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روح القدس  ،زندگی کلیسا

دوستان گرامی  ،هر سال ما مسیحیان پنجاه روز پس از

گرانبها را به جهان تقدیم کرد که ثمره مرگ و رستاخیز

عید رستاخیز خداوندمان عیسی مسیح عید پنطیکاست

پسر محبوب وی می باشد و آن عطیه همان کلیسای

یعنی نزول روح القدس بر کلیسا را جشن می گیریم .

مقدسی (جماعت ایمانداران) می باشد که زندگی خود را

طبق تعالیم کلیسا که ریشه در کتاب مقدس دارد ،

از حضور همیشگی روح القدس در وی دریافت می کند.

روح القدس شخص سوم سه گانه مقدس است که از پدر و

کلیسا مأموریت یافت تا آخر زمان و با قدرت روح القدس

پسر صادر میگردد و همانند آنها مورد پرستش و تکریم ما

مژده انجیل را به همه ملتها برساند و برای انجام دادن این

مسیحیان می باشد .پیام اصلی عید نزول روح القدس بر

مأموریت رنجهای زیادی متحمل خواهد شد .یعنی کلیسا

شاگردان با راز و رسالت کلیسای مقدس ارتباط دارد.

باید همان راهی را طی کند که خداوندش برای نجات

خداوندمان عیسی مسیح قبل از صعود باشکوهش به

بشریت طی نمود .عیسی به شاگردانش گفت " :خوب

آسمان به آنها فرموده بود" :چون روح القدس بر شما

توجه کنید  ،من شما را مانند گوسفندان به میان گرگها

میاید .قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود  ،در

می فرستم  .شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی

اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط

آزار باشید .مواظب باشید  ،زیرا مردم شما را تحویل

عالم" (اعمال رسوالن باب  1آیه .)8

دادگاهها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه

طبق این ایات منشأ قدرت و شجاعت کلیسا جهت
رساندن مژده انجیل نجات بخش به همه ملتها
روح القدس می باشد .به محض اینکه رسوالن روح القدس
را دریافت کرده بیرون آمدند و شروع به اعالم مژده مرگ
و رستاخیز عیسی مسیح نمودند و در اثر این شهادت
بسیاری از یهودیان ایمان آوردند و از فیض نجات به نام
عیسی مستفیض گشتند (رجوع شود به اعمال رسوالن
باب  2آیه .)22-63
رویداد نزول روح القدس بر شاگردان مصادف با تولد

خواهند زد .و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و

تاریخ دوهزار ساله ی کلیسا به ما یادآوری می کند که

کلیسای واحد  ،مقدس  ،جامع و رسولی می باشد .در

قدرتهای زیادی سعی کردند از راه آزار و جفا رساندن به

چنین روزی خدای مهربان عطیه ای بسیار با ارزش و

کلیسا آنرا ساکت نمایند و از بین ببرند اما این قدرتها

پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت
دهید .اما وقتی شما را دستگیر می کنند  ،نگران نباشید
که چه چیز و چطور بگویید چون در همان وقت آنچه باید
بگویید به شما داده خواهد شد .زیرا گوینده شما نیستید ،
بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن
می گوید( ".انجیل متی باب  11ایه .)21-13

خاموش شدند و کلیسا زنده است و به رسالت

می کنند که قدرت کلیسا از زیادی تعداد اعضایش نشأت

تبشیری اش ادامه میدهد .توسط خون شهیدان

می گیرد  ،در حالیکه چنین تفکری با تعالیم انجیل و

کلیسای مسیح قویتر و نیرومند تر میشود .همچنین

تجربیات کلیسا مغایرت دارد .احیا کنندگان کلیسا کسانی

پطرس رسول رهبر کلیسا که در راه مسیح شهید شد

هستند که ایمانی عمیق و امیدی بزرگ به روح القدس

می فرماید" :از اینکه در رنجهای مسیح شریک شده اید،

دارند و به او اجازه میدهند تا اینکه آنها را به شاهدان

شادمان باشید تا در وقتیکه جالل او ظاهر شود  ،شادی

شایسته و مورد اطمینان عیسی مسیح را مبدل می کند.

و خوشی شما کامل گردد .خوشابحال شما اگر به خاطر

سرور و نجات دهندمان عیسی می فرماید" :ای گله

نام مسیح به شما دشنام دهند  ،زیرا در آن صورت ،

کوچک هیچ نترسید  ،زیرا خوشی پدر شما در این است

روح پر جالل الهی در شما ساکن است" (رساله اول
پطرس باب  2آیه . )12-16
دوستان عزیز  ،خدا را برای فیض نزول روح القدس بر
کلیسای مقدس شکر و سپاس گوییم  .بیاد آوریم که هر
یک از ما به هیکل روح القدس و سنگ زنده کلیسا
مبدل شده است  .این دگرگونی شگفت انگیز و اسرار
آمیز را توسط راز تعمید که دریافت کرده ایم امکان
پذیر شده است  ،از آن روز روح القدس سرچشمه
زندگی مسیحی ما گشت  ،توسط او مسح شده و از
عطایای او پر گشتیم تا اینکه در احیای کلیسا و پیشبرد
رسالت مقدس آن فعاالنه شرکت نماییم  .پولس رسول
کلیسا را به بدن مسیح تشبیه کرد .در رساله اولش به

که آن پادشاهی را به شما عطا کند" (انجیل لوقا باب 12
آیه .)62

ما امروز از لحاظ تعداد یک گله کوچک هستیم اما با
قدرت روح القدس می توانیم کارهای عجیب و
محبت آمیز خدا را به مردم نمایان سازیم  .بگذاریم تا
عید پنطیکاست امسال فرصتی باشد تا هر یک از ما با
نگاه نوین و قلبی مملو از عشق و عالقه به شخص مسیح
و کلیسای مقدس او راه شهادت دادن و شهید شدن را
با کمال شادی و آرامش طی کنیم .
عید باشکوه نزول روح القدس بر کلیسا به شما
عزیزان تبریک می گویم .

قرنتیان اینطور می نویسد " :زیرا چنانکه بدن یکی است
و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر چه
بسیار اند یک بدن می باشد  ،همچنین در مورد مسیح

خدمتگزار شما

نیز چنین می باشد  .زیرا که جمیع ما به یک روح در
یک بدن تعمید یافتیم  .خواه یهود  ،خواه یونانی  ،خواه
غالم  ،خواه آزاد و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم .
زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است" (باب 12
آیه .)12-12
جای تأسف است که بعضی از ما با دیدن تعداد کم
مسیحیان احساس ضعف و نوامیدی می کنند  ،چون فکر

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

نه مرادم نه مریدم
نه پیامم نه کالمم
نه سالمم نه علیکم
نه سپیدم نه سیاهم
نه چنانم که تو گویی
نه چنینم که تو خوانی
و نه آنگونه که گفتند و شنیدی
نه سمائم نه زمینم
نه به زنجیر کسی بسته ام و برده دینم
نه سرابم
نه برای دل تنهایی تو جام شرابم
نه گرفتار و اسیرم
نه حقیرم
نه فرستاده پیرم
نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم
نه جهنم نه بهشتم
چُنین است سرشتم
این سخن را من از امروز نه گفتم  ،نه نوشتم
بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم ...
گر به این نقطه رسیدی
به تو سر بسته و در پرده بگویم
تا کسی نشنود این راز گهربار جهان را
آنچه گفتند و سُرودند تو آنی
خودِ تو جان جهانی
گر نهانی و عیانی
تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطه عشقی
تو خود اسرار نهانی
تو خود باغ بهشتی
تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی
به تو سوگند
که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افالک
بزرگی
نه که جُزئی
نه که چون آب در اندام سَبوئی
تو خود اویی به خود آی
تا در خانه متروکه هر کس ننشینی و
بجز روشنی شعشعه پرتو خود هیچ نبینی
و گل وصل بچینی ...

موالنا جالل الدین رومی بلخی

آموخته ام که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه ،رختخواب
خرید ولی خواب نه ،ساعت خرید ولی زمان نه،
می توان مقام خرید ولی احترام نه،
می توان کتاب خرید ولی دانش نه ،دارو خرید ولی سالمتی نه ،خانه
خرید ولی زندگی نه و باالخره ،
می توان قلب خرید ،ولی عشق را نه.
آموخته ام  ...که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی
است که به من می گوید :تو مرا شاد کردی
آموخته ام  ...که مهربان بودن ،بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام  ...که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی ،نه گفت
آموخته ام  ...که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک
کردنش نیستم دعا کنم
آموخته ام  ...که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی
بودن را انتظار دارد ،همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با
وی به دور از جدی بودن باشیم
آموخته ام  ...که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد ،فقط
دستی است برای گرفتن دست او ،و قلبی است برای فهمیدن وی
آموخته ام  ...که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در
کودکی ،شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
آموخته ام  ...که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است ،هر چه به
انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
آموخته ام  ...که پول شخصیت نمی خرد
آموخته ام  ...که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را
تماشایی می کند
آموخته ام  ...که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید .پس چه
چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به
دست بیاورم
آموخته ام  ...که چشم پوشی از حقایق ،آنها را تغییر نمی دهد
آموخته ام  ...که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
آموخته ام  ...که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی
جدی از سوی ما را دارد
آموخته ام  ...که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که
عاشق بشویم
آموخته ام  ...که زندگی دشوار است ،اما من از او سخت ترم
آموخته ام  ...که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند ،بلکه شخص
دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
آموخته ام  ...که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او
بیشتر بگویم دوستش دارم
آموخته ام  ...که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن ،نگاه
را وسعت داد

چارلی چاپلین

پنطکاست چیست؟

کلمه ایست یونانی به معنی ((پنجاه روز بعد))  ،پنجاه روز بعد از برخاستن مسیح از مرر

 ،ننارامی

که شاگردان مسیح در اتاقی در حال دعا بودند  ،ناگهان صدای باد تندی بره گرور رسریدز از شرد
باد ،در و پنجره نا باز شدندز آنااه زبانه نای آتش بر سر نر یک از ایشان قررار گرترت ز ایرن رو
خدا بود که بر آنران تررود آمرده برود و پرر از رو ا شردوب شرده بودنردز دیارر شراگردان ترسری
نداشتند ،پس به خیابانهای اورشلیم رتتند و مژده برخاستن مسیح از مر

را به نماان اعالم کردندز

با اینکه یهودیران خرار ی زیرادی از سراسرر مما رک آن زمران بره مناسرصت عیرد تعرح و بعرد عیرد
پنطکاست در اورشلیم بودند  ،اما نر یک از ایشان مژده نجا
می شنیدز معنی این کار خداوند این بود که نجا

را از شاگردان مسیح به زبان خودر

برای نمه ملل است ز بره نمرین د یرل بعرد از آن ،

شاگردان مسیح در سراسر هان آن روز پراکنده شدند تا مژده به گور نمه مردمان برسدز

روز پنطکاست را روز تولد کلیسا نیز می نامند .تولد کلیسا مبارک باد!

چطور ميتوان "خوب" يا "درست" را تشخیص داد؟
سئوال  :خيلي وقتها تشخيص خوب از بد بسيار مشكل است ...بنابراين انتخاب صحيح مشكلتر ميشود .خواهش دارم در اين موورد
مرا راهنمايي كنيد.
جواب :نه تنها تشخيص خوب از بد مشكل است ،بلكه يافتن خوبي و منطبق شدن با آن و اينكه كدام راه خووب اسوت و كودامين
بهتر ،مراحل سخت بعدي ميباشند.
در يكي از آئين هاي عبادي دعايي داريم بدين مضمون :خدايا ،در نيكوي ددرانوهات ،قووم خوود را در هنموام دعوا بسووي افكوار و
تصميمات صحيح هدايت فرما تا آنچه را كه بايد انجام دهد ببيند و نيروي انجام آنچه را كه ديده است ،از درگاهت بيابد.
و اما چمونمي تشخيص :اولين مرحله در تشخيص ،جدا كردن خوب از بد است ،و بعد از آن ،تشخيص خوب از بهتر (در اينجا بهتر:
كدام بنفع شخص من است)! بهترين راهي كه يك شخص ميتواند براي خود انتخاب كند صرفاً در تأمين منافع شخصوي نيسوت،
بلكه بايد در آنچه كه شايسته و نيكوست ،راه خود را بيابد.
الف) خوب را از بد تميز دادن :اگر به متن گناه اوليه در كتابمقدس مراجعه كنيد ،متوجه نكته بسيار جالبي ميشويد .در اين موتن
بدي يا شرارت ،با ظاهري بسيار آراسته خود را نشان ميدهد .بايد بدانيد كه هيچ انسان نرمالي با ديدن چهوره واقعوي بودي،
هرگز آن را انتخاب نميكند .انسان به زيبايي و شايستمي اهميت بسيار ميدهد .به همين خاطر در متن مذكور ،مار در نهايت
زرنمي با زن صحبت ميكند .بنحوي كه عاقبت« ...چون زن ديد آن درخت براي خوراك نيكوست و بنظر خوشنما و درختوي
دلپذير و حكمت افزاست ،دس از ميوهاش بمرفت و بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد» (كتاب ديدايش  .)6 :3تشخيص
نيك از بد سخت است ،دقيقاً به همين دليل كه بدي غالب اوقات با ظاهري فريبنده نمايان ميگردد .بنا به گفته خداونود موا:
لهذا ،از ميوههاي ايشان ،ايشان را خواهيد شناخت (انجيل متي .)02 :7
اگر متن مورد نظرمان را در ديدايش باب  3ادامه دهيد ،خواهيد ديد كه حوا و آدم با خوردن آن ميووه بوه آرزوي كوه داشوتند
(يعني مثل خدا شدن) نرسيدند ،بلكه متوجه ضعف خويش گشته خود را با برگها دوشاندند و بدنبال سر دناهي ،خود را مخفوي
ساختند (ديدايش .)7 :3
اما بايد يادآور شوم كه نتيجه يك انتخاب غلط گاهي بالفاصله خود را نشان ميدهد و گاهي هم متاسفانه دير متوجه آن موي
شويم( .به متن رساله به روميان باب  6آيات  02الي  03مراجعه كنيد).
ب) تشخيص آنچه خوب و نيكوست و آنچه صرفاً منافع شخصي را تأمين ميكند :اين انتخاب سختتريست و مستلزم آن ميباشد
كه فرد از يك تربيت بسيار صاف و صادق برخوردار باشد (كه اين كمياب است) .در اين مرحله بايد يواد بميوريم كوه بودرون
خويش بنمريم و صداي درونمان را بشنويم .براي كساني كه عادت دارند دعا كنند ،اين كار نسبتاً آسانتر است .زيرا ميتواننود
در هنمام دعا با هدا يت روح خدا درونشان را بنمرند .نكته جالبي كه در انجيل لوقا در اين رابطه مييابيم آن است كه عيسوي
به عنوان يك انسان ،فقط براي تشكر از خودا بوراي اعموال شومفتش دعوا نميكنود و يوا اينكوه صورفاً از او نيوروي انجوام
مأموريتوووووووووش را نميطلبد ،بلكه بارها به خلوت ميرفت تا بتواند آنچه را كه نيكوترين است دريابد و اجرا كند.
مرحله تصميمگيري :گاهي هم نيك را از بد تشخيص مي دهيم ،ولي قادر به انجام آن نيستيم (رجوع كنيد به رساله روميان بواب 7
آيات  51الي .)03
بطور كلي بشر قادر است هر آنچه را كه نيكوست و از خدا ميآيد در خود دريابد؛ ولي در عين حال نيرويي در او فعال است كه وي
را به مخالفت با خوبي و نيكي ميكشاند .بنابراين انسان نميتواند همواره با نيروي خود (يعني هووش و فكور و اسوتدول و علوم و
حكمت و  )...موفق به انتخاب خوبي و مبادرت بدان كند ،زيرا هيچكس كامالً صادق و راست نيست .اين جراحت انسان گناه اوليوه
ناميدهاند.
تربيت سالمي كه بشر را از وجدان روشن بهرهمند گرداند ،ميتواند بهترين راهنماي او در زندگياش باشد.
اين درست است كه همه از يك تربيت سالم و قوي برخوردار نيستند و يا اينكه ايمان مشخص و روشني ندارند ،اما بايد بدانيد كوه
يك انسان بالغ كه آرزوي انسان بودن دارد ،ميتواند به مرور ،هر انديشه و روش نيكو را كسب كند و به مرحلهاي نائول گوردد كوه
نداي وجدانش را نتواند هيچ عامل منفي ديمري خفه كند.

آتش امید
تنها بازمانده ي يك كشتي شكسته به جزيره ي كوچك خوالي
از سكنه اي افتاد.
او با دلي لرزان دعا كرد كه خدا نجاتش دهد.
اگرچه روزها افق را به دنبال ياري رسواني از نظور موي گذرانود
كسي نمي آمد.
سرانجام خسته و از دا افتاده موفق شد از تخته داره ها كلبوه اي
بسازد تا خود را از عوامل زيان بار محافظت كند و دارايي هواي
اندكش را در آن نمه دارد.
اما روزي كه براي جستجوي غذا بيرون رفته بوود  ،بوه هنموام
برگشتن ديد كه كلبه اش در حال سوختن اسوت و دودي از آن
به سوي آسمان مي رود.
متأسفانه بدترين اتفاق ممكن افتاده و همه چيز از دسوت رفتوه
بود .از شدت خشم و اندوه در جا خشكش زد .فرياد زد" :خودايا
تو چه طور راضي شدي با من چنين كاري بكني ؟"

صبح روز بعد با بوق كشتي اي كه به ساحل نزديك مي شود از
خواب دريد .كشتي اي آمده بود تا نجاتش دهد.
مرد خسته از نجات دهندگانش درسيد:
"شماها از كجا فهميديد من در اين جا هستم؟"
آنها جواب دادند:
"ما متوجه عاليمي كه با دود مي دادي شديم"
وقتي اوضاع خراب مي شود  ،نااميد شدن آسان است .ولوي موا
نبايد دلمان را ببازيم  ،چون حتي در ميان درد و رنج دست خودا
در كار زندگي مان است .
دس به ياد داشته باش  ،دفعه ي ديمر اگور كلبوه ات سووخت و
خاكستر شد  ،ممكن است دودهاي برخاسته از آن عاليمي باشد
كه عظمت و بزرگي خدا را به كمك مي خواند.

بعضی اوقا از گفتار و رتتار دوستی صمیمی رنجش به دل می گیریدز درحا ی که اگر عشق و
ایثار راستین در خانه د تان آشیان کند  ،رتتار و گفتار ناصواب دیاران ابداً به دیدگانتان تأثیر
نمی گذاردز

رو حشیشت را در درون خود بیدار کنید  ،تا شما را در تمامی
شرایط و اوضاع زندگی راننمایی کندز بدین ترتیب دیار
نیازی به راننما نخوانید داشتز

به تو اي دوست جوان ...

قـــول

مردي بود كه زندگي عادي و زيبايي داشت .يك روز

حداقل  011نفر را به طرف تو هدايت كنم ،ولي با

خدا به قلب اين مرد وارد شد و او عيسي مسيح را به

وجود اينكه بسيار سعي كردم ،نتوانستم حتــي يك نفر

عنوان نجات دهندة خود پذيرفت .او از اين احساس تازه

را هم ايماندار كنم .من به تو دروغ گفتهام و به قولي كه

بسيار خوشحال بود و به خدا قول داد كه به همه بگويد

داده بودم عمل نكردم».

كه با خدا مالقات كرده است و حداقل  011نفر را به

بعد مسيح لبخند زد و اشكهاي مرد را پاك كرد و به او

سوي اين گنجي كه بدست آورده بود راهنمايي كند.

گفت« :فرزندم! تو به قول خودت عمل كردي .به ياد

ولي خيلي زود فهميد كه هدايت مردم به سوي مسيح،

ميآوري روزي را كه در رستوران نشسته بودي و دعا

كار راحتي نيست .بيشتر دوستانش فكر ميكردند كه

ميكردي و خدا را به خاطر غذايت شكر ميكردي؟ آن

ديوانه شده و خيلي زود از او فاصله گرفتند .چندين بار

روز يك خانم هم در آن رستوران نشسته بود .اين زن

نا اميد شد ولي با وجود اين با هر كسي كه ميتوانست،

بيمار بود (گناهكار بود) .من چندين بار سعي كرده بودم

دربارة اين مژده و اين كه چگونه زندگيش عوض شده و

كه به قلب او وارد شوم و او را نجات دهم .ولي او به من

از شادي مملو گشته ،صحبت ميكرد.

بياعتنايي ميكرد .آن روز او ميخواست به خانه برود و

بعد از مدتي اين مرد درگذشت.

خودكشي كند .حتي بچههايش را نيز ميخواست از بين

مرد خودش را در اتاقي ديد .تمامي كارهايي كه انجام

ببرد .ولي زماني كه تو را در حال دعا كردن ديد ،حصار

داده بود و تمام چيزهايي كه در دوران زندگي گفته

قلبش شكست و دري درون قلبش باز شد و به من اجازه

بود ،تمام گناهاني كه مرتكب شده بود و تمام افكار

داد تا وارد شوم .او مرا پذيرفت و به من ايمان آورد و

پليدي كه داشت ،همگي مانند يك جرقه و در يك

آن را به فرزندانش و همة كساني كه ميشناخت اعالم

لحظه از برابرش گذشت .بعد تصويري از خودش را ديد.

كرد و همه آنها از من خواستند تا راهنماي زندگي آنها

همان زماني كه ايمان آورد و نجات يافت .او خودش را

باشم .يكي از پسرانش بزرگ شد و بشارت دهندة بزرگي

ديد كه در برابر خدا زانو زده و قول ميدهد كه پيام

براي انجيل شد و خيليها را به سوي من هدايت كرد.پس

نجات و انجيل را حداقل به  011نفر اعالم كند.

خوشحال باش و لبخند بزن .تو به قولت عمل كردي.

مردي روي زانوهايش افتاد و گريه كرد.

اعمال كوچك اما پر محتواي تو در ايمان ،نه تنها 011

مسيح در مقابل او ايستاد و به او گفت« :بلند شو فرزندم

نفر بلكه  011111را به سوي من هدايت كردند.

و به من بگو چرا گريه ميكني؟» مرد پاسخ داد:

مرد بسيار خوشحال شد ولي همچنان احساس گناه

«خداوندا! من همه اين كارهاي بد را در زندگي مرتكب

ميكرد .او گفت« :ولي آن همه كارهاي بدي كه انجام

شدهام و حتي به تو هم دروغ گفتهام».

دادهام چه؟» سپس مسيح لبخندي زد و گفت« :نگران

مسيح تعجب كرد و پرسيد« :چطور به من دروغ

نباش .من قيمت آنها را پرداختهام .در حقيقت ما هر دو

گفتهاي؟»مرد پاسخ داد« :من به تو قول داده بودم كه

به قولمان عمل كرديم».
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