
 
 

  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 .(  


