
 
 

  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

  


