
 
 

  تشّکر از خداوند
 

زيرا که "کشف کالم  ،کنيم کنيم. تو را شکر می ما عيسی مسيح شکر می گارِ خداِی پدر، تو را به ناِم خداوند

ببريم که تو انسان  گرداند تا پی مان روحانی ما را منّور می) و چش١٣٠: ١١٩بخشد" (مزمور  تو نور می

 لوده شدبه گناه آ انسان امارا به شباھِت روحانی خود آفريدی تا با او مشارکِت روحانِی دائم برقرار سازی. 

 آلود ھا، نسل بعد از نسل با طبيعت گناه و در نتيجه، تماِم انسان ای خود خريدابدی را بر و مرگ روحانی و

  گشايند.  چشم به دنيا می

 

که نسبت به انسان داری، عيسی مسيح را که "در او   تو ای خدا، از راِه رحمت، محبت و فيِض عظيمی اما

لد از بدو تو) به زمين فرستادی تا انسان را که ۴: ١يوحنا انجيل ان بود" (انسنور  حيات بود و حياتْ 

)، حيات ١: ٢افسسيان رساله به ر.ک. (است ابدی ) و محکوم به مرگ ۵: ۵١مزمور ر.ک. گناھکار (

است که  اوسازد که تنھا با ايمان به  لزموسيلۀ روحش او را مُ  هبو بخشد و نور خود را بر او بتاباند، 

يوحنا انجيل ر.ک. ( خواھد بود انتظار اوتواند با تو در رابطۀ روحانی قرار بگيرد و اال داوری در  می

  باشد! که اين رابطه ھمان بھشت در قلب انسان میکنيم  میشکر يا، تو را ). خدا٨: ١۶

 

از پيدايِش عالم مھيا  پيشرا  ودترسيدن به خبرای راه  يگانهکنيم که تو اين  را شکر میو خداوندا، ت

در کالمت، بر ما مکشوف گردانيدی! از تو  القدس فرمودی و در اين ايّام آخر به وسيلۀ الھام روح

ھمراه تو که نبی،  تا در اين راه به نمايی و فيض و فروتنی عطا فرمايی ما را کمک کنيم درخواست می

ای خداوند، تا در مناسبات خود با ديگران رفتاری ، م برداريم. ما را حکمت دهگاکاھن و شاه ما ھستی 

زيم. اين ھمه عاقالنه داشته باشيم و در ھمه حال، نام تو را که شايستۀ ھمه گونه حمد و ستايش است برافرا

طلبيم که به "شباھت انسان" بر زمين آمد و جان خود را در  ی میگاررا در ناِم شيرين و پرشکوِه خداوند

و برای طلب آمرزش با  شود تا ھر کس که از گناه خود پشيمان ،راِه زدودِن گناِه انسان، بر صليب فدا نمود

) و ٢٩: ٨روميان رساله به ر.ک. اھِت خود در آَوَرد (روحاً به شب و ايماِن به او، به سوی او آيد، ببخشايد

عطا فرما تا  ،گار). ای خداوند٢١: ٣مکاشفه کتاب ر.ک. در عالم آينده در کنار خود بر تخِت خود بنشاند (

" ھمواره با ما آيد میھمان خدايی که "ھست و بود و  ،فيض، محبت و شراکِت خداِی واحِد ازلی و ابدی
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