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  مقدمه
  

  باشند. تقديم به کسانی که در جستجوِی چشمۀ آِب حيات می

  

ت که بشر در جستجوِی يافتِن چشمۀ آِب حيات است، غافل از اينکه خداوند از رحمت، فيض و ھا اس قرن

ھنوز ھم  که خدا را شکر .دِل بشر پاسخ گفته است ستۀپايانش، ھزاران سال پيش به اين خوا محبِت بی

 .توان صدای او را توسِط کالمش، با "گوش شنوا" شنيد می

  

فرمايد: "مرا که  شنويم که می صداِی خدا را می ُصُحف انبيا و مزامير،عھدعتيق، يعنی ھمان تورات و در 

ھای شکسته که آب را نگاه  اند، يعنی حوض ھا کنده برای خود حوضو   چشمۀ آب حياتم ترک نموده

فرمايد:  شنويم که می صداِی عيسی مسيح را می مقدس نيز ). در انجيل١٣ :٢نبی  یارمياکتاب " (.١ندارد

 ).٣٧: ٧يوحنا انجيل ( ".باشد نزد من آيد و بنوشده تشن ھر که"

  

ھر که تشنه باشد، بيايد و فرمايد: " شنويم که می را می الھیين دعوِت واپسمقدس،  در آخرين صفحۀ کتاب

 ).١٧: ٢٢ مکاشفهکتاب " (قيمت بگيرد. ھر که خواھش دارد، از آب حيات بی

  

با طلِب ھدايت و ياری از روِح راھش اين است که  يافت؟ دستتوان به اين چشمۀ آب حيات  چگونه می

تا در دنياِی آينده در  ،آوريم و به عمل درخود نگاه داريم دل  آن را درشنويم، بخوانيم يا بخدا، کالم خدا را 

  ، تا به ابد با مسيح زندگی کنيم.)١ :٢٢(کتاب مکاشفه  ستا شھری که رودخانۀ آب حيات در آن جاری

  

مطالعۀ اين کتاب، چند دقيقه با روِح آرام و آزاد به مسيح گوش دھيم و از او بشنويم که از شروع به  پيش

من زيادتر حاصل کنند. ان حيات يابند و آن را ايشتا  م"من آمد :. او فرموداو کيست و چرا به اين دنيا آمد

 ).١١ -١٠: ١٠يوحنا انجيل " (.نھد شبان نيکو ھستم. شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان می

 

                                                 
  .)٩- ٧: ٧(نگاه کنيد به مرقس  ھستند که ساخته و پرداختۀ افکار انسانی است ذاھِب دنيوینظور مم ١
  



 
 

گيرد، بلکه من خوْد آن را  کسی آن را از من نمیم. گيرنھم تا آن را باز "من جان خود را میباز فرمود: 

انجيل " (ھم. قدرت دارم که آن را بنھم و قدرت دارم آن را بازگيرم. اين حکم را از پدر خود يافتم.ن می

  ).١٨و  ١٧: ١٠يوحنا 

 

کس آنھا را از دست  و تا به ابد ھالک نخواھند شد و ھيچ مدھ می یت جاودان"من به آنھا حياھمچنين فرمود: 

فرمايد:  مینيز ی ديگر ي). در جا٣٠و  ٢٨: ١٠" (يوحنا .٢من نخواھد گرف. . . من و پدر يک ھستيم

شناسد غير از پسر و کسی که پسر بخواھد بدو  کس می جز پدر و نه پدر را ھيچ شناسد به کسی پسر را نمی"

انجيل " (.آرامی خواھم بخشيد را . بياييد نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شماوف سازدمکش

  ).٢٨و  ٢٧: ١١متی 

                                                 
در مورد تثليث  مقدس مراجعه کرد و حقايق زير را مورد توجه قرار داد: بايد به کتاب ،برای آشکار کردن حقيقِت اين آيه ٢

که در ذات و  القُدس""پدر، پسر و روح سه شخص يا اقنوم است، يعنی اما او دارایخداِی مسيحيان واحد است. بايد گفت که 
نيز بايد پسِر خدا در مورد  .باشند ديگر متمايز میيکست، ولی در عين حال از ا ھدف و ارادۀ آنان يکی، جوھر يکسان بوده
 ذات بودن ھمبر يگانگی و و داللت  استمفھوم روحانی دارای پسِر خدا  اصطالح بنابراين ،خدا روح است توجه داشت که

مسيحی کسی است که طبِق  ؛ند مسيحی نيستخوا ھر که خود را مسيحی میبايد دانست که پيروان مسيح در زمينۀ  د!دار
وطن ما در آسمان است " فرمايد: پولس رسول میوجود ندارد. نيز کشوِر مسيحی  در ضمن،مقدس زندگی کند!  تعليماِت کتاب

  )٢٠ :٣" (فيليپيان کشيم. ھنده، يعنی عيسی مسيح خداوند را انتظار مید که از آنجا نيز نجات
  



 
 

  پيشگفتار
  

ام که اکثِر ما از روی  که خدا به من عطا فرموده است، به اين نتيجه رسيده ای طوالنیطی زندگِی در 

در  ست،ا طالعۀ دقيِق کالِم خدا که تنھا غذای روحانِی ماو اھميت ندادن به م ،يشتنخبری، تکيه بر خو بی

: "در فيض و معرفت خداوند و فرمايد می کهاست برخالف امر خدا کنيم؛ و اين  روحانيت رشد نمی

از درِک عظمِت  . و افزون بر اين،)١٨: ٣دوم پطرس رسالۀ " (.کنيد ترقیھندۀ ما عيسی مسيح، د نجات

 ايم! غافل ماندهنيز ود فيض و محبِت خدا نسبت به خ

  

" القدس که به ما عطا شد، ريخته شده است. ح در دلھای ما به رو"محبِت خدا فرمايد:  پولس رسول می

وسيله  به اميد اينکه بدين ،مرا وادار به نوشتن اين کتاب کوچک نمود . اين حقيقت)۵: ۵روميان رساله به (

وسيلۀ ھدايِت روحش ما را  هب ونِی دِل ما را روشن سازد کراِن خود چشماِن روحا خدا از فيض و رحمِت بی

گرنه محکوم ھستيم!  بنابراين، و ،يابيم با ايمان به مسيح نجات می تا بدانيم که گناھکاريم و فقطُمجاب کند 

مقّدس)  که مفھوِم کلی حقايِق آن،  در بارۀ "نقشۀ نجات خدا" (کتاببا مطالعه يا شنيدن  نيکو است کهچه 

چشمان خود را بر قھرمان و مظھر کامل ايمان، ده شده، نه تنھا "ير بسيار مختصر در اين کتاب ُگنجانطو به

يم تا به طلبب ،)، بلکه از او اطاعت کرده، ترجمۀ ھزارۀ نو٢: ١٢عبرانيان رساله به " (يعنی عيسی بدوزيم

 ).٧: ٧متی ر.ک. انجيل ود (ما داده شود؛ بجوييم، تا بيابيم؛ و در را بکوبيم تا به رويمان گشوده ش

  

)، بيشتر ۶٣: ۶يوحنا انجيل ( استدر اين کتاب سعی بر اين بوده که از آياِت کالِم خدا که "روح و حيات" 

مقدس با ھدايت  مفھوِم آياِت کتاب ھميدن، به دل گرفتن و اطاعت کردن ازاستفاده شود. زيرا دانستن، ف

بخشد و  يعنی ما را تولدی تازه در روح و روان می سازد، دگرگون میالقدس است که زندگی ما را  روح

  د!گرد موجب رشد روحانی ما می

  

    



 
 

  سوِی ملکوِت جاودانِی خداوند به
 

مطالعه کنيم، صدای خداوند را در روح و  کاملاگر انجيل را با درخواسِت ھدايت از خدا، آھسته و با دقِت 

نجيل بر ما مکشوف خواھد شد که خدا از فيض و رحمِت روان خود خواھيم شنيد و اين حقيقِت تابناِک ا

وسيلۀ ھدايِت  ش را قبل از بنياد عالم طرح فرمود تا بها کران خود، چگونگِی ورود به ملکوِت جاودانی بی

 روحش، ما را روز بروز بيشتر به شباھِت پسرش در بياورد و آمادۀ ديداِر رويش بنمايد. 

  

با خدا رابطۀ  و ما در اثِر نافرمانيھاِی خود مرده بوديم وف شده کهمقدس اين طرح چنين مکش در کتاب

" در دلھای ما درخشيد.که خدايی که گفت تا نور از ظلمت درخشيد، ھمان است " . اماروحانی نداشتيم

ه ) تا ب٢۴ :۵انجيل يوحنا ما را از موت به حيات منتقل نمود ( ، ھمين خدا)۶: ۴قرنتيان به دوم رسالۀ (

)، بتوانيم با او ١٣: ١افسسيان رساله به گذارد ( به وديعه می ھدايِت روحش که در ايمانداران و ياری

  در رابطه باشيم. ،وسيلۀ ايمان به مسيح به

 

عناِن زندگی خود را از دست خود و شيطان  و شويم با پشيمانی، از گناِه خود بيزار میطبق اين طرح، ما 

با ايمان به مسيِح مصلوب، از  ،سپاريم. به عبارتی ديگر مسيح می آوريم و با شادمانی، به دست در می

مقدس، اعالم  ر کتابتعاليِم او د با و آمادگِی خود را برای زندگی مطابقآييم  مرگ روحانی بيرون می

  داريم. می

 

يلۀ وس در ما به نوطبيعتی  پديد آمدنِ  تولد تازه يعنی .بخشد به اين ترتيب، خدا به ما تولدی تازه می

که از اينای است  شود و نشانه ای است که در ايمانداراِن به مسيح ديده می بزرگترين معجزه . اينلقدسا روح

  ).١٧: ۵قرنتيان به دوم رسالۀ زندگِی نو بخشيده است! ( به ما مسيح ما را قبول کرده و

 

پولس رسول گيريم. بتعليم  مقدس را مطالعه کنيم و از خدا کتاب بايد در پِی شناخِت بيشتِر خدا،ما نيز 

جھت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است، تا  فرمايد: "تمامی کتب از الھام خداست و به می

  ).١٧ -١۶ :٣جھت ھر عمل نيکو آراسته بشود." (رسالۀ دوم به تيموتائوس  مرد خدا کامل، و به

 



 
 

 ،کنيم پيروی می بينيم زندگی زمينِی مسيح در انجيل می از محبتی که در ،با اطاعتی که در ايمان است آنگاه

  رويم!  ھاِی آسمان پيش می سوِی دروازه ست، بها در قدرِت روِح او که پشتيبان و ھادِی زندگِی ماو 



 
 

  انتقال از قلمِرو تاريکی به قلمرِو نور
 

 خوانيم می . در آن چنينگويد یکه در آن خدا با الھاِم روحش با ما سخن گفته و م است مقدس تنھا کتابی کتاب

) تا با او در رابطه باشد، و انسان از اين رابطۀ ٢٧: ١پيدايش کتاب خدا انسان را شبيه خود آفريد (که 

ه گشت. لودپيچيد و به گناه آ روحانی لّذت ببرد. متأسفانه انسان به دام شيطان کشيده شد و از فرمان خدا سر

. )١٧: ٢پيدايش کتاب ( ه بود) تعيين فرمودمرگ در آخرتمانی و (مرگ جس رگخدا نتيجۀ سرپيچی را م

). ولی خدا از ٢٣: ٣روميان رساله به اند" ( بَر گرفت زيرا "ھمه گناه کرده تمام نسل بشر را در اين مرگ

از بنياد عالم طرحی تدبير فرمود که در آن عدالت و فيض خود  پيش)، ۴: ٢"محبِت عظيِم خود" (افسسيان 

 ه به گناه مکشوف سازد. لودنساِن آرا بر ا

 

بر طبق اين طرح، خدا "پسِر" روحانِی خود را به شکل نوزادی از َرحِم دختری باکره به دنيا آورد. اين 

نحوی در ھم آميخت  در وجود او الوھيّت کامل و انسانيّت کامل به و بود خدا ذات با نوزاِد مقدِس آسمانی ھم

کران خود، برای اينکه ما  از فيِض بی بود، خدا/انسان شخص که و ننشست. اينای از غبار گناه بر ا که ذره

 سالمتیرا از مجازات گناه و شرِم آن نجات بخشد، تن به صليب داد. در صليب او بود که "عدالت و 

بشِر گناھکار  ه رویب راه ورود به ملکوت آسمان . به اين ترتيب،)١٠: ٨۵اند" (مزمور يکديگر را بوسيده

  شوده شد.گ

 

به  او ، صعوداو العادۀ صليِب مسيح، رستاخيز تاريخی و خارق آنانی که اميد نجاِت خود را تنھا بر حقيقتِ 

وسيلۀ ايمان و اطاعت از مسيح، کليد ملکوت آسمان را از َسرَوِر  هاند، ب آسمان و بازگشت او قرار داده

  ).٣۵: ١٣مرقس انجيل ار ديداِر او، بيدارند (و انتظ شھر روز در اجرای فرمان ،محبوبشان دريافت داشته

  

اين است که ايمانداران را  گيريم که منظور از آمدِن عيسی مسيح به اين دنيا از آنچه خوانديم چنين نتيجه می

تا بتوانند در ملکوت آسمانِی او تا ابد با او، در شادی و آرامش کامل زندگی کنند!  به شکل خود درآورد

: فرمايد اولی می درک کنيم. مقدس را ِز آسمانی، ابتدا بايد مفھوِم روحانِی دو آيه از کتاببرای فھم اين را

آشکار از محبت پنھان بھتر  تنبيه" فرمايد که دومی می و ،)٨: ۴اول يوحنا رسالۀ ( "خدا محبت است"

ا بر ما روشن القدس که مفھوم کالم خدا ر. آنوقت با ياری جستن از روح)۵: ٢٧(امثال سليمان  است."



 
 

خواھيم برد که خدا انسان را به شباھِت روحانِی خود آفريد تا محبِت خود را که "فوق از  سازد، پی می

به انسان  بر صليب، عمالً  به جھان و مرگ او ) با فرستادن مسيح١٩: ٣افسسيان رساله به معرفت است" (

  نشان دھد.



 
 

  اپرستیبرگشت از خودخواھی و خودپرستی به خداخواھی و خد
 

، اودر اثر گناِه نافرمانی از  رابطۀ انسان با خدا . ھر چند بعد از آفرينش،است سوی خدا توبه اولين قدم به

د ھالک رَ وَ آاو ايمان  رب هقدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را داد تا ھر کاين"جھان را  قطع شد، اما خدا

از ھمان ابتدا در  کنيم که خدا سان مشاھده می . بدين)١۶: ٣يوحنا انجيل " (يابد یبلکه حياِت جاودان ،نگردد

: ٣پيدايش کتاب ( ٤وسيلۀ مسيح هِی کوبيدن سِر شيطان بيابدی بود. پيشگو ٣فکر نجات انسان از ھالکتِ 

کند. اينک به چند  انگيز خدا نسبت به انسان را ثابت میانسان به توبه، محبِت شگفتدعوت مکرر )، و ١۵

  .کنيم اشاره می ھا تدعواز اين مورد 

  

خويشتن را شسته، طاھر نماييد و بدی اعمال خويش فرمايد: " شنويم که می می عھدعتيقصدای خدا را در 

را از نظر من دور کرده، از شرارت دست برداريد. . . اگر گناھان شما مثل ارغوان باشد، مانند برْف سفيد 

: ١ ی نبیاشعياکتاب " (يکويی زمين را خواھيد خورد.خواھد شد. . . اگر خواھش داشته، اطاعت نماييد، ن

١۶-١٩.(  

 

" .ايمان بياوريد (يعنی مژده) : "توبه کنيد و به انجيلکه فرمود شنويم صدای مسيح را بارھا در انجيل می

: ۴متی انجيل " (."توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است ھمچنين فرمود: ).١۵: ١مرقس انجيل (

: ١٣لوقا انجيل " (."اگر توبه نکنيد، ھمگی شما ھمچنين ھالک خواھيد شد ديگر فرمود:و در جای  ).١٧

و : "پس توبه فرمايد که می شنويم سنگيِن گناه می ی از بارِ يالقدس را در انجيل در مورد رھا). الھام روح ٣

دس در مورد توبه از الق). الھام روح١٩: ٣اعمال رسوالن کتاب " (محو گردد.کنيد تا گناھان شما بازگشت 

ھای جھالت  خدا از زمان: "فرمايد که می شنويم میرا غير از خدا  یيا ھر چيز ديگر يشتنگناِه پرستِش خو

  ).٣٠: ١٧اعمال رسوالن کتاب " (فرمايد که توبه کنند. چشم پوشيده، اآلن تمام خلق را در ھر جا حکم می

 

                                                 
  ).٨ :٢١مفھوم ھالکت، زيستن در عذاِب جاودانی است (مکاشفه  ٣
  
ی يپيشگو يک سِر تو را خواھد کوبيد." اين آيه )نسِل زناو ("خداوند به مار فرمود ...  خوانيم: می ١۵ :٣پيدايش کتاب در  ٤

وساطت او ھمه چيز را با خود مصالحه دھد،  به. . . رضا بدين داد که : "خدافرمايد میکه چنين  ٢٠ -١٩ :١است از کولسيان 
  ."وسيلۀ او خواه آنچه بر زمين و خواه آنچه در آسمان است چونکه به خون صليب وی سالمتی را پديد آورد. بلی، به

  



 
 

سوی خدا  از گناِه خود پشيمان شده، توبه کرده، و به ايم، آيا از اينکه بارھا احکام خداوند را شکسته

د. خورَ  سوی خدا، از ابتدا تا انتھاِی کالم خدا بارھا به چشم می گشت بهازايم؟ موضوع حياتِی ب گشتهباز

دھد: پسر  سوی خدا را اين چنين به ما نشان می مسيح در داستان پسر گمشده، پشيمانی از گناه و برگشتن به

روم و بدو خواھم گفت، ای پدر به آسمان و به  گفت: . . . نزد پدر خود می ،ه خود آمدهآخر بگمشده "

  ). ٢٠- ١٧: ١۵لوقا انجيل " (سوی پدر خود متوجه شد. در ساعت برخاسته، بهام. . .  حضور تو گناه کرده

 

گ مرگ ست بس دشوار و به اصطالِح مشھور "توبۀ گرا کاری ،دانيم که توبه کردن از گناِه خود می

کراِن خود، احساس توبه و پشيمانی از ارتکاب آن را در اثر نجواِی  خداوند از محبت و فيض بی اما .است"

آورد که منجر به توبه از گناه  وجود می هالقدس و گاھی حتی با فرستادِن غم در زندگی، در ما بروح

جھت نجات که  باشد به منشأ توبه می غمی که برای خداست،خوانيم: " شود. در کالم خدا در اين باره می می

  ).١٠: ٧قرنتيان به دوم رسالۀ " (از آن پشيمانی نيست، اما غم دنيوی منشأ موت است.

 

آنھا غم دنيوی است برای توبه از گناه  أی را که منشيخواھد راھھا متأسفانه انسان ھميشه خواسته و می

مقدس  ای ھمان "توبۀ گرگ" است و بس! در کتاب وبهشود، نتيجۀ چنين ت چنانکه ديده می ، اماگيرد کار به

ند که توبه عطاِی خداوند است. برای ا رسوالن معترف ساير بينيم که پولس رسول، پطرس رسول، و می

(بايد) با حلم مخالفين را تأديب نمايد که شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا يد: "کنتوّجه ه دو آي اين نمونه به

پطرس و رسوالن در جواب گفتند: او را (يعنی " ؛)٢۵: ٢تيموتائوس به دوم رسالۀ ( "راستی را بشناسند.

دھنده ساخت تا اسرائيل را توبه و آمرزش  مسيح را) خدا بر دست راست خود باال برده، َسرَور و نجات

  ).٣١ - ٢٩ :۵اعمال رسوالن کتاب ( گناھان بدھد."

  

باشد. بنابراين اکنون که  رابطه با خدا، توبه از گناھانمان میقدم اول در برقراری  ،چنانکه قبال نيز گفتيم

، از خدا بخواھيم تا پشيمانی از خود برديم توبه عطای خداوند است، چه بھتر که با فروتنِی تمام در قلب پی

  ارتکاب گناه و توبه از آن را شامل حال ما نيز بگرداند. 

 

مقدس مراجعه کنيم و در آن، راِه اين موفقيت را از  بکه به کتا مناسب است ،برای موفقيت در اين امر

که يکی فريسی و ديگری د ورا بيان فرمزبان خوِد مسيح بشنويم: مسيح در مثلی ساده، طرز عبادت دو نفر 

ھای مذھبی خود متکی بود،  فعاليت و که خالصۀ آن از اين قرار است: فريسی که بر خود بود،خراجگير 



 
 

در فروتنِی تمام بر  ،کرد. باجگير که تنھا بر خدا توکل داشت داد شکر می نجام میخدا را برای آنچه که ا

در پايان حکايت فرمود: "به شما مسيح  فرما."م مِن گناھکار ترح ر، بيا"خدا :گفت زد و می سينۀ خود می

انجيل خالف آن ديگر." ( گويم که اين شخص (يعنی خراجگير) عادل کرده شده، به خانۀ خود رفت، به می

  ).١۴ -٩ :١٨لوقا 

 

 ، اماکنيم را تکرار می "شکر خدا" عبارتھا، گفتگوھا و حتی دعاھايمان، بارھا  چه بسا در وعظ نيزما 

اش با خواندن اين ماجرا در ! کآوريم ر زبان میکمتر ب " رارحم فرماتمِن گناھکار  بر"خدايا،  عبارتِ 

يم و او را يگناھکار بودن خود در حضور خدا اعتراف نما القدس چشمان دل ما را بگشايد تا به، روحانجيل

نه تنھا برای عطای توبه و آمرزِش گناِه خود شکر گوييم، بلکه برای رحم، فيض، محبت، فداکاری، 

حمد و ثنا بخوانيم و ديگران را  ،تر با قدردانی و فروتنِی ھر چه تمام ،شا بخشايش و ساير صفات خداوندی

  سھيم بگردانيم! در شادی و آرامش خود



 
 

  راه يافتن به خانوادۀ خدا
 

بار ديگر انسان را با خدا  مشارکت و رابطۀ عيسی مسيح که از فيض ابدِی خود، به شکل انسان درآمد تا

گويم، اگر کسی از سِر نو مولود نشود، ملکوت خدا را  آمين، آمين، به تو میفرمايد: " می برقرار سازد،

سی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نيست که داخل ملکوت خدا شود." (انجيل . . . اگر ک تواند ديد نمی

منظوِر مسيح  نيزکار رفته است. در اينجا  همعنی کالم خدا ب دراغلب  مقدس، آبْ  در کتاب ).۵و  ٣ :٣يوحنا 

 . آنگاه)١٧: ١٠روميان رساله به آوريم ( به مسيح ايمان می ،ھمان است. زيرا در نتيجۀ شنيدِن کالم خدا

 گرداند تا ما را تولدی تازه عطا فرمايد. در نتيجه، تشنۀ شناختِ  القدس را در دلھای ما ساکن میخدا روح

شويم. در اين مرحله است که با مطالعۀ عميق و دقيِق کالِم خدا، و راز و نياز روزانه با او،  بيشتِر خدا می

: "اگر فرمايد که می يابد اک انجيل در ما تحقق میشود و اين حقيقِت تابن تدريج دگرگون می زندگی ما به

رسالۀ " (.چيزھاِی کھنه درگذشت، اينک ھمه چيز تازه شده است ؛ای است کسی در مسيح باشد، خلقت تازه

  ). ١٧: ۵قرنتيان به دوم 

 

ا بر اساس انجيل يوحناست که  روحانی ، در حقيقت ھمان تولدطبيعِت ايمانداران واقعی ين دگرگون شدنِ ا

بارۀ  دراز کالم خدا کسانی که يعنی اينکه بخشد. خدا به ھر يک از ايمانداران به مسيح می١٣و  ١٢: ١

را  اين کالم شنوند و ) يعنی مسيح، می١۵: ٩قرنتيان به دوم مفھوِم رسالۀ ناپذيِر خدا" ("ھديۀ توصيف

را عطا  حق فرزندخواندگیبه ايشان  آفريند و پذيرند، خدا طبيعتی تازه در درونشان می عنواِن حقيقت می به

قدرت و ھدايِت روحش، از جالل به جاللی فزونتر دگرگون شوند و ميوۀ  با با اطاعت از او، وکند تا  می

مقرر فرمود روزی را ) خدا(آنان که مسيح را رد کنند: "ما برای اروحانِی بسيار برای جالل خدا بياورند! 

به انصاف داوری خواھد نمود به آن مردی که معين فرمود  م جھان را)(يعنی تما که در آن ُربع مسکون را

). در جايی ديگر ٣١: ١٧اعمال رسوالن  کتاب" (و ھمه را دليل داد به اينکه او را از مردگان برخيزانيد.

دينی و ناراستی مردمانی که راستی را در  شود بر ھر بی غضب خدا از آسمان مکشوف میخوانيم: " می

 ). حتماً از اين ھشداِر خدا در کالمش نيز آگاه ھستيم که١٨: ١روميان رساله به " (دارند. از میناراستی ب

  ).٣١: ١٠عبرانيان رساله به " (چيزی ھولناک است.: "افتادن به دستھای خداِی زنده فرمايد می

 



 
 

جا آوردن  بهريعت، کنيم که با رعايت ش می تصوردانيم، تولد تازه داريم؟ يا  آيا ما که خود را مسيحی می

مسيح آمد، تمام  نزدجوان ثروتمندی که  ؟و انجام کار نيک وارث حيات جاويدان خواھيم شد آيينھای مذھبی

يک چيز در  . چرا؟ زيرامطمئن نبود که حيات جاويدان داردھنوز  اماجا آورده بود،  احکام شريعت را به

. اين طمع يا عشق به مال )١٠: ۶تيموتائوس به ل اورسالۀ " (طمع ريشۀ ھمۀ بديھا است." او وجود داشت:

: ۵غالطيان رساله به شد که او "به آن آزادی که مسيح ما را به آن آزاد کرد" دست يابد ( مانع می و منال

دھد و ما  گناھان ما را به ما نشان می آنباشد.  و مقدس میاست دانيم که ده فرمان خالصۀ شريعت  ). می١

به اعمال شريعت ھيچ زيرا طبق کالم خدا " کند، مسيح ھدايت می ، نزدنھا و پاکیی از آيرا برای رھا

خود بلکه سپردِن زندگی  ،)٢٠: ٣روميان رساله به " (بشری در حضور او عادل شمرده نخواھد شد.

خاطر بخشايش گناھان ما بر صليب  ) به دستھای پر قدرِت مسيح که بهمان افکار، احساسات و ارادهيعنی (

شود که خدا گناھان ما را ببخشايد، از ھر ناراستی پاکمان سازد، روحاً از نو  کوب شد، موجب میميخ

ای از جانب خدا  آوريم ھديه دست میه داريم و برا که بيافريند و زندگی جاويدان عطا فرمايد! آيا ھر آنچه 

يا بر خود،  ؟"قادر است که ھر نعمتی را برای شما بيفزايددانيم؟ آيا تمام اميد ما بر خدايی است که " می

  خود متکی ھستيم؟ ھای روت خود، کارھای نيک و قابليتث

 

در روح و  با ايمان )، صدای مسيح را٢٢-١۶: ١٩کاش با خواندن حکايت جوان ثروتمند در انجيل (متی 

وسيلۀ  هدھيم و ھمواره حضور او را بروانمان بشنويم و زندگی خود را با اطاعت از او در اختيارش قرار 

انقضای عالم ھمراه شما روحش در خود احساس کنيم. به ياد آوريم که او قول داده که: "من ھر روزه تا 

فقط اين امر نشان باشد؟  ). آيا زندگِی او سرمشق زندگِی روزانه ما می٢٠: ٢٨متی انجيل " (.مباش می

 یاگر راھھای ديگر که دھد رده است! کالم خدا به ما نشان میما زندگی تازه عطا کبه که خدا دھد  می

" ايد سيرت باطلی که از پدران خود يافتهن راھھا يا از "ايريم، يگبحيات جاويدان در پيش  دستيابی بهبرای 

از دھم انجيل يوحنا،  فصليا اينکه طبق فرمايِش مسيح در  )،١٨ :١(رسالۀ اول پطرس  گيرند سرچشمه می

  آيند! به وجود آمده يا میدرست مکاتب نا



 
 

  کار بستِن کالم خدا هفھميدن و ب بهتوّجه 
 

از  دھد، او مانند کودکی که میالقدس در اثر ھدايِت دائمِی خود، طبيعِت کھنۀ ايماندار را تغيير وقتی روح

کند. در  یته شده، در پی يافتِن غذای روحانی، شروع به تحقيق و درک مفھوِم حقايق کالم خدا مگرفشير 

محبت،  آورد. اين ثمره عبارت است از پديد میو ثمرۀ خود را  شتابد ياری او میالقدس به روح ،اين حالت

رساله به غالطيان ر.ک. ( ی، وفاداری، فروتنی و خويشتنداریيشادی، آرامش، بردباری، مھربانی، نيکو

سازد، اين  در زندگی ما نمايان می را آفرينش ھدف از و. اين ثمره ھمان صفات عيسی مسيح است )٢٢ :۵

اين الھام کالم خدا در ما  در زندگی ما فزونی يافت،تدريج  بهھدف را که شبيه مسيح شويم. وقتی اين ثمره 

نگريم، از جالل تا  در آينه می ، جالل خداوند رانقاب با چھرۀ بیچون : "ھمۀ ما فرمايد که می يابد میتحقق 

  .٥)١٨: ٣قرنتيان به دوم رسالۀ ( "شويم. یجالل به ھمان صورت متبدل م

 

. ھرچند اطاعت از احکام خدا مشکل استپذير در اثر رابطه با مسيح و اطاعت از او امکان ،اين دگرگونی

 يابيم که اين احکام "از طال می رسد، ولی با تکيه بر قدرِت کالم خدا و ھدايِت روح او، در به نظر می

تر و از قطرات شانۀ عسل. . . در حفظ آنھا ثواب  لص بسيار. از شھد شيرينو از زِر خا (است) تر مرغوب

ھمين است محبِت خدا که احکام او " خوانيم: ). در جايی ديگر می١١و  ١٠: ١٩" (مزمور عظيمی است.

او گران (يعنی سنگين) نيست. زيرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنيا غلبه  مرا نگاه داريم و احکا

که  آن زج ؟ای که دنيا را مغلوب ساخته است، ايمان ماست. کيست آنکه بر دنيا غلبه يابد بد، و غلبهيا می

  ).۵-٣: ۵اول يوحنا رسالۀ " (ايمان دارد که عيسی پسر خداست؟

 

و محبت به او که از  ،ايمان به اينکه "عيسی پسر خدا است"برخورداری از با  اطاعت از احکاِم حياتی خدا

به خدا ايمان آورند:  نيز شود ديگران گيرد، نه تنھا قابل اجرا است، بلکه موجب می می خدا سرچشمه

ھمچنين بگذاريد نوِر شما بر مردم بتابد تا اعمال نيکوی شما را ديده، پدر شما را که در آسمان است "

ين را دريافتيم محبت مسيح ما را فرو گرفته است، چونکه ا). ھمچنين: "١۶: ۵متی انجيل " (تمجيد نمايند.

اند، از اين به بعد برای  ھمه مرد، پس ھمه مردند. و برای ھمه مرد تا آنانی که زنده که يک نفر برای

                                                 
کنيم) جالل  نگريم (آن را مطالعه می القدس میآن با ھدايت روحدر اين آيه، منظور از "آينه"، کالم خدا است که وقتی در  ٥

گيرد. در  القدس انجام میوسيلۀ روح آييم. اين دگرگونی به بينيم، و روز بروز بيشتر به شباھت او در می مسيِح خداوند را می
  ).١۴: ١۶ھد داد."(انجيل يوحنا فرمايد: "او مرا جالل خوا القدس میای مشابه، مسيح در بارۀ کار روح جايی ديگر در آيه



 
 

و  ١۴: ۵قرنتيان به دوم رسالۀ ( خويشتن زيست نکنند، بلکه برای او که برای ايشان مرد و برخاست."

١۵ .(  



 
 

  وار کوشش در داشتن زندگِی مسيحی
 

واسطۀ  واسطۀ ايمان خود نيکويی بار آوريد و به يد: "به سعی تمام بکوشيد تا بهفرما پطرس رسول می

واسطۀ  واسطۀ خويشتنداری، پايداری، و به واسطۀ شناخت، خويشتنداری، و به نيکويی، شناخت، و به

ھا واسطۀ مھر برادرانه، محبت. زيرا چون اين واسطۀ دينداری، مھر برادرانه و به پايداری، دينداری، و به

ثمر باشيد. اما  فايده و بی شت در شناخت خداوند ما عيسی مسيح بیاذگدر شما باشد و فزونی يابد، نخواھد 

بين، و از ياد برده که از گناھان گذشتۀ خويش پاک شده است.  آن که عاری از اينھاست، کور است و کوته

را تحکيم بخشيد، چرا که اگر  پس ای برادران، ھرچه بيشتر بکوشيد تا فراخواندگی و برگزيدگی خويش

دھندۀ ما  چنين، دخول به پادشاھی جاودان خداوند و نجات چنين کنيد، ھرگز سقوط نخواھيد کرد. زيرا اين

، ترجمۀ ھزارۀ نو). بله، ما ١١ -۵ :١فراوانی به شما عطا خواھد شد." (رسالۀ دوم پطرس  عيسی مسيح به

  .، نجاتی که فقط از راه ايمان استايم نجات يافته راستی بايد با زندگی خود نشان دھيم که به

  

ساخته چنين مکشوف  عھدعتيقاز فيض و رحمِت خداوندی است که خود را در  ،اين ھمهکه دانيم  می

 مسيح نيز فرمود: ).۶  :۴۴(کتاب اشعيا  ".ی نيستي: "من اول ھستم و من آخر ھستم و غير از من خدااست

از او بنابراين: "ھمه چيز از اوست و ما  ).۶ :٢١(کتاب مکاشفه  ".ھستم ابتدا و انتھا الف و يا و"من 

). خوشا به حال کسی که ١۴: ١) تا "جالل او ستوده شود" (افسسيان ۶: ٨قرنتيان به اول رسالۀ " (ھستيم.

ر.ک. ( سازدو آن را کامل ند ايجاد ک اودر اثر مطالعۀ اين کتاب، عيسی مسيح چنين ايمانی را در قلب 

زندگی شما با مسيح در خدا مخفی است. چون مسيح ). بر طبق حقايق کالم خدا: "٢: ١٢عبرانيان ساله به ر

 ٣: ٣کولسيان رساله به " (نگاه شما ھم با وی در جالل ظاھر خواھيد شد.آکه زندگی ما است ظاھر شود، 

 ).۴و

  



 
 

  زمانھاِی آخر
 

دل شما مضطرب نشود! به خدا فرمود: " خود ش به شاگردانا در شِب آخِر زندگِی زمينیعيسی مسيح 

روم تا  گفتم. می من منزل بسيار است، و اال به شما می ايمان آوريد؛ به من نيز ايمان آوريد. در خانۀ پدرِ 

آيم و شما را برداشته،  ، باز میمبرای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کن

 ). ٣-١: ١۴يوحنا انجيل (باشم، شما نيز باشيد."  ی که من میبا خود خواھم برد تا جاي

  

خواھيم شما از حالت خوابيدگان  ای برادران، نمیخوانيم: " بارۀ بازگشِت مسيح می در جايی ديگر در

کنيم که عيسی مرد و  خبر باشيد که مبادا مثل ديگران که اميد ندارند، محزون شويد. زيرا اگر باور می بی

اند، با وی خواھد آورد. زيرا اين را به شما  طور نيز خدا آنانی را که در عيسی خوابيده ھمين برخاست، به

گوييم که ما که زنده و تا آمدن خداوند (يعنی مسيح) باقی باشيم، بر خوابيدگان سبقت  از کالم خدا می

ز آسمان نازل خواھد نخواھيم جست. زيرا خوِد خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا ا

شد و مردگان در مسيح اول خواھند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشيم، با ايشان در ابرھا ربوده 

 به اولرسالۀ " (خواھيم شد تا خداوند را در ھوا استقبال کنيم و ھمچنين ھميشه با خداوند خواھيم بود.

 ).١٧-١٣: ۴تسالونيکيان 

  

ای  خالصه پيشگويی شده و بارۀ "ھميشه با خداوند بودن" درکنيم که  شاره میاينک به بعضی از وقايعی ا

  :نددھ را ارائه می مقدس آخِر کتاب فصلِ بسيار کوتاه از چھار 

در رکاب  -شرکت در جش عروسی بره  -) ١٠: ۵: پيش مسنِد داوری مسيح (دوم قرنتيان ١٩در مکاشفه 

  سبھای سفيد برای جنگ با وحش و نبی دروغين.ا ريان آسمان سوار برکشاه شاھان ھمراِه لش

  : حکمرانی با مسيح در سلطنت ھزار سالۀ او بر روی زمين.٢٠در مکاشفه 

آيد، و از  ين میي: زيستن در آسمان و زمين تازه در شھر اورشليِم جديد که از نزد خدا پا٢١در مکاشفه 

است و با ايشان ساکن خواھد بود و ايشان  خيمۀ خدا با آدميان ينکشود: "ا اين صدا شنيده میخدا تخت 

ھای او خواھند بود و خوِد خدا با ايشان خدای ايشان خواھد بود. و خدا ھر اشکی را از چشمان ايشان  قوم

پاک خواھد کرد. و بعد از آن موت نخواھد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواھد نمود، زيرا که 

  ).۴و  ٣: ٢١فه مکاشکتاب " (چيزھای اول درگذشت.



 
 

د، از وسط ميدان شھر وش نھر آِب حيات که از تخت خدا و بره جاری می : در اين شھرْ ٢٢در مکاشفه 

در آن خواھد بود و  و بره . . و تخت خدا .بر ھر دو کنارۀ نھر، درخت حيات را (نشان داد). "ردگذ می

شب نخواھد بود و احتياج به چراغ  و چھرۀ او را خواھند ديد. . . ديگر ،بندگانش او را عبادت خواھند نمود

 بخشد و تا ابداآلباد سلطنت خواھند کرد." خدا بر ايشان روشنايی می و نور آفتاب ندارند، زيرا خداوندْ 

  ).   ۵- ٢: ٢٢مکاشفه کتاب (

  
  در حاشيه

 

 کنيم يه میبه ايشان توص ند،ا هبه ھر علتی ايمان نياورد باشند که کتاب، اگر کسانیاين بعد از مطالعۀ دقيق 

 اينکه ببرند که خدا ھنوز آنان را دوست دارد و بخش" را در صفحۀ بعدی بخوانند تا پیمقالۀ "ايمان نجات

خوانـَد. ما از  خدا از زبان ما شما را به آشتی میخوانيم: " راِه نجات به روی ايشان باز است! در انجيل می

، ترجمۀ ھزارۀ ٢٠: ۵قرنتيان به دوم رسالۀ " (کنيد.کنيم که با خدا آشتی  جانب مسيح از شما استدعا می

  ).نو

 

ی از زندگی يھا نشانه"برای رشد روحانِی خود، مقالۀ  استدانند، بھتر  واقعی می کسانی که خود را مسيحیِ 

را در صفحات بعدی بخوانند تا در اثر فيض خدا، روز بروز بيشتر به شباھت مسيح در  "در قلمرِو نور

  آيند!

  



 
 

  بخش نجات ايمانِ 
 

کنند که ھمراه مسيح  به آن مجرمی اشاره می ،آنکه زندگی خود را ديرتر به مسيح تسليم کنند بعضی برای

آورند  را بھانه می اين مجرمايماِن قبل از مرگِ  ايشان مصلوب شده بود و پيش از مرگْ به او ايمان آورد.

شويم. غافل از  بريم و راھِی بھشت می ناه میگويند، ما ھم در آخرين ساعات زندگی خود، به مسيح پ و می

)، و ١۴: ۴يعقوب رسالۀ " (شود. دانيد که فردا چه می نمی" که دھد اينکه انجيل برخالف اين فکر ھشدار می

 مرگ ابدیی را از مجرمبخش را در آخرين ساعات زندگِی زمينِی مسيح که ايماِن نجاتھمچنين 

دو نفر ديگر را که خطاکار بودند نيز آوردند تا خوانيم: " ه در انجيل میسازد! در اين بار رھاند، فاش می می

گويند رسيدند، او را در آنجا با آن دو  ايشان را با او بکشند. و چون به موضعی که آن را کاسۀ سر می

خطاکار، يکی بر طرف راست و ديگری بر چپ او مصلوب کردند. . . و يکی از آن دو خطاکاِر مصلوب 

فر گفت که "اگر تو مسيح ھستی، خود را و ما را برھان." اما آن ديگری جواب داده، او را نھيب بر وی ک

ترسی؟ چونکه تو نيز زير ھمين حکمی. و اما ما به انصاف، چونکه  کرد و گفت: "مگر تو از خدا نمی

فت: "ای جا نکرده است." پس به عيسی گ ايم، ليکن اين شخص ھيچ کار بی جزای اعمال خود را يافته

گويم،  خداوند، مرا به ياد آور ھنگامی که به ملکوت خود آيی." عيسی به وی گفت: "ھر آينه به تو می

  ). ۴٣-٣٢: ٢٣لوقا انجيل (امروز با من در فردوس خواھی بود." 

 

ده يکشاو سوی  هباالی صليب و به دل گرفتن آنھا، ب بربا شنيدن سخنان مسيح  کارْ خطامعلوم است که اين 

راستين (گناھکارِی خويش) و ايمانی  ۀگناھِی مسيح)، توب بیباور به بُنيادين ( در او باوری و خدا شد

را از خدا  ھديۀ نجات ،وجود آورد و او با اعتراف به آنچه در دل داشت هملکوت مسيح) بايمان به آسمانی (

را اعتراف کنی و در دِل خود : "زيرا اگر به زبان خود عيسی خداوند فرمايد پولس رسول می. کرددريافت 

). بنابراين، ٩: ١٠روميان رساله به نجات خواھی يافت" ( ،ايمان آوری که خدا او را از مردگان برخيزانيد

پشيمانی از آن و درخواست آمرزش از عيسی مسيح، ھيچ کس به  و يشبدون اقرار به گناھکار بودن خو

خود گوش کنيم و به  وجدانالقدس در روح به نجوای ناآلبھشت راه نخواھد يافت! آيا بھتر نيست که ھمين 

با اقرار به گناھاِن خود و پشيمانی از ارتکاب آنھا، با تمام وجودمان از مسيِح زنده بخواھيم  ، وزانو در آييم

"اينک الحال زمان  :فرمايد میچنين در اين باره  پولس رسول ؟تا ما را بيامرزد و مقبول درگاھش فرمايد

). ھمچنين اکنون که صداِی خداوند ٢: ۶قرنتيان به دوم رسالۀ است؛ اينک اآلن روز نجات است" (مقبول 



 
 

يم: "امروز اگر آواز او را بشنويد، دِل خود را سخت ھبه اين ھشداِر ديگر نيز گوش فرا د ،ايم را شنيده

  ). ١۵: ٣عبرانيان رساله به مسازيد" (



 
 

  ھائی از زندگی در قلمرِو نور نشانه
 

؟ اکثِر ما اين ترديد را داريم. بررسِی دقيق آيات زير، دکني نور زندگی می که در قلمروِ  دترديد داري ياآ

بريم، ما را در اين باره مطمئن خواھد  سر می های که در آن ب تفتيش قلب و طرز زندگِی تازهھمراه با 

  ساخت:

  

ھمه چيز تازه شده  اينکنه درگذشت؛ است. چيزھای کھ ای "پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقت تازه - ١

در ما انجام  القدسوسيله روح نتيجۀ اين خلقت تازه که به ). آيا در١٧: ۵قرنتيان به دوم رسالۀ است" (

ای است  تِب کالم خدا که ھمچون آينهه است؟ آيا با مطالعۀ مردرگون شطور کلی دگ هگيرد، زندگی ما ب می

يم؟ و آيا ديگران اين شباھت را در يآ می ه روز بيشتر به شباھت او دربينيم، روز ب که مسيح را در آن می

 اند؟ رفتار و گفتار ما مشاھده کرده

 

رساله به " (.دھد که فرزندان خدا ھستيم ھای ما شھادت میالقدس) بر روحروحيعنی "ھمان روح ( - ٢

: "از اين فرمايد عطا میه ما القدس را خدا بسازد که روح ). کالم خدا ما را مطمئن می١۶: ٨روميان 

). ١٣: ۴اول يوحنا رسالۀ " (.زيرا که از روح خود به ما داده است ی ساکنيم و او در ما،دانيم که در و می

 آيا اين شھادت را در خود داريم؟

  

د، از خدا نماي محبت از خداست و ھر که محبت میکه يم، زيرا بنماي، يکديگر را محبت حبيبان"ای  - ٣

شناسد، زيرا خدا محبت  نمايد، خدا را نمی و کسی که محبت نمیشناسد.  شده است و خدا را می مولود

 يم؟کن ديگر را محبت میيک). آيا با محبِت مسيح ٨و  ٧: ۴اول يوحنا رسالۀ " (است.

  

" شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگوست و در وی راستی نيست. کسی که گويد او را می" - ۴

 يم؟کن ). آيا زندگی خود را با اطاعت از احکام او سپری می۴: ٢اول يوحنا رسالۀ (

  

اما به ھمۀ کسانی که او را پذيرفتند، اين حق را داد که فرزندان خدا شوند، يعنی به ھر کس که به نام " - ۵

 از اين حقْ  ،اری و در فروتنِی تمامز). آيا با شکرگ، ترجمۀ ھزارۀ نو١٢: ١يوحنا انجيل " (او ايمان آورد.

 باشيم؟ در خود آگاه می



 
 

  

ً  "چشمان من توانيم با سرايندۀ مزمور بگوييم: می آيا - ۶ ). ١۵: ٢۵سوی خداوند است"؟ (مزمور  هب دائما

  منظور تفّکر دربارۀ خدا است.

  

سخت بکوشيد ست: "ا اين ١۴: ١٢عبرانيان رساله به آيا مقدس ھستيم؟ ھشدار خداوند در اين مورد در  - ٧

کس خداوند را نخواھد  بريد و مقدس باشيد، زيرا بدون قدوسيت، ھيچسر  با ھمۀ مردم در صلح و صفا بهکه 

  (ترجمۀ ھزارۀ نو). ."ديد



 
 

  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

  ن.آمي .باشد و بماند


