
؟تو کدااميین ررااهه رراا برمی گزيینی  

 ددعوتت بهھ ززندگی

١۱- شناسی؟ می دداارریی برمی گامم آآنن ددرر کهھ رراا ررااهھھھی سرمقصد آآيیا  

اایی؟ اايیستاددهه پرتگاهه لبۀ بر کهھ دداانی می آآيیا  

 کهھ اایی شدهه نابيینا وو ناشنواا آآنچنانن ددااررند برمی گامم عريیض ررااهھھھی ددرر کهھ آآنانی هھھھمانند تو آآيیا

کنی؟ نمی ددررکک رراا خطر  

؟گزيینی برمی رراا ااههرر کدااميین تو  

٢۲- ٬،دداارریی فرصت رراا کوتاهھھھی ززمانن مدتت تنهھا تو   

.بودد خوااهھھھی اابديیت ررااهھھھی بزووددیی وو  

٬،آآمد ددررخوااهھھھد بصداا بارر آآخريین براایی تو براایی ساعت اامرووزز وو  

٬،ااست خاکی کرهه اايین رروویی بر تو ززندگی ررووزز آآخريین اايین کهھ گويیی  

گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

٣۳- ٬،بخشيید دخوااهھھھ بتو رراا نجاتت هھھھنوزز عيیسی  

٬،کند يیارریی تو بهھ توااند می کهھ ااست کسی تنهھا ااوو  

٬،بيینی می ااند شدهه گرفتهھ تو بسویی کهھ رراا ااوو ددستهھایی آآيیا  

گذرریی؟ می ااوو کنارر اازز ااعتنا بی هھھھم بازز وو  

؟گزيینی برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

عريیض ررااهه ددرر هھھھم هھھھنوزز نيیکو شبانن  

٬،ااند کرددهه گم رراا ررااهه کهھ ااست آآنانی جستجویی ددرر  

يیافت٬، خوااهھھھد رراا تو اامرووزز حمسيی محبت آآيیا  

د؟ش خوااهھھھد برپا جشن تو نجاتت براایی آآسمانن ددرر اامرووزز آآيیا  

!جويید می رراا تو نيیکو شبانن  

 

 آآيیهھ ١۱۴ فصل ااشعيیا کتابب( شدهه گمرااهه وو ههکردد سقوطط فرشتۀ اايین  شيیطانن ططريیق اازز گناهه

 وو يیافتهھ جاللل خدااووند تا شد می سرکوبب کهھ بايیست می سرکشی اايین. شد وواارردد ددنيیا ددرر) ١۱٢۲

 ٬،کردد برپا رراا صليیب خدااووند نيیز اططرخ بهھميین. شد می وواارردد ملکوتت بهھ هھھھماهھھھنگی وو آآرراامش

 اايین بخاططر). ۴ آآيیهھ ١۱ فصل اافسسيیانن( "باشد شدهه گذااشتهھ ددنيیا آآفريینش ااساسس آآنکهھ اازز قبل"

 رراا اانسانن اايینک": کردد ااررااددهه) االقدسس ررووحح وو پسر پدرر٬،( خدااووند کهھ بودد بزررگگ کارر

).٢۲۶ آآيیهھ ١۱ فصل آآفريینش( "باشند ما شبيیهھ وو ما هھھھمانند اايیشانن. فريینيیمبيیآ  

 عيیسی" آآمد نخوااهھھھد بيیروونن سربلند آآززمايیش اايین اازز اانسانن دداانست می خدااووند کهھ آآنجائی اازز

.گرفت نظر ددرر اانسانن نجاتت ررااهه تنهھا بعنواانن رراا" مسيیح  

: گويید می خداا يیگانهھ فرززند مسيیح عيیسی ـ "گفتم من" :بودد آآماددهه خدمت اايین براایی عيیسی

 من؛ خداایی اایی. ااست شدهه نوشتهھ من براایی توررااتت کتابب ددرر تو ددستوررااتت حاضرمم؛ من"

 کنم می حفظ خودد ددلل ددرر رراا تو تعاليیم من. آآووررمم بجا رراا تو ااررااددهه کهھ ددااررمم ددووست چقدرر

).٩۹ تا ٧۷ هھھھایی آآيیهھ ۴٠۰ فصل مزااميیر(  

 آآمدنن ووعدهه کهھ ددنيیا ددهھھھندهه نجاتت اايین وو ااسراائيیل مسيیح اايین مسيیح؛ عيیسی کهھ بودد اايینگونهھ وو 

 قربانی گوسفند بعنواانن ااووررشليیم شهھر ددررووااززهه ددرر تا آآمد پيیش سالل ٢۲٠۰٠۰٠۰ بودد؛ شدهه ههدداادد ااوو

 کارر اايین" :گفت صليیب رروویی بر ااوو کهھ آآنگاهه. شودد قربانی صليیب رروویی بر ما گناهھھھانن براایی

 بعنواانن ما براایی بودد پاکک کهھ رراا ااوو خدااووند) ٣۳٠۰ آآيیهھ ١۱٩۹ فصل يیوحنا( "ررسيید بپايیانن

 کردد محکومم شدهه نفريین بعنواانن ما براایی بودد برکت خودد وو عاددلل کهھ رراا ااوو وو ٬،گناهھھھکارر

 رراا چيیز هھھھمهھ مسيیح؛ بوسيیلهھ وو" )١۱٣۳ آآيیهھ ٣۳ فصل غالططيیانن وو ٢۲١۱ آآيیهھ ۵ فصل قرنتيیانن ددوومم(

 وو خداا بيین ددووستی وو صلح صليیب؛ رروویی بر مسيیح خونن رريیختن بوسيیلهھ وو دداادد آآشتی خودد با

)٢۲٠۰ آآيیهھ ١۱ فصل کولسيیانن( "گردديید برقراارر ااست؛ ززميین وو آآسمانن ددرر هھھھرآآنچهھ  

 ددرر ااما. گريیزدد می گيیریی تصميیم اازز کهھ ززيیراا کند می اانتخابب رراا ميیانی ررااهه هھھھميیشهھ اانسانن

 نيیستی وو مرگگ بهھ عريیض ررااهه. بارريیک ررااهه يیا عريیض ررااهه: دداارردد ووجودد ههرراا ددوو تنهھا ززندگی

  گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کداامم تو. شودد می ختم جاوويید ززندگی بهھ بارريیک ررااهه وو اابدیی

 گذااررند می حيیاتت عرصهھ بهھ پا وو آآمدهه بدنيیا کهھ بشر تمامی بهھشت؛ باغغ ددرر آآددمم گناهه بخاططر

 اايین دديینداارر٬، وو معتقد نيیکودديیموسس بهھ مسيیح عيیسی خاططر ميینبهھ. هھھھستند عريیض ررااهه ددرر

 خداا پاددشاهھھھی توااند نمی نيیابد تولد نو اازز شخص تا بداانن يیقيین": گويید می مقدسس کتابب ااستادد

 تولد ررووحح وو آآبب اازز آآنکهھ مگر شودد وواارردد خداا پاددشاهھھھی بهھ توااند ینم هھھھيیچکس...  ببيیند رراا

 ـ ااست جسم بيیابد؛ تولد جسم اازز آآنچهھ ـ خداا ررووحح اازز وو خداا کالمم ططريیق اازز يیعنی ـ "يیابد

 ررووحح گردددد؛ متولد ررووحح اازز آآنچهھ وو ـ ااست شدهه محکومم نابوددیی بهھ وو گنديیدهه گناهه بخاططر

 گويیم می تو بهھ کهھ نکن تعجب. ددااشت هھھھدخواا حيیاتت خدااووند نزدد ددرر اابد تا کهھ يیعنی ـ ااست

 يیک کهھ تو آآيیا...  شوند متولد ـ خداا مقدسس ررووحح ططريیق اازز يیعنی باال اازز ـ ددووباررهه بايید هھھھمهھ

 ٧۷ تا ۵ وو٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٣۳ فصل يیوحنا( ؟!دداانی نمی رراا چيیزهھھھا اايین هھھھستی؛ ااسراائيیل بزررگگ معلم

).١۱٠۰ وو  

 بتواانی تا ددهھھھی تغيیيیر رراا خودد ههرراا بايیست می تو. ااست ددااددنن ررااهه تغيیيیر بمعنایی ددووباررهه تولد

 وواارردد برکت پر وو ررووحانی ززندگی ررااهه بهھ معمولی ررااهه اازز تا بردداارریی٬، قدمم ززندگی ررااهه ددرر

 عريیض ررااهه ددرر معمولی اانسانن: دداارردد ما براایی نقاشی اايین کهھ ااست پيیامی هھھھمانن اايین. شویی

 ررااهه ددرر برددااشتن گامم با بتوااند تا کند ترکک رراا ررااهه اايین کهھ بايیست می ااوو. دداارردد برمی گامم

 کند توبهھ کهھ هھھھرکس. يیابد ددست جاوويید ززندگانی بهھ گذرردد می صليیب رروویی اازز تنهھا کهھ مستقيیم

 مسيیح عيیسی اازز وو کرددهه ااعتراافف خودد گناهھھھانن بهھ خدااووند مسيیح عيیسی صليیب پایی ددرر وو

 اازز کهھ فتيیا خوااهھھھد ددست جاوويید حقيیقت بهھ شخصی چنيین ٬،شودد وواارردد ااوو قلب بهھ تا بخوااهھھھد

 چنگ اازز رراا ما ااوو": ااست آآمدهه ١۱٣۳ آآيیهھ ٢۲ فصل ددرر وو ١۱٣۳ يیهھآآ وو ١۱ فصل کولسيیانن ددرر آآنن

 بهھ کهھ رراا ما ااوو...  ااست ساختهھ منتقل عزيیزشش پسر پاددشاهھھھی بهھ وو ررهھھھانيید ظظلمت نيیروومند

".ااست بخشيیدهه رراا ما گناهھھھانن هھھھمهھ وو کردد ززندهه مسيیح با بودديیم؛...  مرددهه خودد خطاهھھھایی علت  

 ددرريیافت رراا نجاتت اايین اايیمانن رروویی اازز کهھ بايیست می تو. کند می هھھھديیهھ ما بهھ رراا نجاتت خدااووند

 ددررکک رراا حقيیقت اايیمانن. بردداارریی گامم ززندگی ررااهه ددرر تواانی می کهھ ااست اايینگونهھ تنهھا. کنی

. پذيیردد می آآنراا وو کرددهه  

 نجاتت بعنواانن مسيیح عيیسی بهھ اايیمانن هھھھمانن کهھ بارريیک ررااهه وو ددررووااززهه اازز کهھ کسی آآنن تنهھا

 کداامم تو ررااهه سرمقصد.  يیابد ددست دییااب حيیاتت بهھ تا خوااهھھھد قاددرر ٬،گذرردد می باشد ددهھھھندهه

؟گزيینی برمی رراا سرمقصد کدااميین تو ااست؟  

بک ـ شادد گرهھھھارردد: نويیسندهه  

منصورر ااميین سيیامک کشيیش: مترجم  

 

:برگهھ پشت  

 منتهھی هھھھالکت بهھ ااست ووسيیع کهھ ررااهھھھی وو بزررگگ کهھ ددرریی ززيیراا شويید؛ وواارردد تنگ ددرر اازز

بسيیاررند٬، پيیمايیند٬، می رراا ررااهه اايین کهھ کسانی وو شودد می  

 کم هھھھم آآنن يیابندگانن وو ااست ددشواارر ررااهھھھش وو تنگ شودد می منتهھی حيیاتت بهھ کهھ ددرریی ااما

. هھھھستند  

١۱۴ وو ١۱٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٧۷ فصل متی  

 

 

 

 وو خداا بيین ددووستی وو صلح صليیب؛ رروویی بر مسيیح خونن رريیختن بوسيیلهھ وو دداادد آآشتی خودد با

)٢۲٠۰ آآيیهھ ١۱ فصل کولسيیانن( "گردديید برقراارر ااست؛ ززميین وو آآسمانن ددرر هھھھرآآنچهھ  

 ددرر ااما. گريیزدد می گيیریی تصميیم اازز کهھ ززيیراا کند می اانتخابب رراا ميیانی ررااهه هھھھميیشهھ اانسانن

 نيیستی وو مرگگ بهھ عريیض ررااهه. بارريیک ررااهه يیا عريیض ررااهه: دداارردد ووجودد ههرراا ددوو تنهھا ززندگی

  گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کداامم تو. شودد می ختم جاوويید ززندگی بهھ بارريیک ررااهه وو اابدیی

 گذااررند می حيیاتت عرصهھ بهھ پا وو آآمدهه بدنيیا کهھ بشر تمامی بهھشت؛ باغغ ددرر آآددمم گناهه بخاططر

 اايین دديینداارر٬، وو معتقد نيیکودديیموسس بهھ مسيیح عيیسی خاططر ميینبهھ. هھھھستند عريیض ررااهه ددرر

 خداا پاددشاهھھھی توااند نمی نيیابد تولد نو اازز شخص تا بداانن يیقيین": گويید می مقدسس کتابب ااستادد

 تولد ررووحح وو آآبب اازز آآنکهھ مگر شودد وواارردد خداا پاددشاهھھھی بهھ توااند ینم هھھھيیچکس...  ببيیند رراا

 ـ ااست جسم بيیابد؛ تولد جسم اازز آآنچهھ ـ خداا ررووحح اازز وو خداا کالمم ططريیق اازز يیعنی ـ "يیابد

 ررووحح گردددد؛ متولد ررووحح اازز آآنچهھ وو ـ ااست شدهه محکومم نابوددیی بهھ وو گنديیدهه گناهه بخاططر

 گويیم می تو بهھ کهھ نکن تعجب. ددااشت هھھھدخواا حيیاتت خدااووند نزدد ددرر اابد تا کهھ يیعنی ـ ااست

 يیک کهھ تو آآيیا...  شوند متولد ـ خداا مقدسس ررووحح ططريیق اازز يیعنی باال اازز ـ ددووباررهه بايید هھھھمهھ

 ٧۷ تا ۵ وو٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٣۳ فصل يیوحنا( ؟!دداانی نمی رراا چيیزهھھھا اايین هھھھستی؛ ااسراائيیل بزررگگ معلم

).١۱٠۰ وو  

 بتواانی تا ددهھھھی تغيیيیر رراا خودد ههرراا بايیست می تو. ااست ددااددنن ررااهه تغيیيیر بمعنایی ددووباررهه تولد

 وواارردد برکت پر وو ررووحانی ززندگی ررااهه بهھ معمولی ررااهه اازز تا بردداارریی٬، قدمم ززندگی ررااهه ددرر

 عريیض ررااهه ددرر معمولی اانسانن: دداارردد ما براایی نقاشی اايین کهھ ااست پيیامی هھھھمانن اايین. شویی

 ررااهه ددرر برددااشتن گامم با بتوااند تا کند ترکک رراا ررااهه اايین کهھ بايیست می ااوو. دداارردد برمی گامم

 کند توبهھ کهھ هھھھرکس. يیابد ددست جاوويید ززندگانی بهھ گذرردد می صليیب رروویی اازز تنهھا کهھ مستقيیم

 مسيیح عيیسی اازز وو کرددهه ااعتراافف خودد گناهھھھانن بهھ خدااووند مسيیح عيیسی صليیب پایی ددرر وو

 اازز کهھ فتيیا خوااهھھھد ددست جاوويید حقيیقت بهھ شخصی چنيین ٬،شودد وواارردد ااوو قلب بهھ تا بخوااهھھھد

 چنگ اازز رراا ما ااوو": ااست آآمدهه ١۱٣۳ آآيیهھ ٢۲ فصل ددرر وو ١۱٣۳ يیهھآآ وو ١۱ فصل کولسيیانن ددرر آآنن

 بهھ کهھ رراا ما ااوو...  ااست ساختهھ منتقل عزيیزشش پسر پاددشاهھھھی بهھ وو ررهھھھانيید ظظلمت نيیروومند

".ااست بخشيیدهه رراا ما گناهھھھانن هھھھمهھ وو کردد ززندهه مسيیح با بودديیم؛...  مرددهه خودد خطاهھھھایی علت  

 ددرريیافت رراا نجاتت اايین اايیمانن رروویی اازز کهھ بايیست می تو. کند می هھھھديیهھ ما بهھ رراا نجاتت خدااووند

 ددررکک رراا حقيیقت اايیمانن. بردداارریی گامم ززندگی ررااهه ددرر تواانی می کهھ ااست اايینگونهھ تنهھا. کنی

. پذيیردد می آآنراا وو کرددهه  

 نجاتت بعنواانن مسيیح عيیسی بهھ اايیمانن هھھھمانن کهھ بارريیک ررااهه وو ددررووااززهه اازز کهھ کسی آآنن تنهھا

 کداامم تو ررااهه سرمقصد.  يیابد ددست دییااب حيیاتت بهھ تا خوااهھھھد قاددرر ٬،گذرردد می باشد ددهھھھندهه

؟گزيینی برمی رراا سرمقصد کدااميین تو ااست؟  

بک ـ شادد گرهھھھارردد: نويیسندهه  

منصورر ااميین سيیامک کشيیش: مترجم  

 

:برگهھ پشت  

 منتهھی هھھھالکت بهھ ااست ووسيیع کهھ ررااهھھھی وو بزررگگ کهھ ددرریی ززيیراا شويید؛ وواارردد تنگ ددرر اازز

بسيیاررند٬، پيیمايیند٬، می رراا ررااهه اايین کهھ کسانی وو شودد می  

 کم هھھھم آآنن يیابندگانن وو ااست ددشواارر ررااهھھھش وو تنگ شودد می منتهھی حيیاتت بهھ کهھ ددرریی ااما

. هھھھستند  

١۱۴ وو ١۱٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٧۷ فصل متی  

 

 

 



؟تو کدااميین ررااهه رراا برمی گزيینی  

 ددعوتت بهھ ززندگی

١۱- شناسی؟ می دداارریی برمی گامم آآنن ددرر کهھ رراا ررااهھھھی سرمقصد آآيیا  

اایی؟ اايیستاددهه پرتگاهه لبۀ بر کهھ دداانی می آآيیا  

 کهھ اایی شدهه نابيینا وو ناشنواا آآنچنانن ددااررند برمی گامم عريیض ررااهھھھی ددرر کهھ آآنانی هھھھمانند تو آآيیا

کنی؟ نمی ددررکک رراا خطر  

؟گزيینی برمی رراا ااههرر کدااميین تو  

٢۲- ٬،دداارریی فرصت رراا کوتاهھھھی ززمانن مدتت تنهھا تو   

.بودد خوااهھھھی اابديیت ررااهھھھی بزووددیی وو  

٬،آآمد ددررخوااهھھھد بصداا بارر آآخريین براایی تو براایی ساعت اامرووزز وو  

٬،ااست خاکی کرهه اايین رروویی بر تو ززندگی ررووزز آآخريین اايین کهھ گويیی  

گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

٣۳- ٬،بخشيید دخوااهھھھ بتو رراا نجاتت هھھھنوزز عيیسی  

٬،کند يیارریی تو بهھ توااند می کهھ ااست کسی تنهھا ااوو  

٬،بيینی می ااند شدهه گرفتهھ تو بسویی کهھ رراا ااوو ددستهھایی آآيیا  

گذرریی؟ می ااوو کنارر اازز ااعتنا بی هھھھم بازز وو  

؟گزيینی برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

عريیض ررااهه ددرر هھھھم هھھھنوزز نيیکو شبانن  

٬،ااند کرددهه گم رراا ررااهه کهھ ااست آآنانی جستجویی ددرر  

يیافت٬، خوااهھھھد رراا تو اامرووزز حمسيی محبت آآيیا  

د؟ش خوااهھھھد برپا جشن تو نجاتت براایی آآسمانن ددرر اامرووزز آآيیا  

!جويید می رراا تو نيیکو شبانن  

 

 آآيیهھ ١۱۴ فصل ااشعيیا کتابب( شدهه گمرااهه وو ههکردد سقوطط فرشتۀ اايین  شيیطانن ططريیق اازز گناهه

 وو يیافتهھ جاللل خدااووند تا شد می سرکوبب کهھ بايیست می سرکشی اايین. شد وواارردد ددنيیا ددرر) ١۱٢۲

 ٬،کردد برپا رراا صليیب خدااووند نيیز اططرخ بهھميین. شد می وواارردد ملکوتت بهھ هھھھماهھھھنگی وو آآرراامش

 اايین بخاططر). ۴ آآيیهھ ١۱ فصل اافسسيیانن( "باشد شدهه گذااشتهھ ددنيیا آآفريینش ااساسس آآنکهھ اازز قبل"

 رراا اانسانن اايینک": کردد ااررااددهه) االقدسس ررووحح وو پسر پدرر٬،( خدااووند کهھ بودد بزررگگ کارر

).٢۲۶ آآيیهھ ١۱ فصل آآفريینش( "باشند ما شبيیهھ وو ما هھھھمانند اايیشانن. فريینيیمبيیآ  

 عيیسی" آآمد نخوااهھھھد بيیروونن سربلند آآززمايیش اايین اازز اانسانن دداانست می خدااووند کهھ آآنجائی اازز

.گرفت نظر ددرر اانسانن نجاتت ررااهه تنهھا بعنواانن رراا" مسيیح  

: گويید می خداا يیگانهھ فرززند مسيیح عيیسی ـ "گفتم من" :بودد آآماددهه خدمت اايین براایی عيیسی

 من؛ خداایی اایی. ااست شدهه نوشتهھ من براایی توررااتت کتابب ددرر تو ددستوررااتت حاضرمم؛ من"

 کنم می حفظ خودد ددلل ددرر رراا تو تعاليیم من. آآووررمم بجا رراا تو ااررااددهه کهھ ددااررمم ددووست چقدرر

).٩۹ تا ٧۷ هھھھایی آآيیهھ ۴٠۰ فصل مزااميیر(  

 آآمدنن ووعدهه کهھ ددنيیا ددهھھھندهه نجاتت اايین وو ااسراائيیل مسيیح اايین مسيیح؛ عيیسی کهھ بودد اايینگونهھ وو 

 قربانی گوسفند بعنواانن ااووررشليیم شهھر ددررووااززهه ددرر تا آآمد پيیش سالل ٢۲٠۰٠۰٠۰ بودد؛ شدهه ههدداادد ااوو

 کارر اايین" :گفت صليیب رروویی بر ااوو کهھ آآنگاهه. شودد قربانی صليیب رروویی بر ما گناهھھھانن براایی

 بعنواانن ما براایی بودد پاکک کهھ رراا ااوو خدااووند) ٣۳٠۰ آآيیهھ ١۱٩۹ فصل يیوحنا( "ررسيید بپايیانن

 کردد محکومم شدهه نفريین بعنواانن ما براایی بودد برکت خودد وو عاددلل کهھ رراا ااوو وو ٬،گناهھھھکارر

 رراا چيیز هھھھمهھ مسيیح؛ بوسيیلهھ وو" )١۱٣۳ آآيیهھ ٣۳ فصل غالططيیانن وو ٢۲١۱ آآيیهھ ۵ فصل قرنتيیانن ددوومم(

 وو خداا بيین ددووستی وو صلح صليیب؛ رروویی بر مسيیح خونن رريیختن بوسيیلهھ وو دداادد آآشتی خودد با

)٢۲٠۰ آآيیهھ ١۱ فصل کولسيیانن( "گردديید برقراارر ااست؛ ززميین وو آآسمانن ددرر هھھھرآآنچهھ  

 ددرر ااما. گريیزدد می گيیریی تصميیم اازز کهھ ززيیراا کند می اانتخابب رراا ميیانی ررااهه هھھھميیشهھ اانسانن

 نيیستی وو مرگگ بهھ عريیض ررااهه. بارريیک ررااهه يیا عريیض ررااهه: دداارردد ووجودد ههرراا ددوو تنهھا ززندگی

  گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کداامم تو. شودد می ختم جاوويید ززندگی بهھ بارريیک ررااهه وو اابدیی

 گذااررند می حيیاتت عرصهھ بهھ پا وو آآمدهه بدنيیا کهھ بشر تمامی بهھشت؛ باغغ ددرر آآددمم گناهه بخاططر

 اايین دديینداارر٬، وو معتقد نيیکودديیموسس بهھ مسيیح عيیسی خاططر ميینبهھ. هھھھستند عريیض ررااهه ددرر

 خداا پاددشاهھھھی توااند نمی نيیابد تولد نو اازز شخص تا بداانن يیقيین": گويید می مقدسس کتابب ااستادد

 تولد ررووحح وو آآبب اازز آآنکهھ مگر شودد وواارردد خداا پاددشاهھھھی بهھ توااند ینم هھھھيیچکس...  ببيیند رراا

 ـ ااست جسم بيیابد؛ تولد جسم اازز آآنچهھ ـ خداا ررووحح اازز وو خداا کالمم ططريیق اازز يیعنی ـ "يیابد

 ررووحح گردددد؛ متولد ررووحح اازز آآنچهھ وو ـ ااست شدهه محکومم نابوددیی بهھ وو گنديیدهه گناهه بخاططر

 گويیم می تو بهھ کهھ نکن تعجب. ددااشت هھھھدخواا حيیاتت خدااووند نزدد ددرر اابد تا کهھ يیعنی ـ ااست

 يیک کهھ تو آآيیا...  شوند متولد ـ خداا مقدسس ررووحح ططريیق اازز يیعنی باال اازز ـ ددووباررهه بايید هھھھمهھ

 ٧۷ تا ۵ وو٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٣۳ فصل يیوحنا( ؟!دداانی نمی رراا چيیزهھھھا اايین هھھھستی؛ ااسراائيیل بزررگگ معلم

).١۱٠۰ وو  

 بتواانی تا ددهھھھی تغيیيیر رراا خودد ههرراا بايیست می تو. ااست ددااددنن ررااهه تغيیيیر بمعنایی ددووباررهه تولد

 وواارردد برکت پر وو ررووحانی ززندگی ررااهه بهھ معمولی ررااهه اازز تا بردداارریی٬، قدمم ززندگی ررااهه ددرر

 عريیض ررااهه ددرر معمولی اانسانن: دداارردد ما براایی نقاشی اايین کهھ ااست پيیامی هھھھمانن اايین. شویی

 ررااهه ددرر برددااشتن گامم با بتوااند تا کند ترکک رراا ررااهه اايین کهھ بايیست می ااوو. دداارردد برمی گامم

 کند توبهھ کهھ هھھھرکس. يیابد ددست جاوويید ززندگانی بهھ گذرردد می صليیب رروویی اازز تنهھا کهھ مستقيیم

 مسيیح عيیسی اازز وو کرددهه ااعتراافف خودد گناهھھھانن بهھ خدااووند مسيیح عيیسی صليیب پایی ددرر وو

 اازز کهھ فتيیا خوااهھھھد ددست جاوويید حقيیقت بهھ شخصی چنيین ٬،شودد وواارردد ااوو قلب بهھ تا بخوااهھھھد

 چنگ اازز رراا ما ااوو": ااست آآمدهه ١۱٣۳ آآيیهھ ٢۲ فصل ددرر وو ١۱٣۳ يیهھآآ وو ١۱ فصل کولسيیانن ددرر آآنن

 بهھ کهھ رراا ما ااوو...  ااست ساختهھ منتقل عزيیزشش پسر پاددشاهھھھی بهھ وو ررهھھھانيید ظظلمت نيیروومند

".ااست بخشيیدهه رراا ما گناهھھھانن هھھھمهھ وو کردد ززندهه مسيیح با بودديیم؛...  مرددهه خودد خطاهھھھایی علت  

 ددرريیافت رراا نجاتت اايین اايیمانن رروویی اازز کهھ بايیست می تو. کند می هھھھديیهھ ما بهھ رراا نجاتت خدااووند

 ددررکک رراا حقيیقت اايیمانن. بردداارریی گامم ززندگی ررااهه ددرر تواانی می کهھ ااست اايینگونهھ تنهھا. کنی

. پذيیردد می آآنراا وو کرددهه  

 نجاتت بعنواانن مسيیح عيیسی بهھ اايیمانن هھھھمانن کهھ بارريیک ررااهه وو ددررووااززهه اازز کهھ کسی آآنن تنهھا

 کداامم تو ررااهه سرمقصد.  يیابد ددست دییااب حيیاتت بهھ تا خوااهھھھد قاددرر ٬،گذرردد می باشد ددهھھھندهه

؟گزيینی برمی رراا سرمقصد کدااميین تو ااست؟  

بک ـ شادد گرهھھھارردد: نويیسندهه  

منصورر ااميین سيیامک کشيیش: مترجم  

 

:برگهھ پشت  

 منتهھی هھھھالکت بهھ ااست ووسيیع کهھ ررااهھھھی وو بزررگگ کهھ ددرریی ززيیراا شويید؛ وواارردد تنگ ددرر اازز

بسيیاررند٬، پيیمايیند٬، می رراا ررااهه اايین کهھ کسانی وو شودد می  

 کم هھھھم آآنن يیابندگانن وو ااست ددشواارر ررااهھھھش وو تنگ شودد می منتهھی حيیاتت بهھ کهھ ددرریی ااما

. هھھھستند  

١۱۴ وو ١۱٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٧۷ فصل متی  

 

 

 

 وو خداا بيین ددووستی وو صلح صليیب؛ رروویی بر مسيیح خونن رريیختن بوسيیلهھ وو دداادد آآشتی خودد با

)٢۲٠۰ آآيیهھ ١۱ فصل کولسيیانن( "گردديید برقراارر ااست؛ ززميین وو آآسمانن ددرر هھھھرآآنچهھ  

 ددرر ااما. گريیزدد می گيیریی تصميیم اازز کهھ ززيیراا کند می اانتخابب رراا ميیانی ررااهه هھھھميیشهھ اانسانن

 نيیستی وو مرگگ بهھ عريیض ررااهه. بارريیک ررااهه يیا عريیض ررااهه: دداارردد ووجودد ههرراا ددوو تنهھا ززندگی

  گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کداامم تو. شودد می ختم جاوويید ززندگی بهھ بارريیک ررااهه وو اابدیی

 گذااررند می حيیاتت عرصهھ بهھ پا وو آآمدهه بدنيیا کهھ بشر تمامی بهھشت؛ باغغ ددرر آآددمم گناهه بخاططر

 اايین دديینداارر٬، وو معتقد نيیکودديیموسس بهھ مسيیح عيیسی خاططر ميینبهھ. هھھھستند عريیض ررااهه ددرر

 خداا پاددشاهھھھی توااند نمی نيیابد تولد نو اازز شخص تا بداانن يیقيین": گويید می مقدسس کتابب ااستادد

 تولد ررووحح وو آآبب اازز آآنکهھ مگر شودد وواارردد خداا پاددشاهھھھی بهھ توااند ینم هھھھيیچکس...  ببيیند رراا

 ـ ااست جسم بيیابد؛ تولد جسم اازز آآنچهھ ـ خداا ررووحح اازز وو خداا کالمم ططريیق اازز يیعنی ـ "يیابد

 ررووحح گردددد؛ متولد ررووحح اازز آآنچهھ وو ـ ااست شدهه محکومم نابوددیی بهھ وو گنديیدهه گناهه بخاططر

 گويیم می تو بهھ کهھ نکن تعجب. ددااشت هھھھدخواا حيیاتت خدااووند نزدد ددرر اابد تا کهھ يیعنی ـ ااست

 يیک کهھ تو آآيیا...  شوند متولد ـ خداا مقدسس ررووحح ططريیق اازز يیعنی باال اازز ـ ددووباررهه بايید هھھھمهھ

 ٧۷ تا ۵ وو٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٣۳ فصل يیوحنا( ؟!دداانی نمی رراا چيیزهھھھا اايین هھھھستی؛ ااسراائيیل بزررگگ معلم

).١۱٠۰ وو  

 بتواانی تا ددهھھھی تغيیيیر رراا خودد ههرراا بايیست می تو. ااست ددااددنن ررااهه تغيیيیر بمعنایی ددووباررهه تولد

 وواارردد برکت پر وو ررووحانی ززندگی ررااهه بهھ معمولی ررااهه اازز تا بردداارریی٬، قدمم ززندگی ررااهه ددرر

 عريیض ررااهه ددرر معمولی اانسانن: دداارردد ما براایی نقاشی اايین کهھ ااست پيیامی هھھھمانن اايین. شویی

 ررااهه ددرر برددااشتن گامم با بتوااند تا کند ترکک رراا ررااهه اايین کهھ بايیست می ااوو. دداارردد برمی گامم

 کند توبهھ کهھ هھھھرکس. يیابد ددست جاوويید ززندگانی بهھ گذرردد می صليیب رروویی اازز تنهھا کهھ مستقيیم

 مسيیح عيیسی اازز وو کرددهه ااعتراافف خودد گناهھھھانن بهھ خدااووند مسيیح عيیسی صليیب پایی ددرر وو

 اازز کهھ فتيیا خوااهھھھد ددست جاوويید حقيیقت بهھ شخصی چنيین ٬،شودد وواارردد ااوو قلب بهھ تا بخوااهھھھد

 چنگ اازز رراا ما ااوو": ااست آآمدهه ١۱٣۳ آآيیهھ ٢۲ فصل ددرر وو ١۱٣۳ يیهھآآ وو ١۱ فصل کولسيیانن ددرر آآنن

 بهھ کهھ رراا ما ااوو...  ااست ساختهھ منتقل عزيیزشش پسر پاددشاهھھھی بهھ وو ررهھھھانيید ظظلمت نيیروومند

".ااست بخشيیدهه رراا ما گناهھھھانن هھھھمهھ وو کردد ززندهه مسيیح با بودديیم؛...  مرددهه خودد خطاهھھھایی علت  

 ددرريیافت رراا نجاتت اايین اايیمانن رروویی اازز کهھ بايیست می تو. کند می هھھھديیهھ ما بهھ رراا نجاتت خدااووند

 ددررکک رراا حقيیقت اايیمانن. بردداارریی گامم ززندگی ررااهه ددرر تواانی می کهھ ااست اايینگونهھ تنهھا. کنی

. پذيیردد می آآنراا وو کرددهه  

 نجاتت بعنواانن مسيیح عيیسی بهھ اايیمانن هھھھمانن کهھ بارريیک ررااهه وو ددررووااززهه اازز کهھ کسی آآنن تنهھا

 کداامم تو ررااهه سرمقصد.  يیابد ددست دییااب حيیاتت بهھ تا خوااهھھھد قاددرر ٬،گذرردد می باشد ددهھھھندهه

؟گزيینی برمی رراا سرمقصد کدااميین تو ااست؟  

بک ـ شادد گرهھھھارردد: نويیسندهه  

منصورر ااميین سيیامک کشيیش: مترجم  

 

:برگهھ پشت  

 منتهھی هھھھالکت بهھ ااست ووسيیع کهھ ررااهھھھی وو بزررگگ کهھ ددرریی ززيیراا شويید؛ وواارردد تنگ ددرر اازز

بسيیاررند٬، پيیمايیند٬، می رراا ررااهه اايین کهھ کسانی وو شودد می  

 کم هھھھم آآنن يیابندگانن وو ااست ددشواارر ررااهھھھش وو تنگ شودد می منتهھی حيیاتت بهھ کهھ ددرریی ااما

. هھھھستند  

١۱۴ وو ١۱٣۳ هھھھایی آآيیهھ ٧۷ فصل متی  

 

 

 

؟تو کدااميین ررااهه رراا برمی گزيینی  

 ددعوتت بهھ ززندگی

١۱- شناسی؟ می دداارریی برمی گامم آآنن ددرر کهھ رراا ررااهھھھی سرمقصد آآيیا  

اایی؟ اايیستاددهه پرتگاهه لبۀ بر کهھ دداانی می آآيیا  

 کهھ اایی شدهه نابيینا وو ناشنواا آآنچنانن ددااررند برمی گامم عريیض ررااهھھھی ددرر کهھ آآنانی هھھھمانند تو آآيیا

کنی؟ نمی ددررکک رراا خطر  

؟گزيینی برمی رراا ااههرر کدااميین تو  

٢۲- ٬،دداارریی فرصت رراا کوتاهھھھی ززمانن مدتت تنهھا تو   

.بودد خوااهھھھی اابديیت ررااهھھھی بزووددیی وو  

٬،آآمد ددررخوااهھھھد بصداا بارر آآخريین براایی تو براایی ساعت اامرووزز وو  

٬،ااست خاکی کرهه اايین رروویی بر تو ززندگی ررووزز آآخريین اايین کهھ گويیی  

گزيینی؟ برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

٣۳- ٬،بخشيید دخوااهھھھ بتو رراا نجاتت هھھھنوزز عيیسی  

٬،کند يیارریی تو بهھ توااند می کهھ ااست کسی تنهھا ااوو  

٬،بيینی می ااند شدهه گرفتهھ تو بسویی کهھ رراا ااوو ددستهھایی آآيیا  

گذرریی؟ می ااوو کنارر اازز ااعتنا بی هھھھم بازز وو  

؟گزيینی برمی رراا ررااهه کدااميین تو  

عريیض ررااهه ددرر هھھھم هھھھنوزز نيیکو شبانن  

٬،ااند کرددهه گم رراا ررااهه کهھ ااست آآنانی جستجویی ددرر  

يیافت٬، خوااهھھھد رراا تو اامرووزز حمسيی محبت آآيیا  

د؟ش خوااهھھھد برپا جشن تو نجاتت براایی آآسمانن ددرر اامرووزز آآيیا  

!جويید می رراا تو نيیکو شبانن  

 

 آآيیهھ ١۱۴ فصل ااشعيیا کتابب( شدهه گمرااهه وو ههکردد سقوطط فرشتۀ اايین  شيیطانن ططريیق اازز گناهه

 وو يیافتهھ جاللل خدااووند تا شد می سرکوبب کهھ بايیست می سرکشی اايین. شد وواارردد ددنيیا ددرر) ١۱٢۲

 ٬،کردد برپا رراا صليیب خدااووند نيیز اططرخ بهھميین. شد می وواارردد ملکوتت بهھ هھھھماهھھھنگی وو آآرراامش

 اايین بخاططر). ۴ آآيیهھ ١۱ فصل اافسسيیانن( "باشد شدهه گذااشتهھ ددنيیا آآفريینش ااساسس آآنکهھ اازز قبل"

 رراا اانسانن اايینک": کردد ااررااددهه) االقدسس ررووحح وو پسر پدرر٬،( خدااووند کهھ بودد بزررگگ کارر

).٢۲۶ آآيیهھ ١۱ فصل آآفريینش( "باشند ما شبيیهھ وو ما هھھھمانند اايیشانن. فريینيیمبيیآ  

 عيیسی" آآمد نخوااهھھھد بيیروونن سربلند آآززمايیش اايین اازز اانسانن دداانست می خدااووند کهھ آآنجائی اازز

.گرفت نظر ددرر اانسانن نجاتت ررااهه تنهھا بعنواانن رراا" مسيیح  

: گويید می خداا يیگانهھ فرززند مسيیح عيیسی ـ "گفتم من" :بودد آآماددهه خدمت اايین براایی عيیسی

 من؛ خداایی اایی. ااست شدهه نوشتهھ من براایی توررااتت کتابب ددرر تو ددستوررااتت حاضرمم؛ من"

 کنم می حفظ خودد ددلل ددرر رراا تو تعاليیم من. آآووررمم بجا رراا تو ااررااددهه کهھ ددااررمم ددووست چقدرر

).٩۹ تا ٧۷ هھھھایی آآيیهھ ۴٠۰ فصل مزااميیر(  

 آآمدنن ووعدهه کهھ ددنيیا ددهھھھندهه نجاتت اايین وو ااسراائيیل مسيیح اايین مسيیح؛ عيیسی کهھ بودد اايینگونهھ وو 

 قربانی گوسفند بعنواانن ااووررشليیم شهھر ددررووااززهه ددرر تا آآمد پيیش سالل ٢۲٠۰٠۰٠۰ بودد؛ شدهه ههدداادد ااوو

 کارر اايین" :گفت صليیب رروویی بر ااوو کهھ آآنگاهه. شودد قربانی صليیب رروویی بر ما گناهھھھانن براایی

 بعنواانن ما براایی بودد پاکک کهھ رراا ااوو خدااووند) ٣۳٠۰ آآيیهھ ١۱٩۹ فصل يیوحنا( "ررسيید بپايیانن

 کردد محکومم شدهه نفريین بعنواانن ما براایی بودد برکت خودد وو عاددلل کهھ رراا ااوو وو ٬،گناهھھھکارر

 رراا چيیز هھھھمهھ مسيیح؛ بوسيیلهھ وو" )١۱٣۳ آآيیهھ ٣۳ فصل غالططيیانن وو ٢۲١۱ آآيیهھ ۵ فصل قرنتيیانن ددوومم(
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