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 مقدمه

اسخ آنهایی که به دنبال پ -مخاطب این کتاب دو گروه افراد هستند

 مسیحیت، کلیسا وقدس، ی کتاب مهای اساسی خود دربارهپرسش

دانند، ها را میهستند، و آنهایی که پاسخ این پرسش جاویدانزندگی 

ش خود گذاشتن داناما شاید تمایل دارند روشی بهینه برای به اشتراک 

 با دیگران بیابند.

ی فراگیری هستند: برخی گروه یکم شامل افرادی است که آماده

کنند دارند و احساس میاکنون کودکان کم سن در خانه افرادی که هم

زندان دارند، تا فر احتیاج به راهنمایی، و یک تغییر در سبک زندگی

، رویدادهای هاخود را به درستی تربیت کنند؛ برخی افرادی که مشقت

منجر تغییر زندگی، مانند طالق، از دست دادن شغل، مشکالت 

ه باز آنهایی که نیاند؛ و سالمتی یا مرگ یک عزیز را تجربه کرده

ی تغییر دهبه هر دلیلی، آنها اکنون آمااند. شناخت خداوند را درک کرده

 بوده و جویای هدایت هستند.

د دهند که مسیحیان خوش قلبی هستنگروه دوم را افرادی تشکیل می

ن دیگرا به گوشانجیل( را  -ی نیکوخواهند بشارت مسیح )مژدهو می

لت این برایشان میسر نیست. شاید ع ، اما انجام آن به سادگیبرسانند

موزش آاند، اما در باشد که، اگرچه کتاب مقدس را به خوبی درک کرده

 کنند.آن به دیگران احساس ضعف می

شاید آنها نگران تحمیل نظرات خود به زندگی دیگران باشند که مبادا 

همانند یک آفت وارد  خواهندمرتکب شوند. آنها نمی یا گناهی جرمی
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ای آنها شکافی ایجاد دیگران شوند و در روابط شخصی یا حرفه زندگی

های نیکوی خداوند را با کسانی که گمراه کنند، اما تمایل دارند که پیام

 اند به اشتراک بگذارند.شده

 های کلیدی در چارچوبی به منظوری دادهاین کتاب با تبیین همه

ده ان تدوین گردیآس یربرداآسان، فرارگیری آسان و بهره یمطالعه

 است.

ه تنها به با این کتاب، فردی که به دنبال راهی بهتر برای زندگی است ن

ی مجموع های خود دربارههای مختصر و مفید به پرسشروشنی پاسخ

اساسی  یابد، بلکه پس از آن که دانشمی در زندگیرا آنها  هایکاربرد

 شود.را دریافت کرد، به بهترین راه و روش زندگی هدایت می

ه چدیگر نگران آن  ،استشده تر داناداری که با این کتاب، ایمان

ر دارد، اکنون که این کتاب در دسترس دیگران قرا گوید نخواهد بود.می

خرد  یشاید فقط با گذاشتن آن روی یک میز یا هدیه دادن آن، دانه

 نمو و رشدآن به طور خودکار راه خود را به سوی خاک خوبی که برای 

 د.باز خواهد کر -بدون آن که تخلفی صورت بگیرد -آماده شده است

طالب خوب، چه شما فردی باشید که برای اولین بار آماده فراگیری م

 ساندنرالهی است، یا یک مسیحی دانا که به دنبال راهی اثربخش برای 

شد که باشد، این کتاب مناسب شما است. بابه دیگران های نیکو بشارت

 هد.دزندگی شما را به وفور برکت 
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1 

 جاویداندگی نز

 ا آنرزیرا خدا جهان  وید،گمیاین چنین ی کتاب مقدس ترین آیهمعروف

ه به او ایمان آوَرَد هالک کخود را داد تا هر  یهمحبت کرد که پسر یگان«( چنان»یا ) قدر

 (.3:16)یوحنا ) دنگردد، بلکه حیات جاویدان یاب

که  پسندیم، به خصوص هنگامیما این کالم را می« زندگی جاویدان!»

ود جایی که هیچ اندوه و دردی وج ،تصور کنیم این موهبت در بهشت

اهراً این مواهب ظ« دیگر رنجی وجود ندارد.»ندارد، نصیب ما گردد. 

 خیلی دلچسب هستند.

اشیم بدر پایان، هدف ما مسیحیان این است که زندگی جاویدان داشته 

دیگر  توانیم آن را کسب کنیم، به بسیاری ازو همان گونه که خود می

ا فقط متا از این موهبت بهره جویند. اما هدف مردمان نیز کمک کنیم 

 نیست.« پایان عمر»برای 

عیسی . باشدنیز می «اکنونهم»و « دوران زندگی»ی هدف ما درباره

گفته  کند. او مطابق انجیل یوحنا به مانیز به همین مطلب اشاره می

مند شویم هاوانی بهراز آن به فر ، وحیات داشته باشیمآمده است تا ما  اوکه  است

 (10:10)یوحنا  ]زندگی جاویدان[

نه فقط پس از آن که فوت  ،از زندگی پرنعمت مندیی بهرهاو درباره

سخن اکنون، مندی همکردیم و به جهان دیگر رفتیم، بلکه بهره
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ی همهگفت؛ زندگی سرشار از شادی و آرامش و عشق، به رغم می

 .روزمره با آنها مواجه هستیم،مشکالتی که 

توان برای دستیابی به چنین زندگی پرنعمت و خوب چگونه می

، مستلزم صول به چنین هدف ارزشمندیجاودانی ثبت نام کرد؟ ح

سم آن را برخی اقدامات اولیه است. امید است این کتاب بتواند راه و ر

 به روشنی بیان کند.

نیم، اجازه دهید ابتدا برخی مطالب مربوط به کتاب مقدس را مرور ک

های بسیاری از توانیم پاسخنظیر میاز طریق این کتاب بییرا ز

 ها را، از قبیل زندگی و رسیدن به بهشت فراگیریم.پرسش
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2 

 کتاب مقدس

بدان  به بیان ساده، کتاب مقدس کالم الهام گرفته از خدا است. این

ز قلم امعنی است که، در واقع، خداوند مولف این کتاب است، گرچه او 

 برای نوشتن آن استفاده کرده است.مردان 

قع آید، اما در وایک کتاب بزرگ به نظر می شبیهگرچه کتاب مقدس 

ای از شصت و شش کتاب کوچک است که در یک این کتاب مجموعه

مختلفی  ،هایها، یا گونهها حاوی سبکاند. این کتابگردهم آمده جلد

گویی، شعر، پیشهای تاریخی، هستند. آنها به طور کلی شامل کتاب

های مقدس به آنها اندرز، نثر یا متن نامه )که در برخی کتاب

 تند.هس آنهافقط برخی از ها این، که هستند شود(گفته می« مکاتبات»

ساله به سه زبان  1500ی تقریبی کتاب مقدس در طی یک دوره

ه سمختلف )عبری، یونانی و آرامی( نوشته شده است. این کتاب در 

نگارش  مختلف )آفریقا، آسیا و اروپا( توسط حدود چهل نویسندهی قاره

 شده است.

های توانید تصور کنید، این نویسندگان پیشینههمان گونه که می

مختلفی داشتند. آنها چوپانان، پادشاهان، پیامبران، ماهیگیران، 

پزشکان، و سایرین بودند. اغلب آنها هرگز شخصاً یکدیگر را 

 شناختند.نمی
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ها ی خلقت آسمانها یک داستان مشترک را دربارهمجموعه کتاب این

، و درگاه خداوند رانده شد )هبوط( و زمین، همچنین انسان، که از

 د.ندارانسان به خدا بیان می ازگشتبو  رستگاری

ی عشق عمیق خداوند به همچنین یک موضوع مشترک دربارهآنها 

 نجات یافتن از -ی نجاتی بشریت؛ و یک پیام مشترک، دربارههمه

ه این کپیام این است دارند. را بیان می -مجازات ابدی ناشی از گناه

ین به کنند قرار دارد، که ای کسانی که توبه مینجات در اختیار همه

اوند با از گناهان خود و تعهد به پیروی از خد« روی گرداندن،»معنای 

 ی وجود و از صمیم قلب استهمه

یچ اشتراکات، حاوی هاین  بیانعالوه بر به این شصت و شش کتاب، 

 خطای تاریخی و تضادی در متون نیستند.

توانید انگیز است. آیا میهای شگفتای از نوشتهکالم خداوند، مجموعه

ساله  1500ی شش کتاب که در یک بازه تالش در گردآوری شصت و

اند و مجلد های بسیار متفاوت نگارش شدهتوسط افراد زیادی با پیشینه

 ید؟را تصور کن یکردن آنها در یک جلد و بدون هیچ اشتباه یا تضاد

 واقعیبدیهی است این یک شاهکار است. این نتیجه کار و کالم 

 خداوند است.
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 دو بخش اصلی

« عهد قدیم»کتاب مقدس شامل دو بخش اصلی است. بخش اول، 

ها مربوط مشتمل بر سی و نه کتاب است. این کتابکه شود، نامیده می

 به روابط خداوند با بشر پیش از آمدن عیسی است.

 شود و مشتمل بر بیست و هفتنامیده می« عهد جدید»دومین بخش، 

از است( آغ« ی نیکومژده»)که به معنی « هاانجیل»کتاب است که با 

است. این  یوحناو  لوقا، مرقس، متیهای شود و شامل کتابمی

 ها زندگانی عیسی را بر روی زمین، از تولد تا مرگ و سپسکتاب

 کنند،می بازگوعروج او را و  برخاستن از میان مردگان(رستاخیز )

تاسیس کلیسا بر  کتاب اعمال رسوالن آمد. این کتاب درباره ،پس از آن

اهید های بسیاری از تعمید را خوروی زمین است. در این کتاب نمونه

 یافت.

که ها، یعنی بیست و یک جلد، آمدند، ترین گروه کتاببزرگ سپس،

ها در واقع شود. این مجموعه کتابگفته می« هارساله»گاهی به آنها 

وشته شده یا افراد مختلف در کلیساها ن هستند که به کلیساها هایینامه

تار است، تا درک آنان را در چگونگی خدمت به خداوند و چگونگی رف

 خداگونه با دیگران بهبود بخشد.

ی قیامت و بهشت این کتاب درباره نام دارد.« مکاشفه»آخرین کتاب 

خوانیم تا ه، میاست. ما به عنوان مسیحی، کتاب مقدس را، گاهی روزان

خواهد ما مخلوق، بهتر درک کنیم که خداوند، خالق ما، چگونه می

ها را برای ما دانیم که او ما را دوست دارد و بهترینزندگی کنیم. می
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های او است که ما در جستجوی پاسخ« کالم»خواهد. و اینجا، در می

 برای هدایت خود هستیم.

س، به موضوع زندگی و اجازه دهید مطابق کتاب مقد اکنون،

 نجات بپردازیم.

س شده است. ی اول این فصل از مقاله مندرج در آدرس زیر اقتبابخشی از توضیحات کتاب مقدس در نیمه :توجه

 باشد.که البته با کسب اجازه می

https://www.christianministriesintl.org/is-the-bible-the-inspired-word-of-god/ 

  

https://www.christianministriesintl.org/is-the-bible-the-inspired-word-of-god/
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 در آغاز

را آفرید،  ها و زمین را آفرید. او همچنین انسان، خداوند آسمانآغازدر 

ط به کل مطالب مربوتوانید . شما میآغاز گشتکه با خلق آدم و حوا 

ی کتاب ، اولین کتاب از مجموعه«پیدایش»را در کتاب آغاز خلقت 

 .مقدس مطالعه کنید

نقص بود، زیرا آنها ی خداوند با آدم و حوا عالی و بیدر آغاز، رابطه

 کردند. به او اعتماد داشتند و از هر نظر از او اطاعت میکامالً

پر از  انگیز بود! آنجااو آنها را در باغ عدن گذاشت، که باغی شگفت

نها کار ای داشتند. تهای خوشمزهی انواع درختان زیبا بود که میوههمه

 آن بود. حفظآدم در این باغ مراقبت و 

ه کرد فقط یک محدودیت عطا اماخداوند به او، و حوا، آزادی بسیار، 

 -ی باغی یک درخت خاص در میانه. آنها اجازه نداشتند میوهبود

 را بخورند. -بدی ازدرخت دانش خوبی 

ی خوش میان خداوند و انسان هرابطاین واقعاً از  )ابلیس( شیطان

. از همان ابتدا او ماموریت خود را از بین بردن این رابطه خوشحال نبود

ی ممنوعه وسوسه کرد. هنگامی که او حوا را به خوردن آن میوه تعیین

 کرد، حوا تسلیم شد و حتی آدم را به همراهی خود راضی کرد.
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ز این ی خداوند با انسان تغییر کرد. شکافی ناشی ادر نتیجه، رابطه

 نافرمانی پدیدار شد.

ر اجازه در نتیجه، خداوند آدم و حوا را از آن باغ بیرون راند و دیگ

گاه آنها تنزل بازگشت به آنها نداد. این نه تنها بدان معنا بود که اقامت

وند در آن توانستند از دیگر درختی نیز که خداکرد، بلکه آنها دیگر نمی

روزهای  عد،بخورند. از آن زمان به ب -درخت زندگی -باغ قرار داده بود

 شد. محدودعمر آنان 

ر شود خداوند همچنین باعث شد تا آدم )و به طور کلی نوع بشر( مجبو

ی خود به سختی روزی زمین تالش کند تا بتواند غذای خود و خانواده

 ومین روئید های خار و کنگر بر زرا فراهم کند. از آن زمان به بعد، بوته

 افزودند.کرد به مشکالتی که انسان تجربه می

وی  خداوند همچنین کاری کرد که زایمان برای حوا و مادران پس از

 بسیار دردناک باشد.

د این رویداهماهنگی از بین رفت. جدایی از خداوند پدیدار گشت. 

 بود. «از دست دادن بهشت»آور بود. این در واقع همان دردناک و رنج

ی تغییرعشق اما عشق خداوند به آدم و حوا هنوز وجود داشت. این 

ا این تداشت  انتظارخود را دوست داشت. او  فرزنداننکرده بود. و او 

داشت  تظارانی بریده شده میان او و انسان دوباره برقرار شود. او رابطه

 تا زندگی جاویدان به فرزندان زمین بازگردد.
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رداخت زیرا او بدون پ، «(عدالت»بود )عین اما این کامالً عادالنه 

 توانست این کار را بکند.ی آن گناه نمیجریمه

ند. در سترش یافتبا گذشت زمان، آدم و حوا و فرزندان آنها در زمین گ

ی کتاب مقدس، یعنی پیدایش و خروج، دو کتاب اول از مجموعه

 باره بیشتر بخوانید.توانید در اینمی
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 هبوطپس از 

 ابراهیم

گرچه در آن روزهای نخست چندین شخصیت کلیدی وجود داشت، اما 

یمانش فرد اترین آنها مردی بود به نام ابراهیم. او به خاطر یکی از مهم

اوند بسیار خاصی بود. او با وجود شرایط بسیار سخت، عمیقاً به خد

 توکل داشت.

به  شفرزندانکه به او قول داد خداوند به خاطر ایمان قوی ابراهیم 

ی مردم او، همه نژادتعداد ستارگان آسمان باشند و این که، از طریق 

 زمین برکت داده شوند.

 ع نسلیدر واقدانست، اما گرچه ابراهیم در آن زمان این موضوع را نمی

ی های زمین برکت داده شوند، همان عیسی آن همه ملتکه به واسطه

 بود.

 زندگی مشترک بیش از یکصد سال لطوابراهیم و همسرش ساره در 

ق شدند، آنها سرانجام صاحب فرزندی به نام اسحااما فرزندی نداشتند. 

 .شد عیسو و یعقوبهای که بعدها صاحب دو فرزند به نام
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 یعقوب )و فرزندش یوسف(

ازده فرزند نامش را به اسرائیل تغییر داد، دویعقوب که خداوند سرانجام 

او بود، که  زیاد یترین فرزندان، یوسف، مورد عالقهجوانداشت. یکی از 

 همین موضوع باعث حسادت برادران گردید.

مصر  ا به تجار برده که به سویبرادارن در یک فرصت مناسب، یوسف ر

 فروختند. ،بودندراهی 

یوسف که پس از مجموعه رخدادهای پی در پی در نهایت به مقام 

گویی کرد که به رهبری و قدرت رسیده بود، با راهنمایی خداوند، پیش

محصول، هفت سال قحطی برداشت زودی پس از هفت سال فراوانی 

 سخت در راه خواهد بود.

 ر طیتا د فرعون )پادشاه( با شنیدن این مطلب، یوسف را مامور ساخت

تا  بسازدی غالت سیلو )انبار غله( و زخیره های فراوانی محصول،سال

گامی آنگاه، هنهای قحطی که در پی خواهد آمد مهیا باشند. برای سال

ت مسئول توزیع غالبه عنوان که قحطی فرا رسید، فرعون یوسف را 

 بین مردم منسوب کرد.

کردند، میربه ها قحطی را تجاین فقط مردم مصر نبودند که در آن سال

 ند.های همسایه نیز به همین بال مبتلی شده بودمردم سرزمین بلکه

 هنگامی که یعقوب، پدر یوسف، از توزیع غالت در مصر آگاه شد،

ی بزرگ و ی قبیلهبرای تغذیهغالت مقداری فرزندانش را برای خرید 

 در حال رشد خود به مصر فرستاد.
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و ناختند نشاو را و یوسف را دیدند، هنگامی که برادران به مصر رسیدند 

ا، هیچ یوسف آنها را شناخت، امکه او همان برادرشان است. ندانستند 

ی این ای از آنها به دل نگرفت و روا نداشت. او فهمید که همهکینه

 رخدادهای تلخ برای رسیدن به مشیت نیکوی خداوند است.

ود زاخت و خیلی ماهیت خود را برای برادران آشکار سیوسف سرانجام 

به  با شادی و سرور دوباره به پدرش پیوست. از آنجا که این قحطی

ر پایان رسیده بود، یوسف پدرش را متقاعد ساخت قبیله را به مص

 منتقل کند تا در آنجا نیازهای آنان تامین گردد.

پس از درگذشت یوسف و برادران، جمعیت تبار یعقوب، این 

ها کردند. در حقیقت جمعیت آنها به صدبسیار رشد « ،اسرائیلبنی»

 هزار نفر، یا بیشتر، رسید.

ز ااین رشد سریع جمعیت باعث نگرانی حاکمان مصر گردید. مصریان 

گیرند تا اسرائیل، تصمیم گرفتند تا آنها را به بردگی ببنیی ترس غلبه

 همیشه در کنترل آنها باشند.

نوال صد سال بدین م راسرائیل به بردگی گرفته شدند و چهالذا، بنی

ک و اسرائیل با اشهنگامی که مصریان بسیار ظلم کردند، بنیگذشت. 

ی آنان را شنید و با ناله از خداوند تقاضای کمک کردند. او اشک و ناله

ا رها رقوم من »فرستادن موسی به آنان پاسخ داد تا به فرعون بگوید 

 «کن!

ان آزاد شوند و بروند، اما خواست اجازه دهد که آنفرعون در ابتدا نمی

بار را برای مردم مصر پس از آن که خداوند ده طاعون مرگسرانجام 
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اسرائیل، فرستاد، مجبور به موافقت شد. فرعون اما پس از آزادی بنی

 نظرش عوض شد و ارتش خود را برای بازگرداندن آن در پی فرستاد.

ا فت تا آنهخداوند برای کمک به فرزندان خود، دریای سرخ را شکا

مصر  هنگامی که ارتشبتوانند از روی خشکی به آن سوی دریا بروند. 

بازگردند  عادیآنان را دنبال کرد، خداوند به آبها فرمان داد به وضعیت 

 ی سربازان مصر غرق شدند.و همه

را در کتاب  انگیزشگفتی جزئیات این رویداد توانید همهشما می

 مطالعه کنید.« خروج»

 فرمان 10

ند چند اسرائیل آزاد در بیابان سرگردان بودند، خداودر حالی که بنی

 لوح سنگی به موسی داد که بر آنها ده فرمان نوشته شده بود.

ری برگزادیگر را از جمله، بسیار قوانین  خداوند همچنین به موسی

 اسرائیلکه بنی یدیگر آداب و رسوم، و کردن یادبود، قربانی هایجشن

 .کردند را به موسی گفتباید از آنها پیروی می ن مدتدر ای

به  -کردندبا این وجود، آنها همیشه از این قوانین به درستی پیروی نمی

نی راهی هر حال آنها صرفاً مردمی بودند همانند ما! تقدیم کردن قربا

رچه گخواسته بود،  برای طلب بخشش بود برای آن که خداوند از آنها

 گناهان آنها را پاک کند. تتوانسوانات نمیقربانی کردن حی
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ها عطا اسرائیل را برای سکونت به آنخداوند سرانجام سرزمین قوم بنی

عد اما باین سرزمین تبدیل به پادشاهی اسرائیل گردید. چند سال کرد. 

 پدید آمد.شکاف بزرگی میان این خانواده 

 پادشاهی یهودا

امین جدا )به رهبری( یهودا و بنیجنوبی،  ده قبیله شمالی از دو قبیله

. شهر نام گرفت« پادشاهی یهودا»های جنوبی اتحاد قبیله *شدند.

، «دیانیهو»در پادشاهی یهودا، اورشلیم در این پادشاهی قرار داشت. 

 عیسی نازل شد.سرانجام 

وع به طی سالیان متمادی امت خداوند به کل او را رها کرده و شردر 

 را هاای دیگر کردند. در نتیجه او بابلیهپرستش خدایان و بت

 نند.کبرانگیخت تا آنان را به اسارت گرفته و معبد آنان را ویران 

که مردمش را الویانی  الوی بود به نام یادیگر از این قبایل، قبیلهی کی *
کاهن  زیرا مردان این قبیله نامیدند. این قبیله سرزمین خود را به دست نیاورد،می

ا برای این کار، آنهکردند. های سایر مردم را تقدیم خداوند میقربانی وبودند 
 هکافراد در آن زمان، این ها پراکنده بودند. ی دیگر قبیلهضرورتاً در میان همه

ودا مردم و حضور در پادشاهی یه دیگر با را بیشترین ارتباط بودند، بسیار متدین

 داشتند.

به پاس  ،در بابل به برخی یهودیان ،پس از گذشت هفتاد سال

به ی معبد و شهر خود، برای بازسازاجازه داده شد تا  ،آنان برداریفرمان

 اورشلیم بازگردند. ،سرزمین مقدس



22 

ما کامالً های خارجی را نپرستیدند، ادر نتیجه، آنها دیگر خدایان و بت

نشوند.  اشتباهی مرتکبدیگر این که  منظورشدند، به  هم پایبند قانون

 گیر قانون تبدیل شدند.با گذشت زمان، آنها به حافظان سخت

گیر شدند که ماهیت حفظ قانون آن قدر سختدر در حقیقت آنها 

نجام به این نادانی باعث شد آنها سرااصلی قوانین را فراموش کردند. 

 دشمنی با عیسی، فرزند خداوند، برخاستند.
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5 

 عیسی

وح رای به نام مریم به دنیا آمد. باکرهدر زمانی درست، از عیسی 

، در واقع، القدس، که او نیز خداوند است، پدر واقعی او بود. بنابر این

 هم بود.« انسان»عیسی پسر خداوند بود و، در همان زمان، پسر 

 سال داشت، علمای کتاب مقدس را با 12گرچه او هنگامی که فقط 

 30چ گاه تا پیش از دانش و درک خود متحیر کرد، اما عیسی هی

ست این سن هنگامی اسالگی رسماً خدمت کشیشی خود را آغاز نکرد. 

ی میان انسان و ، یعنی بازگرداندن، رابطهآشتی دوبارهکه او برای 

 خداوند تالش خود را آغاز کرد.

ود گرچه عهد قدیم ظهور یک نجات دهنده، یک مسیح، کسی که قرار ب

ن زندگی با این حال رهبران مذهبی دورا گویی کرده بود،بیاید، را پیش

 عیسی این واقعیت که عیسی همان مسیح است را منکر شدند.

ای دیدند که به طور پیوسته باورهساز میآنها او را یک فرد مشکل

کرد. از نظر آنان ی آنان را به چالش کشیده و مختل میمذهبی دیرینه

 -قیمتی که شدهآن هم به هر  -او یک نیروی مخرب بود که باید

 متوقف شود.
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نی که ی او درست بود. او برای کسااز یک جنبه، دیدگاه آنان درباره

 یک بیشتر عالقمند به حفظ مجموعه احکام و مقررات مذهبی بودند

ر او ساز بود و نه کسانی که عشق به خداوند و همنوع خود را دمشکل

 دیدند.می

خود  وند و خودپسند بودند جویی داشتاو برای کسانی که بیشتر برتری

وق ساز بود نه کسانی که مشدانستند مشکلرا سرور و آقای مردم می

 کردند.های مثبت در زندگی ایجاد میآورند و تفاوتبودند، آسایش می

 نسبت به هر موجودی که تاکنون در جهان -پیام او -زندگی عیسی

ظیمی است، تفاوت عکرد که دنیا را تغییر داده زیسته بود یا فکر می

 داشت.

، این «نچشم در مقابل چشم، و دندان در مقابل دندا»او به جای تعلیم 

دیگر را نیز به سوی  یهراست تو سیلی زند، گون یهاگر کسی به گون را تعلیم داد که

 .(39:5)متی  او بگردان

 ی خود را دوست بدار و از دشمن خودهمسایه»او به جای تعلیم، 

د و برای آنان که دشمنان خود را محبت نماییاین گونه تعلیم داد،  «،متنفر باش

 .(44:5)متی  رسانند، دعای خیر کنیدبه شما آزار می

یسی عبه جای عرض اندام و به رخ کشیدن عدالت خود در مقابل مردم، 

شد، باید خادم شما خواهد در میان شما بزرگ باهر که میاین گونه تعلیم داد که، 

 (.26:20)متی  دشو
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داد یم میشود ایمان داشت و آن را تعلاو به آنچه قانون طالیی گفته می

)متی  خواهید با شما رفتار کنندگونه رفتار کنید که میبا مردم همانو آن این بود که، 

12:7.) 

آموخت که فروتن عیسی مردی فروتن بود و به شاگردانش نیز می

با  و دپیروی نکننتمایالت خود را  از آموخت کهباشند. او به آنان می

نند و دوستانه رفتار کافراد محروم بیش از ثروتمندان، محترمانه 

 (.3:2)یعقوب 

آموخت که خواست که به دیگران خدمت کند و به شاگردانش میاو می

ان را از خود با فروتنی دیگر د، بلکهنباید، مپنداررا بیش از آنچه می خود

 (.3:2؛ فیلیپیان 3: 12)رومیان  دنبهتر بدان

ی دین برای جلب توجه دیگران به عدل خود عیسی هرگز از حربه

ل و هدف اصلی او جستجو و نجات گمرهان و تقدیم جال استفاده نکرد.

 (13:14ا ؛ یوحن10:19؛ لوقا 1:6افتخار به پدر آسمانی خود بود. )متی 

از د ن داد که خداونزندگی و تعالیم خود نشای نحوهبا آمد و عیسی 

ا خواهد. او قلوب ما راز حفظ احکام می تربندگان خود خیلی بیش

ین خواهد. فقط در اخواهد. او عشق ما را به خود و همنوعان میمی

 داشته باشیم. مقبول و مطلوبتوانیم یک زندگی صورت است که می

ه گویی شده بود، هنگامی که سی و س، همان گونه که پیشسرانجام

او آنها  -او را به صلیب کشیدند ال داشت، افراد متدین در روز موعودس

آنها برای اطمینان از این که او مرده بر روی صلیب به میخ کشیدند. را 
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است، با نیزه پهلوی او را شکافتند. او در حالی که بر صلیب بود 

 کرد.خونریزی می

، بودند رآن روزگاترین افراد فقط درباره آن اندیشه کنید. آنها، مذهبی

و را به اها بودند که همان -کسانی که به ظاهر چشم انتظار مسیح بودند

 صلیب کشیدند.

دهد که صرفاً مذهبی بودن یک فرد بدان این به درستی نشان می

معنی نیست که او خداپرست یا برحق است. هرگز این موضوع را 

 فراموش نکنید. این حقیقت اکنون نیز صادق است.

تان پیچ شد و در گور گذاشته شد. اما داساز مرگ وی، عیسی کفنپس 

س به همین جا ختم نشد. سه روز بعد عیسی از مرگ برخاست. او سپ

 نزد شاگردانش و بیش از پانصد نفر دیگر ظاهر گشت.

نی را آنگاه، پس از گذشت چهل روز، عیسی به آسمان عروج کرد تا مکا

 د، مهیا کند.برای کسانی که به او ایمان آوردن
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6 

 رستگاری

گفت. به آسمان، با رسوالن خود سخن  عروج دوبارهعیسی، پیش از 

به  پس از عروج خودآنها مردان خاصی بودند که او برای تداوم کار 

شلیم رفته و آسمان انتخاب کرده بود. او آنان را راهنمایی کرد که به اور

 منتظر باشند.

ا نازل شد ، به ناگاه روح القدس بر آنهشدندهنگامی که آنها آنجا حاضر 

ته بودند و هایی که هرگز فرانگرفبه زبان گفتارو به آنها قدرت معجزه و 

 .بخشید عیسی و کلیسای او را موعظه کالم

نجا آروس، یکی از حواریون، به جمعیتی که در این هنگام بود که پط

ار و آشک ی جزئیات اتفاقی که رخ داد را بیان کردحاضر بودند همه

ساخت که چگونه این عیسی، کسی که به حقیقت پسر خداوند بود، 

 همان کسی بود که به صلیب کشیده شد.

ه رخ داد. این کتاب گوید که پس از آن چکتاب مقدس به ما می

 جمعیت گفت،آن روس به گوید که پطمی

صلیب ه شما بر کیقین بدانند که خدا این عیسی را پس قوم اسرائیل، جملگی به»
 «کشیدید، خداوند و مسیح ساخته است.
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ای برادران، چه »ند: چون این را شنیدند، دلریش گشته، به پطرس و سایر رسوالن گفت
 «کنیم؟

سیح برای آمرزش توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی م»پطرس بدیشان گفت: 
ین وعده برای شما یرا ازالقدس را خواهید یافت. گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح

  خدای ما او را فراو فرزندانتان و همۀ کسانی است که دورند، یعنی هر که خداوندْ

 «.خوانَد

 نسل این از را خود»: گفت کرده، ترغیبشان و داد شهادت دیگر بسیار سخنان با پطرس
هزار ر همان روز حدود سه پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند. د« نید!برها منحرف

 (41-36:2)اعمال  تن بدیشان پیوستند

 آغاز کلیسا

ه هزار ساین رویداد در واقع آغاز کلیسا بود، هنگامی که خداوند این 

 نفر را به کتاب زندگی خود افزود.

تی کرد تر، این هنگامی است که انسان با خداوند آشو، از منظری وسیع

 کرد(. را درستکار )

وا از حزنده هستیم هنگام جدایی آدم و گرچه هیچ یک از ما که امروز 

یسی خداوند آنجا حاضر نبودیم، و گرچه هیچ یک از ما هنگامی که ع

ت به صلیب کشیده شد به صورت جسمی آنها نبودیم، واقعیت این اس

ا در کنیم، به همان اندازه که آنهکه هنگامی که ما امروز گناه می

 م.خداوند مقصر هستیگذشته مقصر بودند ما نیز در جدایی خود از 
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اما  کند که ما همه گناهکار هستیم، تک تک ما.کتاب مقدس تایید می

توانیم آشتی هر یک از ما میکه کند کتاب مقدس همچنین تایید می

سیحی مبا توانیم این کار را کرده و به سوی خداوند بازگردیم. ما می

 ، یعنی فرزند خداوند شدن، انجام دهیم.نشد

 شویم چگونه مسیحی

کنیم که  برای انجام این کار باید ایمان واقعی داشته باشیم و اعتراف

د ما بای(؛ 10-9:10عیسی همان مسیح، فرزند خداوند است )رومیان 

پدر، پسر و  توبه کنیم، به معنای روی گرداندن، از گناهان خود، و به نام

در  تعمید داده شویم تا گناهان ما بخشیده )عفو( شود. روح القدس

د ما را کنیم و خداوناینجا است که ما موهبت روح القدس را دریافت می

ن این ساده است. ای (.41-38:2افزاید )اعمال به کلیسای خود می

 اساس کار است.

 چه وقت مسیحی شویم

کنند می کنند زیرا احساسبرخی مردم برای مسیحی شدن تردید می

صور تدانند. آنها های کتاب مقدس را نمیی کافی آموزهکه به اندازه

 رند.کنند که الزم است صبر کنند تا ابتدا آیات زیادی را فراگیمی

 اما واقعیت این است که اغلب تعمیدها در کتاب مقدس پس از یک

ب انجام شده است. و کتا -خطابهیک معموالً پس از  -آموزش اندک

مشتاق  کهگوید نامد و به آنها میمی انگنوزادمقدس نوکیشان مسیحی را 

 (.2:2روس ول پط)ا ا به مدد آن برای نجات نمو کنیدشیر خالصِ روحانی باشید ت
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د رخ درست همانند نوزادگان، اغلب یادگیری و رشد پس از تولد/تعمی

ه شد، ان گونه که در بندهای باال گفتدهد، نه پیش از آن. شما هممی

 ارید.ی عیسی احتیاج دصرفاً به یادگیری و باور اصول اساسی درباره

کنند زیرا احساس برخی از مردم برای مسیحی شدن تردید می

خواهند پیش از کنند که هنوز به اندازه کافی خوب نیستند. آنها میمی

 ود.شزندگی آنها بهتر برداشتن این گام بزرگ، صبر کنند تا شرایط 

شوند. اینها افکار نجیبی هستند، اما آنها نکته اصلی را متوجه نمی

صرف نظر از آن که چقدر سخت تالش  -واقعیت این است که شما

ر شما منتظر یک امشوید. هرگز به اندازه کافی خوب نمی -کنیدمی

توانید، هرگز، حتی پس از یک هستید، زیرا هرگز نمی غیرممکن

نجات  تا الیق شویدیلیون سال، از نظر خودتان به اندازه کافی خوب م

خ این امر فقط به لطف خداوند ریافتن یا به بهشت رفتن باشید. 

 دهد.می

ده نکته اصلی این است که عیسی شما را آن قدر دوست داشت که ارا

ن آوردید، کرد به نزد شما بیاید و در کنار شما بمیرد. هنگامی که ایما

بدیل به توبه کردید، اعتراف کردید و تعمید داده شدید، گناهان شما ت

 شود.شوند و پاکی او تبدیل به پاکی شما میگناهان او می

ایمان  به نوعی بیان -فرو رفتن در آب و دوباره برخاستن -تعمید شما

، دفن شدن خودپیشین  اهریمنی درمردن  به صورت نمادیناست که 

ا رخود  نوینپاکی  درقیام )رستاخیز( ، و ود خپیشین  اهریمنی در

 دهد.نشان می
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او  شوید و از آن روز به بعد خون/قربانیشما با خون عیسی پاک می

 کند.پیوسته گناهان شما را پاک می

زم خداوند گفتیم. اندکی بیشتر ال فیضی اندکی پیش از این درباره

سیار یم. این دو بخداوند سخن گوی رحمتی ی آن و دربارهاست درباره

 مهم هستند.
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7 

 و رحمت فیض

 رحمت

است. این بدان معنی است که « حسابلطف بی»فیض به معنی 

وده و که ما الیق آن نب دهدخداوند موهبتی )عمر جاویدان( به ما می

 م آن را کسب کنیم. این یک موهبت رایگان است و بهتوانستینمی

 او ایمان آورند. به گیرندتصمیم میشود که کسانی اعطا می

ن یک توانیم آن را کسب کنیم و این که ایاز آنجایی که ما خود نمی

نجات  موهبت الهی است، ما باید همیشه و پیوسته خداوند را به خاطر

 .ستایش کنیمخود 

 د است!او خداوناین گونه نیست که او به ستایش ما نیاز داشته باشد. 

 داشتن یکداند که این است که او به عنوان خالق ما، می واقعیت

پذیر فقط در صورتی امکان جاودانهعاشقانه و ، آسوده، مفید زندگی

 هایش باشیم.نعمتگزار و سپاس بوده است که با خداوند فروتن

ار ما تصور کنیم که شخصیت برتری داریم و به همین واسطه دچگر ا

توانند باعث شادی ، آنگاه عواملی که میبینی باشیمبزرگ تکبر و خود

 کنیم.واقعی ما شوند را تضعیف می
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 رحمت

ه او است. فیض یعنی ما چیزی را ب رحمت ،ی فیض خداوندآن روی سکه

ست اآوریم که به واقع الیق آن نبودیم، اما رحمت بدان معنی دست می

را  -ز اوامانند مجازات ابدی و جدایی  -که خداوند آن چه ما سزاور هستیم

 .از ما دریغ کند

ت و در گناهان ما را به خود گرف، کشته شدهنگامی که عیسی به خاطر ما 

ار آن حقیقت به خاطر ما گناهکار شد. او چیزی را دریافت کرد که سزاو

ت، در واقع ملزم به آن نشدیم. و هنگامی که او از مرگ برخاسما نبود، لذا 

 گرداند. او برای همیشه پیروز شد. چیرهبدی  نیکی را بر

پیوندیم، ین پیروزی به او باکنون این فرصت به ما داده شده است تا در ا

خود توبه  قط به او ایمان آورده، نام او را شهادت دهیم، از گناهاناگر ف

 یام کنیم.کنیم، با او در تعمید دفن شویم و دوباره در زندگی نوین خود ق

اید ا یافتههستید. شما این فرصت ر« شما»در بند باال در واقع « ما»ی واژه

 غنیمت شمارید.تا فرزند خداوند باشد. این نعمت بزرگ را 

درست  -د. و او به راستی شما را دوست دارکشته شداو به واقع برای شما 

اشید و ب. فیض و رحمت او را پذیرا همان گونه که شما او را دوست دارید

 مخلوق جدیدی در او شوید.

اید تا گام مهم اولیه را بردارید، با کسی اگر آماده هستید و اراده کرده

تماس بگیرید تا این اتفاق رخ دهد. از آن به سادگی نگذرید. این بسیار 

  حائز اهمیت است.
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 پس از تعمید

است! دهد؟ این سوال خوبی پس از آن چه؟ پس از تعمید چه رخ می

 بخشی است.این سوال مسرت

یاج داریم. ما به خانواده احتما از منظر نوزادگان محتاج پرورش هستیم. 

ی این چیزها برای کمک به رشد ما به عشق احتیاج داریم. همه

دن شی ما تا بالغ شدن، و از لحاظ روحانی فرزندان خداوند پیوسته

 است. ضروری هستند. و این یک فرآیند مادام العمر

 ییحیانبا دیگر مس بدون معاشرت بتوان و این تقریباً غیرممکن است که

 دیگر یا هر نوکیش مسیحیاز ما  جلوترمسیر بلوغ مسیحیت در که 

جایی « کلیسا»ما احتیاج به پرورش داریم. و  .به آن دست یافت هستند

 کند.است که این نقش را بازی می
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 کلیسا

 رادگروهی از اف« گردهمایی»به معنای  طور کلیبه « کلیسا»ی واژه

تر گسترده اربردک .اجتماع کرده باشندبرای منظوری خاص  است، که

 تنها -، به واقع فقط یک کلیسا وجود دارداین است کهاین واژه 

 افزاید.آن میفهرست خداوند شما را به  ،کلیسایی که هنگام تعمید

روه برای خطاب به گهمچنین « کلیسا»ی تر، از واژهمحدوددر موردی 

 داران، جماعتی از شاگردان، که در یک مکان محلیتر ایمانکوچک

ی زندگانی یک ی خداوند و نحوهبرای تشویق یکدیگر و مطالعه درباره

 شودشوند، استفاده میفرد مسیحی جمع می

 ان استفادهبرای نامیدن یک ساختم« کلیسا»ی از واژهگاهی مردم 

ع کنند، اما آن به واقع یک کلیسا نیست. این ساختمان در واقمی

آیی. کلیسای است، یعنی ساختمانی برای گردهم« کلیسا ساختمانِ»

 واقعی خود مردم، شاگردان، و همان مسیحیان، هستند.

 «درستکلیسای »یافتن 

کلیسایی با  -مسیحی، یافتن یک کلیسای الهیبه عنوان یک نوکیش 

بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه چند نکته را ، قلب و روح درست

 باید به خاطر سپرد.
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ذهبی آنچه پیش از این گفته شد را به خاطر بسپارید. فقط مابتدا، 

یک بودن یک فرد بدان معنی نیست که بر حق است. این همیشه 

 ید.در زندگی است. آن را در نظر داشته باشواقعیت انکار ناپذیر 

 آمدناکارکودکان  ،ناکارآمدی ، درست همان گونه که یک خانوادهدوم

رد هم وجود دا ناکارآمد« روحانی»ی کلیسای دهد، خانوادهپرورش می

هایی دهد. از چنین خانوادهپرورش می ناکارآمد« روحانی»که کودکان 

 به هر قیمتی شده دوری کنید

کلیسایی که  -باشیدبه دنبال یک کلیسای روحانی سالم در عوض، 

ید بیشتر مهربان و دلسوز باشد و باعث شود تا شما هفته به هفته بخواه

ین اهای شما را شارژ کند، نه شبیه مسیح شوید؛ کلیسایی که باطری

 که آن را تخلیه کند.

عیب خواهید یافت. هر شما کلیسایی بیاین بدان معنی نیست که 

فراد . و در اغلب کلیساها اگروهی از افراد محاسن و معایبی دارند

ی باشید که العاده مهربانی وجود دارند. بنابر این، به دنبال کلیسایفوق

شد شما ربیشتر شما را پرورش دهد، نیازهای شما را برآورده کند و به 

 کمک کند.

ید توانید چنین کلیسای الهی را بیابید؟ اجازه دهخوب، چگونه می

 یم.پاسخ را در کتاب مقدس جستجو کن
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 عشق

هند برد که از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواگوید، کتاب مقدس می

گوید که . در جای دیگر عیسی می(13:35)یوحنا  شاگرد من هستید

ی دل و با خداوندْ خدای خود را با تمامترین فرمان من این است که بزرگ
مچون حکم نخستین ه دوّمین حکم نیز و تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.

طابق م. (40-37: 22)متی  ات را همچون خویشتن محبت نماایههمس»است: 

داران آن به این آیات، اولین نکته در جستجوی کلیسا عشق ایمان

 خداوند و به یکدیگر )و خودت( است.

 وطلب برتری، یا اگر آنان رسد به نظر نمیآنان صمیمی و مهربان اگر 

اید. اگر اً شما در مکانی اشتباه ایستادهیقین ،رسندبه نظر میگر سلطه

ی کنید، باز هم به جستجومحبت را در آن مکان ندیده یا حس نمی

 ادامه دهید. خود

 ی کتاب مقدسمطالعه

ر جستجوی شما این است که اعضای کلیسا چقد براینکته مهم دیگر 

ی رجهتا ددارند،  باورمطالعه کرده و به کالم خداوند، کتاب مقدس، 

بیل قهای زیادی از در برخی کلیساها صحبتایمان آنان را دریابید. 

را « گویدکتاب نیکو آن را می»یا « گویدکتاب مقدس این را می»

که کتاب  دهندنشان نمی هرگز شنوید، اما آنها به واقع و عمالًمی

 گوید.را می آنیا  اینمقدس در کجا 

گوید؟ به من کتاب مقدس در کجا آن را می»قاطع باشید، در پرسیدن 

درست »دهد و مطمئن شوید که وقتی پاسخ شما را می« نشان دهید.
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دار های خندهنشینی کردند یا پاسخاگر آنها شروع به عقب«. باشد

ی این باشد که آنها واقعاً در کالم خداوند به دنبال تواند نشانهدادند، می

بنابر این الزم است باز هم به جستجوی خود ادامه حقیقت نیستند. 

 دهید.

 دعا کردن

تا راه را  نکته سوم این است که قاطعانه از خداوند بخواهید و دعا کنید

شما با  به شما نشان دهد. دعا کردن فقط به معنی سخن گفتن

م داده و ی کارهایی که برای ما انجاشکرگزاری از او برای همه -خداوند

 است. -از او برای هدایت و راهنماییدرخواست 

وشایند او خاز او بخواهید که به شما کمک کند تا کلیسایی را بیابید که 

یت شما باشد. از او بخواهید تا شما را هدایت کند و کمک کند تا شخص

ای است رشد کند. از او بخواهید تا خردمند باشید. او عاشق آن لحظه

ن د. او به شما قول داده که ایدرخواست کنی ]حکمت[ که خردمندی

 (.5:1درخواست شما را اجابت کند )یعقوب 

 روح القدس

ولین اچهارم، به ندای روح گوش فرا دهید. به یاد آورید هنگامی که 

ا( ممسیحیان تعمید داده شدند، پطروس چه گفت؟ او به آنها )و به 

 ستکنند. این بدان معنی االقدس را دریافت میگفت که موهبت روح

 شود.القدس به آنان )و به ما( به عنوان یک هدیه داده میکه، روح
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خشد. بروح القدس با شما خواهد بود، تا شما را هدایت کند و آرامش 

 شاید، خوبی نداریداگر شما در کلیسایی هستید که احساس 

 گوید که اینجا جای درستی نیست.القدس به شما میروح

 زند. کلیسای درست بهدر کلیسای درست چیزی دل شما را چنگ نمی

دگی ی خداوند باشید و در زندهد که به دنبال خواستهشما الهام می

کنید، مینشوق و اشتیاق را تجربه پیرامون خود تغییر ایجاد کنید. اگر 

 اید.دهبه جستجوی خود ادامه دهید. شما هنوز مکان درست را پیدا نکر

افت. و ت زمان، با پایداری و نیایش، وضعیت درست را خواهید یبا گذش

 هستید.« خانه خود»شما خواهید دانست که در 

 یک مربی بیابید

ه او کسی که ب -کنیم تا یک مربی بیابیدما همچنین شما را تشویق می

 د. کسی راهای او احترام قائل باشیبرای سرمشق اعتماد داشته و

ان داشتنی و مهربستایش باشد، کسی که دوستانتخاب کنید که قابل 

د ندای خداون پاسخ به باشد و پیوسته در تالش برای رشد تربیت و

ا داده ه شخصی که این کتاب را به شمشناسید، بباشد. اگر کسی را نمی

 دهد.فکر کنید، یا حداقل کسی که او به شما پیشنهاد می است

 فناوری پیشرفته

توانید از فناوری پیشرفته استفاده کنید. میبرای تسهیل در رشد خود 

داران سراسر جهان توانید با ایمانبا استفاده از اینترنت، به سادگی می

 در ارتباط باشید.
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ا بمالقات  بهتر ازهیچ جایگزینی گرچه برای یک گروه عالی مسیحی 

خورد ، با این حال فرصت مطالعه و تعلیم و دریافت بازنیستیکدیگر 

 ی است.از دیگران، اگر هوشمندانه استفاده شود، نعمت بزرگ اینترنتی

این  ها منابع مطالعاتی بسیار زیادی نیز وجود دارد.سایتو، در وب

 چیزی است که قابل تامل است.

 یک تفاوت ایجاد کن

ت ایجاد در نهایت، از خانه بیرون روید و در زندگی پیرامون خود تفاو

ز ا. برخی شودد تا تغییری ایجاد کنید. مجبور نیستید منتظر باشی

بخشش انجیل آنهایی هستند که به تازگی لذت  مبلغانموثرترین 

افی است دانید که چه بگویید، کاند. اگر نمیگناهانشان را تجربه کرده

 فقط این کتاب را دست به دست کنید.

ن های نیکوی عیسی مسیح را با دیگراتردید نداشته باشید! بشارت

به  مسیر رستگاری را هنوز بگذارید. آنگاه برای کسانی که درمیان

این  د.شوی تبدیل به یک مربی تا تالش کنید ،اندنپیموده شما یاندازه

 د.ترین و موثرترین تجربیات زندگی شما خواهد بویکی از با ارزش

رای بو همیشه، همیشه، همیشه خداوند را ستایش کنید. با تالشی که 

اوان کنید، باشد که خداوند به شما برکت فراوند میی خدتحقق اراده

 دهد.
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 شکرگزاری

یا /امید است این کتاب نعمتی در زندگی شما باشد. ما به نظرات و

 این کتابتوانیم مند هستیم زیرا بدین وسیله میپیشنهادات شما عالقه

 .درج شده است انتهای کتابرا بهتر کنیم. اطالعات تماس ما در 

ثیر کنید پیام این کتاب زندگی شما را تحت تاهمچنین اگر تصور می

کنیم. اگر  خود قرار داده است، نام خود را به ما بگویید تا شما را دعا

ر مسیح اید، و اکنون یکی از برادارن یا خواهران ما دشما مسیحی شده

ا به ام شما رتوانیم نهستید، لطفاً اجازه دهید آگاه شویم زیرا می

ه کحد ما خواهد بود این باعث شادی بی پدرمان در بهشت برسانیم.

 وییم.ی او، و به ما، شکر گخداوند را برای پیوستن شما به خانواده

جان  اگر با این پیام امیدبخش، ایمان شما تجدید شد، تازه گشت یا

شادی و  ایای گرفت، لطفاً اجازه هید ما هم بدانیم، تا بتوانیم دعتازه

 شکرگزاری را با شما و برای شما برگزار کنیم.

ارید. ما درمیان بگذ مااگر داستانی برای گفتن دارید، لطفاً آن را با 

ته شد ی مطالبی که گفبسیار شاکر خواهیم شد. اگر شما سوالی درباره

ازه دهید دارید، فقط اج دارید، یا به تماس با ما به هر دلیلی احتیاج

 پاسخ دهیم. کهما خوشحال خواهیم شد ، مطلع شویم
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 ضمیمه

 تاثرآوری یک نامه

 جدید برادر مسیحی

ی کارولیناکه در  2، پسری دارد به نام رَندی1توجه: دوست من، اِما

کند. هنگامی که او سال گذشته برای دیدار او رفت، زندگی می 3شمالی

و آن را با خود برد « های نیکوی خداوندبشارت»یک نسخه از کتاب 

خوری رَندی گذاشت. دوست رَندی، )که فردی بسیار را روی میز قهوه

خجالتی است و خواسته است که نامش برده نشود( کتاب را دید و آن 

را خواند سپس داستان خود را از طریق تلفن همراه اِما برای من 

کل نامه را در تلفن همراه او تایپ کرد(. این نامه به با حوصله فرستاد )

ت یک پاراگراف بزرگ ارسال شده بود. من متن نامه را به چند صور

تر بتوانم آن را بخوانم. شما تر تقسیم کردم تا آسانپاراگراف کوچک

 توانید متن این نامه در زیر بخوانید:می

. ام که شما تمایل دارید داستان من را بشنویدشنیده ، من4آقای دنیس
ستم. خانم اِما مانند مادر دوم من مدت طوالنی است که دوست رَندی ه
کرد. کرد از ما نگهداری میمن است. او هنگامی که اینجا زندگی می

 هنگامی که او رفت، من دریافتم که دچار مشکل بزرگی شدم. پس از
که در  ی. برخی افراد مرا وا داشتند تا اجناسطوفانی در گرفت آن

                                                 
1. Emma 

2. Randy 

3. North Carolina 

4. Dennis 
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هنگامی که آنها به  را سرقت کنم. بودآوری شده بیمه جمعشرکت 
دلیل کالهبرداری در بیمه دستگیر شدند، به دروغ اعتراف کردند که 

ی من بود. آنها گفتند که هیچ اطالعی دزدی ایده هایهمه نقشه
نداشتند. در نتیجه من برای چهار سال به  من یی کل نقشهدرباره

 زندان افتادم.

برای فکر  زندانی را کشیدم و در آن مدت فرصت زیادی مدت من
کنم که چگونه خودم را به این دردسر انداختم. کردن داشتم. تعجب می

 برایم تر و زمانسلول زندانم کوچک و کوچک کردماز غصه احساس می
د. من هیچ کس را به خاطر این اتفاق شتر میطوالنی و طوالنی

، بلکه فقط خودم مقصر هستم. هنگامی که از زندان کنمنمیسرزنش 
حاضر نبودند با من صحبت کنند. دیگر دم، بسیاری از دوستانم آزاد ش

 رَندی اما اجازه داد باز هم به نزدش بیایم و او را مالقات کنم.

خوری آمد. یک کتاب روی میز قهوه پسرشبرای دیدن  اِماژوئن در ماه 
من آن را برداشتم و شروع به خواندن آن کردم. این کتاب خیلی  او بود.

آرامشی در درون خودم آسان و ساده، حتی برای من، نوشته شده بود. 
احساس کردم. من در عرض دو ساعت و بدون این که سریع خوانده 

باشم، موفق شدم کتاب را به پایان برسانم. صبح روز بعد، هنگامی که 
تر شده و دنیا زیباتر به ساس کردم خورشید روشنمشغول کار بودم، اح

 آید.نظر می

، احساس کردم درون قلبم احساس کردم خداوند با من سخن گفت
برای او مهم هستم، احساس کردم عیسی به خاطر گناهان من مُرد. 

عمری که گذشت زندگی من بود اما هیچ کاری نکردم. عیسی دانستم 
دانستم که اکنون کامالً پاک هستم و نه تنها خداوند مرا بخشیده بود. 
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به من اعتبار داد، بلکه او مرا دوست دارد. من آن روز بیشتر از همیشه 
خواستم تا این شادی را به اشتراک بگذارم. اینجا بود  آنگاهو . شاد بودم

 ی رَندی فرستادید.های بیشتری به خانهکه شما کتاب

د و من یک نسخه از این کتاب را برای آنها برادران من در زندان بودن
 در زندان بودند و یکنیز  6و جیمی 5آلکس دوستانم،فرستادم. بهترین 

نجات یافتند و من هنوز برای آنان فرستادم. آلکس و جیمی نیز نسخه 
برای شوم و از خواب بیدار می که هر روز .کنمکار می برادرانمروی 

کنم که احساس می ،بینمو آفتاب را می رومداخل آب میماهیگیری 
تابد. من هرگز در تمام انگار نور خداوند است که مستقیم بر من می

کردم. زیرا طول عمرم همچون اکنون این قدر احساس مهم بودن نمی
 خداوند پسر گرانبهای خود را فرستاد تا به خاطر من بمیرد.

م من حتی از آن هنیستم.  هم یک آدم معمولیحتی بینید که من می
آورد. کمتر هستم. من یک ماهیگیر ساده بودم که همیشه گند باال می

ار در گذشته کتاب مقدس را نخوانده بودم. این کتاب بسی من هرگز
که  و باور نداشتمطوالنی است و درک آن برای من بسیار سخت بود. 

 این کتاب برای افرادی همچون من است. اما اکنون از کتابی که
این ی خروار. این کتاب مشتی است نمونه ستادید بسیار متشکرم.فر

عتقدم کتاب راه خود را در قلب بسیاری از مردم باز کرده است. من م
 که این کتاب به خیلی از افراد کمک کرده است.

دهد. اما مطمئناً دانم که این خداوند است که ما را نجات میمن می
ا آسان کرده است. بسیاری از ما داشتن این کتاب درک این موضوع ر

                                                 
5. Alex 

6. Jimmy 
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ی ما از این که به واسطهایم. گناهکاران از خواندن این کتاب لذت برده
ایم به واقع سود بردیم و اگر حتی تعمید داده این کتاب نجات یافته

 شویم به خاطر آن بوده است.

حوال من اخیلی مهم است که از  دانم که برای تومی ،مخانم اِما گفتبه 
الزم  م. اماخبر باشی. مرا ببخش که این نامه را خیلی دیر برایت نوشتبا 

ز درون ت. این کتاب اچقدر بر من تاثیر گذاشکه این کتاب  است بدانی
آلکس و  راه باز کرد. این کتاب زندگی من، مدوستاناز قلب ها و زندان

که  دانیم که اکنون مهم هستیم. و اینتر کرد. ما میجیمی را آسان
 داوند ما را دوست دارد.خ

ن ما از شما و کلیسای شما برای نوشتن این کتاب متشکرم زیرا اکنو
د که ما توانیم آن را بخوانیم. متشکرم که این کتاب را چنان نوشتیمی

را خوانده و  افراد بیشتری بتوانند آنبتوانیم آن را درک کنیم. امیدوارم 
 درک کنند که چقدر اهمیت دارد.

دانم که خداوند مرا خیلی ارزشمندتر شده است زیرا من میزندگی من 
زده هستم که این نکته را به برادرم برسانم. دوست دارد. بسیار هیجان

کردم. آنجا من هر روز ماهیگیری می .تعمید یافتم 7من در ایست ریور
این باعث شد تا این مکان برای من بسیار حائز اهمیت باشد. باز هم از 

 کنم.شما و از کلیسای شما به خاطر ارسال این کتاب تشکر می

                                                 
7. East River 
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نوشتید تا من بتوانم آن چه خداوند  را متشکرم که این کتاب ساده
خواهد بشنوم را درک کنم. برای همیشه مدیون شما هستم.. یک می

 کارولینای شمالی. 8ماهیگیر ساده از داون ایست

باشد که با شادمانی  انگیز است؟ خدا را شکر!این چقدر شگفت

همچنان در  ،های نیکوی خداوندبشارتاشتراک کتاب 

 باشیم.های او مسرور نعمت

 های نیکو یاری نمایید!ما را در گسترش بشارت

ها را ۀ قومپس بروید و همآخرین راهنمایی عیسی به پیروانش این بود که، 
القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح

هر روزه تا پایان این  ام، به جا آورند. اینک مندهید که هرآنچه به شما فرمان داده

 (.20-19: 28)متی  عصر با شما هستم

نامیده شده است و ما آن را بسیار جدی « ماموریت بزرگ»این تکلیف 

ی کنیم. در حقیقت، این کتاب کوچک، و همچنین نسخهقلمداد می

 ، پاسخی است به این فراخوان.9اسپانیایی آن

تاب کای دسترسی این تا در تالش بر خواهیم از شما دعوت کنیمما می

 ی کلیساتوسط دوستان، خانواده، همکاران تجاری، مشتریان و خانواده

 .به ما بپیوندید

 

                                                 
8. Down East 

9. Las Buenas Nuevas de Dios 
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 های رایگانکتاب

به  ی زندگی، ماهای تغییر دهندهبه منظور تسهیل در توزیع این کتاب

ر در دسترس شما قرا به صورت رایگانآنها را  محض تامین بودجه،

 . برای سفارش آن چه نیاز دارید که به شما کمک کند تادهیممی

ی خود توزیع کنید خجالت را در منطقه های نیکوی خداوندبشارت

 نکشید.

 های رایگان خود، به آدرس زیر تماس بگیریدبرای سفارش نسخه

outreachchurch@outlook.com 

 کنید پستآدرس زیر یا درخواست خود را به 

 10ریچکلیسای آوت

 52صندوق پستی 

 76531هامیلتون، تگزاس 

 ی الکترونیکی رایگان کتاببرای دانلود نسخه

 های نیکوی خداوندبشارت

 به زبان انگلیسی، اسپانیایی، چینی یا عربی

                                                 
10. Outreach church, P. O. Box 52, Hamilton TX 76531 

mailto:outreachchurch@outlook.com
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 ی آن به این آدرس بروید:ی تاریخچهی بیشتر دربارهیا مطالعه

www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com 

 ای کتاب مقدس و/یا منابع آنالینی رایگان مکاتبهبرای طی یک دوره

 ی کتاب مقدس با ما تماس بگیرید.مطالعه

 ، کلیه حقوق محفوظ است11ریچ چرچ، آورت2012  ©حق طبع و نشر

بی این کتاب را به هر شکل )کتبی، تصویری، الکترونیکی یا صوتی( بدون رضایت کت

صورت کل  توان تکثیر نمود، مشروط بر آن که تکثیر و توزیع بهمی ریچ چرچانتشارات آوت

رایگان در اختیار  کتاب باشد، بدون هر گونه ویرایش، اصالح یا تغییر، و تا زمانی که توزیع آن

کنیم که، از روی آن نیز ذکر شود. ما همچنین درخواست می ماخذگیرد و متقاضیان قرار 

یم تعداد آن اید )که امیدوارکنجکاوی، اجازه دهید بدانیم چند نسخه از آن را تکثیر کرده

 زیاد باشد(.

 باشد که خداوند به شما برکت فراوان عطا فرماید!

المللی و نسخه بین 13استاندارد، انگلیسی 12منابع کتاب مقدس کتاب شاه جیمز توجه:

 است. 14جدید

 .]مترجم[ باشدمی )NMV( 15ی نوی هزاره، ترجمهفارسی کتاب مقدس منبعتوجه: 

با جلد  (Amazon.com)توان در سایت آمازون ها را میجهت اطالع، این کتاب توجه:

مشاهده  ]دیجیتالی[ی کیندل کاغذی )هرچند با قیمتی باالتر( و همچنین به صورت نسخه

ما ترجیح اما بهترین نتیجه را دارد(  ”Dennis Ensor“یا خریداری نمود. )جستجو با نام 

زیرا ما آنها را به قیمت ) ها را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیماین کتابدهیم می

                                                 
11. Outreach church 

12. The King James of the Bible (KJV) 

13. English Standard of the Bible (ESV) 

14. New International Versions of the Bible (NIV) 

15. New Millennium Version ی نونسخه هزاره  

http://www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com/
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تهیه  ی دیگری نیز برایخواهیم بدانید که گزینه، اما می(آوریمتری به دست میبسیار ارزان

 آن وجود دارد.

 کسانی که تصمیم گرفتند از عیسی پیروی کنند.

اند، حداقل ما تمایل داریم فهرستی از نام افرادی که مسیحی شده

 اندقرار گرفته های نیکوبشارتبخشی از آنها را، که تحت تاثیر کتاب 

شناسید که واجد چنین آوری کنیم. اگر شما کسی را میرا جمع

تعمید داده شدند )اگر شرایطی باشد، لطفاً نام کوچک و ماهی که 

کنیم و در دانید( را برای ما بفرستید. ما برای این افراد دعا میمی

را تهیه کرده و در  نهایت فهرستی از اسامی آنان )فقط اسم کوچک(

برای ارسال این اطالعات از آدرسی که در . کنیماین کتاب درج می

 ی بعد درج شده است استفاده کنید. متشکرم!صفحه
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 فهرست وظایف

 اکنون باید انجام شود(ی اساسی که هم)چهار وظیفه

 مارکبوک (Bookmark)  در «(هامندیعالقه»)یا افزودن به ،

کتاب  سایتآدرس وب، (My Computer)بخش کامپیوترِ من 

 :های نیکوبشارت

www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com 

  عبارت“Outreach church”   را به بخش کتاب مورد نظر من

ی احتیاج دارم بتوانم های بیشتراضافه کنید تا هنگامی که به کتاب

 سفارش دهم:

P.O. Box 52, Hamilton TX 76531 

outreachchurch@outlook.com 

 نیکوی خداوند تا بتوانم  هایی بیشتر کتاب بشارتهاسفارش نسخه

 ی اطراف خود دسترسی داشته باشم.به ارواح گم گشته

 ی نسخههای جدید هستم، این در حالی که منتظر رسیدن کتاب

 دهم.های نیکوی خداوند را به دیگری میکتاب بشارت

 موارد خوب دیگری برای مالحظه

  یادداشت مختصری برای کسی که این کتاب را به داده و انتشارات

گویم که چگونه این کتاب بر من نویسم و به آنها میریچ چرچ میآوت

ن اطرافیانم تاثیر گذاشت و چگونه من از آن برای تحت تاثیر قرار داد

 کنم.استفاده می

http://www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com/
mailto:outreachchurch@outlook.com
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  های کتاب بشارت کلیسای ناشراهدای کمک مالی برای کمک به رشد

 نیکو تا این کتاب بیشتر در اختیار دیگران قرار گیرد.

 ی کلیسای ناشر کتاب برا ،به پاس یافتن گمشدگان با هدایت خداوند

 آورم.به جا می دعای شکر
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ریچ و ... به شما تقدیم این کتاب به عنوان بخشی از تالش کلیسای آوت

 شود.می
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