روح و همبستگی

راه مسیح
اعتقاد در دیدار

اعمال دینی مسیحیت
همبستگی

انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند .ما در جمع های زیادی با هم همبستگی
داریم :در خانواده ،در محیط کار ،با همسایگان ،در انجمن ها – و در کلیسا .همه اینها هدیه ای از طرف
خداست.
مراسم عبادت ،جمع مهمی برای همبستگی مسیحیان است .در این مراسم ،ما به همراه مسیحیان دیگر به خدا
مراجعه می کنیم و احساس می کنیم که خدا با ما حرف می زند .عالوه بر مراسم عبادت ،جمع های دیگری
نیز در رابطه با کلیسا وجود دارد .مانند محفل های مطالعاتی ،گروه هایی که با هم غذا می خورند ،انجمن
هایی که به نیازمندان کمک می کنند و غیره .همه گروه هایی که در رابطه با کلیسا وجود دارند ،در محل
کلیسا دور هم جمع نمی شوند .بعضی از آنها در ساختمان های مخصوص انجمن ها و بعضی نیز در خانه
های خصوصی دور هم جمع می شوند.

(پنتیکاست)
عید پنجاهه ِ

خدا همبستگی را از طریق روح خود ایجاد می کند .در کلیسا ،به ویژه در عید پنجاهه روح خدا را گرامی می
داریم .در اینجا روایتی را می شنویم که چگونه خدا ،بعد از آنکه عیسی به آسمان عروج کرد ،روح القدس را
به زمین فرستاد .برای ما یادآوری می شود که خدا اکنون از طریق روح خود نزد ماست ،این روح آرامش
ایجاد کرده و به ما کمک می کند که پیام مسیحیت را درک کنیم.
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همبستگی در مراسم عبادت

در مراسم عبادت ،همبستگی با خدا و با یکدیگر واقعی می شود :هنگامی که با هم سرودهای مذهبی
می خوانیم ،اعتقاد خود را به دین اعالم می کنیم ،دعای ربانی می گوییم  ،و هنگامی که به متون کتاب
مقدس و موعظه گوش می دهیم.
بعضی از اجزاء مراسم عبادت از اولین جماعت مسیحیان سرچشمه می گیرد:
آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسوالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند.
(کتاب اعمال رسوالن )2,42

همبستگی مسیحی به ویژه هنگام تعمید و عشای ربانی آشکار می شود .هنگام تعمید،
کشیش دعا می کند که شخص تعمید شونده «عضو جماعت» شود .این نکته تاکیدی بر
این است که هر شخص تعمید شده متعلق به جامعه همبسته مسیحیان است
– هم به صورت محلی و هم در سطح جهانی .در مراسم عشای ربانی،
همبستگی ما به این صورت برجسته می شود که با هم غذا می خوریم به
عنوان تکرارآخرین شام عیسی که با شاگردان خود صرف کرد.
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اصول اعتقادی
روح خدا در آفرینش

روح خدا در محل حاضر بود وقتی که خدا آسمان و زمین را آفرید و وقتی خدا انسان را آفرید.
یهوه خدا  ...در بینی او نَف َِس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد... .
یهوه خدا فرمود« :نیکو نیست آدم تنها باشد».
(کتاب اول موسی  7 ،2و )18

روح خدا نیروی حیاتی در هر انسانی است ،و ما برای زندگی در همبستگی
با خدا و انسانهای دیگر آفریده شده ایم.

روح خدا بر عیسی

روح خدا به صورت خاصی بر عیسی بود .او در اوایل فعالیت خود ،از این کلمات درباره خود
استفاده می کند:
روح خداوند بر من است ،زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و
مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعالم کنم ،و
ستمدیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعالم نمایم.
(انجیل لوقا )4,18-19
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روح خدا در کلیسا

ما اعتقاد داریم که روح خدا از طریق ایمان و زندگی کلیسا با ما دیدار می کند .کلمه کلیسا فقط عنوان
یک ساختمان نیست ،بلکه عنوان همبستگی مسیحیان نیز می باشد :هم در سطح جهانی و هم در سطح
محلی.
ما به روح القدس ،کلیسای مقدس ،مشارکت مقدسین ایمان داریم.
(از اعتقاد نامه)

تجربه روح خدا
ما به صورت های متفاوتی روح القدس را در زندگی خود تجربه می کنیم .روح القدس اعتماد و شادی
زندگی می بخشد ،دلداری می دهد ،همبستگی جمعی زنده می آفریند ،حرف های کتاب مقدس را به
زندگی مربوط می کند و به ما انگیزه می دهد که عیسی را سرمشق خود قرار داده و عشق به همنوع
را در رابطه با انسانهای دیگر پیشه کنیم .ما ایمان داریم که روح القدس همه جا حاضر است با اینکه
نمی توانیم آنرا ببینیم و همیشه نمی توانیم آنرا حس کنیم.

کتاب مقدس به زبانهای مختلف
از آنجا که خدا خواستار همبستگی با همه انسانهاست ،روح القدس بر تفاوت های قومی ،ملی و
زبانی غالب می شود .این نکته به این صورت برجسته می شود که شاگردان مسیح در روز عید
پنجاهه به زبانهای مختلفی حرف می زدند چون آنها از روح القدس پر شده بودند .خدا به همه
زبانها حرف می زند ،و به این دلیل مسیحیان کتاب مقدس را به زبان مادری خود می خوانند.
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روایات دین مسیحیت
در روایت پنجاهه می شنویم که وقتی که روح خدا در آنها اثر کرد ،چه اتفاقی برای انسانها افتاد.
چون روز ِپنتیکاست فرا رسید ،همه یکدل در یک جا جمع بودند که ناگاه
صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانهای را که در آن
نشسته بودند ،به تمامی پر کرد .آنگاه ،زبانههایی دیدند همچون زبانههای
آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت .سپس همه از
روحالقدس پُر گشتند و آنگونه که روح بدیشان قدرت تکلّم میبخشید ،به
زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند.
یهودیان خداترس ،از همۀ ممالک زیر آسمان ،در اورشلیم
در آن روزها،
ِ
به سر میبردند .چون این صدا برخاست ،جماعتی گردآمده ،غرق شگفتی
شدند ،زیرا هر یک از ایشان میشنید که آنان به زبان خودش سخن
میگویند.
(کتاب اعمال رسوالن )2,1-6
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پس از عروج مسیح ،شاگردان او پشت درهای بسته نشسته و از مخالفان عیسی می ترسیدند .وقتی روح
القدس آنها را پر کرد ،ترس آنها از بین رفت و جرات یافتند بیرون روند ،زندگی کنند و درباره زندگی و
اعمال عیسی صحبت کنند.
بسیاری چیزها می تواند انسان را گرفتار کند ،مانند ترس از قضاوت ،تنهایی ،شر ،بیماری ،غم و غیره.
در میان همه چیزهایی که می تواند ما را گرفتار کند ،روح القدس خدا به یاری انسان آمده و می خواهد
ما را دوباره در همبستگی و آزادی قرار دهد.
چراکه شما روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان باشید ،بلکه روح
پسرخواندگی را یافتهاید که بهواسطۀ آن ندا درمیدهیم« :اَبّا ،پدر».
و روح نیز در ضعف ما به یاریمان میآید ،زیرا نمیدانیم چگونه باید دعا
کنیم.
ا ّما روح با نالههایی بیانناشدنی برای ما شفاعت می کند...
(نامه به رومیان  15 ،8و )27-26
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مصاحبه اعتقادی
آقای الف مردی  40ساله است که  14سال است که مسیحی می باشد .ایشان می گوید:
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برای بسیاری از مردم ،پنجاهه عید نامشخصی از مجموعه عیدهای مسیحی است.
داشتن تصور روشنی از روح القدس همیشه چالش بزرگی است چون برای بسیاری
مردم ،روح القدس بخش غیر مشخص و غیر قابل درک خداست .دلیل آن بعضا این
است که ما بعنوان مسیحی اغلب اثر روح القدس را تجربه می کنیم بدون اینکه لزوما
بتوانیم تجربه و احساس خود را به زبان بیاوریم.
روح القدس برای من به طور هرروزه آگاهی بخش است و به من یاری می کند که
صدای خدا را بشنوم و نیاز همنوع خود را ببینم .عید پنجاهه ،تولد کلیسا و زمان تجدید
حیات است.
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