برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت
مزامير ايش 104
 24ای خداوند اعمال تو چه بسیار است! جمیع آنها را به حکمت کردهای .زمین از دولت تو پر است.
 25و آن دریای بزرگ و وسیعاالطراف نیز که در آن حشرات از ح ّد شماره زیادهاند و حیوانات خرد و بزرگ.
 26و در آن کشتیها راه میروند و آن لویاتان که بجهت بازی کردن در آن آفریدهای.
 27جمیع اینها از تو انتظار میکشند تا خوراک آنها را در وقتش برسانی.
 28آنچه را که به آنها میدهی ،فرا میگیرند .دست خود را باز میکنی ،پس از چیزهای نیکو سیر میشوند.
 29روی خود را میپوشانی ،پس مضطرب میگردند .روح آنها را قبض میکنی ،پس میمیرند و به خاک خود
برمیگردند.
 30چون روح خود را میفرستی ،آفریده میشوند و روی زمین را تازه میگردانی.
اعمال رسوالن ايش 10
 42و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرّ ر فرمود تا داور زندگان و مردگان
باشد.
 43و جمیع انبیا بر او شهادت میدهند که هر که به وی ایمان َآو َرد ،به اسم او آمرزش گناهان را خواهدیافت.
 44این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روحالقدس بر هم ٔه آنانی که کالم را شنیدند ،نازل شد.
 45و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند ،در حیرت افتادند از آنکه بر امّتها نیز عطای روحالقدس
افاضه شد،
 46زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلّم شده ،خدا را تمجید میکردند.
 47آنگاه پطرس گفت ،آیا کسی میتواند آب را منع کند ،برای تعمید دادن اینانی که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند.
 48پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند .آنگاه از او خواهش نمودند که روزی چند تو ّقف نماید.
يوحنا ايش 3
 16زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی یابد.
 17زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند ،بلکه تا بهوسیل ٔه او جهان نجات یابد.
 18آنکه به او ایمان آرد ،بر او حکم نشود؛ امّا هر که ایمان نیاورد اآلن بر او حکم شده است ،بجهت آنکه به اسم پسر
یگانه خدا ایمان نیاورده.
 19و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند ،از آنجا که اعمال ایشان بد
است.
 20زیرا هر که عمل بد میکند ،روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمیآید ،مبادا اعمال او توبیخ شود.
 21و لیکن کسی که به راستی عمل میکند پیش روشنی میآید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است.

