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رابطي     يي    نتيجي    مسييييت   چرا كه  است  انجيل  پيام  قلب  در واقع "خود  از نجات  نمودن  حاصل  اطمينان  چگونگي " 

 .گردد  ميّسر مي  مسيح  به  ايمان  وسيل   به  كه  است  مسيح  با عيسي  شخصي 

  ، احساسيات   بياورد بايد عقل  ايمان  مسيح  عيسي  خواهد به مي  اگر كسي  دهد كه مي  نشان    برايت  ، دكتر بيل  كتاب  در اين 

  ما نشان  به  مقدس  كتاب  و طبق  كرده  را بيان "معنوي   چهار اصل "  در كتاب  مهم  او چهار نكت . كار گيرد   خود را به  و ارادة

 .  كنيم  حاصل  كامل خود اطمينان   بودن  از مسييي  توانيم مي  چگونه  دهد كه مي

 
  برايت  بيل
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 ؟  چيست  انتقال  قابل  اصول
 

برونيد و    سراسر جهان  بودند امر فرمود تا به  كرده  او را همراهي خدمتش   در طي  شاگرد خود كه  يازده  خداوند ما به  وقتي 

  .دهند   جديد نيز تعليم  شاگردان  بود به  داده  آنها تعليم  او به  آنها دستور داد تا هر آنچه  هامتها را شاگرد سازند ، خداوند ب

 ( 82 - 12:  82  متي) 

قابلل    بسپار كه  امين  مردمان  ، به  شنيدي  شهود بسيار از من  به  و آنچه ": داد   تيموتاؤس  دستور را به  همين  رسول  بعداً پولس 

 ( 8:  8تيموتاؤس   دوم)  ".  باشند    هم  گراندي  تعليم 

  بطيور ميداوم   1591  از سيال   كه  و روحانيون  و كشيشان  عامي  هزار نفر دانشجو ، مردم  با ده  مذهبي  هاي مصاحبه  در طي 

 : كه   است  ما دريافته  ، گروه  است  داشته  ادامه

   خيدا را تعلييم    كيمم   و وفياداري   صيميميت   با كمال  كه  فعال  از اعضاي  خيبر  كليساها ، حتي  از اعضاي  تعداد بسياري  

 دهنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد از مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .ندارند   اطمينان  خويش  نجات    

  گذرانند  را مي  با عجز و نااميدي  همراه  مغلوب  مسييي  زندگي  از مسيييان  نيمي  دهد كه مي  ما نشان  تيقيقات . 

  بگذارند   در ميان  خود را بطور مؤثر با ديگران  ايمان  چگونه  كه دانند نمي  اكثر مسيييان. 

  مسيح  سپاهيان "  عنوان  به  ، كه است   شاگرد مسييي  ي   بناي  الزم   كه  اساسي  احتياج  سه  اين  رفع  ما براي  و تمش  سعي

و   را تهييه  "انتقيال    قابيل   اصول "و يا  "ها  چگونه"  عنوان تيت   كتابچه  سري  تا ي   داشت  كند ، ما را بر آن مي  خدمت "

 . منتشر نماييم 

 . است   شده  داد بيث  تعليم  شاگردانش  به  عيسي  كه  و حقيقي  اساسي  از اصول  بسياري  ها دربارة كتابچه  در اين 

شيخ     به  از شخصي  و ابمغ  انتقال  قابل  كه  ستا  و حقيقت ، عقيده  نظريه   ي   معناي  در اينجا به " انتقال   قابل  اصول " 

 .و يا تغيير كند   شده  كمرنگ  آن  اصلي معناي   كه  آن  باشد ، بدون ديگر مي  نسل  به  ديگر و از نسلي 

،   كتياب   ورتص  حاضر به  در حال  مسييي  زندگي "انتقال   قابل  اصول "  يعني  و اوليه  اساسي  حقايق  اين  كه  جايي  از آن 

  يياري  بيه    كه  باشد ، لذا اميد است مي  دنيا در دسترس  مهم  زبانهاي  تمامي  به  صوت  ضبط  و نوارهاي  ويديويي  ، نوارهاي فيلم 

 .قرار گيرد   مورد استفاده  ميليونها نفر در سراسر جهان  تغيير زندگي  خدا براي

بطيور  (   1)   مرتبيه   شش  از آنها را حداقل  تا هر كدام  كنيم ، ما پيشنهاد مي اصول   يناز ا  هر ي   به  كامل  يافتن  تسلط  براي 

خواهييد    آميادگي   حتيي   ترتييب   اين  به. دهيد   و انتقال  ابمغ  ديگران را به   باشيد تا آن  داشته  بخوانيد تا شخصاً آمادگي  كامل

 .دهيد   نيز تعليم  ديگران  را به  تا آن  داشت

را   خيود ديگيران    نوبي    ، تا آنها نيز قادر باشند بيه  ديگران   به  آن  دادن  و تعليم  و اوليه  اساسي  اصول  اين  به  يافتن  با تسلط 

  حكيم   او خواهنيد شيد و در نتيجيه     و شاگردان  شده  هدايت  مسيح  سوي  به  و مرد در سرتاسر جهان  دهند ، ميليونها زن  تعليم

 .و اجرا خواهد شد   در عصر حاضر اطاعت  حمسي  اعظم
 

 

 
 .بخوانند   مرتبه  را شش  آن  كه  است  الزم  متني  چنين  ي   به  كامل يافتن  تسلط  اكثر افراد براي  كه  است  تاييد كرده  فرهنگي  تيقيقات  سازمان.   1
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 نيستند  ميليونها نفر مطمئن
 

  تميامي   هيا و طبيق   جنبه  از هم .   نشست  در دفتر كارم  من روي  بود ، روبه  رهبر كليسا هم  و مشهور كه  برجستهتاجر   ي  

  اين  رغم علي  شد كه  معلوم  كرديم  صيبت  به  ما شروع  وقتي  ولي. آمد  مي  حساب  به  فرد موفق  او ي   انساني  خوب  معيارهاي

  تا از نجيات   خواست از هر چيز مي  و بيش  خود ترديد داشت  ابدي  در مورد سرنوشت  ليسا بود ، وليك  فعال  او از رهبران  كه

 .كند  حاصل   خود اطمينان

  ، وليي  اييم   آشينا سياخته    نفر را با مسييح   هزاران  و همسرم من   گذشته  سال  سي  در طي ":   گفت  من  مبشر به  همسر ي  

شيوم    مطمئن  خواهم مي.  بخواهم   از شما كم   ام حاال آمده.   ام نداشته  اطمينان  خودم  هرگز از نجات  من  كه  است  اين حقيقت 

:   و گفت  برخاست  از جايش  و آشفته  نگران  بود با نگاهي   پذيرفته  را در قلبش  مسيح  پيش  ليظاتي  كه  جواني  دانشجوي "...  

  مسييح   كيه   شوم  مطمئن  توانم چطور مي.  است   مرا نشنيده  شايد خداوند دعاي!  "  كنم نمي  ساحسا  با قبل  تفاوتي  هيچ  من "

 .باشيد   را نداشته  الزم  خود با خداوند اطمينان  در مورد رابط   ؟ شايد شما هم  است  شده  من  وارد زندگي

كيرده    ثابيت   من  به  متمادي  سالهاي  در طي  و كشيشان  اميع  دانشجو ، مردم  و گفتگو با هزاران  از مصاحبه  پس  من  تجرب  

را بيه    و چند بار مسييح   چندين  كه  اين  رغم آنها علي  شايد اكثريت  روند ولي كليسا مي  در سراسر دنيا ميليونها نفر به  كه  است 

 .ندارند   اطمينان  خويش  از نجات  اند هنوز هم كرده  خود دعوت  زندگي 

وارد   آيا مسييح   نيستند كه  كليساها در آمريكا ، واقعاً مطمئن  درصد از اعضاي  پنجاه  دهد كه مي  نشان  تيقيقات  قيقتدر ح 

بيا    وجيود دارنيد كيه     آنهيا كسياني    بسا در مييان   هستند و چه  شريفي انسانهاي   افراد همه  اين!  يا نه   است  آنها شده  زندگي

ندارند   خود اطمينان  در زندگي  از حضور مسيح  هنوز هم  اند ولي كرده  در كليسا خدمت  متمادي  ايساله  و وفاداري  صميميت

 .يا خير   خواهند رفت  بهشت  به  خويش  امروز بميرند آيا نزد خداي  اگر قرار بود همين  نيستند كه  آنها مطمئن. 

  خواهند خدا را بشناسند و سياليان  واقعاً مي  كه  و افراد معمولي ان دانشجوي  در ميان  آور چنين  و ترديد ممل  ش   چرا اين 

، و ييا عيدم     نادرست  از اطمع  ناشي  اطمينان  عدم  اين  كه  شخصاً معتقدم  اند ، وجود دارد ؟ من او بوده  در جستجوي  متمادي

را در بر دارد   چيزهايي  چه  مسيح  پذيرفتن  كه  ، و اين  تچيس و قيام   صليب  حقيقي  ، معني  خدا كيست  كه  اين  به  راجع  اطمع 

 .باشد  مي

را   اميروز دار فياني    شما چطور ؟ اگر قرار باشيد هميين  .   بپرسم  را از شما هم  بسيار مهم  شخصي  سؤال  بدهيد اين  اجازه

 ؟  خواهيد رفت  بهشت  ديد ، حتماً بهو تر  از ابهام  اي سايه  حتي  داريد ، بدون  گوييد آيا كاممً اطمينان وداع 

  است جهان   تشنگان  تمامي  براي  پيغامي  اين.   بخوانيم  را با هم  مهمي اميدوار كنندة   پيغام  ي   خواهم مي  بعدي  در صفيات 

 .  كليسا نيز هست  خصوصاً مورد احتياج  كنم فكر مي  كه  ، پيغامي

 

 خدا  شناخت  براي  عظيم  تشنگي
 

  هيا را بيا هيم    نمونيه   از ايين   دهييد تيا مقيداري     اجيازه . وجود دارد   روحاني  عظيم  تشنگي  جهان  و مردان  زنان  در ميان 

 .  كنيم بررسي

  بيرادر ايين  . نبيود    او مسيييي   بود چرا كه  برادرش  نگران  دوست  اين.  كنم   ممقات  تا با برادرش  خواست  از من  دوستي 

را   خيودم   وقتيي . شد   داده  ترتيب  ممقاتي. شد  مي  كشور ما ميسوب  اقتصادي  و از قدرتهاي  سياسي  از رهبران  يكي  دوست
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  روحياني   بييداري   ي   ميتاج  چقدر جهان  كه  و اين  كرديم  صيبت به   شروع  جهان  و احوال  ما در مورد اوضاع  كردم  معرفي

 .   است

 : او گفتم   به  من

  از ليياظ   و چيه   و قيدرت  رهبيري    از لياظ  ، چه  است  قرار داده  مهم  و خيلي  خاص  و جايگاه  مقام  اوند تو را در ي خد "

  البتيه . دنيا بهتر از اينها شيود    تا اوضاع  كني  و كم   گرفته  بهره  خودت  خاص  جايگاه از اين   تواني و تو مي  و مالي  اجتماعي

 ". تا خداوند تو را تغيير دهد   دهي  بايد اجازه  اول

و   تواضيع   مرد قدرتمند و مشيهور بيا كميال     شد اين  تمام  ، وقتي  كرديم  را مطالعه«   معنوي  چهار اصل»   كتابچ   ما با هم 

  نگياه   من  شد او به  مما تما  دعاي  وقتي  دعا كرديم  ما با هم. خود بپذيرد   را در زندگي  خواهد مسيح مي  كرد كه  اعمم  فروتني

 :  كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرد و گفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت 

 "؟   ، حاال بگو بايد چكار بكنم دعا كردم   قلب  از صميم  من  كه  بداني  خواهم مي "

  از طير    كيه   اي هفتيه   ي   تعليمي  در كنفرانس  و روحانيون  عامي  ، مردم  هزار نفر از دانشجويان  حدود ده  در كشور كره 

آنهيا    كردنيد تيا بيه     و دو هزار نفر مصياحبه   با تعداد چهل  گروه  اين. كردند   بود شركت  شده  داده  تيبتر»  مسيح   سپاهيان« 

پذيرفتنيد و    را در قلبشيان   هزار نفر با آنها دعا كردنيد و مسييح    از شانزده  بيش. شوند   توانند مسييي مي  چگونه  بياموزند كه

 .پر شوند   القدس از روح  ايمان  وسيل   كردند تا به  تمايلهزار و هشتصد نفر نيز ابراز   تعداد سه

  يي    در عير    هزار نفر فقيط   از ي   بيش  ، تعدادي مشابه   اي هفته  ي   كنفرانس  در ي (  Haiti )«   تي هايي»   در جزيرة 

  پيغيام «   معنوي  چهار اصل»   از كتابچ   فادهبا است  و كشيشان  پانصد نفر از رهبران  كه  سپردند ، در حالي  مسيح  روز خود را به

 .رسانيدند   از مردم  زيادي  عدة  را به  انجيل

و   ميا در آنجيا دييده     كيه   آنچه  بايد بگويم.  ايم  سفر كرده  كشور روسيه  به  دفعات  اخير به  سال  پنج  در طي  و همسرم  من 

  خيليي   انجييل   پيغيام   پذيرفتن  آنها براي  و آمادگي  روسيه  مردم  روحاني  عظيم  تشنگي. ندارد   از معجزه  كمي  دست  ايم شنيده

 .  كرديم را مي  ما تصورش  بود كه  بيشتر از آن

 . پذيرند  را مي  آن  فراوان  و شوق  با اشتياق  رسانند و مردم كشور مي  اين  نقاط  هم   را به  انجيل  پيغام  مسييي  رهبران 

شيد   بيار برگيزار ميي     اولين  خود براي  در نوع  كه  گردهمايي  در ي   زن  و در روز جهاني  در كشور روسيه  سرماخيراً هم 

 .كرد   سخنراني

 .او را بشنوند   شدند تا سخنراني  جمع  داشت  قدمت  قرن  ي   كه  پروتستان  كليساي  در ي   تعداد سيصد نفر از زنان 

  ، كيه   گشت  سپري  مختلف  و جوابهاي  ديگر نيز با سؤال  و نيم  ساعت  و ي   گفت  خدا سخن  از كمم  ساعت  ي   او مدت 

 .  است  مردم  در بين  روحاني  عظيم  تشنگي  دهندة  نشان  اين

 .اند  ذيرفتهخود پ  را در قلبهاي  ، مسيح«   عيسي»   فيلم  تماشاي كشور از طريق   ها هزار نفر در اين ده  گذشته  در چند ماه 

نفير ديگير ااهيار      هيا ميلييون   اند و ده را ديده»  عيسي »   نفر فيلم  ميليون  و پنج  از چهار صد و بيست  حاضر بيش  در حال 

 .خود بپذيرند   و خداي  دهنده  نجات  عنوان  را به  اند تا مسيح كرده تمايل

  نجيات   مژدة  شنيدن  براي  مردم  در بين  و اشتياقي  تمايل  با آنچنان كنند مي  خدمت( Siberia ) »  سيبري « در   كه  مسييياني 

را   تصيورش . دهنيد   مي  نمايش  وقفه  روز بدون  در شبانه  و چهار ساعت  بيست  مدت  را به«   عيسي»   فيلم  اند كه رو شده روبه

 ! زمستان   در سرماي  بكنيد حتي

 .  است  نشده  يا شنيده  آمريكا ديده  كجاي  در هيچ  نجات مژدة   رسانيدن  براي  تيبشار  برنام   چنين  اين  بايد بگويم 
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، دو باميداد و    شيب   نيمه 18  ساعت  شود ، حتي مي  داده  سينما نمايش  پردة  بر روي«   عيسي»   بار فيلم  ي   هر دو ساعت 

 !چهار بامداد 

وصيفي    غيير قابيل    و اشيتياق   كردند با ميل مي  خداوند در خود احساس  ايبر  عظيمي  تشنگي  هفتاد سال  مدت  كه  مردمي 

نظير خيود   بي  دهندة  نجات  بيشتر و شناختن  هر چه  آموختن  براي  سرد سيبري  در شبهاي  حتي  شرايط  ترين حاضرند در مشكل 

 .كنند   را تيمل  هر سختي

 :گوييد   ميي   چنيين   نجات  مژدة  شنيدن  براي  مردمش  عظيم  با تشنگي  طهنفر در راب  ي (  Romania )«   روماني« در كشور  

  را ممقيات   هير كيس    عادي  تا دانشجوها و مردم  گرفته  جوان  و پسران  از دختران  كه  تشنه  قدري  هستند ، به  ما تشنه  مردم "

  گيزارش   روماني  اهل  كشيش  ي  "! شوند  خشنود مي  نهايت يآنها ب  دهيم مي  با مسيييت  در رابطه  آنها كتابهايي  و به  كنيم مي

هزار و پانصد عيدد بيشيتر     تعداد ي   فقط  كه  در حالي  داريم  كننده  هزار نفر شركت  ، ما حدود پنج  در هر جلسه "دهد ،  مي

صبيها ، دو   يكشنبه  تمام  ساعت  سه  كنند مدت مي  شركت  در جلسات  كه  مردمي  اعظم  قسمت. وجود ندارد   در سالن  صندلي

 .كنند  مي  شركت  ايستند و در جلسات شبها سر پا مي  جمعه  تمام  دو ساعت  شبها و مدت  يكشنبه  ساعت

  باشد چيه   و يا باراني  اگر هوا سرد و برفي  نيست  مهم  مردم  اين براي . شود  پر مي  و راهروها از جمعيت  اطرا   خيابانهاي 

كليسيا    بيه   شيود وقتيي   مي  من  دلگرمي  واقعاً باعث  اين. آنجا هستند   آنها هميشه  تابستان  در گرماي  و چه  زمستان  رمايدر س

 "!   كنم خدا را شكر مي  من. شود  كليسا سرازير مي  سوي  به  از هر طر   مردم  سيل  كه  بينم و مي  آيم مي

خبر از   كنند همگي مي  توزيع  شرقي  اروپاي  را در كشورهاي  مقدس  كنند و كتاب مي  زندگي  غربي  در اروپاي  كه  مبشراني 

 .دهند  خدا مي  كمم  شنيدن  براي  مردم  عظيم  تشنگي

و   ، و روسيي  ، چكسلواكي  ، لهستاني   ، روماني بلغاري   مسافرتي  هاي را در كشتي  مسييي  ادبيات  كه  هنگامي  مبشران  اين 

  كتيب   اين  باز پذيراي  با آغوشي  مردم  چگونه  هستند كه  حقيقت  كنند ، شاهد اين مي  تقسيم  مردم  ر قطارها و اتوبوسها بينيا د

 .شود   آنها سيراب  روحاني  عظيم  تشتگي  از اين  شوند تا شايد قسمتي مي

تشينگي    نييوي   خواهند بيه  هستند مي  خدمت  ، در حال  يو تايوان  ، اتيوپيايي  كوبايي  كشتيهاي  بر روي  كه  ملواناني  حتي 

 .خود را فرو بنشانند   روحاني 

از ملوانياني    با تعيداد زييادي    شود او هميشه  چيني  شود تا سوار كشتي مي  داده  او اجازه  به  كه  ، هر وقت گفت  مي  مبشري 

تنهيا در  . شيود   مي  آنها تقسيم  ميان  هستند كه  رايگاني  مقدس  كتب  رفتنپذي  آمادة  فراوان  و اشتياق  با ميل  شود كه رو مي روبه 

 .  گشت  و عهد جديد بود خالي  مقدس پر از كتاب   كه  اش دستي  كيف  چند ليظه  در عر   كشتي  ي 

 .هستند   نجات  مژدة  يدنشن  مشتاق  در سراسر جهان  دهد كه مي  ميليونها نفر را نشان  عظيم  از تشنگي  اي تنها گوشه  اين 

  اطيمع  خاطر عيدم    تنها به  و ترديد هستند و اين  دچار ش   خويش خود با خداي   ميلياردها نفر در مورد رابط   نظر من  به 

 .  است  كافي

،   نيسيت   يار زنيدگي و مع  اخمقي  قوانين  ، مسيييت  نيست  زندگي  فلسف   ي   تا بدانند مسيييت  كنيم  آنها كم   ما بايد به 

  مكشو   بر انسان  مسيح  خود را در عيسي  كه  است  و قادر مطلقي  زنده  با خداي  و شخصي  صميمي  رابط   ي   مسيييت  بلكه

 . ساخت 

در   مهميي  هستند برداريد تغيير  مذاهب  اين  بنيانگذاران  كه  اسمم  را از مذهب» ميمد « و   بودايي  را از مذهب» بودا « اگر  

  ميتيوا از مسييييت   بيي   جز نما و ااهري  برداريد ديگر چيزي  را از مسيييت  مسيح  عيسي  آيد ولي وجود نمي  به  مذاهب  اين

 !است   زنده  با مسيح  شخصي  رابط   ي   مسيييت. ماند  نمي  باقي
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بسيار   سؤال  بار ديگر اين  ي   خواهم جا مي  در اين  من.  گرديم  مطمئن   خود با مسيح  از رابط   توانيم مي  چگونه  حاال ببينيم 

  خود را چگونه  ابدي  زندگي  دانيد كه مي  يقين  شما فرا رسد آيا به  مرگ  ليظه  اگر قرار بود در همين "را از شما بپرسم ،   مهم

 "خواهيد نمود ؟  سپري 

  است  داده  شما رخ  در زندگي  واقعاً چيزي  نيستيد كه  و كاممً مطمئن ايد را پذيرفته  مسيح  كه  نيست  زيادي  شايد شما مدت 

 .نداريد   اطمينان  خود با مسيح  نيستيد و از رابط   خود مطمئن  از نجات  ، يعني

 .آوريد   دست  را به  اطمينان  تا اين  بگذارم  را با شما در ميان  و ضروري  حياتي  در اينجا چند اصل  خواهم مي 

 

  كامل  تسليم
 

  افسسييان )   ايمان  وسيل   به  اوست  و بخشايش  ميبت  نشان   خدا كه رايگان   خداوند ، هدي   مسيح  قبول  يعني  شدن  مسييي 

 . است   مسيح  شخ   خود به  و ارادة  ، احساسات  عقل  كامل  تسليم  نتيج   و اين(  18:  1و يوحنا  5 - 2:  8

 .  كنيم  را بررسي  اصلي  ركن  سه  از اين  هر كدام  ي   به  بياييد ي  

 

 

 

 

 

  عقل  تسليم.   1
خيود اطمينيان     شيدن   از مسيييي   كه  اين  براي.  است   بنا گرديده  و تاريخي  مقدسي  استوار كتاب  حقايق  بر پاي   مسيييت 

و اسيناد    ميدارك   او بير پايي     و نجات  مسيح  حقانيت  بلكه  نيست  كوركورانه  ايماني  مسيييت  كنيد اوالً بايد بدانيد كه  حاصل 

 . است   رسيده  اثبات  به  قرون  در طي  علمي  و مطالعات  تيقيقات  وسيل   به  حقايق  اين  كه  است  بنا شده  تاريخي

و رسيتاخيز    ، مرگ  ، معجزات اليم ، تع  تولد ، زندگي  دربارة  و تجسس  تفي   خود را وقف  زندگي  از دانشمندان  بسياري 

 .رساند  مي  اثبات  را به  موارد فوق  كه  است  مستندي  تاريخي  مدارك  تيقيقات  اين  نتيج . اند  كرده  ناصري  عيساي

  و صيميمي    نزدي  دوستي  در نتيج   كه  اند ، كساني زيسته مي  مسيح در زمان   كه  است  افرادي  هاي نوشته  شامل  مدارك  اين 

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 .شد   و دگرگون  تا ابد متبدل  هايشان ، زندگي عيسي 

و   كرده توطئه   دروغين  شاهدان  به  رشوه  كنند آنها با دادن مي  و رستاخيز او را تأييد و تصديق  قيام  هم  عيسي  دشمنان  حتي 

 .كنند   را توجيه  قبر عيسي  بودن  خالي  كردند داستان  سعي

  از مردگيان   كيرده   كيرد ، ميرد و قييام     زنيدگي   زمين  حقيقتاً روي  عيسي  كند كه مي  ديگر ثابت  بسياري  مدارك شواهد و 

 . برخاست 

اياهر    زمين  خدا بر روي  اگر تاكنون ":   خود نوشت  آخر زندگي  در سالهاي(  Goethe )»  گوته »   مشهور آلماني  نويسندة 

 ".   است  بوده  مسيح   شخ  وسيل   همانا به گشته 

  كيه   كسياني   حتيي  ":   اسيت   گفته(  Fyodor Dostoevsky  )»  فئودور داستايوفسكي »   نامدار روسي  و فيلسو   نويسنده 

كننيد ، چيرا    مي را دنبال   مسيييت  خود آرمانهاي  اند ، هنوز در باطن قرار داده  و هجوم  را مورد حمله  را انكار و آن  مسيييت
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،  پرهيزگياري    فراتر بيراي   اي تا نظريه  است  قادر نبوده  هيچ كدام  قلبهاي  و اشتياق  شوق  و نه  موشكافانه  دقّت  نه  حال  تا به  كه

و   شيده   و كوششيي   تيمش   زمينيه   احياناً در اين  اگر هم.   مسيح  دهد مگر خود عيسي  ارائه  انسان  و خوشبختي  فضيلت  حسن

 ".   است  بوده  تناسب و بي  ، متناقض  نتيجه بي  در نهايت  شده  اشتهبرد  قدمي

واقعياً    مين  ":   گفت  داشت  را بر عهده  ملل  سازمان  قبمً رياست كه   از لبنان(  Dr. Charles Malik )»  دكتر چارلز مالي  «  

و   معنيوي   معيارهياي   و بياالخره   روزميره   ما ، هنر ما ، تبادالت  ادبيات  بر روي  مسيح  يا غير مستقيم  اگر تأثير مستقيم  دانم نمي

  اميروز ديگير چيه     آمد ؟ واقعاً از تميدن  مي  ما چه  بر سر تمدن ما وجود نداشت   و روحي  ذهني  مختلف  فعاليتها و خمقيتهاي

  بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياقي  چيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزي

 "ماند ؟  مي

  انسانها را خيوب   من ":   نوشت  تبعيدش  در دوران  نامدار فرانسوي  ، ژنرال ( Napoleon Bonaparte )«   بناپارت  ناپلئون«  

  مقايسه  در مقام  زمين  بر روي  فرد ديگري  را با هيچ  مسيح  توان نبود ، نمي  انسان  صرفاً ي   مسيح  گويم شما مي  و به  شناسم مي

  و من(  Charlemagne )»  شارلماني « ، (  Caesar )» سزار  «، (  Alexander )» اسكندر كبير « : دهد  مي  او ادامه ".   گذاشت

  مسييح   عيسي  ولي!   قدرت  ؟ بله  گذارديم  بنيان  و اصولي  پايه  خود را بر چه  ما امپراطوري  ولي  بر پا كرديم  امپراطوري  همگي

  حاضرند به  ميليونها انسان ليظه   همين  كه  است  اين  اش نمود و نتيجه  گذاري پايه  و عشق  ميبت  را بر روي  خودش  امپراطوري

 .خود را فدا كنند   خاطر او جان

  اعيمم  كتياب    اصلي  آمريكا و نويسندة  متيدة  جمهور اياالت  رئيس  ، سومين(  Thomas Jefferson  )«   جفرسون  توماس«  

و   مورد مطالعيه   حال  تا به  كه  مدرن  و چه  كهن  ، چه اخمقي   شدة ارائه   و روشهاي  اصول  هم   در ميان ":   است  گفته  استقمل

 ".   نبوده  است  داده  ارائه  عيسي  پاكتر از آنچه  هيچ كدام  ام قرار داده  بررسي

در   شده جسم م  خداي  مسيح.   اوست  دربارة  مقدس  كتاب  هاي گويند ، نوشته مي  مسيح  عيسي  دربارة  ديگران  مهمتر از آنچه 

 .بود   و خون  جسم

كار را به   او اين.  ما بود بر خود گرفت   يكاي   استيقاق  را كه  مرگي  ميل  ما بميرد ، او با كمال  جاي  آمد تا به  زمين  او به 

با خداوند   و بطور رايگان  شويم  ابدي  زندگي  داد تا وارثان  ما اجازه  كار خود به  با اين  مسيح. داد   انجام  و قيامش  مرگ  وسيل  

 .  شويم  او نزدي   به  برقرار كرده  رابطه  قادر مطلق

  جيوان   اين. كند   صيبت  آمد تا با من  من  پيش  باهوشي  جوان  ، دانشجوي دانشگاه   در ي   من  بعد از سخنراني  سالها پيش 

 .بود   كمونيستي  گروه  رهبر ي 

.   داشيتم   و برتري  بالغتر از آنها بودم  ، چرا كه بدهم   مغزي  را شستشوي  دانشجويان  دارم  سعي  كرد كه  مرا متهم  جوان  اين 

ديدگاهها   اين  كرد ، چرا كه تنفر و انزجار مي  احساس  من  به  نسبت  دادم مي آنها ارائه   را به  مسيييت  ديدگاههاي  من  كه  از اين

 .بود   در تضاد و مغايرت  ماركسيستي  باورهايبا   و آشكاري  بطور واضع

  خيورديم  ميي   شام  كه  در حالي.   كردم  دعوت  خودم  منزل  به  شام  او را براي  كنم  و مجادله  با او بيث  كه  اين  جاي  به  من 

  دارم  دوسيت  ":   و گفيتم   شيته را بردا  مقدسيم   كتاب  شد من تمام   دسرمان  وقتي.  كرديم   صيبت  مختلفي  موضوعات  دربارة

 . "  بخوانم  را برايت  مقدس  از كتاب  قسمتي

  را كيه   چيزي  خواهم و نمي  ندارم  ايمان  مقدس  كتاب  به  من ":   داد و گفت  از خود نشان  شديدي  العمل عكس  پسر جوان 

پير از    كتياب   ، ايين  ام  را خوانيده   مقيدس   آخير كتياب    تا صيفي    اول  از صفي   من ": داد   او ادامه "  بشنوم  خواني تو مي

 ".   كنم باور نمي  را هم  آن  كلم   ي   حتي  ، من  ها است گوييها و افسانه تناقض
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و از   زدم  را ورق  مقيدس   كتاب ". خوانم  را مي  از آن  چند قسمت  شوي نمي  اگر ناراحت  در هر صورت ":  گفتم   من  ولي 

 :  كردم  خواندن  به  يوحنا شروع  اول باب 

  نلور انسلان    بود و حيات  در او حيات... در ابتدا  نزد خدا بود   همان. خدا  بود   نزد خدا  بود و كلمه  بود و كلمه  در ابتدا كلمه»  
 . را درنيافت   آن  درخشد و تاريكي مي  و نور در تاريكي. بود 

از   نله   آورد ، كله   او ايملان   اسم  به  هر كه  به   خدا گردند ، يعني  داد تا فرزندان  كردند قدرت  بولاو  را  ق  كه  كساني  آن  و  اما به
 .از خدا تولد يافتند   ، بلكه  مردم  از خواهش  جسد و نه  از خواهش  و نه  خون

 «. پسر يگانة پدر   شايستة  ، جاللي م او را ديدي  و جالل و راستي   شد ، پر از فيض  ما ساكن  گرديد و ميان  جسم  و كلمه 

باشم   را خوانده  قسمت  آيد اين نمي  ، يادم بخوانم   خودم  را بده  مقدس  كتاب ":  گفت   با اشتياق  شد پسر جوان  تمام  وقتي 

  داد ، بيدون   دسيتم   باز بهرا   مقدس  كتاب  را بار ديگر خواند سپس  قسمت  آن  و تمام  گرفت  را از دستم  مقدس  او كتاب  ".  

 .بگويد   چيزي  كه  اين

 .  كردم  خواندن  به  شروع 13  و از آي   را باز كردم  اول  باب  ، كولسيان زدم   را ورق  مقدس  كتاب 

  گناهلان   شآملرز   خلود يعنلي    فديلة   در وي  ، كه ساخت   خود منتقل پسر محبت   ملكوت  ، به  رهانيده  ظلمت  و ما را از قدرت»  
 .  ايم را يافته  خويش

بر   و آنچه  در آسمان  شد ، آنچه  چيز آفريده  در او همه  زيرا كه.  آفريدگان  تمامي   زادة  ، نخست  است  ناديده  خداي  و او صورت 
  و او قبلل . شلد    او آفريده  و و برايا  وسيلة  به  ، همه  و قوات  و تختها و سلطنتها و رياسات  و ناديدني  ديدني  از چيزهاي  است  زمين

 .دارد   چيز قيام  همه  و در وي  است  از همه
  او خلواه   بوسليلة   بلي. را پديد آورد   سالمتي  وي  صليب  خون  به  دهد ، چونكه  چيز را با خود مصالحه  او همه  بوساطت  و اينكه 

  بوديلد ، بالععلل    و دشلمن   اجنبلي   بد خلويش   در اعمال  دل  سابقاً از نيت  را كه و شما.   است  در آسمان  آنچه  و خواه  بر زمين  آنچه
 داده  مصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالحه

 «.   است  

  ، عبرانيان  زدم  ورق  را دوباره  مقدس  كتاب. بخواند   هم  را خودش  قسمت  تا آن  دهم  اجازه  خواست  باز از من  پسر جوان 

 . خواندم   را برايش 3تا  1  و از آي   را باز كردم  اول  باب

ملا    آخلر بله    ايلام   نملود ، در ايلن    ما تكلم  پدران  انبيا به  بوساطت  مختلف  هاي متعدد و طريق  اقسام  به  سلف  در زمان  خدا كه»  
  و خلاتم   جالللش   وغفلر   او عالمها را آفريلد ، كله    قرار داد و بوسيلة  موجودات  جميع  او را وارث  شد كه  پسر خود متكلم  بوساطت

كبريلا در    راست  دست  رسانيد ، به  اتمام  را به  گناهان  طهارت  ، چون بوده   موجودات  همة  خود حامل  قوت  كلمة  و به  بوده  جوهرش
 «.   بنشست  عليين اعلي

پيس  . بيود    شده  كاممً عو   اش خصمانه  و مخالفت  جنگجويانه بود ، حالت   حاال ديگر آرامتر و مميمتر شده  پسر جوان 

 ( 83 - 88:  8يوحنا   اول) از   خواندن  به  كردم  شروع 

پسلر را    كله   كسي. نمايد  پدر و پسر را انكار مي  كه  است  دجال  آن. را انكار كند   عيسي  بودن  مسيح  جز آنكه  دروغگو كيست»  
 «. پسر نمايد ، پدر را نيز دارد   به  اعتراف  كه  ندارد و كسي  انكار كند ، پدر را هم

شد ،   رفتن  او آماده  از مدتي  و پس  زديم  گپ  ديگر با هم  ما كمي. بود   تغيير كرده  كلمه  واقعي  معناي  شد او به  تمام  وقتي 

 .كرد   قتيادگار بنويسد ؟ و او مواف  به  ما چيزي  مهمانان  تا در دفتر خاطرات  است  آيا مايل  از او پرسيدم

 . "  گيري تصميم  شب ":   نوشت  ، سپس  خود را نوشت  و آدرس  و مشخصات  نام  اول  پسر جوان 

بيا دييد     داشيت   بسيتگي   مسيييت  به  را كه  او هر آنچه  داشت  خشمگين  چشماني  ورودش  در زمان  بود كه  او مرد جواني 

را   پسير جيوان    اين  القدس خدا ، روح  مقدس  از كمم  چند قسمت  با خواندن تنها  ، ولي نگريست  و انزجار مي  ، نفرت تعصب 
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  كيه   آنچيه   نمود تيا بيه    او را ملزم  بپذيرد ، بلكه  است  خوانده را كه   و تفكر بتواند آنچه  و انديشه  تنها با عقل  نمود تا نه  ملزم

 .بپذيرد   آورده  ايمان  است  خوانده

دو دكترا در   و با استعداد هندو كه  با درايت  دانشجوي  ي   كردم مي سخنراني   مسيح  نظير بودن بي  دربارة  داشتم  بار كه  ي  

 :  آمد و گفت  شديد نزد من  با عصبانيت  توأم  تابي با بي  داشت  و شيمي  فيزي   هاي رشته

  راه  يگانيه   كنييد كيه   ادعا مي  طور با تكبر و گستاخي  اين  كه  از اين ": داد   و ادامه ". متنفرم   شما مسيييان  از هم   من " 

  ولي  خدا است  به  رسيدن  از راههاي  يكي  مسيييت  كه  معتقد هستم  من.   از شما بيزارم  است  خدا مسيييت  به  و رسيدن  تقرب

  راه  يگانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه  نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 ". خدا هستند   به  ديگر رسيدن  هايديگر راه  و مذاهب  ، شينتوئيزم ، بودائيزم  ، هندوئيزم   آن

  هياي  و فلسيفه   با مذاهب  مسيييت  شد كه  متوجه  كم او كم  كرديم  مقدس  كتاب  و بررسي  صيبت  به  شروع  ما با هم  وقتي 

  و اوليي    نياز اساسيو   احتياج  كه  است  تنها مسيييت  اين  كه  او دريافت.  است   و كاممً متفاوت  مقايسه  موجود ديگر غير قابل

  ايين   رغم كرد علي  اعترا   هندو سرانجام  پسر دانشجوي  آن.  است   ديده  را تدارك  گناه  و آمرزش  بخشش  طريق  ، يعني انسان 

  و رسيوم   بو آدا  آييين   ، تمامي  شناسي  وايفه  و از روي  كرده  هندو را مطالعه  مقدس  هاي نوشته  با پشتكار تمام  او هميشه  كه

  جوان  دانشجوي  و اين  ما زانو زديم  هر دوي  باالخره.   است  هرگز خدا را شخصاً نشناخته  ولي  خاطر آورده  را به  آن  به  مربوط

 .او شود  دهندة   را بيامرزد و نجات  تا گناهانش  خواست  از مسيح

  عيسيي   و فكر خود باور كنيد كيه   عقل  و با تمامي  را پذيرفته  يحمس شويد بايد ادعاهاي   مسييي  ي   شما هم  كه  اين  براي 

خواهد  او مي  باشيد كه  باور داشته  همچنين. شد   زنده  و دوباره  گشت  شما مرد ، مدفون  گناهان  جهت  و او به  خدا است  همان

 .شما شود   و خداوند وارد زندگي  منجي  عنوان  به
 

  احساسات  تسليم.   8
 .باشد  شما نيز مي  احساسات  شامل  شدن  مسييي 

و   ، دلسيوزي   ، غيم   ، خشينودي   ميبيت   او احساس.  است   احساسات خدا داراي   كه  يابيم در مي  مقدس  كتاب  با مطالع  

.   اييم  شيده   خدا خليق   ما شبيه  گويد كه ما مي  به  همچنين  مقدس كتاب .   را دارا است  و احساسات  و نارضايتي  ، خشم شفقت 

را   مختليف   تا احساسيات   است  ما نيز عطا فرموده   را به  قابليت  ، خداوند اين باشيم  از تصوير خداوند مي  ما قسمتي  كه  حال

  انجيام   هرا كي   ، هر كياري  رويم  مي  خواب  به  شب  كه  تا زماني  خيزيم برمي  از خواب  صبح  كه  اي ليظه  از همان.   كنيم  تجربه

 .  است  احساس  نوعي   ، در بر گيرندة دهيم  مي

  را تجربيه   كاممً متفاوتي  احساس  پذيرد ي  و خداوند خود مي  منجي  عنوان  خود به  را در قلب  مسيح  عيسي  كه  هر فردي 

ديگير    از طير    ولي. نمود   وند ممقاتبا خدا  العاده و خارق عالي   برخوردي  توسط  دمشق  در راه  رسول  مثمً پولس. كند  مي

 .رشد نمود   در ايمانش  تدريج  آشنا شد و به  با مسيح  كودكي دنيا آمد و از سنين   به  مسييي  خانوادة  در ي   تيموتاؤس

نهيا بيا مسييح    آ  برخورد عيالي   چگونه  دهند كه مي  شهادت  فراوان  و شوق  با حرارات  مسيييان  چگونه  كه  شنويم بارها مي 

يابنيد و    و نجيات   آور ديگر رهايي ممل  و يا مشكمت  فساد اخمقي  مواد مخدر و يا انواع  تا آنها از اعتياد به  است  شده  باعث 

 .باشد  مي  ادعايشان  اين  آنها گواه  تغيير زندگي  البته

كليسيا و ييا در     ييا در مييراب    شيان  خانيه   در خلوتگياه   ميآرا به   كه  ، مانند خودم  هستند افرادي  بينيم مي  از طرفي  ولي 

را   اي العياده  برخيورد خيارق    كيه   اين  اند ، بدون كرده  خود دعوت  زندگي  را به  و مسيح  زانو زده  كوهستان  در قلب  پناهگاهي

 .كنند   تجربه
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از   بسيياري   كيه   اسيت   شده  باعث  تأكيد بر احساسات. باشد   كننده تواند گمراه  مي  گاهي  احساسات  كه  است  اين  واقعيت 

  ليظيات   كيه   آميده   پييش   هيم   مين   بيراي   ميردم   مانند هم . و ترديد شوند   خود با خداوند دچار ش   افراد در مورد رابط 

را   و غيم   نوميدي  ليظات  ، همچنين ام  گذرانده  روحاني  و آگاهي  و حرارت  را با هيجان  و اوقاتي  داشته  و شادي  بخش مسرت

 .باشند   دهنده  تواند فريب مي  احساسات.  ام  نبوده  متكي  احساسات  با خدا بر اين  خودم  هرگز در رابط   ولي  ام كرده  نيز تجربه

در  احساسات   دارد كه  حقيقت  مسأله  اين  البته.   ميض  احساسات و نه   بنا كنيم  ايمان  را بايد تنها بر پاي   مسييي  ما زندگي 

بگيويم    چنيين   بهتر است. باشد  نمي  شما با مسيح  رابط   داريد مبيّن  احساسي  صرفاً چه  كه  اين  دارد ، ولي  شما نقش  تجربيات

كند ،   را حعظ مرا دارد و آنها  احكام  هر كه« : خداوند فرمود .   شما است  و اطاعت  ايمان  و حاصل  نتيجه  در واقع  احساسات  كه 

نملود و    خواهم او را محبت   خواهد نمود و من  او را محبّت  نمايد ، پدر من مي  مرا محبّت  نمايد ، و آنكه مي  مرا محبّت  كه  است  آن

  خلدا مكشلوف    علدالت   در آن  كله »بخشد  مي  ما اطمينان  به  روميان  رسالة( .  81:  14يوحنا ) »   ساخت  او ظاهر خواهم  خود را به

 ( . 17:  1 روميان ) »  خواهد نمود  زيست  ايمان  به  عادل  كه  است  مكتوب كه   ، چنان تا ايمان   شود ، از ايمان مي

  نباييد در پيي    شما خودتيان   بايد بدانيد كه  وجود دارد ، ولي  احساسات براي   جايي  مسييي  در تجربيات  نماند كه  ناگفته 

را   بجا و معقول  نبايد احساسات  البته. خود تجديد نماييد   كنيد تا آنها را در خاطرة  برويد و يا سعي  احساسي  تجربيات  كسب

.   كنييم  ميي   زيسيت   ايميان   وسيل   ما به  كه  باشيم  ياد داشته  به  هميشه كه   است  اين  مهمتر از آن  و حقير شمرد ، ولي  ارزش بي

 .  هايش خدا و وعده  به  با ايمان  توأم  زندگي

صيبتهايمان   در طول  شد ، ولي  را بپذيرد و همينطور هم  مسيح  كه  اميد اين  آورد به  را نزد من  از دوستانش  ، يكي آشنايي  

چه  ":   از او پرسيدم. نبود   خود مسييي  بود ولي  نگران  دوستش  در مورد نجات  كه  با وجود اين  خود دوستم  كه  شدم  متوجه 

 "؟   شدي  مسييي  وقت 

 ".  باشم   مسييي  ي   كه نيستم   كاممً مطمئن  را بخواهي  راستش ": داد   جواب  دوستم 

 "؟   پسر خداست  مسيح  كه  داري  آيا ايمان ":  پرسيدم  

 ."  بلي ": داد   جواب  دوستم 

 "داد ؟   ما جان  خاطر گناهان  به  صليب  بر روي  مسيح  كه  داري  آيا ايمان ":   پرسيدم 

 ."بلي  ": داد   جواب  دوستم 

و تيو را فرزنيد خيدا      تيو گردييده    او وارد زندگي  خود بپذيري منجي   عنوان  را به  مسيح  اگر عيسي  كه  داري  آيا ايمان " 

 "خواهد گردانيد ؟ 

 ."  بلي ": داد   پاسخ 

 "؟   ، اينطور نيست او را بپذيري   خواهي مي ":   پرسيدم 

  احساسيي   تجرب   شد ي   مسييي  مادرم  ، وقتي هستم   تجربه منتظر ي    ولي  او را بپذيرم  خواهم ، مي بلي  ":  گفت   دوستم 

 ".   باشم  داشته  اي تجربه  تا چنين  منتظرم  هم  سالها من  اين  ، تمام  داشت  اي العاده و فوق  عالي

بيود ، تأكييد     او از نجياتش   اطمينيان   ميانع   كيه   چيزي  عضو كليسا بود ولي  فعال  مسييي  ااهراً ي   شخ   اين  اگر چه 

دارد   اهميت  باشد ، آنچه  احساسي  تجرب   او الزاماً نبايد منتظر ي   كه  دادم  توضيح  برايش  من. بود   او بر احساساتش  نادرست

  را پايين  سرهايمان  سرانجام. شود  مي  خدا حاصل  اعتبار كمم  بر اساس  اطمينان. باشد   تكيم  آن  ، و تنها بايد به  خداست  كمم

و از   خيود پيذيرفت    و خداي  دهنده  نجات  عنوان  را به  ، او مسيح ايمان   به  ساده  اعترا   و تنها با ي   دعا كرديم  با هم  آورده

 .كرد  مي  وجد و شادماني  احساس  شده  اش وارد زندگي  مسيح  كه  داشت  كامل  ديگر اطمينان  كه اين 
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  ارادي  تسليم.  3
ابتدا شما بايد بخواهييد  . باشد  شما نيز مي  ارادة  مستلزم  باشد بلكه مي  و احساسات  عقل  تسليم  تنها شامل  نه  شدن  مسييي 

 .باشيد   خداوند وكممش  تا مطيع

 . دارد   تأكيد فراوان  از نجات  اطمينان  با حصول  آن  مستقيم  و رابط   انسان  دةارا  بر اهميت  مسيح  عيسي 

 

 :فرمود   عيسي

.  رانلم   ملي   از خود سخن  من  كه  يا آن  از خدا است  كه  خواهد دانست تعليم   آرد ، دربارة  عمل  او را به  بخواهد ارادة  اگر كسي«  

و در او   اسلت   خلود باشلد ، او صلاد      فرسلتندة   جلالل   طاللب  بود و  امّا هر كله    خود را طالب  گويد ، جالل  از خود سخن  هر كه

 «   نيسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت ناراسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتي 

 ( . 12 - 17:  7يوحنا ) 

  بزنيد و همي     هيم   را بيه   هايشيان  خداوند نقشه  ترسند كه كنند زيرا آنها مي  اطاعت  نيستند تا از مسيح  مايل  از مردم  بعضي 

 .را از آنها بگيرد   زندگي  لذتهاي

  ايين   دلييلش .   را بپذيرد يا نه  عيسي  او مردد بود كه  ولي  دعا كرديم  با هم  و سپس  صيبت  جوان  دانشجوي  با ي   روزي 

و   شيته دا  رابطه  دختر و پسرش  تا با دوستان  داشت  او دوست .بود   راضي  داشت  كه  هايي و خوشگذراني  او از زندگي  بود كه

  گرفيت   تصميم  مرد جوان  اين  دعا كرديم  مدتي  هايش و ديگر همكمسي  دوستان  همراه  وقتي. كند   شركت  مختلف  در مجالس

بيا    مقايسيه   در مقيام   بيود در واقيع    او طالبش  كه  انگيزي هيجان  زندگي  آن  كه  او دريافت. كند   اطاعت  از مسيح  تا بعد از آن

از   او يكيي   كوتياهي   ميدت   از گذشيت   پيس . بود   او ببخشد هيچ  خداوند حاضر بود به  مسيح  كه  و پرباري  ركتپرب  زندگي

 .شد   و مثمرثمر در دانشكده  مهم  اعضاي

ي عيسي .  را دريافيت   مسييح   كمم  حقيقت  سرانجام  كرد ولي مي مبارزه   اش خدا در زندگي  اراده  دانشجو بر علي   جوان  اين 

 :فرمود  

خود را برداشته   را انكار كند و صليب  آيد ، خويشتن  من  خواهد از عقب  هر كه:   ، گعت  خود خوانده  را با شاگردان  مردم  پس«  

بلر    يلو انج  من  خود را بجهت  جان  سازد ، و هر كه  را هالك  دهد ، آن  خود را نجات  خواهد جان  زيرا هر كه. نمايد   ، مرا متابعت 

 .را برهاند   باد دهد آن
خلود    جلان   علو    چيز را به  چه  آدمي  خود را ببازد ؟ يا آنكه  دنيا را ببرد و نعس  تمام  سود دارد هر گاه  را چه  شخص  زيرا كه 

در   مقلد    با فرشلتگان   كه  ينيز وقت  شود ، پسر انسان  شرمنده من   و سخنان  زناكار و خطاكار از من  فرقة  در اين  بدهد ؟ زيرا هر كه

 ( . 32 - 34:  2 مرقس )  » خواهد گرديد  آيد ،  از او شرمنده  پدر خويش جالل 

يلا    يا پدر يلا ملادر يلا زن     يا خواهران  يا برادران  خانه  كه  نيست كسي   گويم شما مي  به  هر آينه« : فرمود   ديگر عيسي  در جايي 

و   و خلواهران   هلا و بلرادران   يابد از خانله   صد چندان  زمان در اين   الحال  كند ، جز اينكه  ترك  و انجيل  نم  را بجهت  اوالد يا امالك

 ( . 32 - 85:  12  مرقس) « را   جاوداني  حيات  آينده  ، و در عالم  با زحمات  و امالك  و فرزندان  مادران

از اسيتعداد    و در ضيمن   بيارز داشيت    ميليونها نفر بود و شخصييتي  م احترا  قابل  كه  و معتبر ورزشي  سرشناس  مربي  ي  

داشت   واهمه  او از اين. نمود  مي  ميلي ااهار ترديد و بي  مسيح  خود به  كامل  شدن  برخوردار بود در مورد تسليم  هم  درخشاني

  و ليذت   و عمقيه   عشيق   مجبور بود از بزرگتريناو   صورت  او شود ، در اين  خادم  خداوند از او بخواهد كه  است  ممكن  كه 

 .بردارد   بود دست  مربيگري  خود كه  زندگي
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  خداوند از آنها بخواهد تيا تميامي    ترسند كه اند زيرا آنها مي ورزيده امتناع   مسيح  از پيروي  و مشهور متعددي  موفق  مردان 

عميل   چنيين    بايد اين  او گفت  به  مسيح  كه  دولتمندي  جوان  كنند همانند آن  فقرا تقسيم  و بين  خود را فروخته  و ثروت  دارايي

 كنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

  هيدايت   را هيم   ديگيران   ، وليي   اسيت   كاري  چنين  انجام  افراد طالب هر چند امروز خدا از برخي ( .  88 - 17:  12مرقس) 

 .نند ك  استفاده  مسيح  برد ساير اهدا  پيش  كند تا از نفوذ خود براي مي

شما  دهيد تا زندگي  مي  او اجازه  خود به  و ميل  داريد و با اراده بر مي  از خدا قدم  و اطاعت  ايمان  شما در راه  كه  در حالي 

ا خيد   عظيم  كارهاي  تدريج  شما به. شود  بيشتر مي  رفته  خود با خدا رفته  رابط   به  شما نسبت  اطمينان  تدريج  را تغيير دهد ، به

ايد عملي  را نداشته  آن  انجام  هرگز توانايي  را كه  دهد تا كارهايي مي  شما قدرت  خواهيد كرد ، او به  خود تجربه  را در زندگي

  مشيكمت   با انواع  شدن  مواجه  در هنگام  آرامش  و يا حفظ  است  كرده  شما بدي  در حق  كه  كسي  داشتن  دوست  سازيد ، مثل 

 ( . 17:  9  قرنتيان  دوم)   مسيح  با ميبت  با ديگران  ايجاد رابطه  براي  فراوان  ميل  و يا احساس  زندگي  و فشارهاي

  در ميورد نجيات    ش   بدون. جا نياوريد   شما دارد اعتماد نكنيد ، و اوامر او را  به  او براي  كه  اي خدا و نقشه  اگر به  ولي 

 .خود دچار ترديد خواهيد شد 

اياهر    بيه   بيا طبقي     سيال   پنجاه  تقريباً مدت. ورزند  مي  امتناع  عيسي  از پذيرفتن  غرور و خودخواهي  دليل  افراد به  عضيب 

  تاريخي  شواهد و مدارك  تمام  من ". باشد   گفته  كه  ام نفر را نديده  ي   سالها حتي  اين  و در تمام  ام روشنفكر سر و كار داشته

 ".   پسر خدا است  مسيح  كه  كنم  قبول   توانم ام  و نمي كرده  را بررسي  مسيح  و ادعاهاي

  اسيت   موضيوعي   آنها ، اين  عقل  به  نه  است  انسانها مربوط  قلب به   كه  است  موضوعي  مسيح  و نپذيرفتن  رد كردن  چرا كه 

 .آنها را بپوشاند   قلبي  عميق  باشد تا مخالفتهاي مي  بهانه لباً نوعي غا  شده  مطرح  ايرادات. دارد   بستگي  انسان   ارادة  به  كه

  مسييح   الوهيت  او به.   نمود آشنا شدم مي  تدريس  معتبر الهيات  از دانشگاههاي  در يكي  كه  استاد معرو   با ي   سالها قبل 

اخذ   در حال  كه  از دوستانم  يكي  روزي. بود   داده  تعليم  يحمس  به  خدمت  دانشجو را براي  وجود هزاران  ، با اين  نداشت  ايمان

 .  برويم  استاد بزرگ  اين  ممقات  به  اتفاق  كرد تا به  استاد بود مرا دعوت  همين  نظارت  خود تيت  دكتراي

  و مين   اسيت   خيوبي   و شخ ا  ، ولي  خدا است  كمم  مقدس  كتاب  استاد ما باور ندارد كه ": داد   توضيح  چنين  دوستم 

  هيدايت   مسييح   سوي  شما قادر باشيد او را به  كنم و فكر مي  است  قلبي  و خوش  او مرد با شخصيت.  دارم   او عمقه  به خيلي 

 ". كنيد 

خواهييد   ميي   وقتيي   براييت   آقاي ". بود   زد اين  من  به  كه  حرفي  ، اولين شدم   معرفي  استاد مشهور و بزرگ  اين  به  وقتي 

 "گوييد ؟  مي آنها چه   كنيد به  صيبت  با دانشجويان  شدن  مسييي  دربارة

بتيوانم    كيه   از اين  قبل  ، ولي دهم   او پاسخ  و بدقّت به  سنجيده  خواستم مي  استاد داشت  كه  شهرتي  حسن  با در نظر گرفتن 

 "بگوييد ؟   من  توانيد به مي  چه  شوم  مسييي خواهم  مي  من ". كرد   مطرح  ديگري  ، استاد سؤال بگويم   چيزي 

مطالعي     اخير مشغول  چند سال  ، و در اين  كنم مي  خدا را مطالعه  كمم  جديدي  و درك  اواخر با بينش  اين ":  استاد گفت  

هنيوز    وليي   پسر خدا اسيت   مسيح  كه  ام اعتقاد پيدا كرده  اين .   ما بوده  ايمان  قهرمانان  كليساها و بيوگرافي  بزرگان  هاي نوشته 

 ".   شناسم خود نمي  شخصي  دهندة  نجات  عنوان  را به  مسيح

  تختيي   داييره   درون "،   شيما اسيت    نمايانگر زندگي  دايره  اين ":   دادم  و توضيح  كردم  رسم  اي دايره  كاغذي  ورق   روي 

  ترسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

شيويد    مسييي  ي   كه  اين  براي ":   دادم  و توضيح  نوشتم  است "  اماره  نفس "نشانگر   كه "  ن "  حر   تخت  ، روي  نمودم
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  تخيت   و هيدايت   شما بايد كنتيرل . خود بپذيريد   زندگي  ، خداوند و مال   خود از گناه  دهندة  نجات  عنوان  را به  بايد مسيح

 ". بگذاريد   مسيحخود را در اختيار   زندگي

  ادبييات   ، در دنيياي   دهيم   كيار را انجيام    شود ايين  مي  ، غرور مانع جا است   همين  من  مشكل ":   گفت  استاد در جواب 

را   مسيح  الوهيت  سالها من.  سازم   خود را در حضور خدا فروتن  ام نخواسته  گاه  و هيچ  كنم  كسب  زيادي  افتخارات ام  توانسته

 ". او را رد كنند  الوهيت   تا مانند خودم  ام داده  دانشجو را تعليم  و هزاران  ام نكار كردها

، اسيتاد    كنيم  را تمام  هايمان صيبت  ، نتوانستيم  قبلي  قرار ممقاتهاي  دليل  صدا در آمد ، و به  به  تلفن  زنگ  ليظه  در همين 

  دفتير كياري    بار او ميا را بيه    ، اين از دو روز مجدداً نزد استاد رفتم   پس.  برويم   نشديد  تا دو روز بعد باز به  از ما خواست

  ميلي  از كليساهاي  يكي  به  امروز صبح  بدانيد كه خواهم  مي":   كرد و گفت  ، استاد در را قفل  نداشت  تلفن  كرد كه  راهنمايي

  سيوم   بياب   دربيارة  ": داد   استاد ادامه ".   كردم  شما آماده  آمدن  را براي  قلبمو   جا آوردم  را به  رباني  عشاي و مراسم   رفتم

  شخصيي   دهندة  نجات  عنوان  را به  دعا كنيد تا عيسي  برايم  كنم مي  ، حاال از شما خواهش  كردم مي  يوحنا تفكر و تعمق  انجيل

 ". و بپذيرم   خود بشناسم

  داشيت   جهياني   شيهرت   كيه   مردي  روز اين  دعا كرد و در آن از او دوستم   او دعا كرد و پس  ، سپس دعا كردم   ابتدا من 

  زندگي  استاد و فلسف   ديگر تعاليم  حال.   پذيرفت  ، در قلبش از اراده   گرفته  نشأت  را با ايماني  مسيح  كوچ   طفل  همانند ي 

از   ميانع   غيرور و خودخيواهي    نبود بلكه  او عقمني  اساساً مشكل. بود   يحدر مس  جديدي  بود ، زيرا او خلقت  شده  او عو 

 .بود   شده  در قلبش  مسيح  پذيرفتن

  آنها را فرييب   شيطان  كه  است  كنند اين  خودداري  عيسي  خود به  زندگي  از سپردن  شود تا مردم مي  باعث  كه  ديگري  دليل 

 :فرمود   چنين  شيطان  در مورد شخصيت  عيسي. دهد  مي

ثابلت    بلود و در راسلتي    قاتلل   او از اول. آريد  عمل  خواهيد به پدر خود را مي  باشيد و خواهشهاي مي  شما از پدر خود ابليس«  

ر گويلد زيلرا دروغگلو و پلد     خلود ملي    گويلد ، از اات  ملي   سلخن   دروغ  بله   هر گاه.   نيست  در او راستي  كه  باشد، از آنجهت نمي 

 »  اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  دروغگويلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان

 ( . 44:  2يوحنا ) 

بعيد  . بود   و صميمي  ، مهربان  او مرد مؤدب.  باشم   داشته  ممقاتي ارتش   ژنرال  شد تا با ي   دعوت  از من  پيش  چند سال 

  در اين  قطعي  تصميم  قادر نيست  كند كه مي  احساس  شود ولي  خواهد مسييي مي  كه  او گفت  كرديم  صيبت  مدتي  كه از اين 

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورد

 .بگيرد 

  آييات   اول  باب  كولسيان  از رسال   قسمتي  بهتر است  كردم  احساس ، سرانجام  با يكديگر گفتگو كرديم   ساعت  از ي   بيش 

  ملكلوت   ، بله  رهانيده   ظلمت  و ما را از قدرت» . بلند بخواند   را با صداي  قسمت  اين  از او خواستم.  بخوانيم   را با هم 14 -13

 «.  ايم  را يافته  خويش  گناهان  آمرزش  خود يعني  فدية  در وي  ، كه  ساخت  خود منتقل  پسر محبّت

  حياال تيو بيه   .  شيطان   خدا و ملكوت  وجود دارد ، ملكوت  در دنيا دو ملكوت  داني مي ":  دادم   طور توضيح  اين  برايش 

 . "هستم   شيطان  در ملكوت  زنم مي  حدس ": داد   كرد و جواب  مكثي  متفكرانه "؟   داري  دو تعلق  از اين  كدامي 

 "؟   كني  مورد چه  در اين  خواهي مي  ، اكنون  خوب ":  از او پرسيدم  

 . "  خدا شوم  و وارد ملكوت  كنم  را عو   جايم  خواهم مي ": داد   جواب 

سيپرد و از قلميرو     مسييح   را بيه   اش بود زندگي  شده  شناخته  در سراسر جهان  نفوذش  شهور كهم  ژنرال  اين  ترتيب  اين  به 

 .خدا شد   پسر حبيب  و وارد ملكوت  خارج  شيطان  و سياه تاري  
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د شما را بپيذيرد باييد   خداون  كه  از اين  قبل  ايد كه فكر افتاده  اين به   حال  ؟ آيا تا به  است  داده  شما را نيز فريب  آيا شيطان 

آييا حقيقتياً    "بپرسيد   از خودتان  كه  است  شما را وادار ساخته تاكنون   شما است  دشمن  كه  شويد ؟ آيا شيطان  بهتري  شخ 

خداونيد    بيه   و تمرد خيود نسيبت    دهد تا از نافرماني فريب   شما را طوري  شيطان  كه  آمده  آيا پيش "دارد ؟   خدا مرا دوست

 كنيد ؟  رضايت  حساسا

زودتير    هير چيه    كيه   است  اين  من  ، توصي  است   داشته  دور نگاه  شما را از مسيح  عنواني  چه  تيت  شيطان  كه  نيست  مهم 

 .آوريد   روي  مسيح  و به  كرده  خارج  شيطان  و سلط   خود را از اسارت

آگياهي    مقيدس   موجيود در كتياب    اساسي  هستيد بايد در مورد حقايق  مسييي  ي   كنيد كه  حاصل  اطمينان  كه  اين  براي 

را   حقيايق   و ايين   را پذيرفتيه   خيود آن   بايد با ارادة  خود باور كنيد بلكه  را با عقل  حقايق  تنها بايد اين  شما نه. باشيد   داشته 

 .خود قرار دهيد   زندگي  ميور اصلي

 . است   شما در نظر گرفته  زندگي  براي  عالي  نقش   دارد و ي   دوست  نهايت بيخداوند شما را   بايد بدانيد كه 

  اسيت   راهيي   يگانه  مسيح  عيسي.  است   را ديده  الزم  شما تدارك  احتياجات  خواهد و قبمً براي شما را مي  خداوند صمح 

 .نماييد   او را تجربه  و ميبت  دهخداوند بر  الهي  نقش   به  توانيد پي شما مي  آن  وسيل   به  كه

او را   خيود و ميبيت    خدا در زندگي  نقش   به  قادر نيستيد پي  باشيد ، بنابر اين شما گناهكار هستيد و از خدا جدا مي  ليكن 

 .دهد   رخ  تان در زندگي  اي العاده خارق  اتفاق  كه  كنيد تا زماني  تجربه

  ولي  رو خداوند باشيم دنباله  تا همواره  ايم شده  خلق  اي گونه  ما به 

.   خيود روييم   راه   تيا بيه    دهيم مي  خود ترجيح  خاطر خودخواهي  به

  شود ، يا به ااهر مي دو صورت   در ما وجود دارد به  كه  خودخواهي

  صيورت   خيدا و ييا بيه     و تمرد آشيكار در مقابيل    مخالفت  صورت

گناه  "را   خدا خودخواهي  كمم. د وجود خداون  به  نسبت  اعتنايي بي

  ميرده   روحاني  تا ما از لياظ  است  شده  ما باعث  گناهان. داند  مي  "

 .  و از خداوند جدا شويم

  كنيد بيا كمي     مي  سعي  انسان.   است  ما را از خداوند جدا ساخته  عميقي  فاصل .   گناهكار است  و انسان  خداوند مقدس 

خود را   مذهبي  مراسم  جا آوردن  به  وسيل   خود و يا به  و تمش  و با سعي  ني   كارهاي  انجام  و يا از طريق  مختلف  هاي فلسفه

 .جويد   خداوند تقرب  جد و جهد به  از طريق  است قادر نبوده   حال  تا به  انساني  هيچ  كند ولي  خداوند نزدي  به 
 

 خداوند  تدارك  يگانه

 

  كيه   او است  تنها از طريق.   است  ديده  ما تدارك  گناهان  و بخشش  آمرزش  خداوند براي  كه  است  تنها راهي  مسيح  عيسي 

 .نماييد   او را تجربه  و ميبت  خداوند برده  عالي  نقش   به  توانيد پي مي
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و   مقيدس   خيداي   بيين   و عظيم  عميق  شكا   ينا  بين  پل  همانند ي   را دارد كه  قدرت  ؟ چرا او اين كيست   مسيح  عيسي 

 كند ؟  گناهكار عمل  انسان

  او بر روي  آورد ، مرگ  بر زبان  كه  اهور رسانيد ، سخناني  به  كه  او ، معجزاتي  ، زندگي انگيز عيسي  و حيرت  تولد عجيب 

، بلكيه   نبيوده    معميولي   انسان  ي   عيسي  كه  است  حقيقت  اين گواه   ، همگي آسمان   به  و صعودش  او از مردگان  ، قيام صليب 

 . است   بوده  انسان  مافوق 

شما قادر   عيسي  با پذيرفتن. خود بپذيرد   و خداي  دهنده  نجات عنوان   را به  مسيح  بايد عيسي  حقيقت  اين  شما نيز با درك 

خود   زندگي  به  مسيح  كردن  شخصاً با دعوت  هر كس. كنيد  او را تجربه   و ميبت  شده  خدا آگاه  عالي  خواهيد بود تا از نقش 

بلكه   از شما نيست  و اين  ايمان  وسيلة  ايد ، به يافته  نجات  فيض محض   زيرا كه« : گويد  مي  رسول  پولس. پذيرد  مي  او را با ايمان

  بلر در ايسلتاده    اينك« : فرمود   مسيح  و عيسي( .  5 - 2:  8 افسسيان  )»  فخر نكند  كس  تا هيچ  از اعمال  ، و نه  خداست  بخشش 

 »   خلورد و او نيلز بلا ملن      خلواهم   شلام   آملد و بلا وي    نلزد او در خلواهم    آواز مرا بشنود و در را باز كند ، بله   ، اگر كسي  كوبم مي

 ( . 82: 3  مكاشفه) 

بيه    نمايييد ، و سيپس    خود توبيه   يد ابتدا بايد خود را انكار كنيد و از گناهانخود بپذير  را در زندگي  مسيح  كه  اين  براي 

و   شيما را بخشييده    گناهيان   قادر است  مسيح  باشيد كه  داشته  ايمان  كه  مگر اين  ميسر نيست  و اين. خداوند باز گرديد   سوي 

 .شما را تغيير دهد 

 :  دهم  توضيح بيشتر  برايتان  مثالي  دهيد با كم   اجازه 

  بيا او شخصياً ممقيات     وقتيي . اييد   او را بسيار شنيده  قبمً تعريف  كنيد كه مي  ممقات  جواني  يا آقاي  كنيد با خانم  فر  

  آييا بيه  . شود  مي  ديگر ، او كاممً مورد پسند شما واقع  و خصوصيات  شخصيت  از لياظ  و چه  ااهري  از لياظ  كنيد ، چه مي

 ؟  است  ممكها كافي  همين  ازدواج  ي   ما براينظر ش

 .  فراتر از اينها است  ازدواج  مسأل . خير  

  او شديد ، حاال چطيور ؟ آييا ايين     عاشق  كم  و آمد كرديد و كم  رفت  مدتي  خود براي  مورد عمق   كنيد با شخ   فر  

 ؟  است  كافي  ازدواج  براي

 .باشد  مي  و احساسات  از عقل  بيش  اجازدو  و الزم   شرايط. خير  

متقاعيد    عقيل   حياال از روي ! انگيز   چقدر هيجان.  است   فرا رسيده  ازدواج  ايد و روز مراسم نامزد شده  كنيد با هم  فر  

در حضور   ريد ، چرا كهدا  كامل  اطمينان  هم  احساسات  ، از جنب  دنيا است   شما در تمام  براي  زوج  ترين او مناسب  ايد كه شده

 !تپد  مي  شما دو برابر تندتر از حد معمول  او قلب

  در حضيور كشييش    راسيخ   اي با اراده  طرفين  وقتي. بپيوندد   وقوع مهمتر از اينها بايد به   چيزي  حساس  ليظ   در اين  ولي 

نگييرد ، ازدواج    صيورت   طيرفين   وسييل    بيه   ميض  ليمتس  اگر ي . كنند  مي  مقابل  طر   خود را تسليم  ايستند ، در واقع مي

 .  نخواهد داشت  مفهومي 

،   عقيل   خود بپذيريد بايد با تميامي   را در زندگي  اگر شما مايليد تا مسيح.   است  نيز چنين  مسيح  ما با عيسي  معنوي  رابط  

 .او شويد   خود تسليم  و ارادة  احساسات

  تيوأم  زندگي  ي   آن  گيريد مسلماً نتيج   دست  را خود به  تان زندگي  اگر كنترل. باشد   دو راه  ز اينا  شما شايد يكي  زندگي 

 . ها است  و ميروميت  ، عجز و ناتواني با ناسازگاري 

كاميل    گيخدا همياهن   با نقش   ش   شما بدون  شود زندگي مي كنترل   مسيح  عيسي  وسيل   شما به  ديگر اگر زندگي  از طر  

 .دارد  
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  زشيت   كيرم   اين.   ور است غوطه  در خاك  كه  و پُرمويي  موجود زشت. باشد  مي  ابريشم  كرم  ي   به  ما بسيار شبيه  زندگي 

  اتفياقي   چيه   كه  فهميم نمي  درستي  ما به. آيد  مي  زيبا بيرون پروان    ي   پيله  اين  از درون  بافد و روزي مي  پيله  دور خودش  به

  اسيت   شده  زيبايي  العاده فوق  پروان   ي   به  تبديل  لوليد ، اكنون مي  در خاك  روزي  كه  كرمي  آن  دانيم مي  فقط.   است  داده  رخ

 .آيد  پرواز در مي  به  در آسمان  كه

، خودميور و  جايها قرار داشتيم   ترين ور و در پست خود غوطه در گناهان   ما هم  روزي.   است  گونه  اين  مسيييان  زندگي 

خدا   فرزندان  عنوان  و به  ايم شده  جايها ساكن  ، در باالترين  نماييم مي  و از او اطاعت  آورده  خدا ايمان  به  كه  اكنون  مغرور ولي

 .گردد  آغاز مي  و خداوندمان  منجي  نعنوا  به  مسيح  عيسي  پذيرفتن وسيل    به  زندگي  اين.   گذرانيم را مي  پربركتي  ، زندگي

  صيبتي  با پدرش  مسيح  تا دربارة  خواست  بود ، از من  پذيرفته  را در قلبش  مسيح  تازگي  به  كه  دختر جواني  قبل  چند سال 

  زيبيايش   در خان . دنيا بود  در سراسر  شده  و شناخته  مهم  از شركتهاي  يكي  گذاران از بنيان  دختر جوان  پدر اين.  باشم   داشته

 . است   مدار واقعي سياست  ي   بود كه  معلوم  وي  و معاشرت بود و از آداب   او واقعاً مرد بزرگي.  كردم   او را ممقات

  سرشيناس  و اشيخاص    مختليف   جمهور كشورهاي  و رؤساي  از پادشاهان  را كه  فراواني  او عكسها ، نشانها و يادگاريهاي 

افراد   دالر به  بود و صدها ميليون  و بشردوستي  خيرخواه  مرد شخ   اين. داد   نشان  من  به  از ديگري  پس  را يكي  يگر داشتد

 .بود   كرده  نيازمند كم 

  اندر ميي   را بيا مين    مهميي   خواهيد موضوع گويد شما مي دخترم مي ":  او گفت   گفتگو كرديم  مدتي  براي  كه  از اين  پس 

 ". بگذاريد 

،   ، او ميرد بسييار ميؤدب     كيردم   صييبت   به  شروع  او با مسيح  در مورد رابط   باز شد و من  سر صيبت  ترتيب  اين  و به 

بود   و نيقوديموس  عيسي  بين  بيث  به  مربوط  را كه  مقدس  از كتاب  قسمتي  اتفاق  ما به. بود   ، روشنفكر و با احساس  خونگرم

و   ، طرفيدار اخمقييات   متدين   بود ، شخصي  يهودي بزرگ   روحاني  ي   دانيد نيقوديموس مي  طور كه  همان.  كرديم  ررسيرا ب

 :  كردم  خواندن  به  شروع  سوم  يوحنا باب  از انجيل. جو  عيب العاده  فوق

 ."تواند ديد  خدا را نمي  ر نو مولود نشود ، ملكوتاز س  اگركسي  گويم تو مي  به  آمين  آمين " :  او گعت  در جواب  عيسي«  

مادر   شكم  بار ديگر داخل  شود كه باشد ، مولود گردد ؟ آيا مي  پير شده  كه  انساني  كه  است  ممكن  چگونه:   بدو گعت  نيقوديمس 

 ، مولود شود ؟ گشته 
خدا   ملكوت  داخل  كه  نيست  مولود نگردد ، ممكن  و روح  از آب  اگر كسي  گويم تو مي  به  ، آمين آمين  : گعت   در جواب  عيسي 

بايد شما از سر نو   تو گعتم  به  مدار كه  عجب.   است  روح  مولود گشت  از روح  و آنچه  است  مولود شد ، جسم  از جسم  آنچه. شود 

 ( . 7 - 3:  3يوحنا )  » مولود گرديد

  ميدت   اآلن  ، مين   براييت   آقياي  ":   گفت  من  به  داشت  سال  22حدود   كه  و مؤدب  مرد متشخ   اين  جا بود كه  در اين 

  نجيات   عنيوان   را بيه   بايد عيسيي   بود كه  نگفته  من  به  كسي  تاكنون  ولي  كليسا هستم  مديرة  هيئت  رئيس  كه  است  سال  پنجاه

  ام داده  انجيام   مدت  اين  در طي  كه  خوبي  كارهاي  هم   ظر شما با در نظر گرفتنن  آيا به.  يابم   و تولد دوباره  خود بپذيرم  دهندة

 "؟   باشم  داشته  بايد تولد تازه  باز هم

 نيقوديميوس   به  كه  است  مسيح  اين  ، بلكه  كنم پيشنهاد مي  من  كه  نيست  چيزي  تولد تازه  نياز به "  كه  دادم  توضيح  برايش 

 ". يابي   ايد تولد تازهب: فرمود  

 "يابيد ؟   آيا شما نيز مايليد تولد تازه ":  از او پرسيدم  

 ".  مايلم   بلي ": داد   و او جواب 
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 نماييد  حاصل  توانيد اطمينان شما مي
 

؟   هسيتم   مسييي  يا ي مرد ، آ  من  خاطر گناهان  و به  پسر خدا است  عيسي  كه  باشم  داشته  ايمان  اگر من ": شايد بپرسيد  

 ". نيستيد   مسييي  كنيد شما ي   عيسي  خود را تسليم  خير ، اگر شما حاضر نيستيد ارادة ":   بايد بگويم "

 "تجربي      شد و شاهد يي    برانگيخته  احساساتم  ، تمام عالي  موعظ    ي   به  دادن  از گوش  پس  من ": و يا شايد بگوييد  

  مسيييي   و حاال چطور آييا يي   .  تا دعا كنم   ، جلو رفتم  داده  مثبت  آمد پاسخ  عمل  به  كه  دعوتي  به  حتي ، شدم  "روحاني 

 .  است  منفي  پاسخ  متأسفانه  ايد ، باز هم واگذار نكرده  مسيح  خود را به  زندگي  تخت  حال  اگر شما تا به "؟   هستم

را   مسييح   نييت   بيا خليوص    كيه   كساني  ؟ آيا خدا به ايم  شده  مسييي  ي   كه  كنيم  حاصل  اطمينان  توانيم مي  چگونه  پس 

تأيييد    وجود دارد كه  دليل  سه  نظر من  كنند ؟ به  حاصل  خود اطمينان  بودن  تا از مسييي  است  نداده  ارائه  پذيرند ، داليلي مي

 .كند  مي  در ما زندگي  مسيح  كند كه مي

 

 خدا  اعتبار كمم          

  اطمينان=               القدس تأييد روح

 تغيير يافته  زندگي
 

 خدا  اعتبار كمم:  بروني   شهادت.   1
  زنيدگي   بايد با ايمان  مسييي  ي   عنوان  شما به.   خدا كاممً معتبر است  كمم.   احساسات  نه  خدا است  شما ، وعدة  ممك 

 .كاممً اعتماد كنيد   خدا است  از روح  شده  الهام  ا كهخد  كمم  كنيد و به

كليسا و   ، كاممً وقف نجات   كسب  خود را براي  مديدي  كليسا ، سالهاي  پدر اصمحات(  Martin Luther )» لوتر   مارتين«  

خواهيد    زيسيت   ايميان   به  عادل ":   كه  ترا درياف  مقدس  كتاب  حقيقت  اين  او سرانجام  بود ، وقتي  نيكو كرده  كارهاي  انجام

  و زحميت   ، رنيج  نجيات    آوردن  دسيت   به  او ديگر مجبور نبود تا براي  بعد از اين. شد   بكلّي دگرگون  اش زندگي "نمود ، 

  را متيمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  فراوانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .كند   حاصل  خود اطمينان  بود تا از نجات  كافي  آورد و همين  خدا ايمان  كمم  او به. شود 

او پسير    گرچه.   نداشت  خود اطمينان  از نجات "متديست  "  گذار كليساي ، بنيان  جوان(  John Wesley )»  وسلي   جان«  

به عنوان   آمريكايي  سرخپوستان  و بين  داشت  در آكسفورد را بر عهده "  روحاني  باشگاه "بود و همچنين رهبري   كشيش ي  

  جلسي    در يي    بازگشيت   انگلستان  به«   وسلي  جان»   وقتي.  خود ترديد داشت   در مورد نجات  د وليكر مي  ميسيونر خدمت

  بيراي   مقدميه   يي    عنوان  به  ايمان  به  راجع» لوتر   مارتين«  مقال    به  دادن  گوش  در حال»  وسلي   جان« . كرد   شركت  بيداري

بود   نه  به  ربع  حدوداً ي   ساعت ": نويسد  مي  خود چنين در بيوگرافي«   وسلي« .  كرد   قاترا مم  مسيح  بود كه  روميان  كتاب

عجيبي   گرمي  ليظه  در همين. كند  ما كار مي  ، خداوند در قلبهاي  مسيح  به  ايمان  توسط  چگونه  داد كه مي  توضيح  و او داشت

،   دارم  و اعتمياد كاميل    ايميان   مسييح   به  نجاتم  موضوع  واقعاً براي  داد كه  دست  من  به  احساس  و اين  كردم  احساس  در قلبم 

 ".   است  داده  و نجات  رهايي  و مرگ  و مرا از گناه  مرا بخشيده  گناهان  مسيح  كه  داشتم  اطمينان

دسيت    بيه   نيي    كارهاي  دادن  انجام  را توسطخود   بود تا نجات  تمش  دايماً در حال«   وسلي  جان« ،   تجربه  از اين  قبل 

 .آورد  دست   به  ايمان  خدا را توسط  از نجات  او اطمينان  بياورد ، ولي 
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 :  است  شما شده  ايد او حتماً وارد زندگي را پذيرفته  اگر مسيح  كند كه تأييد مي 18 - 11:  9يوحنا   اول 

را   پسلر را دارد حيلات    آنكله .   ، در پسر او است  حيات  و اين  است ما داده   به  جاوداني  خدا حيات  كه  است  اين  شهادت  و آن»  

 «.   است  را نيافته  پسر خدا را ندارد ، حيات  دارد و آنكه

 :دهد  ما مي  را به  وعده  اين 13 - 18:  1يوحنا  

از   نله   آورد ، كله   او ايملان   اسلم   بله   هر كه  به  خدا گردند ، يعني  رزندانداد تا ف  كردند قدرت  او را قبول  كه  كساني  آن  و امّا به»  
 «. از خدا تولد يافتند   ، بلكه مردم   از خواهش  جسد و نه  از خواهش  و نه  خون

  مقطيع  در  تيصيل  ادام   را براي  كردند ، پسرشان مي  زندگي  در كشور سوئيس  در شهر زوريخ  كه  و همسرش  پزش   ي  

  نام(  Hans )»  هانس »   زوج  پسر اين. بودند   فرستاده  آنجلس در شهر لوس "كاليفرنيا   دانشگاه "  به  هواشناسي  دكترا در رشت 

  واليدينش   براي  اي نامه  و طي  خود پذيرفت  دهندة نجات   عنوان  را به  ما مسيح  از جلسات  در يكي  شركت  ، او در حين  داشت

  در جيواب . بيود    برده  نام  ام آشنا ساخته  او را با مسيح  كه  شخصي  عنوان  به  از من  اش در نامه.   نوشت  جديدش ايمان   ارةدرب

  عنيوان   را بيه   شود تا شايد آنها نيز مسيح  داده  ترتيب ممقاتي  امكان  بودند تا در صورت  از او خواسته  والدينش»  هانس »   نام 

پرواز كردند ،   آنجلس لوس  به  از زوريخ  گزا   هزين   ، با صر   خواهرش  همراه»  هانس »   والدين. خود بپذيرند   هندةد  نجات

 .شوند   زودتر آنها نيز مسييي  خواستند هر چه مي  چرا كه

  كوتياه   مسافت  ي   حتي  با من  قاتمم  براي  كسي  زمان  تا آن. بود  "مسيح   سپاهيان "  و آغاز كار گروه  آغاز كار من  اين 

  اي ليظيه . بيايند   من  پيمودند تا پيش  را از كشور سوئيس راه   اين  تمام»  هانس « و خواهر   والدين  بود ، ولي  نكرده  طي  را هم

 . بود  من  در زندگي  بزرگي شدند ، ليظ    وارد دفتر كارم  همسر و دخترش  مرد مشهور همراه اين   كه

  شدم  متوجه  ، ولي سالها منكر خدا بودم  ":  نمود و گفت   صيبت به   شروع  اش روحاني  مسير زندگي  دربارة  مرد بزرگ  آن 

رضيايت    احسياس   بياز هيم    وليي   كيردم   زمين  مشرق  مذاهب  دربارة  مطالعه  به  شروع  ندارد ، پس  اي انكار خداوند آينده  كه

  كيردم   شروع  از آن  پس ".   يافت  عهد جديد خواهي  را در كتاب  خودت  جواب ":   گفت  من  نفر به  ي   كه  تا اين  كردم نمي 

  بيه »  هيانس  »   نامي    هنگام  در همين  درست.   بودم  اش درپي  كه  است  كسي  آن  مسيح  كه  عهد جديد و متقاعد شدم  مطالع   به

  ميا هيم    ايد به گفته»  هانس »   به  را كه  لطفاً هر چه. شود  ايد تا مسييي كرده  او كم   شما به  بود كه  رسيد ، او نوشته  دستمان

 ". بگوييد 

  بود تا بتيوانم   آمده  پيش  برايم  موقعيتي  چنين  كه  از اين.   داشتم احساسي  چه  ليظه  را بكنيد در آن  توانيد تصورش حتماً مي 

 . كردم  مي  شادي  احساس  نهايت بي  كنم  صيبت زنده   مسيح  ، يعني  بشريت  عالم  دهندة  تنجا  دربارة  زوج  با اين

  خود دعوت  زندگي  او را به  كه  است  كافي  بپذيرند فقط  را در قلبهايشان  خواهند مسيح اگر مي  كه  دادم  توضيح  برايش  من 

  خودم زندگي   را به  هر روز مسيح  من.   ام كار را كرده  اين  من  برايت  آقاي  يول ":  كرد و گفت   را قطع  او صيبتم  ولي. كنند 

 ".  كنم  مي  خود دعوت  زندگي  او را به  مرتبه  چندين  حتي  آيد كه مي  از روزها پيش  ، بعضي كنم  مي  دعوت

چنيداني    تجربي    مسييح   سوي  به  مردم  هدايت  رايهنوز ب  چون زمان   ، در آن بودم   شده  گيج  هم  مرد خودم  اين  از صيبت 

  جيوابي   ، حاال باييد چيه    كن  خداوندا كمكم "،   دعا كردم  خودم پيش   آرامي  به.   او بدهم  به  جوابي  چه  دانستم ، نمي نداشتم  

 "؟  بدهم 

 :  آمد و گفتم  ذهنم  به 5 - 2:  8افسسيان   ناگهان 

  كلس   تلا هليچ    از اعمال  و نه،  خداست   بخشش  بلكه  از شما نيست  و اين  ايمان  ايد ، بوسيلة يافته  نجات  فيض  محض  زيرا كه»  

 «. نكند  فخر
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داشيته    او باييد ايميان    وعدة  طبق  كنيد بلكه  خود دعوت  زندگي را به   شما مسيح  كه  نيست  تنها كافي  اين  كه  دادم  و ادامه 

 "،   فرزنيد خيدا اسيت     مسيح  عيسي  كه  دانم مي  من ": گويد  ما مي  به  ايمان. شما خواهد شد   وارد زندگي او حتماً  باشيد كه 

: گوييد   ما ميي   به  ايمان ". خواهد شد   او وارد قلبم باز كنم   مسيح  روي  را به  اگر در قلبم  دانم مي  من ": گويد  ما مي  به ايمان 

فرزند   شد من  ام او وارد زندگي  وقتي  دانم مي  من ": گويد  ما مي  به  ايمان  ". ما مرد   خاطر گناهان  به  مسيح كه   دانم مي  من "

  جياوداني   حييات   خود داراي  در زندگي عيسي   با پذيرفتن  دانم مي  من ": گويد  ما مي  به  ايمان  و باالخره ". شد   خدا خواهم

 ". شد   خواهم

خداوند قابل   براي  كه  شما است  ايمان  اين  بلكه  است  مهم  كه شما نيست  دعوت  اين ":  گفتم   زوج  آن  به  بتمصي  در ادام  

نلزد او    آواز ملرا بشلنود و در را بلاز كنلد ، بله       ، اگلر كسلي    كوبم مي بر در ايستاده   اينك« :  كه   است  داده  او وعده.   است  احترام 

او حتمياً وارد    باشييد كيه    نداشيته   اگر ايمان  ولي( .  82: 3  مكاشفه) »   خورد و او نيز با من  خواهم  شام  ا ويآمد و ب  درخواهم

توانيد  از خداوند بخواهيد ، مي  اگر با ايمان. شما نخواهد شد   هرگز وارد زندگي  مسيح  شما خواهد شد بايد بدانيد كه  زندگي

 ".   است  امين  اش او در وعده  باشيد كه  مطمئن

  كه  اين  به  كامل  بار با ايمان  اين  شود ، ولي  شان بخواهند تا وارد زندگي  بار ديگر از مسيح  تا ي   كردم  دعوت  زوج  از آن 

خلدا    تلا فرزنلدان  داد   كردند قدرت  او را قبول  كه  كساني  آن  و امّا به» وارد خواهد شد ،   ش   دهند او بدون  اجازه  عيسي  اگر به

 ( . 18:  1يوحنا )  «آورد   او ايمان  اسم  به  هر كه  به  گردند ، يعني

  بيه   شروع  و از خوشيالي  داشت  كامل  اطمينان  گويا از نجاتش. شد   مرد نوراني  آن  صورت  دعا كنيم  كه  از اين  قبل  حتي 

  را كيه   كسيي   بياالخره . بيود    و شكرگزاري  ، تمجيد و ستايش خيال   ، آسودگي و قدرداني   كرد ، او مملو از شگفت  خنديدن

 .بود   بود ، يافته  كرده  جستجويش  سال سالهاي 

. داد  ميي   او توضيح  به  و او گذشت  من  بين  پيش  ليظاتي  آنچه ، دربارة  آلماني   زبان  و به  همسر عزيزش  مرد رو كرد به  آن 

او را   خداوند بودند ، حاال كيه   در جستجوي  آنها سخت.  اطمينان   از روي  اي خنده  ، ي   خنديدن  بهكرد   نيز شروع  همسرش

 .بود   گشته  از خوشي  ماالمال  وجودشان  بودند تمام  يافته

را   مسييح   و او هم  ديمنيز دعا كر  خانواده  با دختر اين  شب  آن. كاممً تغيير كرد   شان كردند و زندگي  ممقات  آنها با مسيح 

  توفييق   بعدها اين. با يكديگر متيد شدند   در مسيح  پدر ، مادر ، برادر و خواهر همگي  افراد خانواده  تمام.   پذيرفت  درقلبش

 . كنم   مشاهده  بود ، از نزدي   داده  انجام  خانواده  اين خداوند در زندگي   را كه  ديگري  معجزات  در زوريخ  كه  را يافتم

خانم  كنفرانس   از پايان  پس.   كردم  تعريف  اي عده  را براي  خانواده اين   نجات  خود داستان  تعليمي  از كنفرانسهاي  در يكي 

 .بود  زده   حلقه  در چشمانش  سفيد بود و اش   بر   مثل  ، موهايش  داشت  شايد حدود هشتاد سال. آمد   من  پيش  مسني

  ام كيرده   دعيوت   از عيسي  ، هر روز در دعايم  ام بوده  شادي  كانون  از معلمان  سال  از چهل  بيش  مدت  من ":   تگف  زن  آن 

از او   بيار بيا ايميان     آخرين  براي  ، امشب ام  نداشته  ، اطمينان او واقعاً آنجا است   كه  هرگز از اين  شود ، ولي  ام تا وارد زندگي

او در   كيه   هستم  مطمئن  كرديد ، اكنون  را تعريف  داستانش  كه  مرد سوئيسي  مانند آن  شود ، درست  ام ندگيتا وارد ز  خواستم

نكند و هرگيز ميرا     هرگز مرا ترك  كه  است داده   او وعده ": داد   و ادامه ".   است  را گفته  اين  خودش  ، چون  است  من  قلب

هير    ابراز ايميان   عنوان  را به  عمرم  بقي   كرد ، بلكه  نخواهم  احترامي بي  عيسي  مكرر به  تهاينكند و ديگر هرگز با دعو  فراموش

 ".  است   هر روز با من  كه "  است  داده  او وعده  بود ، چرا كه  روز شكرگزار او خواهم

 

  القدس تأثير روح:   دروني  شهادت.   8
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  پيولس ( .  11:  2  رومييان )  « خدا هسلتيم    فرزندان  دهد كه مي  ما شهادت  بر روحهاي  روح  همان» : نويسد  مي  رسول  پولس 

 :  خوانيم مي  تسالونيكيان  در اول. دارد   تأكيد فراوان  دروني  منبع  اين  بر اهميت  رسول

شما   در ميان  دانيد كه مي  ، چنانكه  كامل  و يقين  القد  و روح  با قوّت  ، بلكه  وارد نشده  سخن  ما بر شما محض  انجيل  زيرا كه»  

 ( . 9:  1  تسالونيكيان  اول)  « شديم   مردمان  بخاطر شما چگونه

 

  تغيير يافته  زندگي.   3
باشد   در مسيح  اگر كسي  پس» : نويسد  مي  رسول  پولس.  هستيم  ما مسييي   كه  است  حقيقت  اين  ما گواه  تغيير يافت   زندگي 

  كله   دانيم مي  و از اين» ( .  17:  9  قرنتيان  دوم)  « است   شده  چيز تازه  همه  ، اينك  درگذشت  كهنه  ، چيزهاي است   اي تازه  خلقت ،

  ر ويو د  نلدارد ، دروغگوسلت    او را نگلاه   و احكلام   شناسم گويد او را مي  كه  كسي.  داريم   او را نگاه  ، اگر احكام  شناسيم او را مي

 راسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتي
هلر  .  هستيم   در وي  كه  دانيم مي  و از اين  است  شده  كامل  خدا در وي  محبّت  الواقع دارد ، في  او را نگاه  كالم  كه  كسي  لكن.   نيست  

 ( . 1 - 3:  8 يوحنا  اول)  «كند   نمود ، او نيز بايد سلوك مي  او سلوك  كه  طريقي  همين  ، به مانم  مي  در وي  گويد كه  كه

ساده   دعاي "؟  كنم   چه  ام با زندگي  خواهي مي  خداوندا از من ".  كنم نمي  هرگز فراموش  دعا كردم  چنين  اين  را كه  شبي 

 .را شنيد   و او دعايم  دعا كردم  قلب  از صميم  ولي. بود   و آرامي 

با . شد   عو   ام زندگي  كردم  مقدس  كتاب  مطالع   به  شروع " پرسبيتري  كليساي  اولين "  با ديگر ايمانداران  كه  تدريج  به 

 .  گشت  ام زندگي  تجرب   با خدا مهمترين  من  و رابط   پيدا كردم  خدا اطمينان  و ميبّت  از بخشايش  زمان  گذشت

خيود    نجيات   دربيارة   ايد و يا اگر ترديدي هخود نپذيرفت  دهندة نجات  عنوان  را به  مسيح  هرگز شخصاً عيسي  حال  اگر تا به 

 . او بسپاريد   خود را به  در دعا ، زندگي  توانيد با ابراز ايمان شما مي. كنيد   از او دعوت  با ايمان  اكنون  توانيد هم داريد مي

 

 :دعا كنيد   چنين  توانيد اين مي

   من  گناهان  خاطر آمرزش  به  كه  كنم ، تو را شكر مي  تو ميتاجم  خداوند به  عيسي"

   عنوان  و تو را به  گشايم تو مي  خود را بر روي  در زندگي  ، من را فدا كردي   جانت  صليب  بر روي

 و  اي مرا بخشيده  گناهان  كه  كنم ، تو را شكر مي  پذيرم خود مي  دهندة  خداوند و نجات

 را در اختيار خود بگير   ام زندگي  خداوندا كنترل.  اي  عطا كرده  من  را به  و پربركتي  جاوداني  زندگي 

 ". منظور نظر تو باشد   بساز كه  شخصي چنان   و مرا آن

توانيد  مي  ايمان  از طريق  فقط  بلكه. شويد  نمي  ، مسييي اين   به  شبيه  دعا و يا دعاهايي  با اين  شما فقط  كه  بايد بگويم  البته 

  با صيداي   كه  است  اين  پيشنهاد من.  است  ما داده  به  كه  هايي خدا و وعده  به  نمودن  اعتماد و توكل  يعني  نايما. شويد  مسييي

  خيدا و كيمم    به  را نسبت  توانيد ايمانتان شما مي  كه  با خداوند است  دعا و صيبت  از طريق. دعا كنيد   راسخ  بلند و با ايماني

 .او ابراز كنيد 

  او وارد زندگي  باشيد كه  داشته  توانيد اطمينان مي  اش وعده  ايد ، حاال طبق كرده  خود دعوت  زندگي  را به  مسيح  يسياگر ع 

 .  است  شما عطا كرده  به  جاوداني  و حيات  شما شده

هرگز تيابع  . كنيد   قدردانياز او تشكر و   تان در زندگي  خداوند و حضورش  خاطر وفاداري  حاال به  همين  كنم پيشنهاد مي 

نمايد ، و  مي  مرا محبّت  كه  است  كند ، آن  مرا دارد و آنها را حعظ احكام   هر كه» .   خدا است  اعتماد شما كمم. نباشيد   احساسات 
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 « سلاخت   او ظاهر خواهم   بهنمود و خود را   خواهم  او را محبّت  خواهد نمود و من  او را محبّت  نمايد ، پدر من مي  مرا محبّت  آنكه

 ( . 81:  14يوحنا ) 

را در نظير    مشخصيي   سياعت   كه  بهتر است. بنماييد   مقدس  كتاب  دعا و مطالع   را صر   معيني  هر روز زمان  بهتر است 

 .شويد   و بالغ  خود رشد نموده  خواهد شد تا در ايمان  باعث  عمل  اين. كنيد   عادت  كمم  دعا و خواندن  و به  گرفته

نيزد    شيويد و بيه    نباشيد ، خود پيشقدم  نيستيد ، منتظر دعوت  ميلي  كنيد و اگر عضو كليساي  معاشرت  با ديگر مسيييان 

كار را   اين  ترتيب. كنند ، برويد  مي  را موعظه  مقدس  دهند ، و كتاب مي  را جمل  مسيح  در آن  كه  كليسايي  نزديكترين  كشيش

و   ميرگ   نشيان    بيه   بدهيد كه  ايد ترتيبي اگر قبمً تعميد نيافته. كنيد   كليسا شركت  بدهيد و مرتباً در جلسات  هفته  اين  ولدر ط

 .زودتر تعميد بگيريد   هر چه  با مسيح  قيام

  بگذاريد ، تا آنهيا هيم    در ميان  هم  را با ديگران  حقيقت  تا اين  كنم باشيد پيشنهاد مي مي  مسييي  ي   هستيد كه  اگر مطمئن 

خود   و همسايگان  با دوستان  مسيح  را به  كنيد و ايمانتان  استفاده  يابند از هر فرصتي  و نجات  خود پذيرفته  را در زندگي  مسيح

  نمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادر

،  نملاييم   ملي   و ما او را اعالن» : گويد  مي 82:  1  در كولسيان  بود كه  زده هيجان  قدري  به  عيسي  دربارة  رسول  پولس. بگذاريد 

 حاضلر   عيسلي   در مسليح   را كاملل   تلا هلر كلس     دهيم مي  تعليم  هر حكمت  را به  و هر كس  كنيم مي  را تنبيه  هر شخص  در حالتيكه

قيادر    مسييح   چگونيه   آنها بگوييد كيه   كنيد ، به  صيبت  هايش و وعده  مسيح  كنيد دربارة مي  ممقات  كه  با هر كسي.  « سازيم 

 .شوند   خود مطمئن  توانند از نجات مي  چگونه  آنها بگوييد كه  آنها را تغيير دهد و به  تا زندگي  است

 
 

را   آن  كيه   وقتيي .   اسيت  "انتقال   قابل  اصل  ي  " خود  از نجات  نمودن  حاصل  اطمينان  چگونگي  كتاب   باشيد كه  خاطر داشته  به

 خداونيد ميا در    كيه   گونيه   بدهييد ، هميان    ديگيران   را بيه   كتاب  ، سپس  خواهيد يافت كامل  تسلط  خوانديد ، بر آن  مرتبه  شش

 » .كنند  حفظ   ام كرده  شما حكم  به  را كه  اموري  هم   دهيد كه  را تعليم  و ايشان« امر فرمود   82: 82 متي 

  بسپار كه  امين مردمان   ، به  شنيدي  شهود بسيار از من  به  و آنچه« : كند  مي  و ترغيب  كار تشويق  اين  نيز ما را به  رسول  پولس 

 ( . 8:  8  تيموتاؤس دوم ) » باشند   هم  ديگران  تعليم  قابل
  

  شخصي  مطالع   راهنماي
 

 . (كنيد   را مطالعه 4صفيه ) ندارند ؟   خود اطمينان  در مورد نجات  از مسيييان  چرا برخي.  1
 

را  7صيفيه  ) ؟  اسيت    حقيقي  ايمان  اين  داريد كه  اطمينان  شواهد و مداركي  چه  كنيد ؟ بر طبق فكر مي  چه  عيسي  دربارة.  8

  مطالعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 . (كنيد      
 

 ؟  كيست  مسيح  زير عيسي  قسمتهاي  مطابق.  3

 1:  1  مرقس - الف 

 14،  1:  1يوحنا  -  ب

 32 : 12يوحنا  -  ج
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 1:  14يوحنا   -د 
 

 ( 31 - 32:  82يوحنا ) ؟  است   شده  ما ثبت  براي  مسيح  چرا معجزات.  4
 

 مرد ؟ بايد مي  چرا مسيح.  9

 88:  5  عبرانيان -  الف

 15 -12:  1  پطرس  اول -  ب

 3:  19  قرنتيان  اول -  ج
 

 وجود دارد ؟  آوردن  و ايمان "  قبول "  كلم   بين  اي رابطه  چه 18:  1در يوحنا .  1
 

 را در بر دارد ؟  معنا و مفهومي  شما چه  براي  مسيح  شناختن.  7
 

  باشيد ؟ مطيابق   مي  فراتر از احساسات  شما چيزي  نجات  دهد كه را مي  اطمينان  شما اين  به  مقدس  در كتاب  شواهدي  چه.  2

 : آيات 

 11:  2  روميان -  الف

 11 - 3:  1  افسسيان - ب 

 13 - 11:  9يوحنا   اول - ج 
 

  را بيه   چيزي  چه  مقدس  در كتاب  دو قسمت  ؟ اين  داشت  بر احساسات  تأكيدي  چه  زمين  بر روي  خدمتش  در طول  عيسي.  5

 ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 دهد ؟ مي  نشان     

 18:  2  مرقس - الف 

 81:  12لوقا  -  ب
 

 

 . (كنيد   را مطالعه 11و  12صفيه ) دهد ؟   ا فريبشما ر  احساسات  است  ممكن  چگونه.  12
 

 . (كنيد   را مطالعه 18صفيه ) افتد ؟  مي  اتفاقي  شناسيد چه خدا را بهتر مي  كه  تدريج  به.  11
 

 ( 1:  11  ؛  عبرانيان 83:  14،  17:  1  روميان  مطابق) گويد ؟  مي  چه  ايمان  خدا دربارة  كمم.  18
 

) شيوند ؟   دچيار تردييد ميي     عيسيي   در مورد پذيرفتن  از مردم  ؟ و چرا بعضي  است  ارادي  عمل  ي   شدن  سيييچرا م.  13

 مطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابق

 ( 4 - 8:  4  قرنتيان  دوم        
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 . (كنيد   را مطالعه 81 - 12  صفيات) ايد ؟  شده  مسييي  شما ي   كند كه تأييد مي  چيزي  چه.  14
 

 . (كنيد   را مطالعه 13صفيه ) بسپاريد ؟   مسيح  خود را به  زندگي  يد هدايتتوان مي  چگونه.  19
 

 ؟  است  فرموده  ها و نصاييي وعده  زير چه  آيات  ندارند ، مطابق  خود اطمينان  از نجات  كه  كساني  به  مسيح  عيسي.  11

 81:  11  متي

 32، 85،  81:  12و   32 - 34:  2  مرقس

  81 - 1:  3يوحنا 
 

 : آيات   شويد ؟ مطابق  مطمئن  خود نزد مسيح  خود و از جايگاه  توانيد از نجات مي  شما چگونه.  17

 11:  3يوحنا 

 85 - 82:  12يوحنا

 13 - 11:  9يوحنا   اول
 

كنييد از    او كمي    هدهيد تا ب مي  انجام  كاري  چه  هفته  اين  در عر . ندارد   خود اطمينان  از نجات  كنيد شخصي  فر .   15

  نجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

 كند ؟  حاصل  اطمينان  نزد مسيح  خود و از جايگاهش        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گروهي  و سؤاالت  مباحث
 

ميا    شدن  در تسليم  مهمي  واقعيتها نقش  از اين  ي   كدام.  است   معتبر بنا شده  تاريخي  شواهد و مدارك  بر مبناي  مسيييت.  1

  بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 دارد ؟  مسيح     
 

 دارد ؟  و معنايي  مفهوم  شما چه  شخ   براي  تفاوت  دارد ؟ اين  تفاوت  با ديگر مذاهب  چرا مسيييت.  8
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 شيما دارد ؟   مسييي  در زندگي  و جايگاه  نقش  چه  احساسات.  احساسات   بر پاي   كند نه  زندگي  بايد با ايمان  مسييي  ي .  3

  دوسيتان   ايد براي داشته  رابطه  در اين  اي خود تجربه  باشد ؟ اگر در زندگي  كننده  گمراه  است  كنو كجا مم  كي  احساسات     

 .كنيد   خود تعريف  گروه هم     
 

 .زند   آنها را برهم  هاي ترسند خداوند نقشه مي  خود مردد هستند ، چرا كه  در زندگي  مسيح  پذيرفتن  دربارة  از مردم  بعضي.  4

كار خداوند   نتيج   دربارة  است  اگر چنين.  است   داده  انجام  كاري  خداوند چنين  كنيد كه  خود بيان  را در زندگي  اي واقعه     

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 .و گفتگو كنيد   يكديگر بيث     
 

 باشيد ؟  داشته  خود اطمينان  شما از نجات  كه  است  مهم  مسأله  چرا اين.  9
 

  شويد كيمم   خود مطمئن  از نجات  كه  اين  براي. داند  خدا مي  كمم  را بر مبناي  روحاني  بيداريهاي  أ تمامكليسا منش  تاريخ.  1

 خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا

 كند ؟ را ايفا مي  نقشي  شما چه  در زندگي     
 

  بيه   رد راههاي رسييدن شويد و در مو  تقسيم  دو گروه  را بدهيد ؟ به  نجات  مژدة  كسي  چه  داريد به  دوست  ليظه  در همين.  7

  اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

 .و دعا كنيد   نظر كرده  خود تبادل  در گروههاي  با هم  هد      
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 بگذاريد  نيز در ميان  را با ديگران  نجات  و مژدة  خود رشد نموده  خواهد كرد تا در ايمان  شما كم   به  كه  منابعي
 

  در مييان   خيود را بيا ديگيران     مسيييي   زندگي  خواهد كرد تا تجرب   شما كم   به  كه "  انتقال  قابل  اصول "  هاي كتابچه 

 "برايت   بيل "  نوشت   به. بگذاريد 

 خود  از نجات  نمودن  حاصل  اطمينان  چگونگي.  1

 خدا  و ميبّت  آمرزش  نمودن  تجربه  چگونگي.  8

  القدس از روح  پر شدن  چگونگي.  3

  در روح  نمودن  وكسل  چگونگي.  4

  در روح  دادن  شهادت  چگونگي.  9

  مسيح  سوي  به  مردم  كردن  راهنمايي  چگونگي.  1

  مسيح  اعظم  حكم  در انجام  شدن  سهيم  چگونگي.  7

  مسيح  وسيل   به  نمودن  ميبّت  چگونگي.  2

  دعا كردن  چگونگي.  5

  نجات  مژدة  رساندن  نمودن  تجربه  چگونگي.  12
 

موجود   كتابهاي  از مؤثرترين  يكي  كتاب  اين.  "  برايت  بيل "  نوشت   به ايد ؟ شنيده  چيزي  "  معنوي  چهار اصل  "  آيا دربارة

  خود را بيا ديگيران    ايمان  سادگي  خواهد كرد تا بتوانيد به  شما كم   به " معنوي  چهار اصل "  كتاب.  است   بشارتي  خدمت

  اندر مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  است  و منتشر شده  دنيا چاپ  مهم  زبانهاي  به  كتاب  از اين  نسخه  ميليون  و نيم  آمار موجود ي   بگذاريد ، طبق
 

بيه    كه " معنوي  چهار اصل "  كتاب  تجديد نظر شدة  چاپ. "برايت  بيل  "  نوشت   به  داريد خدا را بهتر بشناسيد ؟  آيا دوست

 . با خدا برقرار كنيد  مسيح  عيسي  توسط  شخصي  رابط   ي   خواهيد توانست  چهار اصل  بر طبق  آموزد چگونه شما مي 

 

را  القيدس   روح  با پري  توأم  زندگي  حقيقت. "  برايت  بيل "  نوشت   ايد ؟ به كرده  را تجربه  القدس روح  با پري  توأم  آيا زندگي

 .كنيد   زندگي  القدس بر روح  با تكيه  ر ليظهه  چگونه  كه  ، خواهيد آموخت دريافته 
 

خيود    مسيييي   را در سيلوك   جدييدي   وجد و شادي  دهد چگونه مي  شما نشان  به  كه  كتابي.  "برايت   بيل "  نوشت   به .راز 

 تجربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 .يابيد   دست  القدس روح  طخداوند توس  مهيا شدة  و هدايت  ، قوت  هد   به  چگونه  آموزد كه شما مي  راز ؟ به. نماييد  
 

  داده  شيما تعلييم    به  قدم  به  قدم  كتاب  در اين.  "گراهام   بيلي "  با مقدم  "  برايت  بيل "  نوشت   به .  ترس  بدون  دادن  شهادت

« : نويسد  مي»  ارلز استيني چ»   كشيش. بگذاريد   در ميان  خود را با ديگران  ايمان  تمام  و جرأت  با اطمينان  چگونه  شود كه مي

شيما    بيراي   كتياب   كنيد ، اين داريد ، دعا مي  دوستش  كه  و يا كسي  همسايه  ، ي   ايمان بي  دوست  ي   نجات  اگر شما براي

 .باشد  مي  مناسب  گروهي  و چه  شخصي  مطالع   براي  چه. «   است
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،   شيادي   كيانون   براي  با نوار ويديو ، مناسب  همراه  قسمتي  شش كتاب   ي .  "ت براي  بيل "  نوشت   به .خود   دنياي  به  رسيدن

 .  و غيره  معلم  ، راهنماي مربوطه   هاي دفترچه شامل .  نوايمانان   و تعليم  ، كار بشارتي  مقدس  كتاب  مطالعات

خواهد  مي  كه هر كس   و براي  نوايمانان  براي  اي دوره  صيمتتي براي   جامع  كتابهاي.  "برايت   بيل "  نوشت   به .  قدم  ده  كتاب

  كتابهيا بيراي   ايين  .   است  شده  صدها هزار نفر در سراسر دنيا مطالعه  كتابها توسط  اين. را بداند   ايمان  اولي   هاي و پايه  اصول

 .  شما بسيار مفيد است  رشد ايمان

 .باشد  مي  در دسترس  انو معلم  آموزان دانش  مخصوص  كتابهاي

 نظير بي  عيساي -  مقدمه 

  مسييي  انگيز شخ  شگفت  تجرب  -  اول  قدم 

  پربركت  و زندگي  مسييي  شخ  -  دوم  قدم 

  القدس و روح  مسييي  شخ  -  سوم  قدم 

 و دعا  مسييي  شخ  -  چهارم  قدم 

  مقدس  و كتاب  مسييي  شخ  -  پنجم  قدم 

  و اطاعت  مسييي  شخ  -  ششم  قدم 

  و شهادت  مسييي  شخ  -  هفتم  قدم 

  و نظارت  مسييي  شخ  -  هشتم  قدم 

  عهد عتيق  اجمالي  بررسي -  نهم  قدم 

 عهد جديد  اجمالي  بررسي -  دهم  قدم 

 

  بيه   كه  روزانه  صميمي  راهنماي.  "برايت   بيل "  نوشت   به .  العاده خارق زندگي   ي   براي  روزانه  راهنماي  ي . ها  وعده  كتاب

از او   خيدا و اطاعيت    هاي وعده  با تفكر دربارة  را همراه  اي العاده خارق خواهد كرد تا هر روز زندگي   شما كم   تغيير زندگي

 .بگذرانيد 

 


