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«اگر مرا دوست دارید ،دستورهای مرا اطاعت
خواهید كرد 16و من از پدر درخواست خواهم كرد
و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد كه همیشه با
شما بماند. 17یعنی همان روح راستی كه جهان
نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد
ولی شما او را میشناسید ،چون او نزد شما میماند
و در خود شما خواهد بود18« .شما را تنها
نمیگذارم ،نزد شما برمیگردم. 19پس از اندک
زمانی ،جهان دیگر مرا نخواهد دید ا ّما شما مرا
خواهید دید و چون من زندهام شما هم خواهید
زیست. 20در آن روز خواهید دانست كه من در
پدر هستم و شما در من و من در شما21« .هرکه احكام مرا قبول كند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است كه مرا
دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر
خواهم ساخت»22 .یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید« :ای خداوند ،چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی
ا ّما نه به جهان؟» 23عیسی در جواب او گفت« :هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من
او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند. 24کسیکه مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل
نمیكند .آنچه شما میشنوید از خودم نیست بلكه از پدری كه مرا فرستاده است25« .این چیزها را وقتی هنوز با شما
هستم میگویم26 ،ا ّما پشتیبان شما یعنی روحالقدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد همهچیز را به شما تعلیم خواهد داد و
آنچه را به شما گفتهام بهیاد شما خواهد آورد.
«27آرامش برای شما بجا میگذارم ،من آرامش خود را به شما میدهم .جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من
به شما میدهم بدهد .دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.
در نظرسنجی ،آمارگیران بیشتر مردم جهان خودشان را بهتر از دیگرن ارزیابی می کنند .با وجود آنکه مردم
بسیاری در جهان وجود دارند ،هر کس از آنها فکر می کند که او مهم تر از همه افرد دیگر در جهان است! در
عین حال گنجایش برای همه انسان ها در بهترین جای دنیا وجود ندارد .به همین دلیل است که مردم بارها و بارها
برای بهترین جا در دنیا مبارزه می کنند .ما انسانها روح خدا را نداریم .ما از این زمین آمده ایم .به همین دلیل بخشی
از طبیعت ما این است تا تالش کنیم خودمان را مهم تر از دیگران بسازیم .ما در مورد آن بسیار ناراضی هستیم .و
همیشه با یکدیگر مبارزه می کنیم و این جنگ باعث می شود که ما تنها بمانیم .در عین حال ما انسان ها نیاز به ارتباط با
یکدیگر داریم! ما عشق دیگران را می خواهیم! ما نیاز داریم از طرف دیگران پذیرفته شویم! ما نیاز داریم دیگران به
ما احترام بگذارند! و اگر ما همه ی این ها را نداریم ،یعنی روابط ما نمیتواند کار کند .این کار ,ما را بیمار خواهد
کرد .در مورد چنین شخصی گفته شده است" :او توسط همه ارواح خوب رها شده است!" :مانند یتیمان بدون پدر و
مادر .ما سعی می کنیم همه ی رنج ها را به تنهایی برداریم .ما هر گونه نگرانی و گناه مان را بر دوش می گیریم .ما
خودمان را از طریق خودخواهی نابود می کنیم!
عشق خدا متفاوت از عشق انسان است .عشق خدا به دنبال خودخواهی نیست ،او خود را برای کمک به دیگران آماده
می کند .عشق خدا همیشه می خواهد چیزه بیشتری را بدهد؛ عشق خدا می خواهد بیشتر و بیشتر کمک کند .چگونه
انسانها می توانند به این عشق خدا بازگردند؟ چگونه این عشق می تواند در میان نفرت جهان دوباره رشد کند؟ چگونه
انسان ها می توانند دوباره روابط با یک دیگررا پیدا کنند؟ آیا عشق خداوند درون ما ممکن است؟ آیا ما می توانیم
اعمال بزرگ خداوند را در اینجا در میان زمین تجربه کنیم؟ آیا می توانیم به جای جستجوی عالقه خودمان عالقه
برای زندگی دیگرن را جلب کنیم؟ خدا مرز محدود بین انسان و خداوند را شکست .او این کار را از طریق روح القدس
انجام داد .به همین دلیل عشق امکان پذیر است! همچنین در بین ما انسانها .ما می توانیم دیگرن را دوست داشته باشیم و
به این دلیل است که خدا با ما است .هنگامی که روح القدس در ما است ،به این معنی است که خدای پدر و پسر و روح
القدس شخصا در ما حضور دارد .خداوند در ما زندگی می کند! خداوند در ساختمان ،یا در موسیقی زیبا و یا طبیعت
یافت نمی شود ،بلکه توسط روح القدس در ما حضور دارد.
و این دقیقا همان چیزی است که در زندگی ما اهمیت دارد .ما به روح القدس نیاز داریم و بنابراین نباید مجبور به تنهایی
باشیم .کسی که عشق را در درون قلب خودش دنبال می کند بیهوده تالش می کند .عشق یک ویژگی شخصیتی از ما
انسان ها نیست .همچنین نمی تواند توسط یک ربات کنترل شده باشد .اما عشق شخصیت خداست .خداوند همین عشق
است ،زیرا شخصیت او عشق پاک است .و آنچه روح القدس ایجاد می کند ،از سر چشمه همین عشق می آید.

در جشن امروز ,پنطیکاست ،عیسی در مورد این روح القدس و در مورد عشق صحبت می کند .گاهی عیسی در
مورد آثار عشق که مسیحیان انجام می دهند صحبت می کند .و گاهی اوقات از کار روح القدس صحبت می کند :به
عنوان مثال ،عیسی به ما می گوید» :اگر مرا دوست دارید ،دستورهای مرا اطاعت خواهید كرد«
و درست در جمله بعدی ،او از کار روح القدس توضیح می دهد ...
» من از پدر درخواست خواهم كرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد كه همیشه با شما بماند .یعنی همان روح
راستی كه جهان نمیتواند بپذیرد«
روح خدا آنقدر به انسان نزدیک است که غیرممکن است کار انسان و کار روح القدس اختالف داشته باشد" :خدا در کجا کار می کند؟ و
مداخالت انسانی کجاست؟ عیسی به این نکته با اشاره به نیکودیموس گفت :روح خدا مانند باد است .شما می توانید آن را بشنوید و می
توانید ببینید که درختان حرکت می کنند ،اما نمی توانید بگویید از کجا می آید و کجا می رود .و این کار همان مثل کار روح القدس است .تمام
زندگی مسیحی از ابتدا تا انتها در روح القدس ریشه دارد .ما از طریق روح القدس به عیسی ایمان داریم و از طریق همین روح القدس می
توانیم کتاب مقدس را درک کنیم .از طریق روح القدس عشق خدا امکان پذیر است .همانطور که همه هدایای روح القدس از خداست.
از زمان پنطیکاست ،ما می توانیم همسایگانمان را از طریق این عشق مالقات کنیم .ما نباید همان اشتباهی را که آدم و حوا کردند انجام دهیم.
ما بر پایه خدا ایستاده ایم و از هدیه خوب خدا سو استفاده کنیم و خودمان را خدا کنیم .این غرور نیز می تواند در میان مسیحیان هم باشد.
بنابراین مهم است که تفاوت بین کار انسان و کار خداوند را تشخیص دهیم .مارتین لوتر این مقاله را در مورد روح القدس توصیف کرد.

من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او بروم بلکه این
روح القدس بوده که من را از طریق کالم خدا فرا خوانده و با نشان دادن رحمت و ایمان حقیقی به من ،باعث شد آن را دریافت
کنم .روح القدس به تنهایی به من قدرت می دهد تا کتاب مقدس را درک کنم .روح القدس به تنهایی قدرت من را برای دوست
داشتن دیگران به ارمغان می آورد .روح القدس به تنهایی به من قدرت می دهد تا من کلمات درست را برای این افراد به کار
ببرم .و روح القدس به تنهایی به من قدرت می دهد تا در آخرین لحظه بتوانم اعتقاد داشته باشم که خدا من را در آغوش خود
نگه خوهد داشت و من را به پادشاهی ابدی خود خواهد برد .عیسی به ما می گوید که روح او همیشه با ماست .روح القدس ما
را از خود نجات می دهد .بنابراین ما هرگز نباید تنها باشیم .ما مثل یتیمان نیستیم که بدون والدین باشیم .ما می دانیم که عیسی از
طریق روح القدس با ما است.
هر کاری که ما انجام می دهیم به این روح خدا وابسته است .هنگامی که عیسی مسیح به ما می گوید که ما از طریق غسل تعمید نجات می
یابیم ،گفته می شود که ما در این عشق ,ایمن شده ایم و بسیار ارتباط با عیسی دارد .هم چنین گفته شده است که شما فرزندان او هستید .سپس
گفته شده است که شما در صلح خواهید بود .همین طور گفته شده است که شما می توانید صلحی را درک کنید که باالتر و ماورای این جهان
مادی خواهد بود .بنابراین اجازه ندهید قلب شما ترسان شود .آمین.

