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 چگونه می توان تولد تازه يافت؟

 نو.يسنده : چاک اسميت

 

نيون قوم يھود بود که منتظر شده  مخفيانه در تاريکی شب , مردی محتاطانه به نزد عيسا ی ناصری آمد.  او يکی از روحا

نيقوديموس مد تی بود  بود تا شب ھنگام سوال خود را از عيسی بپرسد,  چون نمی خواست کسی از سوال او با خبر شود.

او می دانست که ھيچکس قا د ر به انجام اين معجزات نيست مگر داشت. از د ور زير نظر که معجزات متعدد عيسی را 

و حا5 عيسی تنھا بود.  ھم اکنون وقت آن بود که سوالش را از او بپرسد.  آنکه خد ا با او باشد.  

ند , زيرا ھيچکس نمی توانيم که تو معلمی از طرف خدا ھستی" استاد",  نيقوديموس او را صدا می کند.  " ما می دا 

 معجزاتی را که تو می نما يی انجام دھد  مگر آنکه خدا با وی باشد."

" "اگر کسی تولد تازه پيدا نکند,.او می دانست نيقوديموس چه می خواھدبی درنگ به اصل مطلب می پردازد. عيسی , 

.عيسی جواب می دھد. "ھرگز نمی تواند ملکوت خدا را ببيند"   

, " منظورتا ن از تولد تازه چيست"  ؟ در اين ھنگام نيقوديموس می پرسد  

کرده اند.  منظور از تولد تازه   ٣: ٣اين سوالی است که انسان ھا برای قرون متوالی در ارتباط با جواب عيسی در يوحنا 

 چيست؟

 زمانيکه میضمير و جسم آفريد. ضمير تحت کنترل روح  باشد و خدا در آغاز انسا ن را به صورت تثليث يعنی روح ,

است. بعدی, يک از طرف ديگرنباتات , روح در حاکميت است, انسان در مشارکت و ارتباط با خدا زندگی می کند. حيات  

   ,Venus Flytrap موارد استثنايی مثل گيادر . ازخاک و ھوا می گيرند , مواد غذايی راگياھان با داشتن ماده   

مثل از طريق کد بت نگاه می دارد , در حا ليکه تمامی  توليد ريشه گياه را در خاک ثا ازحشرات تغذ يه می کنند.    

   يعنی جسم و ضمير ھستند. حيوانا ت با تغذ ژنتيکی که در دانه اش است بعمل می آيد. حيوانات دارای حيا ت دو بعدی,

م از طريق کد ژنتيکی که . ھمانند گياھان, آنھا ھيه از گياھان و يا حيوانات ديگر دارای قابليت  جابجايی گسترده ای ھستند

دارند توليد مثل می کنند و عمل لقاح اغلب توسط حيوان نرانجام می شود. اما, به د ليل داشتن ضميرآگاھی و  خود در

جابجايی, دنيای حيوانات مافوق دنيای نباتات است. قابليت  

. بعد اضافی يعنی وح , جسم و ضميرحا5, زمانيکه خدا انسان را خلق کرد,انسان را با يک حيات سه بعدی آفر يد : ر

" انسان را به مراتب مافوق دنيای حيوانات قرار می دھد, زيراانسان را در ارتباط با خدا قرار ميدھد.روح"  



بنابراين .) ٢٤:  ٤(يوحنا  کند می بايد به روح و راستی بپرستد شعيسی فرمود که خدا روح است و ھر که او را پرست   

.برای مشارکت خلق کرد(با روح , ضمير و جسم ), او ر ا  را آفريد ھنگاميکه خدا انسان  

داريم, " و آواز خداوند خدا را شنيدند, که در ھنگام عصر در باغ می خراميد: انسان  ٨:  ٣ماآن آيه زيبا را در پيدايش 

انسان مرده است, وجود او زمانيکه روح  خدا را مLقات می کرد و در مشارکت با خدا بود زيرا که دارای بعد روح بود.

افکار او نھايتا متوجه اميال و خواسته ھای جسمانی است. به سطح حيات حيوانی تقليل می بايد.  

 روح انسان بعلت خطايا و گناھانش مرده است.

نقص انسان دارای بدنی قوی و فاقد  در آغاز, زمانيکه خدا انسان را آفريداو در يک محيط پاک وايده آل زندگی می کرد.

 ژنيتکی بود,وازآن جھت که روح او زنده بود,او در مشارکت و ھمنشينی با خدا بود.اما مشکلی وجود داشت. 

 آيا انسان در مشارکت با خدا بود چونکه او را دوست می داشت؟

 يااو در مشارکت بودچونکه انتخاب ديگری نداشت؟

بايی در وسط باغ عدن قرار داد,درختی با ميوه منع به منظور شناخت واقعی قلب انسان,  خدا درخت فوق العاده زي

شده,ميوه ای که مرگ روحانی به ھمراه داشت.  حال انسان می بايست تصميمی بگيرد. آيا به مشارکت خود با خدا ادامه 

نمايد؟ ءدھد يا به قيمت جدايی, اميال جسمانی خود را ارضا  

ود و از آن ميوه منع شده, خورد. و با اين عمل, روحش مرد. درآن متاسفانه, آدم تصميم می گيرد که بدنبال نفس خود بر

 لحظه ,انسان يک موجود دو بعدی شد: جسم وضمير.

). ٣:٧عيسی به نيقوديموس فرمود که او  می بايستی دوباره متولد شود ( يوحنا   

زم است که تولدی تازه از روح داشته اما 5 از جسم متولد شديم و جدا از خدا, مانیما ز ما احتياج به تولد روحانی داريم.

آدم,با نابود کردن روح,پی برد  که برکات و شادی را که از زندگی در مشارکت با خداست تجربه کنيم.باشيم اگر ميخواھيم 

مذھبی بودن, ويا با رعايت احکام, دوباره روح مرده را احيا کند. که بھيچوجه نميتواند با خوب بودن,  

خوب باشيم, اما ھرگز نمی توانيم بقدر کافی خوب باشيم.ما سعی می کنيم که   

يوحنا  ملکوت خدا را ببينی"اگر تولد تازه پيدا نکنی , ھرگز نمی توانی را با نيقوديموس ادامه می دھد, "عيسی صحبتش 

)٣: ٣ .(   

از مردمان که امور انسان انسان جسمانی نمی تواند اين بعد را درک کند. پولس به کليسای قرنتس می نويسد, "زيرا کيست 

ھمچنين نيز امور خدا را ھيچ کس  نمی داند چز روح خدا. ليکن ما روح جھان  جز روح انسان که در وی ميباشد. را بداند

بيان می کنيم, نه به سخنان تا آنچه خدا به ما عطا فرموده بدانيم. که آنھا را نيز را نيافته ايم , بلکه آن روح که از خداست 



شده از حکمت انسان, بلکه آنچه روح القدوس می آموزد, مقايسه امور روحانی با روحانی. اماانسان نفسانی امور  آموخته

قرنتيان ١ يد زيرا حکم آنھا از روح می شود"روح خدا را نمی پذيرد, زيرا که نزد او جھالت است, و آنھا را نميتواند فھم  

 )١٤ – ٢:١١  .(  

ن جسمانی نمی تواند امور روحانی را درک کند. بنظر او اين امور حماقت می آيند.اين عدم ھمانطور که پولس گفت , انسا

درک باعث می شود که در گفتگو با آنھا مشکل داشته باشيم زيرا شکاف عميقی بين انسان روحانی و انسان جسمانی وجود 

 دارد.

  متوجه نمی شود؟  چرا"با خود می انديشيد  آيا ھرگز توجه کرده ايد توضيح دادن به يک خردسال چقدر مشکل است؟ 

کامL روشن و منطقی است. پس چرا نمی تواند ببيند؟ " اين خيلی واضح است!  

 در امور روحانی, انسان جسمانی ھمانند يک خردسال است.

ی می باشد. انسان جسمانی نمی تواند امور روحانی را درک کند زيرا فاقد تميز روحان کتاب مقدس بما خبری می دھد که

به اين جھت بود که عيسی فرمود, "برای ديدن ملکوت خدا , می بايستی تولد تازه پيدا کنی. " ديدن ملکوت خدا مستلزم 

 داشتن تولد تازه است. بنابراين, می بايستی تولد تازه داشت.

به چه صورتی انسان تولد تازه بنابراين, سوال نيقوديموس بوضوح اين بود. " چطور من می توانم تولد تازه داشته باشم؟ 

 پيدا می کند؟ به چه صورتی اين ممکن است؟

يم, کتاب اعداد, نقل قول می سپس عيسی با ذکر مثالی که نيقوديموس متوجه شود توضيح می دھد. او داستانی از عھد قد

آنھا گفتند "آنھا ما را از مصر .زمانی که قوم اسراييل در بيابان بودند, آنھا عليه خدا و موسی لب به شکابت گشودند کند.   

)٢١:۵" (اعداد ." بی مزه خسته شده ايمبرای خوردن نداريم و ھمه از اين "مننان آوردند تا در بيابان ھLک کنند. بيرون   

چون آنھا شکايت واعتراض نسبت به خدا کردند, خدا اجازه داد که مار ھای سمی کشنده به اردوگاه آنھا وارد شوند. 

ھا نفر بعلت مارگزيدگی در شرف مرگ قرار گرفتند.  اسراييلی ھا بسرعت نزد موسی آمده عذر خواھی کرده بزودی صد

 و از او تقاضا کردند برای ايشان دعا کند. موسی, در عوض, از خدا در خواست می کند که آنھا را شفا بدھد.

فايشان را به آنھا واگزارد.اما, بجای شفا دادن آنھا, خدا وسيله ای را برای آنھا تدارک ديد و ش  

يک مار مفرغی بساز و آن را بر سر يک تير بياويز.  اينطور می خوانيم, " خداوند به موسی فرمود: ٢١:٨در کتاب اعداد 

 ھر که مار او را گزيده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواھد ماند."  

اردوگاه بياويخت. کسانی که توسط اين مار ھای سمی بنابراين, موسی ماری از مفرغ ساخت و آن را برتيری در وسط 

 گزيده می شدند, می بايستی به مار مفرغی که بر تير آويخته بود نگاه می کردند و فورا شفا می يافتند.



داوری خداست.  اسراييلی ھا مذبح مفرغی اجازه بدھيد توضيحی در مورد اين سمبل ھا بدھم. در آيات مقدس, مفرغ سمبل 

). ھمچنين در آيات مقدس مار سمبل گناه است (در١۵: ١٦پادشاھان  ٢ه قربانی ھا را بر آن قراری می دادند (داشتند ک  

اشاره ای ). ھر چند که در اين مورد بخصوص, آويختن مار مفرغی برتير,٣:١٣اشاره به مار در باغ عدن, کتاب پيدايش   

  ھمچنين پسرانسان نيز بايد بلند کرده شود"" عيسی فرمود, است به صليب, جايی که عيسی مصلوب می شود.

"من اگر از زمين بلند کرده شوم, ھمه را بسوی خود خواھم کشيد." فرمود, ٣٢: ١٢و ھمينطور در يوحنا ).٣:١٤(يوحنا  

 عيسی در مورد مرگش بر صليب پيشگويی کرد.

شده است. بنابراين, مارمفرغی بر تير, سمبل گناھان ماست که توسط خدا بر صليب داوری  

ھمانطور که موسی در بيابان مار مفرغی را بلند کرد, ھمانطور ھم پسر انسان می بايستی بلند کرده شود.  چطور انسان 

 می تواند تولدی تازه داشته باشد؟ انسان می تواند توسط راھی که خدا با مرگ پسرش فراھم آورده تولدی تازه داشته باشد.

ود گرفت و بجای ما مرد.  زمانيکه ما متوجه اين امر شويم, و با ايمان به عيسای عيسی داوری گناھان ما را بر خ

  مصلوب نگاه کنيم, در می يابيم که او برای گناھان ما بود که مرد, و داوری خدا را که برای ما بود متحمل شد.

ی در حين گفتگو با دوستت در سال پيش دراين اردوی اسراييليھا با مارھای سمی بوديد. روز ٣ ٨٠٠تصور کنيد که شما 

.می خزيد و پای او را می گزيد! پای او متورم می شد و چندی بعد به حالت تشنج می افتادداخل چادر, ماری به داخل   

به مار با5ی تير نگاه کن, ھمان که موسی در چادر می کشيدی و بلند می گفتی " پس شما بی درنگ دوستت رابه بيرون

ه !"وسط اروگاه قرار داد  

 او جواب می دھد, "چطور می تواند کمکم کند؟ "  

بحث نکن, فقط نگاه کن!"" شما فرياد می زديد,  

درحال مرگم." چطور نگاه کردن به يک مار بر سر يک تير می تواند به من کمک کند؟ نمی توانم درک کنم."    

قط می دانم که صد ھا نفر مثل تو که در ف  نمی دانم چطور عمل می کند!عی می کنيد توضيح بدھيد "سشما مضطربانه 

 حال مرگ بودند بمحض نگاه کردن به مار روی تير کامL شفا يافتند. نگاه کن!" 

"اين خيلی احمقانه است! من بھيچوجه  نگاه نمی کنم."  دوستت امتناع می کند,  

واستيد: فقط به او گفتيد که نگاه کن. در نتيجه دوستت فوت می  کند.  باورش برايتان مشکل است. شما کار سختی از او نخ

 او برای نجاتش 5زم نبود که چگونگی و طرز عمل آن را درک کند.

ھمينطور, عيسی مسيح برای گناھان ما مرد, و 5زم نيست چگونگی تولد روح را درک کنيم. 5زم نيست بدانيم چطور اين 

امکان پذير است. ھمانند اسراييليھا در بيابان, احتياجی نيست برای نيم اين تغير اساسی را پيدا می کنيم. تنھا 5زم است بدا



ا خدا داشته  باشيم. می توانيم بما می توانيم زندگی ھوشيار و بيداری در مشارکت  نتيجه عالی آن طرز عمل آن را بدانيم.

 پی ببريم که داشتن حيات جاويد چقدر عالی است و از بند گناه آزاد باشيم.

ھمچنان که موسی مار را در "تولدی تازه يافت و در اين ارتباط می فرمايد,  ی دھد که چگونه می توانی توضيح معيس

بيابان بلند نمود, ھمچنين پسر انسان نيز بايد بلند کرده شود, تا ھر که به او ايمان آورد ھLک نگردد, بلکه حيات جاودانی 

).١۵ – ١۴: ٣(يوحنا  يابد."    

نی ناقص است. انسان جسمانی بنحوی در ضميرش اين حقيقت را می داند که کمبودی در زندگيش انسان بدون تولد روحا

ما سعی می کند که اين خLء را پر نمايد. مشکل اينجاست که انسان سعی می کند اين کمبود را از طريق تجربه ئدارد, و دا

ع تجربه ھای جسمانی و احساسی را دنبال می کند, , با اينکه انسان با ولو احساسی بر طرف کند. اما نھايتاھای جسمانی 

زيرا ھيج چير نمی تواند فقدان روح را پر کند, مگر تولدی تازه. ھنوز اين حس را دارد که چيزی کم دارد.  

انسان خلق شده تا خدا را پرستش کند. اگر خدای حقيقی و زنده را پرستش نکنی, مسلما جانشينی را پيدا می کنی.  ممکن 

ن جانشين اتوموبيلت يا خانه ات و يا قايقت باشد. اين ليست می تواند بی انتھا باشد. پرستش جزيی از وجود ما است اي

 انسان ھا است.

ممکن است تصور کنيد که اين خيلی ساده است. شايد درک اينکه چطور با ايمان آوردن به عيسی مسيح می توان تولدی 

سادگی که بنظر ميآيد, خدا اين راه را انتخاب کرد تا حتی يک کودک نيز بتواند تازه يافت برايتان مشکل باشد. به ھمان 

 تولدی تازه پيدا کند.

گناه نابود شده ء عيسی در توضيح خود به نيقوديموس ادامه می دھد که خدا بقدری جھان را محبت نمود, جھانی که بواسطه

)١۶: ٣(يوحنا  نگردد, بلکه زندگی جاويد بيابد) ايمان آورد ھLک عيسیو در راه ھLکت است, تا ھر که به او (     

بخاطر می آورم زمانيکه قوم اسراييل دربيابان بسر می بردند, خدا را برای تمام مشکLتشان سرزنش می کردند,برای 

صادق  بدبختی خود به خدا شکايت می نمودند, و اما در حقيقت, ايراد از خودشان بود. و اين در مورد خيلی از انسان ھا

, د را تجربه می کنيم, پوچی ھای آناست.  ما به خدا پشت می کنيم! بدنبال ھوس ھا می رويم. تلخی اين زندگی ھوس آلو

می تواند انسان را نابود کند.ی مرگبار است. ھمانند  نيش مار نا اميدی ھای آن, و نتايج آن را. زندگی ھوس آلود يک زندگ  

سراييل در بيابان ھدف و نقشه اوليه خدا برای آنھا نبود. خدا می خواست آنھا را به اما تجربه دشوار و طو5نی قوم ا

سرزمين وعده بباورد, جايی که آنھا می توانستند از سرزمين حاصلخيز و پر برکت آن بھره ببرند! برکتی که خدا به پدر 

ما نميتوانيم اين ع را رد کردند. آنھا گفتند, "يوشاين قوم, ابراھيم وعده داده بود. اما اين قوم  شھادت و گزارش کاليب و 

بيابان باز گشتند. و بعد, آنھا سعی کردند که خدا را  سرزمين را تصاحب کنيم. دشمن خيلی قوی است." در نتيجه آنھا به

بيابان بدانند. در مسبب سختی ھا و عواقب زندگيشان  



ست خدا نيست که شما در آنجا زندگی کنيد. خدا نمی خواھد شما اگر شما امروز در بيابان زندگی ھستيد, بدانيد که اين خوا

زندگی جسمانی داشته باشيد. خدا مايل است که شما زندگی لبريز روحانی را دارا باشيد, واز برکات و امتيازاتی که از 

 مشارکت با او حاصل می شود لذت ببريد.

کردند.  خدا می خواست آنھا را به نزد خودش باز گرداند.  مار ھای سمی را فرستاد درک ن اسراييليھا ھدف خدا و چرا او

توجه کنيد, خدا اغلب اجازه می دھد که سختی و مشکLت سراغ ما بيايند زمانيکه ما وارد منطقه خطرناکی می شويم. خدا 

و يا داوری خدا می داند تجارب دردناک ممکن است باعث بيداری ما شود, و در نتيجه به نزد او بازگشت کنيم. اين تنبيه 

نيست. به عبارت ديگر خدا می گويد, " نزد من باز گرد. تو بدون من نمی توانی زندگی کنی. نابود می شوی. اين نمونه 

 ای است از نابودی وقتی سعی بر اين داری بدون من زندگی کنی."

شگفت انگيز مشارکت با خدا را  ھدف از اين طرح آوردن انسان به سوی خداست, تا انسان تولدی روحانی بيابد و زندگی

 داشته باشد.

بدون کمک خدا, اسراييليھا در بيابان از بين می رفتند. حتی نمی توانستند دو ھفته دوام بياورند, چه رسد به چھل سال. به 

 ھمين صورت, خدا شما را که ممکن است در حال حاضر در بيابان زندگی ھستيد مساعدت می کند. بدون حمايت خدا, شما

 نمی توانيد حتی پنج ثانيه دوام بياوريد.

ی ببريد, تا از روح شما ھستی خود را مديون خدا ھستيد. خدا از شما نگھداری می کند تا به محبت عظيم و مراقيت او پ

و به ابعاد کاملی که خدا برای ھر يک از ما در نظر گرفته وارد شويم.متولد شويد,   

رناکی را پيش گرفته ايد که منجر به نابودی است. 5زم است که به نزد خدا در حال حاضر بسياری از شما راه خط

, ھLک نخواھيد به پسر او ايمان آوريدشما بازگشت نماييد قبل از اينکه نابود شويد. وعده بی نظير خدا اين است که اگر 

باشد. توجه کنيد,کميت بدن کيفيت شد بلکه حيات جاويد خواھيد يافت. حيات جاويد فقط کميت نيست, بلکه کيفيت نيز می 

حيوانی تراز سطح وجود زندگانی ھمانند جھنم است.  اما زندگی در روح , شامل کيفيتی از زندگانی است که بمراتب با5 

يا جسمانی) است, بمراتب مافوق تصورمان.(  

خدا. کتاب مقدس می نويسد که  و اين زندگی است که خدا شما را به آن صدا کرده, زندگی در روح, زندگی در مشارکت با

است خواست خدا برای شما! حيات جاويد,  آرامش و شادی بھمراه دارد. اين افکار جسم نابود می کند, اما افکار روح

آرامش, و شادی! شادی که در مشارکت با خدا حاصل ميشود, با دانستن اينکه خدا کنار شماست, راھنمای شماست, و او 

. در کنترل ھمه چيز است  

يک شخص تولد تازه پيدا می کند با ايمان آوردن به محبتی که خدا به جھت بخشش گناھان فراھم آورده, گناھانی که عيسی 

عيسی رابعنوان نجات دھنده خود دريافت کنيد و ايمان بياوريد که او برای گناھان  به خود گرفت. بنابراين, زمانيکه شما

ناگھان, در يک   ر داخل شما شکل می گيرد که با تولد روحانی شما مربوط است.شما مرد, تبديل و تغير شگفت انگيزی د

, شما خودتان را در بعد جديدی از روح می يابيد که ھرگز تصور آن را نکرده و از آن بی خبر بوديد. اين زندگی پر معنا



که توضيح آن برايتان دشوار خواھد بطوري تجربه با شکوه و عالی بسيار فراتر از ھمه تجربه ھای گذشته شما خواھد بود,

بود.  پولس می نويسد چيز ھايی را که در روح تجربه کرده بود بقدری عالی بود که حتی توضيح آن را با لغات جرم می 

کلماتی وجود ندارد که بتوان آنرا توضيح داد. ).١٢:٤قرنتيان٢دانست (  

آنرا درک کنی, می بايستی تولدی تازه پيدا کنی." "اگر می خواھيد ملکوت خدا را ببينی,و مايلی عيسی فرمود,  

شما می بايستی تولد تازه پيدا کنی. تنھا به عيسی مسيح نگاه کن, کسی که برای گناھانت روی  برای ورود به ملکوت خدا,

"آيا توسط و آن تبديل انجام خواھد شد. بنابراين سوال اين است, صليب مرد, به او و به محبتش نسبت به تو ايمان بياور,

و اگر نه, طرز عمل خيلی ساده است. روح خداتولد تازه پيدا کرده ای؟"  

امروز شما در يکی از اين دو گروه ھستيد! و اين بستگی دارد به رابطه شما با عيسی مسيح.  شما می توانيد باور کنيد, به 

برای نابودی احتياج به ھيچ  –است  او که برای شما روی صليب مرد, و يا به ھمين صورت باقی بمانيد. خيلی عجيب

 کاری نيست. فقط به  ھين منوال ادامه دھيد و قطعأ ھLک خواھيد شد.

 اما, اگر به صليب نگاه کنيد و به کسی که برای گناھانتان مرد ايمان آوريد, آنگاه ھديه رايگان خدا مال شماست...

 ھديه حيات جاويد.

 

 

 

 

 



 دعای توبه

 اگر مايليد رابطه شخصی  مطمن باشيد که گناھانتان بخشيده شده است, چنين دعا کنيد...... با خدا داشته باشيد و

متشکرم , چون قول داده پدر, بحضورت می آيم, گناھانم را اعتراف می کنم و تقاضای بخشش می نمايم. خداوندا, از تو 

ام خطاھايم پاکم می کنی.  می خواھم از گناھانم گناھانم را اعتراف کنم, تو وفا دارانه مرا می بخشی و از تم ای که اگر

توبه کنم, و چنان زندگی کنم که تو را خشنود سازم. ھمچنين خداوندا, کمک تو را احتياج دارم. خواھش می کنم که توسط 

 روح القدس به من قدرت ببخشی تا پاک زندگی کنم.

اخت, سپس از مردگان زنده شد. او را به عنوان از تو متشکرم که عيسی مسيح روی صليب مرد بھای گناھانم را پرد

 نجات دھنده, خداوند, و دوستم قبول می کنم.

ھمچنين تشکر می کنم, چون قول داده ای ھر کسی که به نزد تو بيايد, ھرگز رد نمی کنی. متشکرم که در مسيح به من 

.بساز زندگی جديد دادی. خودم را به تو تسليم می کنم. من را آنطور که می خواھی  

             .در نام عسيی , آمين

 

 



 قدم بعدی چيست؟

چند نکته ذيل به  نيد, شما اکنون تولد تازه داريد.اگر تصميم گرفته ايد عيسی مسيح را به عنوان نجات دھنده خود قبول ک

 شما کمک می کند تا در مسيحيت رشد بکنيد........

که مستقيم به خدا وصل می شود.  بسيار مھم است که زمانی را ھر دعا کردن....دعا درست مثل خط تلفنی است  – ١

٤:٦ روزه اختصاص بدھيد به صحبت با خدا, و ھر چه بيشتر وقت به دعا بدھيد بمراتب بھتر است.فيليپيان  

, مطالعه کتاب مقدس......کتاب مقدس ھمانند يک نامه عاشقانه از طرف خدا است. ھر چه بيشتر آنرا مطالعه کنيد -  ٢

٢:٢پطرس  ١بيشتر عاشق خدا می شويد   

مشارکت.... 5زم است که شما دوستان ايمانداری داشته باشيد که شما را تشويق کنند.  به اين دليل بسيار مھم است که  – ٣

  .٢۵ – ١٠:٢٤عبرانيان  کليسايی پيدا کنيد که معتقد به کتاب مقدس ھستند و بتوانيد در آنجا مسيحيان ديگر را مLقات کنيد.

ايمان خود را به مسيح با ديگران سھيم شويد.  دعا کنيد تا خداوند شما را ھدايت کند که چگونه و  شھادت به ديگران........

١٦:١۵چه زمانی شھادت دھيد. مرقس   

 
 در ضمن تار نما ھای ذيل می توانند به شما کمک کنند:

www.ppcoc.com   نی ارايکليسای  
www.calvarychapelcostamesa.com/ 

www.twft.com 
www.calvarychapel.com 

ھر روز به خدا نزديکتر شويد!  خدا شما را برکت بدھد و ما دعا می کنيم که شما  
 

 

 

 

 

 



را مقدس کتاباز پنجاه بيش  ,کاليفرنيا  تدريس  Costa Mesa  در شھر Calvary Chapel  شبان ,آقای چاک اسميت  

وزه از راديوی سراسری,تحت عنوانھمه ر .تعاليم او از کتاب مقدس  کرده است 

The Word For Today 

 

 

The Word for Today 
P.O.Box 8000,Costa Mesa,CA.92628,U.S.A 

(800)272-WORD(9673) 
WWW.twft.com 

 



 تولد تازه

 عبارتی است که ھمه ما شنيده ايم

می دانيد؟   اما آ يا حقيقتأ مفھوم آن را  

م است که تولد تازه پيدا کنی اگر می خواھی ملکوت خدا را ببينی؟و چرا عيسی فرمود 5ز  

 اين کتاب اختLف بين تولد جسمانی و تولد روحانی را شرح می دھد.

 و اصLٔ چرا خدا انسان را آفريد.

 زيرا نھايتأ , صحبت از مذھب نيست. تمامی صحبت در مورد رابطه است.

 


