انتقال از قلم ِرو تاريکی به قلمر ِو نور
الھام روحش با ما سخن گفته و میگويد .در آن چنين میخوانيم
کتابمقدس تنھا کتابی است که در آن خدا با
ِ
که خدا انسان را شبيه خود آفريد )کتاب پيدايش  (٢٧ :١تا با او در رابطه باشد ،و انسان از اين رابطۀ
روحانی ّلذت ببرد .متأسفانه انسان به دام شيطان کشيده شد و از فرمان خدا سر پيچيد و به گناه آلوده گشت.
خدا نتيجۀ سرپيچی را مرگ )مرگ جسمانی و مرگ در آخرت( تعيين فرموده بود )کتاب پيدايش .(١٧ :٢
اين مرگ تمام نسل بشر را در بَر گرفت زيرا "ھمه گناه کردهاند" )رساله به روميان  .(٢٣ :٣ولی خدا از
عظيم خود" )افسسيان  ،(۴ :٢پيش از بنياد عالم طرحی تدبير فرمود که در آن عدالت و فيض خود
ت
"محب ِ
ِ
نسان آلوده به گناه مکشوف سازد.
را بر ا ِ
حم دختری باکره به دنيا آورد .اين
"پسر"
بر طبق اين طرح ،خدا
روحانی خود را به شکل نوزادی از َر ِ
ِ
ِ
مقدس آسمانی ھمذات با خدا بود و در وجود او الوھيّت کامل و انسانيّت کامل بهنحوی در ھم آميخت
نوزا ِد
ِ
فيض بیکران خود ،برای اينکه ما
که ذرهای از غبار گناه بر او ننشست .اين شخص که خدا/انسان بود ،از
ِ
شرم آن نجات بخشد ،تن به صليب داد .در صليب او بود که "عدالت و سالمتی
را از مجازات گناه و ِ
بشر گناھکار
يکديگر را بوسيدهاند" )مزمور  .(١٠ :٨۵به اين ترتيب ،راه ورود به ملکوت آسمان به روی ِ
گشوده شد.
ب مسيح ،رستاخيز او ،صعود او به
ت تاريخی و خارقالعادۀ صلي ِ
ت خود را تنھا بر حقيق ِ
آنانی که اميد نجا ِ
آسمان و بازگشت او قرار دادهاند ،بهوسيلۀ ايمان و اطاعت از مسيح ،کليد ملکوت آسمان را از َسر َو ِر
ديدار او ،بيدارند )انجيل مرقس .(٣۵ :١٣
محبوبشان دريافت داشته ،ھر روز در اجرای فرمانش و انتظار
ِ
آمدن عيسی مسيح به اين دنيا اين است که ايمانداران را
از آنچه خوانديم چنين نتيجه میگيريم که منظور از
ِ
آسمانی او تا ابد با او ،در شادی و آرامش کامل زندگی کنند!
به شکل خود درآورد تا بتوانند در ملکوت
ِ
روحانی دو آيه از کتابمقدس را درک کنيم .اولی میفرمايد:
مفھوم
برای فھم اين را ِز آسمانی ،ابتدا بايد
ِ
ِ
"خدا محبت است" )رسالۀ اول يوحنا  ،(٨ :۴و دومی میفرمايد که "تنبيه آشکار از محبت پنھان بھتر
است) ".امثال سليمان  .(۵ :٢٧آنوقت با ياری جستن از روحالقدس که مفھوم کالم خدا را بر ما روشن

ت خود را که "فوق از
ت
روحانی خود آفريد تا محب ِ
میسازد ،پیخواھيم برد که خدا انسان را به شباھ ِ
ِ
معرفت است" )رساله به افسسيان  (١٩ :٣با فرستادن مسيح به جھان و مرگ او بر صليب ،عمالً به انسان
نشان دھد.

