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 مقدمه

 حیات تازه

 اگلوری و بیل مسیحی، سرایان ترانه
 من برای را ماجرایی بار یک گایتر،

 بود زمانی  به مربوط  که کردند تعریف
 پارکینگ سطح خواستند می  آنها  که

 ازیبازس را خود موسیقی شرکت مقابل
 طوالنی یفرایند کار این. کُنند

 اربک دربرگیرنده که شد می محسوب
و   عمالا و بسیار مختلف مصالح گرفتن
 بر را سنگها  اول،. بود یمُتعدد مراحل

 کردند، می نورد را آنها  و ریخته سطح
  سپس. آید وارد فشار سطح روی بر تا
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 ودندنم نورد و ریخته سنگها روی بر شن
 نیز نش باالیی سطح روی بر الزم فشار تا

 و سنگ روی بر آخر، در و.  آید وارد
 داغ و مذاب آسفالت  از ای الیه شن
 دیگر های الیه  روی بر آنرا و داده قرار
 .نمودند نورد

 سطح یزبازسا پروژه از پس ماه چند
 شگفت امر متوجه بیل پارکینگ،

 وسط به را خود  خانواده او. شد انگیزی
 ینپای  سمت به و برد  پارکینگ محل
 نگاه رو اینجا": گفت و کرد  اشاره
 از پس و سنگها میاناز  درست ".کنید
 الت،آسف الیه اولین از بعد و شن از عبور
 امر ایدش. بود زده جوانه زیبایی سبز ساقه

 مین بنظر توجهی قابل یا و چشمگیر

 برای  هک بود چیزی بیشتر شاید. رسید
 جالب توانست می کودک یک ذهن
 .بکَند  را کوچک گیاه آن و باشد

به خاطر قدرتی  مصمم و سبز ساقه این
خاص یا توانایی ویژه ای نبود که قادر 

 میان از به عبور از این سطح شده بود.
 و. بود زندهبیرون آمد چون   آسفالت
 بغال، جان بی اجسام بر همیشه زندگی

 .است حاکم و

 سرپ بر گیریم می تصمیم که هنگامی
 اتحی ، نماییم اعتماد مسیح عیسی خدا،
 رد ابدی زندگی و زمین روی بر ای تازه

 تحیا این. نماییم می دریافت را آسمان
 که اچر است انگیزی شگفت هدیه تازه
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 است موت که گناه حکم بر همیشه
 .دارد تسلط و برتری

 در که ای تازه حیات عزیز، دوست
 ریدیگ عامل هر از بزرگتر داریم مسیح
 و بزس ساقه مانند. کنید تصور که است

 و شن،  سنگ میان از را خود راه تیز
 ما یزندگ. نماید می باز بسیار آسفالت

 لیهع بر که دهد می قدرت ما به مسیح در
 نای در ما ضد بر که سختی شرایط هر

 .نماییم غلبه شود؛ می اعمال جهان،

 را هکتابچ این که مانطوره من بنابراین،
 به را شما دهید، می قرار مطالعه مورد

 را هآنچ همه که باشد تا کشم می چالش
 را اشم انتظار ، مسیح تازه حیات در که

 می شاید. نمایید ،کشف کشد می
 اطالعات شدن مسیحی به راجع خواهید
 ازگیت به شاید ، کنید کسب بیشتری

 سالها  ای و اید گرفته مهمی تصمیم چنین
 مهم.. باشید می خدا فرزند که است

  کُجا  خدا با خود رابطه در که نیست
 که باشید مطمئن توانید می اما ،هستید
 بزرگترین مسیح در شما تازه حیات

 می محسوب زندگیتان عطف نقطه
 !شود

 

 جرمایا دیوید دکتر
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 بزرگترین

 حیات  عطف نقطه  
  شما

 نجات

 دعا

 پاسخها

 کتاب مقدس 

 اصطالحات  فرهنگ

 رُشد

 

 نجات

 مردم همه برای که خدا فیض که زیرا
 شده. ظاهر است، بخش نجات

 11: 2تیطس 
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 رومیان راه

  !خدا شما را دوست دارد 

 (11: 3) یوحنا 

 العاده فوق ای نقشه خدا 
! دارد اشم زندگی برای

 ( 11: 11 یوحنا)

  به دلیل گناهانتان از خدا
 جدا شده اید. 

 واز اندکرده گناه همه زیرا 
  باشند،می قاصر خدا جالل

 (.23: 3)رومیان 

 است موت گناه مزد. 

 نعمت اما است، موت گناه مزد که زیرا
 ما خداوند در جاودانی حیات خدا

 (.23: 1رومیان )مسیح  عیسی

 یله سبو جرم گناهان شما
 عیسی مسیح پرداخت شد. 

 ثابت ما در را خود محبت خدا لکن
 هنوز ما که هنگامی اینکه از کندمی

مرد  ما راه در مسیح بودیم، گناهکار
 (.8: 5)رومیان 

 دو نمایی توبه خود گناه از اگر
 عنوان به مسیح عیسی به

 خود دهنده نجات و خداوند
 نمایید، او اعتماد و اعتراف
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 نجات تانگناهان از را شما
 !داد خواهد

 نجات بخواند را خداوند نام که هر زیرا
 (.13: 11 رومیان)یافت  خواهد

 ار خداوند عیسی خود زبان به اگر زیرا
 آوری ایمان خود دل در و کنی اعتراف

 برخیزانید، مردگان از را او خدا که
 دل به چونکه ،11. یافت خواهی نجات
 به و عدالت برای شودمی آورده ایمان
نجات  بجهت شودمی اعتراف زبان

 (.11 - 9: 11 رومیان)

 دباشی مطمئن توانید می شما 
 ماش بخواهید مسیحاز  اگر که

 این کار را او ،را نجات دهد
 .داد خواهدانجام 

 مسیح عیسی، که دارد ایمان که هر"
 که هر و است؛ شده مولود خدا از است،

 نیز را او مولود نماید،می محبت را والد
 اشم به نوشتم را این .…نمایدمی محبت

 ات ایدآورده ایمان خدا پسر اسم به که
 هب تا و دارید جاودانی حیات که بدانید

نا اول یوح) "بیاورید ایمان خدا پسر اسم
 (.13و  1: 5

 تنها  . است رایگان نجات
 بواسطه فیض عطا می شود، و 

هیچ . مسیح عیسی خاطر به
 شما که ندارد وجودراهی 
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 را نجات تا دهید انجام توانیدب
 هک هنگامی و ،نمایید کسب

 نمی هرگز نجات دارید 
 .ددهی دست از را آن نید توا

 

 است دسترس در نجات .
 و دارد وجود امید، همیشه
 یحمس پذیرفتن شانس همیشه

 که زمانی تا ،برقرار است
این  دارد وجود زندگی

 .دارد وجودامکان نیز

 

ا از نجات خوداطمینان م
 داریم چرا که....

  عیسی مسیح از آن
 محافظت می نماید!

 قادر نیز جهت این از" 25: 7عبرانیان 
 خدا دنز وی بوسیله که را آنانی که است
 هچونک بخشد، نهایت بی نجات آیند،
 را ایشان شفاعت تا است زنده دائما
 ."بکند
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  روح القدس تأیید می
 !نماید

 بر روح همان "می گوید:  11: 8رومیان 
 فرزندان که دهدمی شهادت ما روحهای

وقتی ما نجات یافتیم خدا  ."هستیم خدا
روح خود را بر ما فرستاد تا در ما 

. ما خدا را در قلب خود زندگی کند
 اریم که همیشه با ما می ماند و ماد

 فرزندان او محسوب می شویم.

 !دیگران این را می بینند 

 آشکارا من پدر جالل"عیسی فرمود: 
 و یدبیاور بسیار میوه اینکه به شودمی

 (. 18: 15)یوحنا  "بشوید من شاگرد
در ما زندگی می  وقتی روح القدس

در زندگی ما مشهود  کند، ثمره روح 
لیستی از  23 – 22: 5می شود. غالطیان 

 ثمره روح القدس را ارائه می دهد.

  ما آنرا درمیان می
 !گذاریم

بدل قتاً مُتات ما حقیمی دانیم که حی
 حاضر حال شده است چراکه در

فوریت و ضرورت  همیشه احساس
 ما برای خدا می نماییم تا آنچه

 اشخاص با  داده است را  انجام
 میان بگذاریم.  در دیگر
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 کلیسا

 هب تا بنماییم را یکدیگر مالحظه و
 از و .نماییم ترغیب نیکو اعمال و محبت

 نشویم غافل جماعت در آمدن هم با
 بلکه است، عادت را بعضی چنانکه

 به رزیادت و کنیم نصیحت را یکدیگر
 روز آن که بینیدمی که ایاندازه

 .شودمی نزدیک

 25 - 22: 11عبرانیان 

 

 

 

 ندیم؟بپیو کلیسا به باید چرا

 رکاتب شویم، می کلیسایی درگیر وقتی
  کنیم؛ می دریافت را بسیاری

 می دریافت هم و دهیم می هم که چرا
 مطرح متعددی دالیل اینجا در. نماییم

 قدسم کتاب چرا اینکه بر مبنی اند شده
 کلیسایی به   که دهد می تعلیم را ما

  .بپیوندیم

 ما یساکل به پیوستن با: تعهد 
 شویم می متعهد مسیح به هم

 دتعه این. کلیسایش به هم و
 دادن، یک ده در را خود

 خدمات و جلسات در حضور
 .دهد می نشان
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 رد عضویت با: مسئولیت 
  و مسئولیت حس از اکلیس

 و هدایت، پاسخگویی،
 مسیحیان سایر مشورت

 .شد خواهیم  برخوردار

 کلیسا یکی از آن : علم
مکانهای مهمی است که ما 
در آن راجع به خدا و 
کالمش بسیار خواهیم 

کلیسایی که ما در  آموخت.
آن حاضر می شویم باید 
نسبت به تعلیم کالم خدا 
رغبت و اشتیاق بسیار داشته 

 باشد. 

 هک بدانی تا اندازم، تأخیر اگر لیکن"
 که کنی رفتار خدا خانه در باید چگونه

 بنیاد و ستون و حی خدای کلیسای
 (. 15: 3) اول تیموتائوس  "است راستی

 کلیسا طراحی شده حمایت .
است تا نیاز مردم را فراهم 
نماید، تا به آنانی که قادر 
نیستند به خودشان کمک 
کنند، یاری رساند. همه اعضا 

باهم عمل میکنند تا  "بدن"
 همه اعضا را حمایت نمایند. 

 درگیر کار خدمت . خدمت
 یشدن و یا فرصتهای خدماتی

 ، که در کلیسا داده می شود
و شمرده  حس متعلق بودن
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شدن می دهد. و همچنین 
فرصتی است که ما بتوانیم 
وقت و استعدادمان را برای 

 کار خدا بکار گیریم. 

 
 عضو کلیسا شدن هیچ  .رُشد

ربطی به نجات و حیات ابدی 
ندارد. اما کلیسا می تواند 
محلی برای رُشد را ارائه 

اگر با این مقصود به دهد. 
کلیسا بیاییم که تا آنچه را که 

را می گیریم به انجام ف
رسانیم، هرگز ساکن و 
یکسان باقی نخواهیم ماند و 

 رُشد خواهیم کرد. 

 

 خدا در عبادت و بادتع .
ستایش قوم خویش حضور 

(.  در 22:3دارد ) مزمور 
کلیسا ما خدا را به شکل 
فردی و جمعی یعنی به عنوان 

تشکل از ایمانداران بدن مُ
 م. عبادت می کنی

 
 کلیسا مکانی مُشارکت .

است که در آن با سایر 
ایماندارن آشنا میشویم. در 
اثر مشارکت در کالم خدا، 
گروه کُر، خدمات گروه 
مردان و زنان، گروه های 
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کوچک  خانگی و مسابقات 
ورزشی  و امور دیگر با 
 ایماندارن بالغ آشنا می شویم. 

 
 خدا ما را تعلیم خشیدنب .

می دهد که ده یک خود را 
بپردازیم. از طریق کلیسا می 
توانیم پول خود را برای کار 

در اثر کلیسا خدا بپردازیم. 
همیشه از این مزیت 
برخورداریم که برای 
خدمات بشارتی و حمایت از 
 مُبشرین، امر شبانی و سایر

 تکنیازهای کلیسایی مشار
 داشته باشیم. 

 ...یعنی عمیدت

 هر گونه اطاعت عمل تعمید
: 28 متی) شود می تلقی ایمانداری

 9: 1 مرقس ؛ 28 – 27: 11 ؛اعمال 19
 یعیس اطاعت عمل عیسی تعمید(. 11 –

 و بود پدر خدای بهنسبت  مسیح

 مقابل در .است ما عمومی شهادت  
 می آشنایان و فامیل و دوستان جماعت

 در داخ که میگوی می آنها به و ایستیم
 .است کرده چه ما زندگی

 عیسی هب اگر. نیست نجات منزله به  
 تعمید هرگز و آوریم ایمان مسیح
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 به اًمستقیم بعد از مرگ ،باشیم نداشته
 .رفت خواهیم خدا حضور

 .است سَمبُل منزله به تعمید 
 و غییرت از بیرونی توصیف نوعی درواقع
 شپذیر از بعد که است درونی تبدیل
 با. ستا یافته تحقق زندگیمان در مسیح

 هکهن حیات مرگ از سمبُلی ما کار این
 می ویرتص به را خویش آلود گناه و

 ای هتاز حیات در خود رستاخیز و کشیم
 1 رومیان)  نماییم می اعالم را مسیح در
 :2 – 2.) 

 

ونه شخصی می تواند چگ
 تعمید یابد؟ 

 تنها رفتن آب زیر و شدن ور غوطه
 شخص آن بواسطه که است روشی

 مدفون و مرگ با تواند می ایماندار
 و مُشخص مسیح عیسی قیام و شدن

 رویم، می آب زیر وقتی. شود همشکل
 ییمنما می مُنتسب مسیح مرگ با را خود

 آییم می بیرون آب از که هنگامی و
اعالم می نماییم)  را او قیام به خود ایمان

 (  12: 2کولسیان 
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 دعا

 قوت عمل، در عادل مرد دعای زیرا"
 11: 5یعقوب  "دارد بسیار

 13 – 9: 1 متی در که ربّانی دعای
 دعا برای ای نمونه است شده مطرح
 به مسیح عیسی که است کردن

 نمونه البته و دهد می ارائه شاگردانش
 پدر اب وقتی توانیم می نیز ما که است ای

 بعیّتطَ آن از نماییم می گفتگو آسمانی
 .نماییم

 

 

 قبل از اینکه دعا نمایید...

  تصمیم بگیریید که مانند
 ریاکاران دعا نکنید:

 ریاکاران مانند کنی، عبادت چون و
 و کنایس در که دارند خوش زیرا مباش
 نماز ایستاده، هاکوچه هایگوشه

 آینههر. ببینند را ایشان مردم تا گذارند
 تحصیل را خود اجر گویممی شما به

 (5: 1)متی  .اندنموده

 

 ندمان که بگیریید تصمیم 
 :نکنید دعا خدانشناسان
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 رارتک هاامّت مانند کنید، عبادت چون و
 که رندبمی گمان ایشان زیرا مکنید باطل

 د شونمی مستجاب گفتن زیاد سبب به

 (. 7: 1) متی 

 امن آسمانی، در که ما پدر ای» پرستش
 (.9: 1) متی  باد مقدّس تو

 به و بیایید حمد با او هایدروازه به
 ییدگو حمد را او! تسبیح با او صحنهای

 !خوانید متبارک را او نام و

 (2: 111)مزمور 

 تو هاراد. بیایـد تو ملکوت، اولویتها 
 نیز زمین بر است، آسمان در چنانکه

 ام به امروز را ما کفاف نان. شود کرده

 ام چنانکه ببخش را ما هایقرض و. بده
ی ) مت بخشیممی را خود قرضداران نیز
1 :11.) 

 

 را او عدالت و خدا ملکوت اوّل لیکن
 مزید شما برای همه این که بطلبید

 (. 33: 1) متی  شد خواهد

 ندگیز اولویتهای در قطعیت برای وقتی
 امور همه برای باید کنیم، می دعا

 دعا دشون بندی اولویت باید که زندگی
 .کنیم
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 رابطه خدا با – هستم شخص یک من
 .دارم

 همسرم با – هستم شریک یک من
 .دارم رابطه

 هرابط فرزندانم با -هستم والد یک من
 .دارم

 به نسبت  -هستم کننده فراهم یک  من
 .دارم مسئولیت ام حرفه و شغل

 به تنسب -هستم کننده تشرکیک  من
 شود می من از که درخواستهای

 .دارم مسئولیت

 

 

 را ما کفاف نان  تدارک الهی

 (. 11: 1) متی   .بده ما به امروز

 خواهد داده شما به که، کنید سوال
 .شد

 . یافت خواهید که ،بطلبید 

 واهدخ بازکرده شما برای که ،بکوبید
 (.11: 9) لوقا   شد

 

قرض های ما را  ، رابطه شخصی

ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را 
 (.12: 1  متی)  .می بخشیم
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گاه تقصیرات مردم را بدیشان  زیرا هر
بیامرزیدپدر آسمانی شما ، شما را نیز 
خواهد آمرزید.اما اگر تقصیرهای مردم 
را نیامرزید،پدر شما نیز تقصیرهای شما 

 را نخواهد آمرزید.

 (.15 - 12: 1) متی  

باید ببخشیم چراکه بخشوده 
 .شده ایم

 (35-21: 18 متی)

باید ببخشیم چرا که بخشوده 
 ایم.شده 

 (32:  2 افسسیان) 

 

 باید ببخشیم تا بخشوده شویم
 (18: 11مزمور )

 
همیشه باید ببخشید ، و همیشه نوبت 

 خود ما است که ببخشیم.
 (  22 :18هرچند وقت یکبار؟ )متی 

 ؟باشدآغازگر بخشش  باید چه کسی
 (  25 :11؛ مرقس 15: 18)متی 

 

 آزمایش در را ما و". محافظت

 یراز. ده رهایی را ما شریر از بلکه میاور،
 زا ابداآلباد تا جالل و قوّت و ملکوت

 (.13: 1) متی  "آمین  است، تو آن
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 وسوسه غلبه بر
     7  : 2یعقوب        : مبارزه  

 8 :2یعقوب        : پیروی 

 ومیانر؛ 22: 2 تیموتاوس دوم    : فرار
13:  12 

 11: 119 مزمور    :  غذیهت
 

 :شیطان رهایی از
 19 :22 مزمور    :  جفا رهایی از
 15 ،2، 1: 31مزمور       :رخط نجات از

 17، 2: 32مزمور :  مشکالت هایی ازر

 از را عادالن که داندمی خداوند پس
 زرو به تا را ظالمان و دهد رهایی تجربه

) دوم پطرس   .دارد نگاه عذاب در جزا
2 :9.) 

خدا را جالل " ،پرستش دوباره

 تا جالل و قوّت و ملکوت زیرا. باد
: 1  متی)  "آمین است، تو آن از ابداآلباد

13.) 
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 پاسخها
 نمود خواهم اجابت را تو و بخوان مرا
 که مخفی و عظیم چیزهای از را تو و

 .ساخت خواهم مخبر ایندانسته را آنها
 (.3: 33) ارمیا  

 صحبت مقدس کتاب طریق از خدا
 پاسخ او خود پیغام در و است،  کرده
 فراهم را ما های پرسش ترین عمیق
 .است نموده

چگونه می توان با اضطراب 
 و نگرانی مبارزه نمود ؟ 

  2-1: 21مزمور 
  1-5: 3امثال 

 7-1: 5پطرس  1

 خود خشم توان می چگونه
 نمود؟ کنترل را

 21:  2 افسسیان

 8: 3 کولسیان

برای آرامی و استراحت یافتن 
ه مراجع توانم می کسی به چه
 کنم؟

 28: 8  رومیان

 2-3: 1 قرنتیاندوم 

 17-11: 2 تسالونیکیاندوم  
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  ؟باشم شجاع توانممی چگونه

   9-7: 1 یوشع

  21 :12 لامثا

 13: 2 فیلیپیان

 

 می مواجه مرگ با  که وقتی
  ست؟یچ نام امید ،شویم

 2: 23 مزمور

 8-7: 2 موتائوستیدوم 

  
 

 یدلسردبا  چگونه می توان
 ؟نمودمبارزه 

 12  :27 مزمور
 31-28: 11متی 

  33 :11 یوحنا
   11 :12 عبرانیان

 

از شک آزاد  هرگز آیا
 ؟ شد خواهم

 5: 37مزمور 
 1: 11عبرانیان 
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 چرا حسادت اشتباه است؟

 7-1: 37مزمور 
  17 :23ل امثا
  

  ست؟یچدر  ایمان اهمیت

 9-8: 2 افسسیان
 1: 11 عبرانیان
 3: 1 یعقوب

چگونه می توان بر ترس غلبه 
 ؟کرد

 1: 27 مزمور
 2-1: 21 مزمور
 5-1: 23اشعیا 

  18 :2 یوحنا اول

بخشش  مچگونه می توان
 گناهان را دریافت کنم؟

  
 5: 32 مزمور
 7: 55 اشعیا
 9: 1 یوحنا اول

  
را  که دیگران  است مهم چرا

 ؟ یمببخش
  

 12: 11 متی
 32: 2 افسسیان
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میان غم  چگونه می توان در
 ؟ وار بودامید ،و اندوه

  
  22 :11 یوحنا

 17-11: 2تسالونیکیان  2
 2: 21مکاشفه 

 
باید به چه کسی برای 

گرفتن مراجعه  راهنمایی
 ؟ کنیم

  
 8: 32 مزمور
 13: 11 یوحنا

از شر  ،زندگی چگونه در
 ؟ویم نفرت خالص ش

 
 32-31: 2 افسسیان

 11-9: 2 یوحنا 1
  

وقتی که احساس  کنم چه
به سراغم می  درماندگی

 ؟آید

  
 2: 91 مزمور

  11 :2 عبرانیان
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ی تنهایبا   توانیم می چگونه
 ؟مقابله کنیم

  
 11: 27 مزمور

 22: 18 افسسیان

  
 ن امنیازهای تمام چگونه

 ؟می شودبرآورده 

  
 11: 82 مزمور

 19: 2 فیلیپیان
  

 

صبور  که است مهم چرا
 ؟باشیم

  
 2-3: 1 یعقوب

 8-7: 5یعقوب 
  

آرامش  به ما  چیزی چه
 خاطر می دهد؟

  
 3: 21 اشعیا

 27: 12 یوحنا
 7: 2فیلیپیان 

  
 



5150

 ستایش را خداوند چگونه
 م؟کنی

  
 1: 32 مزمور
 12: 139 مزمور

 15: 13 عبرانیان
  

 

آزمون مزایای مشکالت و 
 چه هستند؟ های سخت الهی

  
 11-11: 5 متی
 17: 2 قرنتیان دوم

  

  چیست؟ نجات

 9: 11 رومیان
 11: 3 یوحنا

 9-8: 2 افسسیان

می شویم، وقتی که مریض 
 چیزی به ما تسکین و چه

 ؟راحتی می بخشد 

  
 3: 113 مزمور

 15-12: 5 یعقوب

 چیست؟ گناه اثرات 

 8-7: 1 غالطیان
 23: 1 رومیان
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 برای اینکه رُشد روحانی را 
 هایی م چه کاریکنتجربه 

 ؟انجام رسانیم به باید

  
 15: 12 تیموتائوس 2
 8-5: 1پطرس  2
  

 توان بر می چگونه
 وسوسه پیروز شد؟

  
 13-12: 11 قرنتیان 1

 12: 11 یعقوب
 9: 2 پطرس 2
  

ناراحتی  درمان ناخرسندی و
 چیست؟

  
 21: 11 امثال

 12-11: 15یوحنا 
 23-22: 5غالطیان 

  
 ضعف احساس  که زمانی

 چگونه می توانمی کنیم 
 ؟ یافتت وق
  

 9-8: 1 یوشع
 31،  29 :21 اشعیا

 11: 21اشعیا 
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چگونه می توان حکمت و  
 ؟کسب نمودفهم بیشتری 

  
 11: 19 امثال
 23 ،12 : 28 ایوب

 5: 1یعقوب 

  

 

 

 

 

 

 کتاب مقدس
 ساده و بخشدمی نور تو کالم کشف

: 119)مزمور  گرداندمی فهیم را دالن
131) 

 سفر این کجای در که نیست مهم
 است سال  دهها چه دارید، قرار روحانی

 ستا ساعت چند یاو  هستیم مسیحی که
 ییرتغ از خدا کالم ایم؛ شده مسیحی که

  !ایستد نمی باز ما زندگی دادن
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 در را چیزی چه مقدس کتاب
 داد؟ خواهد تغییر ما زندگی

 هیچ .شود می روحانی رُشد باعث
 رُشد باعث که ندارد وجود دیگری راه

 مطالعه اینکه جز به شود ما روحانی
. یمباش داشته زندگی در خدا کالم منظم

 رشد مهم عوامل از یکی امر این
 11: 3 تیموتائوس دوم)  است ما روحانی

– 17.) 

 ار ما و کند می پاک را ما زندگی
 با ما رفتن راه در  که سمومی همه از

 محافظت نمایند؛ می ایجاد خلل خداوند
 (.  9: 119 مزمور)  نماید می

 یم جلوگیری گناه ارتکاب از
 دبخش می قوّت ما به خدا کالم. نماید

 آن به نسبت  تا سازد می قادر را ما و
 گمراه را ما دنتوان می که چیزهایی

  اشیمب داشته بیشتری حساسیت کنند؛

   (11: 119 مزمور ؛ 31: 37 مزمور) 

 می محافظت شیطان از را ما
 در و بدانیم را خدا کالم اگر. نماید
 نقطه در را شیطان بمانیم، او  کالم

 که چرا دهیم می قرار ناتوانی و ضعف
 در که برخورداریم  خدا کالم قدرت از

  نماید می عمل  ما زندگی

 )11: 1 ؛ 2 متی ؛ 17 و 11: 1 افسسیان) 
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 و لسردیدر زمان د را امیدما
 ارافک خدا کالم .دارد می نگاه یأس
 یم برطرف را کننده دلسرد و آور یأس

 می زیر به را ما که  هایی دروغ سازد،
 رب میان از را نمایند می مأیوس و کشند

 ندافراز می بر را ما که وحقایقی دارد می
  نماید می تأیید را

 (. 112: 119 مزمور ؛ 32: 22 لوقا) 

 دهید می   انجام  که کاری هر در
 می 8: 1 یوشع. دهد می  موفقیت

 وت دهان از تورات کتاب این": فرماید
 کرتف آن در شب و روز بلکه نشود، دور
 مکتوب آن در هرآنچه برحسب تا کن

 زیرا نمایی عمل شده، متوجه است

 خواهی فیروز را خود راه همچنین
 خواهی کامیاب همچنین و ساخت،

 مطالعه نیز را 3 – 1: 1 مزمور)  "شد
 )کنید

 قدرتمند دعای برای را شما 
 تا کند می کمک. کند می آماده
 اب را خود درخواست چگونه که بدانید
 نمایید هماهنگ و همسان خدا اراده

 ) .7: 15 یوحنا)

به سوی راه نجات رهنمون می 
پیغام کتاب مقدس این است که  سازد. 

 هک آنرو از"باید از سر نو تولد یابیم: 
 از لکهب فانی تخم از نه یافتید تازه تولد

 تا و هزند که خدا کالم به یعنی غیرفانی



6160

: 1) اول پطرس  "است باقی ابداآلباد
23.) 

 تیموتاؤس 2 ؛31:  21 یوحنا همچنین)
 (را نیز مطالعه کنید 12-15: 3

 کمک به شما مطالعه بیشتر 
  درک به قادر   که کند می

 .شوید بهتری 

 

 

 

 

 

 اصطالحات فرهنگ

نچــه  در یم   می  آ کر     گو ف یرا  کن  ت  ز
  خواهد فهم چیز همه در را تو خداوند
 .بخشید

 7: 2 تیموتاوس 2
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کلمه دیگری است   "ایماندار"واژه 

که به شخص مسیحی اطالق می گردد 
یعنی کسی که به عیسی مسیح ایمان 

کسی است  "بی ایمان"و  آورده است. 
 که  مسیحی نیست. 

یعنی غوطه ور شدن شخص  ،تعمید

 ایماندار در آب. 

ای  بیانیه عمل در حکم ایندر واقع 
ایمان به  از که به جهانخطاب  است

 دری دامی گوید و اعالم م عیسی مسیح
 امو قی مرگ، دفن با که شخص ایماندار

همراه شده  (11:22 )عبرانیانمسیح 
 است.

وقتی شخص مسیحی می ، تولد تازه

شود درواقع تولد تازه یافته است یعنی 
حیات و تولدی دوباره در عیسی مسیح 

را مالحظه  21 – 1: 3یافته است. یوحنا 
نمایید که در آن عیسی مسیح با 

نیقودیموس راجع به تولد تازه صحبت 
 می نماید.

شام خداوند  ،مراسم عشاء ربانی

نامیده می شود. در این رسم ما نان را نیز 
می خوریم که نشانه بدن زخمی شده 
عیسی مسیح است و آب انگور)شراب( 
را می نوشیم که نشانه خون عیسی مسیح 
است. در عهد جدید، مراسم عشاء ربانی 
توسط خود مسیح بنیان نهاده شده است 
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تا مرگ او را یادآوری نماید )اول 
اهمیت (. 31،  29 – 28: 11قرنتیان 

عشاء ربانی در آن است که با یادآوری 
مرگ مسیح درعدالت و زندگی مقدس 
تازه می شویم. مراسم عشاء ربانی را 
برای یادآوری او بجا می آوریم ) اول 

 (. 25: 11قرنتیان 

 

یعنی ِیقین داشتن به آنچه  ..." ،ایمان

ن حقیقت دارد، ِیقی که عیسی می گوید
که او وعده می آنچه داشتن به اینکه هر

انتظار همه   عملی خواهد شد و دهد؛
 ) چارلز اسپرجن(.  "اینها را از او داشتن

 

 از بردن لذت انکار منزله به ،روزه

 می شما که طوری به است؛ خوردن
 تربیش خدا با خود مشارکت در توانید

 و اناجیل در روزه از هدف. دکنی تمرکز
 فرد که است بوده این عتیق عهد

 کیفیزی وجود در بیشتر  را خود ایماندار
 ارکتمش به بتواند تا نماید انکار خویش
 لاص. کند تمرکز خدا با تری نزدیک

 رب تاکید برای ای العاده فوق راه روزه
 متوقف با که است فرد درونی امور

 بیرونی های جنبه نمودن انکار و نمودن
 یم مُیسّر یکوتاه زمانی دوره برای فرد

 .شود
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تنها بواسطه فیض مُیسّر است. ما نمی 
توانیم نجات را کسب نماییم. بلکه 
بخشش و هدیه خدا است که ما باید 

 محض که زیرا"صرفاً آنرا بپذیریم. 
 این و مانای بوسیله اید،یافته نجات فیض

)  "خداست بخشش بلکه نیست شما از
 (8: 2افسسیان 

 

  یپاک و خلوص معنی به ،قدوسیت

 و گناه از دوری و آالیشی بی ، قلب
 بدون توانیم نمی ما. است گناهکاران

: 5 غالطیان. شویم مقدس خدا روح
 های ویژگی که گوید می ما به 22-23

 مرهث لیکن": باشند می جنبه نه تقّدس

 بدهی نمودن لغو ،بخشش و عفو

 ردیگ شده بخشوده فرد.  است دیگران
 گوپاسخ و مسئول حسابی هیچ قبال در

 مامت کامل طور به عیسی خداوند. نیست
 به است نموده پرداخت را ما تعهدات

 برای ای قانونی زمینه هیچ که طوری
. دباش نداشته وجود دیگر ما علیه اتهام

 جایگاه چنان ما به او این، بر عالوه
 به ام که  بخشیده خدا مقابل در کاملی

 و قبول قابل  خدا، نگاه در کامل طور
 .هستیم شده پذیرفته

بخشش خدا به ما است در  ،فیض

ما  ،حیات ابدی مثال، حالی که به عنوان
هرگز سزاوار آن نبودیم. نجات مجاناً و 
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 حلم و سالمتی و خوشی و محبت روح،
 و عتواض و ایمان و نیکویی و مهربانی و

 انعم شریعت هیچ که  است، پرهیزکاری
 ."نیست کارها چنین

 ایده ،شدگی شمرده لعاد

 اگر. است نجات آموزه در محوری
 دیگر  باشد شده شمرده عادل فردی

 نای و نیست او متوجه تقصیری هیچ
 و مخالفت هیچ که دهد می نشان

 چرا. ندارد وجود دیگر او علیه ادعایی
 مصلوب همین برای مسیح عیسی که

 او بر را خود ایمان ما که زمانی و شد،
 می قرار عفو مورد ، دهیم می قرار

 توسط ما مرگ و اعدام حکم. گیریم
 .است شده پرداخت مسیح عیسی

 نیقربا عتیق، عهد در ،زنده قربانی

 بخشش دریافت برای حیوانات نمودن
 هیچ جدید، عهد در. بود نیاز مورد گناه،
 ودوج حیوانات نمودن قربانی به نیازی
 ما برای مسیح عیسی که چرا ندارد

 می ما همه از خدا آنچه. شد قربانی
 قربانیهای چون که است این خواهد

 بزارا عنوان به ما بدنهای تا باشیم، زنده
 .شوند خدا،ارائه به خدمت

 رحمتهای به را شما برادران، ای لهذا
 ار خود بدنهای که کنممی استدعا خدا

 خدا پسندیده مقدس زنده قربانی
 تاس شما معقول عبادت که بگذرانید
 (12)رومیان 
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 11 از کتاب 27 شامل ،جدید عهد

 جیلان با. است کتاب مقدس کُل کتاب
 می نپایا مکاشفه با و شود می آغاز متی
 یونانی به ، در اصل جدید، عهد. یابد

 .است شده نگاشته

 

 کُل از کتاب 39 شامل ،عتیق عهد

 دایشپی با. است مقدس کتاب کتاب 11
 می پایان به مالکی با و شود می آغاز
 یعبر زبان به اصل، در عتیق عهد. رسد

 .است شده نوشته

 

 می  "نجات " ما که هنگامی  نجات،

 هب درون از و ، شویم می مسیحی یابیم،
 یگرد.  ایم یافته تبدیل ای تازه شخص

 آغاز دجدی حیاتی. نیستیم قبل فرد همان
: 5 قرنتیان 2  از تفسیری بیان. )است شده

 دجدی شرایط این بیان برای اغلب(. 17
 چرا مکنی می استفاده یافته نجات واژه از

  دیاب زندگی و یافته نجات مرگ از که
 . ایم یافته

 در نمودن رشد معنی به ،تقدیس

 تقدس مفهوم به همچنین است، خداوند
 یزندگ  یعنی تقدیس. است زندگی در
 در که ای تازه هویّت ،نور در  روزه هر

 و یپاک تمرین نوعی.  ایم یافته مسیح
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 جدّی چالشی عنوان به  اما است خلوص
 در خصوص به شود، می محسوب نیز

 می زندگی آن در اکنون که فرهنگی
 .کنیم

  ما که است کاری هر مصداق  ، گناه

 یزندگ برای که خدا دستورات ضد بر
 .رسانیم می انجام به اند، شده وضع ما

 جهان این به حوا و آدم بوسیله  گناه
 ناهگ طبیعت با همه ما بنابراین شد آورده

 به، شخوی خدمت به تمایل با و آلود
 آییم. می  دنیا به ،خدا به خدمت جای
 فتهگر بکار گناه  برای که عبری واژه
 یا و "عصیان" معنی به است  شده

 کلمه جدید عهد در.  است "طغیان"
 به شود می اطالق گناه برای که یونانی

 هب اللفظی تحت یا کلمه واقعی معنای
 .است "نشانِ رفتن میان از" معنی

 ما که آنچه از ٪11  درواقع  ،یک ده

 هب ما یک ده. باشد می ایم نموده کسب
 شپرست آن در ما که رود می کلیسایی

 از بخشی یک ده. نماییم می خدمت و
. دارد تعلق خداوند به و است ما عبادت
 همواره که روشی ما مالی های کمک

 ایکلیس نیازهای نتأمی برای  آن از  خدا
 .کند می استفاده محلی

 لمهک این اینکه وجود با ، تثلیث

 ورمذک مقدس کتاب در هرگز تثلیث
 یمقدس کتاب حقیقتی اما است، نشده
 خدای و پسر، خدای پدر، خدای. است
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 می متفاوت شخص سه القدس روح
 .هستند یک جوهر و اصل در اما باشند،

 که راچ کنیم می خطاب تثلیث را آنها ما
 "یک در سه" کلمه واقعی معنای به آنها
 .باشند می

 میان در مفهوم به ، دادن شهادت

 به گفتن است، ایمانمان گذاشتن
 از که نجاتی هدیه مورد در دیگران

. یما نموده دریافت مسیح عیسی طریق
 می آمیز موفقیت وقتی دادن شهادت

 درتق با را  مسیح عیسی انجیل که شود
 را هنتیج و بگذاریم اندرمی  القدس روح

  .کنیم واگذار خدا به

  

 رُشد
 خدا مقبول را خود که کن سعی و

 کالم و نشود خجل که عاملی سازی،
 دهد انجام بخوبی را خدا

 (15 :2 تیموتائوس 2)

 چگونه در ایمان رُشد کنیم؟ 

 داروفا ناظری.باشید وفادار ناظری
 می زندگی از ای جنبه هر شامل بودن
 طرف از همه داریم که آنچه هر.  شود
 و بخشیدن. است شده داده ما به خدا

 رب خدا مالکیت درواقع ما نمودن کمک
 که هنگامی و. کند منعکس را ما اموال

 می استفاده مان استعداد و زمان از ما
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 یزندگ بر خدا مالکیت درواقع، کنیم
 .کند می منعکس را مان

  .انمسیحی سایر با گذراندن وقت
 همطالع جلسه  نوعی یا کوچک یگروه
 یپاسخگوی روحیه  ما به ، مقدس کتاب

 .هدد می تشویق و پذیری مسئولیت یا

 جهان این های وسوسه از
 یم متعهد ما که هنگامی .بگریزید

 حفظ را مقدس کتاب  آیات شویم
 هب که داریم آماده سالحی درواقع یم،نک

 زا توان می وسوسه با شدن مواجه هنگام
 .نمود استفاده آن

 ندهناخوا مهمانی بعنوان گناه به
 قلب میان  گناه .بنگریم  زندگی در

 .نماید می ایجاد فاصله و دیوار، خدا و ما
 کنیم رُشد ایمان در خواهیم می ما اگر

 اجرا زندگیمان در را خدا های برنامه و
 مان زندگی گناه دهیم اجازه نباید، کنیم

 .     کند کنترل را

 خدا با ما که هنگامی .کردن دعا
  م،کنی می دعا درواقع کنیم می صحبت

 را او صدای که است اوقات این در و
 خواهد در می او که اموری به نسبت

 می تشخیصدهد،  انجام مان زندگی
 مان اطراف جهان  به نسبت و و دهیم

 تاس راهی دعا .کنیم می پیدا حساسیت
 خدا به را گناهانمان  آن بواسطه که

 دریافت را او بخشش و  نموده اعتراف
 .نماییم می
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 خدا کالم. مقدس کتاب مطالعه
 در اگر! است کلیدی واقعا که است
 شد، خواهد ما رشد باعث بمانیم، کالم

 که طوری نمود، خواهد  کامل را ما و
  است الزم آنچه هر بود خواهیم قادر

 ما از خدا  که خدمتی هر و داده انجام
   .رسانیم انجام به را بخواهد

 

 

 

 

 

 

 درآخر

 روز امروزِ
 می تعریف را ای افسانه بارکلی ویلیام

 هب شیطان کارآموز سه  آن در که کند
 کارآموزی های دوره تا آمدند زمین
 شیطان، با آنها. رسانند پایان را خود
 برنامه مورد در شیاطین، رئیس یعنی
 ویرانی و نمودن وسوسه برای خود های

 .کردند می صحبت انسان

 امانج که آنچه دانم می من": گفت اولی
 خواهم آنها به که است این داد خواهم
 " .ندارد وجود خدا گفت
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. ریبدف نمی را کسی این: »گفت شیطان
 " .دارد وجود خدا که دانند می آنها

 چهی گفت خواهم آنها به": گفت دومی
 ".ندارد وجود جهنمی

 ریبف کسی حرف این با: »گفت شیطان
 در انسانها همه که چرا خورد نخواهد
 هب مکانی که دانند می خود قلب اعماق

 وجود گناه برای مجازاتی و جهنم نام
 ".دارد

 باید چکار دانم می من": گفت سومی
 هعجل هیچ گفت خواهم آنها به. بکنم

 " .نیست الزم ای

 و خرابی  باعث تو: »گفت شیطان و
. شد خواهی نفر هزاران گمراهی

 ها دروغ و هذیانها همه ترین خطرناک
 یباق زیادی زمان هنوز که است ایده این

 ". است

 ار نجات هدیه که کسانی برای عیسی
 و .نمود خواهد بازگشت ،اند پذیرفته

 به مشخص کامالً بیانی با مقدس کتاب
 قریب او، بازگشت که  گوید می ما

 اشم ": گوید می یعقوب. است الوقوع
 قوی را خود دلهای و نمایید صبر نیز

 نزدیک خداوند آمدن که زیرا سازید
 می پطرس(. 8: 5 یعقوب) ".است
 نزدیک چیز همه انتهای لکن ": گوید
 دعا برای و اندیش خرد پس. است

 (. 7: 2 پطرس)  "باشید هشیار
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 در عیسی شده ثبت سخنان وآخرین
 ودیز به بله،": گویند می مقدس کتاب

 این به علم(  21: 22 مکاشفه) "آیم می
 نوعی باید آمد، خواهد زودی به او که

   .نماید ایجاد ما های گام در فوریت

  هدهمشا را کتابچه این که شما از برخی
 نمی را عیسی خداوند هنوز اید نموده

 آن تا که دارد وجود روزی. شناسید
 از دبع که گرفت تصمیم توان می روز
.  بود نخواهد دسترس در نجات این آن

 کتاب  های هشدار توانید نمی شما
 خود دوستان به ، بشنوید،  را مقدس
 خدا کار شواهد شاهد ، دهید فرا گوش

 ایدب که  آنچهبه  و باشید دنیا این در
 ،حاضر مردم. ، عمل ننماییددهید انجام

 آنرو زا نیستند حقیقت به دادن گوش به
 دیگری امور از صرفاً را ذهنشان  که

 راداف این از یکی مثل. اند نموده لبریز
 !نباشید

 شما از کدام هیچ که خواهم نمی من
 یدبده دست از را  مسیح عیسی شناخت

 دست از را متعال خداوند با ابدیت یا و
 ، اید نیاورده ایمان او به هنوز اگر. دهید
 را او چرا ؟روز نجات نباشد امروز چرا

 خود خداوند و دهنده نجات عنوان به
 !است نجات روز امروز پذیرید؟ نمی

 دیوید جرمایا
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 یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافی منابع

از میان می  جهان که هنگامی 
 .رود

 بر ار بخشی الهام های داستان کتاب این
 می ارائه افرادی واقعی زندگی اساس

 مُبارزه مُهلک بیماریهای با که دهد
 دست از را خویش فرزند ، اند نموده

 گرفتار حبس در همسرشان اند، داده
 رمایاج دکتر. فجایع دیگر و ، است آمده

 می روشن ، خود مجله های درنوشته هم
 سرطان، با خویش مبارزه در که کند

  زهمبار و ایستادگی در اورا مزامیر چطور
. اند نموده یاری کردن زندگی برای

 ما زندگی به مشکالت که هنگامی
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که  بدانیم  است مهم آورند، می جومه
 اعتماد و نموده نظر کسی چه سوی به

 هدد می توضیح کتاب این.  نماییم می
 قاتاو ترین تاریک در حتی چگونه که

 ، خدا کمک با توانیم می نیز خویش
 .باشیم داشته پیروزی

 بزرگ ماجراجویی:  دعا

 یبررس به جرمایا دکتر کتاب، این در
 هب مسیح عیسی توسط  که دعا الگوی

.  پردازد می نمود، ارائه شاگردانش
 می دعا این مطالعه به شما که همانطور
 بکارگیری و اجرا به شروع و پردازید

 می خود زندگی در خداوند تعلیم
 یم بهتر را خدا که یابیدمی  در نمایید،

 هاییکار برای بیشتر را خدا و  شناسید،
 و قدردان است؛ داده انجام که

 می مالحظه و شوید، می شکرگذار
 شما زندگی در خدا قوت  که نمایید
  .نماید می عمل

 او دارد؛ دوست را شما خدا
 دوست را شما همیشه و همواره

 :دارد

 ات عشق موضوع از بیش موضوعی هیچ
 شاعران، قلم و ذهن اندازه این

 اننویس رمان و آهنگسازان، نویسندگان،
. است نساخته مشغول خود به را

 او ؛: دارد دوست را شما خدا "درکتاب
" دارد دوست را شما همیشه و همواره

 حبتم از بعد ده بررسی به جرمایا دکتر
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 گرفتن نظر در با. پردازد می خداوند
 خدا چگونه اینکه و خدا محبت اندازه

 و همیشه  اینکه و دارد، دوست را را ما
 نوعی به ما دارد، دوست را ما همیشه
 هک شویم می نائل مقدسی کتاب درک

 او  تنها نه  که است مصداق این بر
 باید ما بلکه دارد دوست را ما چگونه
 .بداریم دوست را دیگران و او چگونه

 

 

 

 عطف نقطه رازگاهان و مجله
 ) پوینت ترنینگ)

 که است ماهانه ای نشریه ،عطف نقطه
 و بخش الهام و روشنگر مقاالت شامل

 دکتر وتوسط بوده روزانه  رازگاه
 این .است درآمده تحریر رشته به جرمایا

 به اجعر بیشتر یادگیری برای جامع منبع
  بسیار ایمان، در رشد و خدا کالم

 خهنس درخواست برای. باشد می مناسب
 از توانید می شما عطف، نقط مجانی
 یا و تلفنی تماس ما، سایت وب  طریق
 ترنینگ) عطف نقطهبه  نامه ارسال
  .نمایید اقدام( پوینت
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 درمورد مطالعه یراهنما
 در شده مطرح موضوعات

 :کتابچه این

 مسیحی اصیل زندگی

 فیض توسط شده تسخیر

 هستم پاسخهایی محتاج من خدایا،

 )جلد دو) شما در خدا

 شود می چگونه عیسی نظر مطابق
 بود خوشحال

 ابدیت برای گذاری سرمایه

 کنیم می عبادت که خدایی شناخت

 نمودند مالقات را عیسی که افرادی

 بزرگ ماجراجویی:  دعا

 )جلد شش) ایمان با زندگی: رومیان

 حیات از هایی نشانه

 زندگیتان در ها  غول قتل

 روحانی جنگ

 شادی سمت به چرخش

 که یمدان نمی که وقتی کرد باید کار چه
 کرد باید کار چه

 گسیخته هم از شما دنیای که هنگامی
  شود می
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 ترنینگ) عطف نقطه لوگوی محل
 (پوینت

 دمور در بیشتر اطالعات کسب برای
 با ،[پوینت ترنینگ] عطف نقطه منابع

 تماس 1993-927-811-1  شماره
  ، بگیرید

  :ما سایت وب

: www.DavidJeremiah.org، و 
 آدرس به را خود های نامه توانید می یا

 :نمایید ارسال زیر

Turning Point 

P.O. Box 3838 

San Diego, CA  92163 

 



 کتاب جلد پشت

 طوری شما عطف نقطه بزرگترین
 مبنای بر را شما که است شده طراحی

 و نماید هدایت مسیحی ایمان های پایه
 کسب جستجوی در که را شما

 تعمید، غسل نجات، مورد در اطالعات
 بیشتری اوامر و مقدس، کتاب دعا،

 چالش به هم و نموده تشویق هم هستید؛
   .کشاند

 طهنق یک به نیاز  نیز شما زندگی آیا
 عیسی کشف! شوید آماده دارد؟ عطف
 نبزرگتری او، در جدید زندگی و مسیح
 نونک تا شماکه   بود خواهد عطفی نقطه

 .اید نموده تجربه

 ارشد کشیش جرمایا دیوید دکتر
 لا در کامیونیتی مونتین کلیسای
 رنامهب  پخش. است کالیفرنیا کاجون،

 ، وا عطف نقطه تلویزیونی و رادیو های
 سراسر در نفر ها میلیون به  روزه هر

 نویسنده جرمایا دکتر. رسد می جهان
 دهش تسخیر جمله از بسیاری های کتاب
 خدا و حیات از هایی نشانه فیض، توسط

  همیشه و همواره او: دارد دوست را شما
 .است دارد؛ دوست را شما

www.DavidJeremiah.org 

(800) 947-1993 

 

 


