسیحی " پاره وقت" نیستیم  ،که فقط
در بعضی اوقات ،در بعضی شرایط ،در بعضی تصمیمات مسیحی باشیم .هیچ کس نمی تواند اینگونه مسیحی باشد،
ما همیشه مسیحی هستیم! به تمامی! باشد که حقیقت مسیح که روح القدس آن را به ما می آموزد و به ما می
بخشد ،همیشه و به تمامی بر زندگی روزانه ما اثر کند .بیایید او را بیشتر بخوانیم باشد که او ما را در راه شاگردان
عیسی راهنمایی کند .بیایید او را هر روز بخوانیم .من به شما پیشنهاد می کنم :بیایید هر روز به روح القدس دعا
کنیم به این ترتیب روح القدس ما را به نزدیکی عیسی خواهد برد.
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