
 اطمینان نجاتسخنی از 
 

 هفت گفتار از صلیب زمانی که محبت سخن می گوید: 

 2بخش 

 

 یکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودند، اهانت کنان به او "

 می گفت: »مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده!« اما آن 

ز زیر همان حکمی!  دیگر او را سرزنش کرد و گفت: »از خدا نمی ترسی؟ تو نی 

مکافات ما به حق است، زیرا سزای اعمال ماست. اما این مرد هیچ تقصیری  

نکرده است.« سپس گفت: »ای عیسی، چون به پادشاهی خود رسیدی، مرا نیز  

آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس  به یاد آور.« عیسی پاسخ داد: »

    43-39:  23لوقا .«" خواهی بود

 چه باید بکنم؟  شتن نجاتدا برای

  حقیقتی که مرد در حال مرگ می دانستپنج 

 که بعد از مرگ با خدا روبرو خواهد شد   دانست می  .  1

   40:23لوقا از خدا نمی ترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی!..."  "

همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است." "

    27:9عبرانیان 

 کرده است   به خدا گناه که    نست . می دا 2
    41:23لوقا مکافات ما به حق است، زیرا سزای اعمال ماست..."  "

زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح  "

   23:6رومیان عیساست." 

   از یک انسان است   دانست که عیسی بیش   می .  3

   41:23لوقا ت." ...اما این مرد هیچ تقصیری نکرده اس"

در دنیا آدم کامالً درستکاری وجود ندارد که هر چه می کند درست باشد و "

   20:7جامعه هرگز خطایی از او سر نزند." 

 

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایی ِ "

   21:5دوم قرنتیان خدا شویم." 

 می تواند او را نجات دهد خدا  فقط فیض    دانست می  .  4

   42:23لوقا  سپس گفت: »ای عیسی... مرا نیز به یاد آور." "

 و این از خودتان نیست،   –زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید "

 و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد." –بلکه عطای خداست 

    9-8: 2افسسیان  

 بخواهد او  از  او را نجات دهد، اگر  عیسی می تواند    دانست می  .  5

   42:23لوقا ...چون به پادشاهی خود رسیدی." "

."  ...به عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت"

    31:16اعمال رسوالن 

 ام؟ توانم مطمئن باشم که نجات یافتهچگونه می

 کالم خدا  وعدۀ 

، امروز با من در فردوس خواهی  ویمآمین، به تو می گعیسی پاسخ داد: »"

     43:23لوقا بود.«" 

 "امروز" فوری است:  

 "با من " است:    ای   رابطه 

 "در فردوس" ابدی است:  

 "خواهی بود"حتمی است:  

 بیابم؟توانم نجات کی می

   2:6دوم قرنتیان اکنون زمان لطف خداست؛ هان، امروز روز نجات است." "

    13:10رومیان خواند، نجات خواهد یافت." زیرا هر که نام خداوند را ب"

 کشیش سارو خاچیکیان هفتۀ آینده: 

محبت سخنی از   


