
 
 

  ھائی از زندگی در قلمرِو نور نشانه
 

؟ اکثِر ما اين ترديد را داريم. بررسِی دقيق آيات زير، دکني نور زندگی می که در قلمروِ  دترديد داري ياآ

بريم، ما را در اين باره مطمئن خواھد  سر می های که در آن ب تفتيش قلب و طرز زندگِی تازهھمراه با 

  ساخت:

  

ھمه چيز تازه شده  اينکنه درگذشت؛ است. چيزھای کھ ای "پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقت تازه - ١

در ما انجام  القدسوسيله روح نتيجۀ اين خلقت تازه که به ). آيا در١٧: ۵قرنتيان به دوم رسالۀ است" (

ای است  تِب کالم خدا که ھمچون آينهه است؟ آيا با مطالعۀ مردرگون شطور کلی دگ هگيرد، زندگی ما ب می

يم؟ و آيا ديگران اين شباھت را در يآ می ه روز بيشتر به شباھت او دربينيم، روز ب که مسيح را در آن می

 اند؟ رفتار و گفتار ما مشاھده کرده

 

رساله به " (.دھد که فرزندان خدا ھستيم ھای ما شھادت میالقدس) بر روحروحيعنی "ھمان روح ( - ٢

: "از اين فرمايد عطا میه ما القدس را خدا بسازد که روح ). کالم خدا ما را مطمئن می١۶: ٨روميان 

). ١٣: ۴اول يوحنا رسالۀ " (.زيرا که از روح خود به ما داده است ی ساکنيم و او در ما،دانيم که در و می

 آيا اين شھادت را در خود داريم؟

  

د، از خدا نماي محبت از خداست و ھر که محبت میکه يم، زيرا بنماي، يکديگر را محبت حبيبان"ای  - ٣

شناسد، زيرا خدا محبت  نمايد، خدا را نمی و کسی که محبت نمیشناسد.  شده است و خدا را می مولود

 يم؟کن ديگر را محبت میيک). آيا با محبِت مسيح ٨و  ٧: ۴اول يوحنا رسالۀ " (است.

  

" شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگوست و در وی راستی نيست. کسی که گويد او را می" - ۴

 يم؟کن ). آيا زندگی خود را با اطاعت از احکام او سپری می۴: ٢اول يوحنا رسالۀ (

  

اما به ھمۀ کسانی که او را پذيرفتند، اين حق را داد که فرزندان خدا شوند، يعنی به ھر کس که به نام " - ۵

 از اين حقْ  ،اری و در فروتنِی تمامز). آيا با شکرگ، ترجمۀ ھزارۀ نو١٢: ١يوحنا انجيل " (او ايمان آورد.

 باشيم؟ در خود آگاه می



 
 

  

ً  "چشمان من توانيم با سرايندۀ مزمور بگوييم: می آيا - ۶ ). ١۵: ٢۵سوی خداوند است"؟ (مزمور  هب دائما

  منظور تفّکر دربارۀ خدا است.

  

سخت بکوشيد ست: "ا اين ١۴: ١٢عبرانيان رساله به آيا مقدس ھستيم؟ ھشدار خداوند در اين مورد در  - ٧

کس خداوند را نخواھد  بريد و مقدس باشيد، زيرا بدون قدوسيت، ھيچسر  با ھمۀ مردم در صلح و صفا بهکه 

  (ترجمۀ ھزارۀ نو). ."ديد


