
 
 

  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


