تش ّکر از خداوند
گار ما عيسی مسيح شکر میکنيم .تو را شکر میکنيم ،زيرا که "کشف کالم
خدای پدر ،تو را به ِ
ِ
نام خداوند ِ
تو نور میبخشد" )مزمور  (١٣٠ :١١٩و چشمان روحانی ما را من ّور میگرداند تا پیببريم که تو انسان
روحانی دائم برقرار سازی .اما انسان به گناه آلوده شد
ت
ت روحانی خود آفريدی تا با او مشارک ِ
را به شباھ ِ
ِ
تمام انسانھا ،نسل بعد از نسل با طبيعت گناهآلود
و مرگ روحانی و ابدی را برای خود خريد و در نتيجهِ ،
چشم به دنيا میگشايند.
فيض عظيمی که نسبت به انسان داری ،عيسی مسيح را که "در او
اما تو ای خدا ،از را ِه رحمت ،محبت و
ِ
ْ
حيات نور انسان بود" )انجيل يوحنا  (۴ :١به زمين فرستادی تا انسان را که از بدو تولد
حيات بود و
گناھکار )ر.ک .مزمور  (۵ :۵١و محکوم به مرگ ابدی است )ر.ک .رساله به افسسيان  ،(١ :٢حيات
بخشد و نور خود را بر او بتاباند ،و بهوسيلۀ روحش او را ُملزم سازد که تنھا با ايمان به او است که
میتواند با تو در رابطۀ روحانی قرار بگيرد و اال داوری در انتظار او خواھد بود )ر.ک .انجيل يوحنا
 .(٨ :١۶خدايا ،تو را شکر میکنيم که اين رابطه ھمان بھشت در قلب انسان میباشد!
پيدايش عالم مھيا
خداوندا ،تو را شکر میکنيم که تو اين يگانه راه برای رسيدن به خودت را پيش از
ِ
فرمودی و در اين ايّام آخر به وسيلۀ الھام روحالقدس در کالمت ،بر ما مکشوف گردانيدی! از تو
درخواست میکنيم ما را کمک نمايی و فيض و فروتنی عطا فرمايی تا در اين راه بهھمراه تو که نبی،
کاھن و شاه ما ھستی گام برداريم .ما را حکمت ده ،ای خداوند ،تا در مناسبات خود با ديگران رفتاری
عاقالنه داشته باشيم و در ھمه حال ،نام تو را که شايستۀ ھمه گونه حمد و ستايش است برافرازيم .اين ھمه
نام شيرين و پرشکو ِه خداوندگاری میطلبيم که به "شباھت انسان" بر زمين آمد و جان خود را در
را در ِ
زدودن گنا ِه انسان ،بر صليب فدا نمود ،تا ھر کس که از گناه خود پشيمان شود و برای طلب آمرزش با
را ِه
ِ
آو َرد )ر.ک .رساله به روميان  (٢٩ :٨و
ايمان به او ،به سوی او آيد ،ببخشايد و روحا ً به شباھ ِ
ت خود در َ
ِ
ت خود بنشاند )ر.ک .کتاب مکاشفه  .(٢١ :٣ای خداوندگار ،عطا فرما تا
در عالم آينده در کنار خود بر تخ ِ
ت
خدای واح ِد ازلی و ابدی ،ھمان خدايی که "ھست و بود و میآيد" ھمواره با ما
فيض ،محبت و شراک ِ
ِ
باشد و بماند .آمين.

