جاودانی خداوند
ت
به
سوی ملکو ِ
ِ
ِ
ت کامل مطالعه کنيم ،صدای خداوند را در روح و
ت ھدايت از خدا ،آھسته و با دق ِ
اگر انجيل را با درخواس ِ
ت
ت
تابناک انجيل بر ما مکشوف خواھد شد که خدا از فيض و رحم ِ
ِ
روان خود خواھيم شنيد و اين حقيق ِ
ت
بیکران خود،
چگونگی ورود به ملکو ِ
ت جاودانیاش را قبل از بنياد عالم طرح فرمود تا بهوسيلۀ ھداي ِ
ِ
ديدار رويش بنمايد.
ت پسرش در بياورد و آمادۀ
روحش ،ما را روز بروز بيشتر به شباھ ِ
ِ
اثر
نافرمانيھای خود مرده بوديم و با خدا رابطۀ
ِ
در کتابمقدس اين طرح چنين مکشوف شده که ما در ِ
روحانی نداشتيم .اما "خدايی که گفت تا نور از ظلمت درخشيد ،ھمان است که در دلھای ما درخشيد".
)رسالۀ دوم به قرنتيان  ،(۶ :۴ھمين خدا ما را از موت به حيات منتقل نمود )انجيل يوحنا  (٢۴:۵تا به
ت روحش که در ايمانداران به وديعه میگذارد )رساله به افسسيان  ،(١٣ :١بتوانيم با او
ياری و ھداي ِ
بهوسيلۀ ايمان به مسيح ،در رابطه باشيم.
عنان زندگی خود را از دست خود و شيطان
طبق اين طرح ،ما با پشيمانی ،از گنا ِه خود بيزار میشويم و
ِ
مسيح مصلوب ،از
در میآوريم و با شادمانی ،به دست مسيح میسپاريم .به عبارتی ديگر ،با ايمان به
ِ
تعاليم او در کتابمقدس ،اعالم
آمادگی خود را برای زندگی مطابق با
مرگ روحانی بيرون میآييم و
ِ
ِ
میداريم.
آمدن طبيعتی نو در ما بهوسيلۀ
به اين ترتيب ،خدا به ما تولدی تازه میبخشد .تولد تازه يعنی پديد
ِ
ايمانداران به مسيح ديده میشود و نشانهای است از اينکه
روحالقدس .اين بزرگترين معجزهای است که در
ِ
مسيح ما را قبول کرده و به ما
زندگی نو بخشيده است! )رسالۀ دوم به قرنتيان .(١٧ :۵
ِ
بيشتر خدا ،بايد کتابمقدس را مطالعه کنيم و از خدا تعليم بگيريم .پولس رسول
ت
پی شناخ ِ
ما نيز در ِ
ِ
میفرمايد" :تمامی کتب از الھام خداست و بهجھت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است ،تا
مرد خدا کامل ،و بهجھت ھر عمل نيکو آراسته بشود) ".رسالۀ دوم به تيموتائوس .(١٧-١۶:٣

زمينی مسيح در انجيل میبينيم پيروی میکنيم،
آنگاه با اطاعتی که در ايمان است ،از محبتی که در زندگی
ِ
ھای آسمان پيش میرويم!
ھادی
روح او که پشتيبان و
ت
و در قدر ِ
سوی دروازه ِ
زندگی ما است ،به ِ
ِ
ِ
ِ

