
As for us we proclaim the crucified 
Christ ,...

1Corinthians 1:23 - 24

ولى ما مسیح مصلوب را وعظ مى کنیم
که فراخواندگان را، ... قدرت خدا و حکمت خداست. 

اول قرنتیان 1: 23 و 24

اولین  فصلنامه بین المللى مسیحیان
                          سال  هفتـم     شماره   21  صفحه  20    تیراژ   3000   نسخه   فوریـه  2018

آنانى که منتظر خداوند مى باشند، قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند 
کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند شد.
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 ما را در آزمایش میاور، بلکه از بدى رهایى ده  ... آمین!
گناهان مارا ببخش، همچنان که ما نیز کسانى  را که به ما بدى کرده اند مى بخشیم.

  نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. 
 روان باد خواست تو بر روى زمین، چنان که در آسمان است.
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امروز  که  دنیـاى مـدرن و ماشینى  این     در 
زندگـى مى کنیم مهـم ترین سـؤالى که مطرح 
و  خشـم  بر  چگـونه  که  است  این  شـود  مى 
زندگى  در  چقـدر  کنیم؟  غلبه  خود  عصبانیت 
شخصـى خـویش عصبانى مى شـویم و چقدر 

آرامش مسیـح را داریم؟
   به عصبانیـت باید به عنوان یک گنـاه مضر 
نگاه کرد و آن را در حضـور خداوند و شخص 
مخاطب اعتراف کرد. باید مثل یک گناه بد به 
عصبانیت نگاه کنیـم. خشم منجـر به گناه و دل 
شکستگى مى شود، خشم منجـر به زخم زبان 
مى گردد پس نباید در قبال خشـم و عصبانیت 
بى تفاوت بود بلکه باید نزد خداوند اعتراف کرد 
و نبـاید خودمان را تبـرئه کنیـم. اگر اعتراف 
نکنیم، خشـم و عصبانیـت روى هـم انباشتـه 
مى شود و کینـه و کدورت حاصـل آن است.   
اگر گناه خود را اعتراف نکنیـم شامل رحمت 

خدا نمى شـویم.
   باید با توجه به عواقب زشت و ناپسنـد خشم 
و عصبانیت از ارتکاب به آن توبه نمـود و آن 
را ترك کرد. در رسـاله افسسـیان باب چهـارم 

 

خشـم،  تلخـى،  نوع  هر  است:«  آمده  آیـه31 
غضب، درشت خویى، ناسزاگویى و نفرت را از 
خود دور کنیـد». باید ترك خشم و عصبانیت 
کرد، از بدگویى توبه نمود و از انجـام دوباره ى 
آن دورى کرد چون عالوه بر دیگران، در هنگام 
خشم و عصبانیت به خود هم صدمه مى زنیم و 

اطرافیان را مکدر مى نماییم.

 
   باید در عصبانیت که منجـر به زندگى در گناه 
مى شود باقى نمانیم. در رساله افسسیان در باب 
چهـارم آیات 26 و 27 چنین مى خوانیم:« اگر 
عصبانى شدید، اجازه ندهیـد گناهى از شما سر 
کند،  غروب  خورشیـد  که  آن  از  پیش  بزند. 
خشم را از خود دور کنیـد. زیرا اگر خشمگیـن 
بمانید، به شیطان فرصت مى دهیـد که شما را به 

گناه وادارد.»
   به یاد داشتـه باشید که عصبانیت همه را آلوده 
مى کند پس نباید به شیطان و ابلیس مجال کار 
داد و باید به جاى ظواهر امر خشم، با تعمـق به 
ریشه ى عصبانیت نگاه و توجه کنیم و ریشه ى 
عصبانیت را خشک کنیم تا مشکل حل گردد. 
فرد نادان خشم خود را بروز مى دهد و آدم دانا  

خشم خود را کنترل مى نماید.
   ریشه و اساس خشـم را باید فهمیـد و درمان 
نمود. عصبانیت خود را باید متوجه گناه ساخت 
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راه هاى غلبــه
بر

خشــم و عصبانیـت

قاصـدك
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نداریم.  جنگ  سر  مردم  با  ما  گناهکـار؛  نه 
مشـکل ما انسان ها نیستند، مشکل ما شیـطان 
است. باید با حمالت شیـطان مقابله کنیـم تا 
منجر به گناه نشود. باید از طریق بررسى دقیق 
و حکیمـانه در جست و جوى راه حل مشکل 
باشیم. خدا به ما عقل و درك داده است تا به 
کار بریم. عقل، خشم را باز مى دارد و عطاى  
حکمت الهى نیـز راه حل را به ما ارائه مى دهد 
در رساله یعـقوب باب یکم آیه 19 آمده است: 
« برادران عزیز، به این نکته توجه کنید: بیشتر 
زود  و  بگویید،  سخـن  تر  کم  بدهیـد،  گوش 

خشمگین نشـوید.»
   با روحـیه ى مثبـت و مـالیم مى توان شدت 
عصبانیت را فرو نشـاند. در امثال سلیمان باب 
جواب  خوانیم:«  مى  چنین  یک  آیه  پانزدهم 
مالیم خشـم را فرو مى نشاند، اما جواب تنـد 

آن را برمى انگیـزاند.»

   سخـن تلـخ، خشـم و غیض را به هیجـان 
مى آورد، بدى را با بدى نمى توان برطرف کرد. 
با خشونت مشکل بدتر مى شود. با مهـربانى 
تند  اخالق  با  کرد،  کنترل  را  خود  خشم  باید 

مشکلى حل نخـواهد شد.
   با وجود مشکالت متعدد و بى شمار زندگى 
راهى را باید پیـدا نمود که بتـوان به خشم و 
فشـارهاى عصبى تسلط یافت و آرامـش پیدا  
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طبیعى  امرى  را  نظـر  اختالف  و  تفاوت  کرد. 
براى تکامـل شخصیت خـود بدانیـم و اجازه 
ندهیم که در روابـط ما با دیگـران تأثیـر منفى 

بگذارد. باید در صورت نیاز براى رفع مشکل 
خشم و عصبانیت نزد مشاور و حکیم آگاه و 
حاذق یا شبان کلیساى خود مراجعه کنیم و در 
پایان چنان چه مشکل خشم و عصبانیت شما 
حل نشـد آن را کامل به خـدا بسپارید تا او از 
شما حمایت نماید، چون خداوند بدون منت و 

تاوان از شمـا حمایت مى نماید. 
   در انجیـل متى باب یازدهـم آیات 29 و 30 
و  بکشیـد  دوش  به  مرا  یـوغ  است:«  آمده 
من  چون  دهـم،  تعلیـم  را  شما  من  بگـذارید 
مهـربان و فروتن هستـم، و به جان هاى شمـا 
راحتى خـواهم بخشیـد. زیرا بارى که مـن بر 

دوش شمـا مى گـذارم، سبک است.»
   خشـم خود را نزد خداوند عرضـه کنید تا او 
با آرامـش خود، ما را آرام، مهـربان و فروتن 
سازد و در پایان، به وسیلـه پرى روح القـدس  
بر خشم و عصبـانیت خود تسلط یافته و آن را 

کنترل نماییـد.
                             آمین! 

قاصـدك



« و آن هفت نان را گرفته، شکر نمـود و 
پاره کـرده، به شاگردان خود داد تا پیش 
سیـر  خورده،  پس  گذارند....  مردم 

شدند» 
 انجیـل مرقس باب هشتم آیات شش تا هشت

   فرض کنید که شاگردان به جاى آن هفت نان، 
فقط سـه یا یک نان مى داشتند، در آن صـورت 
چه اتفـاقى مى افتـاد؟ جمعیت به همان اندازه 
سیر مى شدند؛ به عنوان مثال، در موردى دیگر، 
مسیـح به جاى هفـت نان، فقـط پنـج نان در 

اختیـار داشت. 
   با وجـود این، حتى جمعیتى بیش از جمعیت 
قبلى سیـر شدند و تعـداد زیادى زنبیـل پر از 
خـرده نان باقى ماند (انجیـل مرقس باب ششم 

آیات 41 تا 43).
   شما مى توانید با هر چیـز اندکى که دارید، 
خـدا را خدمت نمـایید. برکات او به اندازه یا 
کمیت آن چه دارید بستگى ندارد، بلکه بستگى 

به این دارد که آنها را نزد خدا بیـاورید.
     فرض کنیـد که من چیزى نداشتـه باشم، در 

آن صورت چه خواهد شد؟ این غیرممکن است 
هیچ کس وجود ندارد که چیـزى براى آوردن به 
دلیـل،  همین  به  باشـد.  نداشته  مسیح  حضـور 
کلمه یا حتى نمـاد صفر در کتاب مقدس قیـد 

نمى شود.
   کسى که مى گوید:« من هیچ ندارم»، یا «هیچ 
چیـز نیستم»، الاقـل مى تواند شخـص خود را 
نزد مسیـح بیاورد. او یقینـًا چـیز با ارزشى دارا 
فقـرش   منتـهاى  و  خـودش  همـانا  که  اسـت 
نزد  را  گناهانش  تـواند  مى  وى  باشد.  مى 
مسیـح آورد. پولس طرسوسى از شکنجه گرى 
به رسـولى غیـور تبدیل یافت. مریم  متعصب، 
مجدلیـه از زنى گناهـکار و بى بنـد و بار، بدل 

به قـدیسى ثابت قـدم در محبت گردید.
   ضعف هاى خود را نزد مسیـح آورید. این را 
مطمئنـًا دارید. قوت او، کاملیتش را در ضعـف 

شمـا نشان خواهـد داد.
   با چیـزهاى اندك شروع کنیـد؛ اما به جاى 
مصـرف کردن، آن را نزد مسیح آورید؛ او آن را 

فزونى داده، رفیعـًا برکت خواهد بخشیـد.
                        

                           آمین!
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« خـدا نیستى ها را برگـزید.»
 اول قرنتیان 1: 28 

« John  Farhad»

اندیشـه 1



*آسمـان در عهـد جدید:      

   در نگاه اول و با در نظـر گرفتن موضـوع 
آسمان در عهـد جدید به موارد مهمى مى توان 

اشـاره کرد.  
یونانى آسمان   اول آن که کلمـه     * مـورد 
بار در  پنجـاه  و  از دویست  بیش   ouranos
اهمیت  نشـانگر  که  آمـده است  عهـد جـدید 

موضـوع مى باشد.
کتاب  به  مراجعـه  با  که  مـورد دوم آن   *   
« ouranos » فرهنگ لغات و بررسى کلمـه

نمـى توان به واقـعیـت معنایى  کلمه اشاره کرد. 
همین طور این کلمه به معنى فلک در عبارات
پرندگان آسمـان ها به عنوان مثال در انجیـل

متـى باب ششـم آیـه بیست و شش و ابرهاى 
بیست و چهـارم  باب   متى  انجیل  آسمان در 

آیه 30 آمده است. 
   همچنین این کلمه در مورد ستارگان آسمان 
هم استفاده شده است. به عنوان مثال ستارگان 
آسمان و قدرت هاى آسمانى (رساله عبرانیان 
باب  متى  انجیـل  و  دوازده  آیه  یازدهـم  باب 

بیست و چهـارم آیه بیسـت و نه).
   * و مورد سوم که مد نظر ماست آسمـان به 

عنوان محل زندگى خدا است.
   پیـش از بررسى مورد سوم، الزم است که 
توضیحاتى در مورد کلمه ouranos داده شود 

   

اول آن که به نظر مى رسد که استفاده این کلمه 
توسـط مسیـح و شاگردان به عنـوان جایـگاه  
خـدا و مکانى براى  ابرهاى آسمان و ستارگان 
قابل  نکتـه  دومین  است.  رفته  کار  به  آسمانى 
توجـه آن که کلمـه آسمان نمى تواند در این جا  
مشخصـه اى براى جهـان بینى دنیـاى باستان 
بر یک رویکرد و  مبتنى  که  بینى  باشد، جهان 

رفتارهاى عمومى انسان مى باشـد.

*آسمـان خـدا  از نگاهى دیگر:

   هرچنـد که آسمان خـدا به معنى جایگاه مد 
نظر است اما پرسش کجایى این جایگاه منطقى        
به نظـر مى رسـد. مسلمًا ترتیبى دیگرجـدا از 
بدان  مطلـب  این  ابتـداى  در  کـه  موردى  دو 
اشـاره شد مد نظـر است. آن چیزى که پوشیده 

و نادیدنى است. 
   بدین منظـور اسـت که در آیات مختلفى در 
مورد این که آسمان گشوده مى شود مى خوانیم. 
به عنـوان مثـال در انجیـل متى باب سـوم آیه 
شـانزده مى خوانیم: « عیسى پس از تعمید از 
آب بیرون آمده آن گاه آسمان گشوده شود و او 
روح خدا را دید که مانند کبوترى نازل شده به 
سنگسار  هنگام  در  یا  و  آید.»  مى  او  سوى 
استیفان مى گوید: « ببینید من هم اکنون آسمان 
را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا 
باب هفتـم  (اعمال رسوالن  بینم»  ایستاده مى 

آیه پنجـاه و شش). 

آسمان درکتاب مقدس

Rahe Salib 6
« Gijs Van Den Brink »



کتابى  همانند  ها  انسان  براى  آسمان خدا  پس 
بسته است مگر آن که براى آنان گشوده شود و 
یک  به  ما  آسمان  مورد  در  آگاهى  این  براى 

مکاشفه خدایى احتیاج داریم.

*آسمـان نادیدنـى:

   اما در مـورد آن چه که با مطالعه عهـد جدید 
براى ما روشن مى گـردد در واقع دو نامـه یکى 
که در  افسسیـان است  به عبـرانیان و دیگرى 
مورد آسمان نادیدنى به ما اطالعاتى مى دهند. 

   درعبرانیان آمده است که مسیح به عرش برین 
(آسمان) رفته است (رساله عبرانیان باب چهارم 
آیه چهارده) و به مقامى باالتر از تمام آسمان ها 
سرفـراز گردید (رساله عبرانیان باب هفتـم آیه 
بیسـت و شش) در عالـم باال در دست راست 
تخت خداى قـادر مطلق نشسته است (رسالـه 

عبرانیان باب هشتم آیه یک). 
   در این جا به تفـاوتى اشـاره شده است بین 
آسمـانى که خداوند عیسى مسیـح رفته است و 

   

آسمانى که خدا در آن زندگى مى کند. در این 
جا مى بینیم آسمان داراى مناطق مختلفى است. 
هنـگامى که نامه افسسیـان را مى خـوانیم این 
مطلـب براى ما روشن تر مى گردد. در این نامه 
کلمـه «آسمـان» به صورت جمـع به کار برده 
مى شود و منظـور آسمان ها یا تعـدد آسمان ها 
است. به عنوان مثال در افسسیان باب چهـارم 
آیه 10 آمده است:« پس آن کسى که پایین آمد 
تمام  از  باالتر  او  رفت.  باال  به  که  است  همان 
آسمان ها رفته است تا کلیه کاینات را با حضور 
خود پر سازد.» و یا در افسسیان باب اول آیه

که  است  قدرتى  همـان  این  است:«  آمده   20
را در  او  و  کرد  زنده  از مرگ،  را پس  مسیـح 
برترین مقام آسمانى، در دست راست خود قرار 
داد». در این جا نیـز، تفـاوت بین آسمـانى که 
خداوند، عیسى مسیح رفته است و آسمانى که 
است  نشسته  پدر  راسـت خـداى  در دست  او 
وجود دارد. در این جا چنین به نظر مى رسد که 

آسمـان نادیدنى تا زمین گسترش مى یابد.
   حال دو موضـوع مطـرح مى گردد:

   موضـوع اول که به آن پرداختـه مى شـود   
فرمانروایان و اولیاى امـور و نیروهاى حاکم بر 
این جهان تاریک و نیروهاى شیطانى در آسمان 
است (رسالـه افسسیان باب ششـم آیه دوازده). 
پس حکمـران قدرت هاى هـوا در آسمـان تا 
این  دو).  آیه  دوم  باب  افسسیان  (رساله  زمین 
آسمان نادیدنى که تا زمین نیز گسترش مى یابد 
و کلیسـا بر روى زمیـن و هم زمان در آسمان 
(رسالـه افسسیان باب دوم آیات پنج و شش).

   بنابراین مى توانیم بدین گونه جمع بندى و بیان 
نمـاییم که آسمـان یک دنیاى روحانى است و 
براى وجـود ظاهـرى ما نا دیدنى است (رساله 
دوم قرنتیان باب چهـارم آیه هجـده) و همچنین 
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به عنـوان یک مکانى که از زمیـن تا تخت خدا 
گسترش مى یابد.

*آسمان و ایمانداران:

  

 در رساله فیلیپیان باب سـوم آیه بیست چنین 
مى خوانیم:« ما تابع کشـور آسمانى و منتظـر 
آمدن مسیـح خداوند هستیم که به عنوان نجات 
دهنـده از آسمان مى آید.» بنابراین ایمانداران 
شهروندان  و  دارند  آسمان  در  پدرى  سرزمین 
آسمانى هستند. توضیح بیشتر در مورد آسمان 
در رساله افسسیان باب دوم آیات چهـارم تا 
ششم آمـده است:« اما خدا آن قدر در رحمت 
بخشایش ثروتمنـد و در محبتـش نسبت به ما 
کریم است که اگرچه به علت خـطاهاى خود 
مرده بودیم ما را با مسیـح زنده گردانیـد و به 
خاطر اتحـادى که با مسیح داریم ما را سرافراز  
فرمود و در قلمـرو آسمانى با مسیح نشانید.»  
  آسمـان براى ما مفهـوم و معناى بیشترى از 
سرچشمـه برکات آسمـانى دارند، ایمـاندارانى 
که بر روى زمیـن زندگى مى کنند هم زمان در 

آسمـان نیز حضور دارند.

* سابقه تاریخى آسمان:
   به طور کلى مى توان موضوع را چنین عنوان 
نمود که همان گونه که زمیـن داراى سابقـه اى

 تاریخى است آسمان نیز داراى همین سابقه ى 
تاریخى مى باشد. به واسطـه ى آمدن مسیح بر 
روى زمین، رابطه جدیدى بین زمین و آسمان 
به وجـود آمده است. عبارت در آسمان و بر 
که  است  مهم  امر  این  نمایانگر  زمیـن،   روى 
رابطـه اى بین زمیـن و آسمـان وجود دارد. در 
است: «قصـد  آمده  ده  آیه  اول  باب  افسسیان 
برسد،  فرا  معیـن  زمان  وقتى  که  بود  این  خدا 
در  چه   ، باشیم  که  جا  هر  در  را  ما  ى  همه 
آسمـان و چه بر زمیـن، با هم در مسیـح گرد 
آورد تا همـواره با خدا بسر بریم.» همچنین در 
رساله کولسیان  باب اول آیه بیست مى خوانیم: 
«در اثر کارى که مسیـح در حق ما انجام داد، 
خـدا راهى مهیـا کرد تا همـه چیز را، چه در 
آسمـان و چه بر زمین، بسـوى خود بازآورد؛ 
جان بازى مسیح بر روى صلیب و خونى که او 
داده  صلح  خدا  با  را  همه  ریخت،  ما  راه  در 

است.» 
   

به  زمین  و  آسمان  بین  اى  رابطـه  جا  این  در 
وجود آمده است همان طور که مسیح در انجیل 
متى باب ششم آیه ده، دعا مى کند:« اراده تو 
همان طور که در آسمان اجرا مى شود در زمین 
نیز اجرا شود.» به واسطه آمدن مسیح بر روى 

زمین رابطه جـدید بین زمین و آسمـان 
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 به وجود آمد که در آن آسمان با مسیح به زمین 
آمده است. با آمدن مسیح، پادشاهى آسمان ها 

بر روى زمین آمده است.

   بدین گـونه مى بینیم ایمـان داران به مسیـح  
هرچند که بر روى زمین زندگى مى کنند اما در 
دیگر هم  به عبارت  دارند  نیز حضور  آسمـان 
زمان بر روى زمین و در آسمان حضـور دارند. 
داراى  آسمان  زمین،  روى  بر  مسیـح  آمدن  با 
ساکنان جدیدى شده است. در عهد قدیم کسانى 
که مى میرند به سرزمین مردگان وارد  مى شوند 
اما بعد از آمدن مسیح به آسمان وارد مى گردند. 
در عهـد جدید آمده است که ایمانداران پس از 
مـرگ به بهشت مى روند (انجیل لوقا باب 23 
آیه43) و با خداونـد در خـانه آسمـانى زندگى 
خـواهنـد کرد (دوم قرنتیـان باب پنجم آیه 8) 

و در روز داورى از آسمان به 
زمیـن مى آیـد و آسمـان و 
زمین در یک هارمونى کامل
با یکـدیگـر قـرار خواهنـد 
گرفت و خدا با همه شکوه و

جـالل بر روى زمیـن همـان  
گـونه کـه در آسمـان اسـت 
خواهـد  بود و همه آفرینش
(آسمـان و زمیـن ) تخـت و
جایگاه خـدا خواهد شد و از

جـالل و شکوهش پرخواهـد 
      بود.

 

*آسمان جدید و زمین جدید:

1 - آن گاه آسمـانى تازه و زمینـى تازه دیدم.  
زیرا آسمـان و زمین نخستیـن ناپدید شدند و 

دیگـر دریایى وجـود نداشت.
را  تازه  اورشلیـم  یعنى  مـقدس  شهـر    -  2  
ماننـد  خـدا  جـانب  از  آسمـان  از  که  دیدم 
عروسـى که براى شوهـرش آراستـه و آمـاده 

شـده باشد به زیر مى آمـد. 
3 -  از تخت صداى بلندى شنیدم که مى گفت: 
اکنون خانه خـدا در میان آدمیان است و او در 
بین آنان ساکن خواهـد شد و آنان قـوم او، و او 

خـداى آنان خواهد بود.
4 - او هر اشکـى را  از چشمـان آن ها پاك 
خواهد کرد.  دیگر از مرگ و غم و گریه و درد 
و رنج خبـرى نخواهد بود، زیرا چیزهاى کهنـه 

در گذشتـه است.
 5 -  سپس آن تخت نشیـن گفت:  اکنون من 
همـه چیز را از نو مى سـازم.  و به من گفت:  
این را بنـویس زیـرا این سخنـان، راست است 
                         و مى توان به آنها اعتمـاد 

                         کرد. 
                       6 - به من گفت:  تمام شد، 
                        من الـف و یا، اول و آخـر
                       هستم …. ( مکاشفه یوحنا 
                        باب بسیـت و یکـم آیـات 

                        یک تا شش) 
                         

                                  آمین!
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   من آنجال (ن. عزتى) در خانواده اى فرهیخته 
در مکتبى پدرى اهل تاریخ و تحقیق و مطالعه 
بنام  دینى  با  آمدم  بدنیا  معلم  مادرى  دامان  و 
اسالم در شنـاسنامه ام که در واقع اولین ارث 
ناخواستـه و اجبـارى براى من بود. با ورودم 
به مدرسه با تحمیل عقـاید مذهبى و خشک از 
هاى  تبعیـض  ایران،  اسـالمى  جامعه  سـوى 
جنسیتى، مراسم مذهبى بى محتوا و اجبارى آن 
هم به زبانى دیگر (نماز جماعت در مدارس و 
مراسم دعاها از جمله زیارت عاشورا و دعاى 
کمیل، روزه دارى براى دختران نه ساله) مواجه 
شدم و اولین چالش ها در ذهنم شکل گرفت، 
اى  کتابخانه  منابع  و  پدرم  روشنفکرانه  نگاه 
ایشـان از همان ابتدا روحیـه پرسشگر مرا در 

جهت یافتن حقیقت بسیار یارى نمود.
   دنیاى نوجوانیم سرشار از اجبارهاى نامفهوم 
و غیر قابل پذیرش باورهاى دینى بود که مدام 
سرگشتگى و نا آرامى روحى مرا در پى داشت. 
روح حقیقت جویم همیشه به دنبال واقعیت بود  
اما هر چه این را در اسالم و کتب اسالمى و 
قرآن بیشتر جستجو کردم کمتر یافتم. اسالم و 
فرامین اسـالمى را  سراسر خشـونت، تناقض، 
به  یافتم.  بشرى و ضد زن  قوانین ضد حقوق 
دنبال راهى براى کم کردن فاصلـه ام با خالق 
هستى بودم بى واسطـه، بى التمـاس به امامان 
عرب ، بى ترس از وعده جهنمى سوزان بدون 
رحمت پروردگارى که اسالم نشانم مى داد. با 
گـذر زمان و مطالعـه و تحقیق و تفحـص این 
چالش ها  پر رنگ تر شد.  حاال دیگر نگاه من 
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صرفًا یک نگاه انتقـادى و سطحى به تناقضات 
اسالم نبود بلکه آگاهانه و با تمام قلبم به دنبال 
دست یابى به حقیقت ناب و راستیـن بودم. در 
راه و روش  و  مهربان  جست و جوى خدایى 
تا  را  تحصیـالتم  بین  این  در  زندگى.  صحیح 
مقطع فوق لیسانس در حوزه علوم انسانى ادامه 
دادم. کنکاش در سایر تاریخ ادیان مرا با دنیایى 
روشن و جدید آشنا کرد و باعث آشنایى من با 
گمشده روح و جانم گردید آرى من راه حقیقى 
و راستین و تنها راه نجات را در عیسى مسیح 
پیشواى  و  رهبر  هاى  گفته  خالف  بر  یافتم. 
و  جنگ  از  همه  که  قرآن  در  مسلمانان 
خونریزى، انتقام، خشم و غضب، کینـه و قهر و 
عداوت خداوندى خشمگین و بى گذشت ، به 
اسیرى بردن زنان و مردان و غارت و چپاول 
مال و اموال به جا مانده از دیگران در جنگ 
بغض  و  خشونت  سراسر  و  است  گفته  سخن 
است و نابرابرى میان انسان ها (زن و مرد) که 
همه مخلوق خدا یى مهربان و با عشق و محبت 
هستند، مسیح در کالم مقدس براى ما از مهر و 
محبت خدایى سخن مى گوید که چون پدرى 
خود  خطاکار  فرزند  بازگشت  منتظر  مهربان 
است، او را با گرمى و آغوش باز مى پذیرد و 
به ما یاد مى دهد که بدى را هرگز با بدى پاسخ 
ندهیم و با همه مهربان و باگذشت باشیم. من  و 
تمـامى زنان در مسیحیت است که مى توانیـم 
مسیحیت  دریابیم.  را  خود  ارزش  و  جـایگاه 
سرشار از آرامش و بخشنـدگى است ما مهر و   

محبت و عطـوفت را از خداى زنده خود  

مسیـح تنها راه نجات 

شهــادت ها 

شهادت ن. عـزتى



مسیـح یاد مى گیریم که چگونه با دشمنان خود 
رفتـار کنیم؛ بزرگ ترین و زیباترین درس را 
هنگامى که مسیح بر روى صلیب بود به ما داد 
در آن حال مسیح گفت:« اى پدر، این مردم را 
کننـد.»  مى  چه  دانند  نمى  که  زیرا  ببخش، 

(انجیـل لوقا باب بیست و سوم آیه 34)  
   بر خالف دین و شریعت اسالم که در آن، من 
بنده خدا نامیـده مى شدم پس از ایمان به مسیح 
و گشودن قلبم بر روى مسیح، شایستگى یافتم 
که فرزند خدا باشـم. اکنون قلب و جان من از 
به  القدس، به فیض و برکت ورود مسیح  روح 
زندگیم پر است و من سـکان زندگى خود را به 
او سپرده ام. اکنون که این سعادت و برکت، و 
این نجات را که از خداوندم  بهتر است بگویم 
مسیح دریافت نموده ام آن را نتوانستم تنها براى 
خود بخواهم و در ابتدا به خانواده و سپس به 
را  نجات  نیز  آنها  تا  کردم  بازگو  نیز،  دوستانم 
دانشگاه    در  تدریس  کار  به  من  کنند.  دریافت 
نیز مشغول هستم و تمام همت خود را به کار 
معرفت  جویاى  جوانان  تا  گیرم  مى  و  گرفته 
واقعى را تا حد بضاعت دانشى و در توانم است، 

با این چشمه نور و حقیقت آشنا کنم.
از  ایران  حکومت  هراس  دلیل  به  چند  هر     
منابع  مسیح،  به  ایمان  و  مسیحیت   گسترش  
برادران  و  خواهران  با  ارتباط  و  اطالعاتى 
دشوار  بسیار  کلیسا  به  رفتن  حتى  و  ایماندار 
است اما من با کمک منابع اینترنتى، و دوستان 
ایمـاندارم در خـارج از کشـور در کالس هاى 
آموزشى کتاب مقدس از طریق فضاى مجازى 
شرکت مى کنم که این کالس ها توسط یکى از  
از  همچنین  و  شود  مى  برگزار  خدا  خادمین 
تعـدادى سایت هاى اینتـرنتى بـراى باال بردن

   هرچه بیشتـر آگاهى ام استفاده مى کنم  و در 
    

دنیاى  در  که  صلیب  راه  مجله  از  زمینه  این 
مجازى، فیس بوك منتشر مى شود و همچنین 
موجود  صلیب  پیام  رادیو  در  که  هایى  درس 

هسـت بسیار استفـاده برده ام. 
   من بارها در کالس هاى تدریسم براى جوانان 
جویاى حقیقت و راستى، به قیاس بین شریعت 
اسالم و راه و آیین زندگـى در مسیـح پرداختـه 
و مى پردازم و این را وظیفه خود مى دانم که 
این مژده نجات و خبر خوش جاودانگى را به 
تا  برسانم،  نوعان و هم وطنان خود  گوش هم 
آنها نیز فیض عظیم خداوند را دریافت کنند. در 
آمده   15 آیه  شانزدهـم  باب  مرقس  انجیل 
پیام  و  بروید  دنیا  سراسر  به  باید  حال  است:« 

انجیل را به مردم برسانید.» 
   با توجه به این که بیان این مطالب خط قرمز 
جمهورى مستبد اسالمى ایران است و تا کنون 
تحت فشارهاى بسیارى قرار گرفته ام و بارها 
تهدید به اخراج از دانشگاه ، احضارهاى مکرر 
به حراست و دادن تعهـد نامـه هاى متعـدد به 
از   و  است  روشـن  راه  اما  ام،  شده  مسـؤلین 
خطرات هیـچ واهمـه اى نیست  به گونه اى که 
حتى فرزندم را که داراى عقـاید روشن است و 
ایمان به مسیح دارد  بارها در مدرسـه از جانب 
معلمین تحت فشار و تهدید و ارعاب و تحقیر 
قرار گرفته است، ولیکـن  باکى نیست زیرا که 
مقدس وعده  کالم  در  ماست. خداوند  با  خـدا 
تمام  که  دهید  تعلیم  ایشان  به  و  است:«  داده 
کنند.  اطاعت  ام،  داده  به شما  که  را  دستوراتى 
دورترین  حتى  بروید  که  جا  هر  باشید  مطمئن 
نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم.»   
( انجیـل متى باب 28 آیه 20) و در خاتمه این 
که هیچ کس نمى تواند به خـدا برسد مگـر به 
وسیله ى مسیـح، اوست عمانوئیل خدایى که با 
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کتاب  هاى  زیبایى  ترین  بزرگ  از  یکى     
آن  در  آیه  دو  که  است  واقعیت  این  مقدس 
وجود ندارد. پیـش از هر چیز در کتاب مقدس 
هیـچ آیه اى وجـود ندارد که در آن مسیـح از 

کسى پرسیـده باشد که: 
مقـدار  چه  هستنـد؟  چـه  تو  گنـاهان   »    
هستند؟ تحـت چه شرایطى بودند؟ با چه کسى 
بـودند؟ به من بگـو که آیا گنـاهانت شامـل 
ناچیز  اهـانت هاى  قابـل اغمـاض و  گناهان 

مى شد و یا جرایـم بزرگ.»
   در عوض کتاب مقـدس به ما مى گـوید که 
مسیح از نزد شخصـى به نزد شخـصى دیگـر 
رفتـه، مى گفت: « آسـوده خاطر باش پسـرم، 
آسـوده خاطر باش دخترم، گناهانت بخشـوده 
که  کنـد  سـؤال  ایشـان  از  که  آن  بى  شـد» 
گناهانشان چه بوده است. هم چنیـن در مورد 

گذشتـه تان نیز سـؤالى نمى کنـد.
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   ثانیـًا هیـچ موردى در کتاب مقـدس وجود 
نـدارد که طـى آن کسـى از مسیـح پوزش یا 

بخشـش بطلبـد. 
   بعـد از شـام آخر، همـه ى رسوالن به استثنا 
کرد.  انکار  را  او  پطـرس  گریختنـد؛  یوحنـا، 
را  کرده  قیـام  خداونـد  ایشـان  که  هنگـامى 
مالقات کردند، دل پسنـد مى بود اگـر ایشان 
مى گفتند که «متأسفیم». اما این کار را نکردند. 
   این بدین خاطـر بود که هـر که بر چهـره ى 
و  فهـم  آنقـدر  آن  در  نگـرد،  مى  مسیـح 
محبـت مى بینـد که از پیش مطمئن مى شـود 
که او « همـه چیـز را بخشیـده است.» مسیح 
من  نجات  خواهان  من  خـود  از  بیش  خیلى 
به  که  دارد  آرزو  من  از  بیش  خیلى  او  است. 
سـریع  خیلى  باید  انسان  یک  بروم.  آسمـان 
بدود تا از خـدا دور شود زیرا که او با تمـام 

برکاتش به دنبـال وى روان است.
این دو آیـه اى که در کتـاب مقـدس     به     
نمى باشنـد تکیه کنیـد. ایمان داشتـه باشیـد 
که او گناهان شما را بر علیه شما نگاه نمى دارد 
را  شمـا  که  است  این  او  آرزوى  منتهـاى  و 

بیـامرزد.
                         آمین!

*چـون کـه او با مـا 
ناسپـاسـان  و بـدکـاران 

مهـربان اسـت.* 
لوقا باب ششـم آیه 35 
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به نام خداوند هستى بخش و درود بى پایان به یگانه 
فرزند او مسیح که حقیقت مطلق است؛ او که از مریم 
باکره زاده شده و پیام آور صلح ودوستى در دنیا است. 
او محبت است ودر دنیا همه چیز را به آرامى و صلح 
دعوت مى کند. مسیح منبع نور است  و اوست که به 
اوج  در  زندگى،  بدترین شرایط  در  که  آموخت  من 
روزهاى تاریکى و نا امیدى، نور و امید هست. مسیح 
آن نور است که چشمان نابیناى مرا، رو به حقایق بینا 
کرد و مرا حیاتى دوباره بخشید. من اعتقاد راسخ دارم 
که مسیح خداى نجات و منجى عالم و برقرار کننده 
صلح و آرامش در دنیا است. به امید صلح و آرامش 

جهان در نام پدر، پسر و روح القدس آغاز مى کنم.
   من مهشیـد فتاحى، قبل از ایمان به مسیح، فردى 
مسلمان بودم.من با مسحیت از طریق یکى از دوستانم 
آشنا شدم. با توجه به تجربه شخصى که از دین اسالم 
داشتم، دید مثبتى به ادیان نداشتم اما اتفاق مهمى در 
زندگیم رخ داد که من با تمامى جان وقلبم به مسیح 
خداى شفا ایمان آوردم. اتفاق ناگوارى که زندگى مرا 
در بر گرفت، بیمارى مادرم، عزیزترین شخص زندگیم 
بود. در کمال ناباورى، براى چند ساعتى مادرم ناگهان 
حافظـه اش را از دست داد و هیج چیـز به خاطـر 
نمى آورد. من که بسیار نگران بودم توانستم قرارى با 
دکترى متبحر ترتیب دهم و بعد از معاینه مادرم توسط 
پزشک و انجام آزمایشات، مشخص شد که دو تومور 
در مغز مادرم رشد نموده است. طبق تشخیص و نظر 
قرار  بدى  بسیار  جاى  در  تومورها  معالج،  پزشک 
که  بودند  مصمم  و  بودند  بسیار خطرناك  و  داشتند 
مادرم باید سریعًا تحت عمل جراحى قرار گیرد در 
داشت.  خواهد  وخیمى  عواقب  صورت  این  غیر 
در  من  و  شد  نمى  عمل  به  راضى  مادرم  متأسفانه 
شرایط روحى بسیار بدى قرار داشتم. داستان بیمارى 
خطرناك مادرم را براى دوستم که ایماندار بود، گفتم 
و از او خواستم تا براى مادرم دعا کند. در این شرایط 

    خود را نیازمند به یک منبع روحانى

مى دیدم،نمى دانستم به کجا 
بـروم و از چـه کسى کمک 
بخواهم.مادرم حالش بد بود 
و در شبى او را به بیمارستان
 بردیم و پزشـکان گفتند که 

باید بسترى شده و سریع عمل شود وگرنه سکته مغزى 
خواهدکرد. آن شب تا صبح درکنار بسترش دعا کردم 
تا  خواستم  کمک  مسیح  از  دل  و  جان  همه  با  و 
مشکالت را از دوشم بردارد و مادرم را شفا دهد. از 
فرط خستگى، در پایین تخت مادرم به خواب رفتم. 
بیمارستان  بر روى تخت  مادرم  که  در خواب دیدم 
است در حالى که ملحفه سفیدى روى اوست و من که 
نمى دانستم او زنده است یا نه به شدت مى گریستم و 
احساس غم بزرگ و تنهایى همه وجودم را پر کرده 
بود که درب اتاق باز شد و مردى با چهره اى نورانى 
داخل شد و ملحفه را از روى مادرم برداشت. مادرم 
در حالى که لبخند مى زد بلند شد. او به من و مادرم 
گفت: نگران نباشید، مشکالت به پایان رسید. حس 
غریبى داشتم؛ پرسیدم: کى هستید؟ گفت: من نجات 
دهنده هستم. از خواب پریدم و آن خواب را براى 
دوست ایماندارم گفتم. او گفت : آن مرد، مسیح بوده، 
دعاهاى تو را شنیده و خودش را بر تو مکاشفه نموده، 
تو انتخاب شده اى و مادرت شفا خواهد یافت. باور 
نکردم و تصور کردم براى دلخوشى من مى گوید. آن 
روز دکتر به مادرم داروهاى جدیدى داد و او مرخص 
شد. بعد از معاینات متعدد و بررسى پرونده پزشکى 
او  ماه  چند  براى  داروهایى  معالجش،  دکتر  مادرم، 
تجویز نمود و بنا شد بعد از این دوره درمانى، براى 
انجام آزمایش و معاینه مراجعه کنیم. اتفاق عجیب این 
هیچ  آزمایشات،  انجام  و  دوره  این  از  بعد  که  بود 
تومورى در مغز مادرم دیده نشد و مادرم بهبود یافته 
بود. آن زمان خواب خود را به یاد آوردم و یقین یافتم 
که مسیح خداى شفا، مادرم را نجات داده است. آرى 
خداى زنده صداى مرا شنید و پاسخ گفت و من نیز در 
قلب خود را به روى خداوندم مسیح گشودم و با همه 

جان و قلب به خداى نجات ایمان دارم.
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   «حنـا» به معناى فیض یافته و یا مورد 
لطف قرار گرفته است. او همسـر القانـه از 
شیـرین  طعـم  که  زنى  بود.  الویان  نسـل 
داشتن فـرزند را نچشیده بود ولى طعم تلخ 
سرزنـش را، به خاطر نازا بودنش، چشیده 
بود. هرچند او دل شکسته و نا امید بود اما 
به خداوند و قدرت عظیم او ایمان داشت و 

همیشـه در دعا بود. 

   
   در کالم مقدس مى خوانیم:« وقتى آنها در 
غذا،  صرف  از  پس  روزى  بودند،  شیلـوه 
حنا برخاست و به خیمه ى عبادت رفت و 
با غمى جانکاه به حضـور خداوند دعا کرد 
عیلى  موقع،  این  (در  گریست.  تلخى  به  و 
کاهن کنار در ورودى خیمـه ى عبـادت در 
(اول  بود.)»  نشستـه  خود  همیشگى  جاى 

سمـوئیل باب یکم آیات 9 و 10) 
   عیلى کاهن، وقتى حنـا را در این حالـت 

دید او را مورد قضـاوت قرار داد. 
   حنا نذر کرده، گفـت: « اى خداوند قادر 
متعال، به حال زار من توجه نما. کنیـز خود 
اجابت  را  او  دعـاى  و  نکن  فرامـوش  را 
فـرما. اگر پسرى به من عطا کنى، او را به 
تو تقدیم مى کنم تا در تمـام عمر خود وقف 
باشـد و مـوى سرش هرگـز تراشیـده   تو 
نشود.» ( اول سموئیل  باب یکـم آیه 11)  
   حنـا در قلبش با خدا سخن مى گفت اما 
عیلى کاهن به ظاهر او نگاه کرد. (در اول 
است  آمده   7 آیه  شانزدهم  باب  سموئیل 
به  خداوند  اما  نگرد  مى  ظاهر  به  انسان 

قلب).
کرد  داورى  اشتباه  به  را  او  کاهن     عیلى 
چون فکر مى کرد که حنا مست است ولى 
کاهن   عیلى  به  نسبت  حنـا  برخورد  چقدر 
توأم با احتـرام و فروتنى بود که پاسـخ داد: 
«نه اى سـرورم، من مست نیستم بلکـه زنى 
دل شکستـه ام. من دعا مى کردم و غم خود 
را با خداونـد در میان مى گذاشتـم. گمان 
اول   ) هستم.»   میگسار  زنى  من  که  نکن 

سمـوئیل باب یکم آیات 15 و 16) 
عیلى  از  خداوند  که  بینیم  می  بعـد  و     

استفـاده کرده تا به حنـا جواب دهد.

*حنا زنى دل شکسته 
                            که تسلى  یافت!* 

زنان در کتاب مقدس 
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عیلى گفت:« خداى اسرائیل، آن چه را از او 
خواستى به تو بدهد! حال، به سالمتى برو!» 
خوشحالى  با  و  کرد  تشکر  عیلى  از  حنا 
برگشت و غذا خورد و دیگر غمگیـن نبود. 

( اول سموئیل باب یکم آیات 17 و 18) 

   چقدر حنا به خداوند اطمینان داشت، که 
خدا مى شنـود و در زمان معین عمل خواهد 
کرد چون زمانى که از عیلى کاهن این سخن 
ایمان  و  کرد  باور  وجود  تمام  با  شنیـد  را 
داشت که مى شود و شد (او جواب ایمانش 

را دریافت کرد). 
   کمى بیندیشیـم، او ابتـدا با غم و اندوه به 
بعـد  آیه  ولى در چنـد  آمـد  حضـور خدا 
به  امید  از  پر  او شـادمان و  مى خوانیم که 

خانـه اش بر مى گردد.
    چه چیزى در این زمان رخ داد که او این 
چنین امیدوار و شاد شد؟ (دعایى با ایمان ) 
از طریق دعـا همه چیز عوض مى شود. در 

دعا قـدرت هست.
   حنا در دعایش از خدا پسرى درخواست 
کرد و دقیقـًا در همان لحظـه ى دعا، یعنى 
قبل از دریافت جواب دعایش، پسرش را به

   خداوند تقدیم کرد. چه اطمینانى!  

دلى  با  که  اید  کرده  تجـربه  تاکنـون  آیا     
شکستـه به حضورش آمده و بعـد از سخن 
گفتن با او تسلـى یافته و با اطمینان واعتماد 

به او، دگرگون شـده و شاد شوید؟
   حنـا در دعاى اولش، آرام و زیر لب و با 
نا امیدى و اندوه به حضـور خدا آمد ولى در 
فصل دوم  مى خوانیم که حنـا  با صداى بلند 
سـروده اى زیبا و پر از شادى را به خداوند 

تقـدیم مى کند. 
   نکات فراوانى درباره حنا هست که اگر 
تمایل داشته باشید مى توانید در فایل صوتى  

رادیو پیام راه صلیب آن را دنبال کنید.
حضور  به  ایمانى  و  صدایی  چه  با  ما     
خداوند آمده و مى سراییـم و دعـا مى کنیم؟ 
آمین که با صـداى بلنـد و شادمانه و پر از 
اطمینـان، در هر شرایطى  براى خداونـدمان 

بسـراییم .            
                       آمین!
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وبسا انبیاء کذبه ظاهر شده، بسیارى را گمراه کنند. 
و به جهت افزونى گناه محبت بسیارى سرد خواهد 

شد. لیکن هرکه تا به انتها صبر کند، نجـات یابد.
  انجیل متى باب بیست و چهارم آیات 11 تا 13

برازجان در خانواده     من احمد درسرا در شهر 
دنیا  به  مذهبى  فرائض  انجام  به  متعهد  و  مسلمان 
آمدم. بنا به تربیت متعصبانه، که تنها راه نزدیکى به 
دانستند  مى  فرائض  این  فکر  بدون  انجام  را  خدا 
رشد کردم  و از روى عادت و اجبار این کارها را 
انجام مى دادم  در حالى که هرگز نزدیکى به خدا 
را احساس نکردم. والدینم مرا همیشه از خداوند 
از  بودند؛  ترسانده  عبادات  این  ندادن  انجام  براى 
آتش سوزان جهنم و سرب مذاب و هزاران اعمال 
سختگیرانه و ترسناك .... همیشه از خانواده شنیده 
بودم که دروغ و تهمت گناه بزرگى است البته این 
و هیچ  بود  فقط درحد حرف  زیبا،  بسیار  سخنان 
کس به آن عمل نمى کرد. شاهد بودم که چگونه 
آنان به راحتى روزانه به یکدیگر دروغ مى گویند، 
غیبت مى کنند و تهمت مى زنند اما در شب هاى 
قدر در مساجد تا صبح قرآن را به سر گذاشته و 
ازخداوند بخشش مى خواستند و با گریه و التماس 
ائمه مى خواستند که خداوند  و واسطه قرار دادن 
انتقام گیر آنها را به جهنم نیاندازد اما بعد از اتمام 
آن شب ها دوباره آن رفتار ناپسند، قهر و کینه را 
از سر مى گرفتند. این دوگانگى رفتار من را سر 
درگم کرده بود و در ناخودآگاهم به دنبال خدایى 
بخشنده بودم که به هنگام پشیمانى از گناهانت تو 
اتمام  از  بعد  ببخشد.  و   بپذیرد  باز  آغوش  با  را 
درسم در یکى از ادارات مشغول به کار رانندگى و 
طریق  از  پیش  سال  سه  حدود  شدم.  سرویس 
اینترنت و فیسبوك مجله راه صلیب با مسیحیت 
آشنا شدم. معجزه اى رخ داده  بود که من با کتاب 
مقـدس آشنا شوم. ابتـدا از خواندن کتاب مقـدس 
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در اسالم شناخته بودم،
میترسیدم که با خواندن 
 انجیل، او مرا مجازات
نمایـد و بر من خشـم

گیرد. هرچه بیشتر کالم 
قلبم حضـور خدایى  در  خـواندم  مى  را  مقـدس 
که  محبت  با  خدایى  کردم.  مى  حس  را  مهربان 
کند،  مى  فـدیه  من  گناهان  براى  را  خـود  فرزند 
خدایى بسیار مهـربان که همیشه و همه جا با من 
است و در سختى ها هرگز مرا به حال خود رها 
نمى کند و من مى توانم فرزند او باشم. حدود یک 
در  خانگى  کلیساى  یک  به  که  است  نیم  و  سال 
و  گرفتم  تعمید  نوروز 1396  در  روم.  مى  بوشهر 
اول از همه ایمان آوردنم را به همسرم گفتم که در 
به  نه  نیز  او  چون  شدم  دچارمشکل  او  با  ابتدا 
خواست خود، که به جبر خانواده مسلمان بود و به 
از  وحشت  و  ترس  بذر  و  مذهبى  تعلیمات  دلیل 
خداوندى بسیار انتقام جو که از دوران بچگى در 
دل ما کاشته مى شود، او نیز دچار دلهره شده بود 
و فکر مى کرد که من کافر شده ام. اما به تدریج با 
کمک روح القدس که راهنماى من در زندگى شده 
بوداو نیز تحت تأثیر تغییر رفتارهاى مثبت اخالقى 
و رفتارى و گفتارى من شد و با دعا نمودن، قلب 
همسرم توسط خداوندم مسیح لمس شد و او نیـز 
دریچه ى قلبش را بر مسیح گشود و مدت شش 
ماه است که همسرم نیز با من در کلیساى خانگى و 
به  است.  و همـگام شده  همـراه  پرستش خداوند 
راستى که خداوندم، خود فرزندان گمشـده اش را 
را  خود  قادریم  ما  که  اوست  فیض  با  و  یابد  مى 
فرزند او بدانیم و او را پدر، خوانده و با اطمینان و 
قاطعیت بگوییم که گناهان ما به دلیل قربانى شدن 
یگانه فرزندش بر روى صلیب بخشوده شده است 
و ما حیات جاودان داریم و در روز داورى ما نیز 

دست راست خداوند خواهیم بود. 
   از خداوندم مسیح نجات همگان را مى طلبم و 

در نام پرقدرت او صلح و آشتى را براى تمام 
                جهـان خواستارم.     آمین!  

شهــادت ها 

مسیح خداوند نجـات
شهـادت احمــد درسـرا



پس فرشته نزد او داخل شده، گفت:« سالم بر تو اى 
نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان 

مبارك هستـى.» انجیل لوقا باب اول آیـه 28 
 من اکرم زیارتى در شهر برازجان در خانواده اى 
مسلمان به دنیا آمدم و با تعلیمات اسالم رشد کردم. 
از 9سالگى به من گفته شد که به سن تکلیف رسیده 
و انجام فرائض دینى بر من واجب شده است. روزه 
در گرماى طاقت فرساى برازجان براى کودکى 9 
ساله بسیار دشوار بود اما از آن جایى که از خدا تا 
حد مرگ مى ترسیدم که مبادا از من خشمگین شده 
و مرا عذاب کند و با وحشتى که از جهنم و آتش 
سوزان داشتم روزه مى گرفتم.به من یاد داده شد بود 
که باید بى چون و چرا آنچه را خدا در قرآن گفته 
عنوان  هیچ  به  و  دهم  انجام  و  کرده  اطاعت  است 
اجازه فکر کردن نداشتم وگرنه مشرك و کافر بودم. 
آنچه از تعالیم اسالمى یاد گرفته بودم تفاوتى بزرگ 
بین مرد و زن بود. در اسالم مرد کامل است و زن 
که  هرگونه  و  هستند  زنان  مالک  مردان  و  ناقص 
مایل باشند مى توانند با آنان رفتار کنند. مى توانند 
چهار زن اختیار کنند و زنان حق اعتراص ندارند و 
از همه غیر انسانى تر این که خون یک مرد معادل 
دو زن است. یک زن هیچ منزلتى در خانه و اجتماع 
اجازه  حتى  همسرش  ندهد  اجازه  مرد  اگر  ندارد. 
بى  و  نابرابرى  این  ندارد.  را  خانه  از  رفتن  بیرون 
عدالتى مرا آزار مى داد و در درونم آشوب ایجاد 
مى کرد اما از آن جایى که این فرامین خدا بود من 
بایدسکوت مى کردم، مى پذیرفتم و مخالفت نکنم. 
تا این که روزى همسرم به من گفت که مى خواهد 
در موردى با من صحبت کنـد. تعجب کردم چون تا 
آن زمان نشده بود که با من صمیمانه صحبت کند. 
او صحبتش را با عشق و محبت و از خدایى زنده و 
بخشنده صحبت کرد و بااشتیاق مرا ازطریق اینترنت 
   مجله راه صلیب آشنا کرد.من بسیار ترسیده بودم 

      وشروع به مخالفت کردم. با گریه

 

از خدا مى خواستـم که
او به راه راست برگردد.
جرأت نمى کـردم که با 
خانواده ام حرفى بزنـم 
چون عاشـق او بودم و

از این که او را کافر و ملحد بدانند، مى ترسیدم. با 
تهدید به جدایى و رفتارهاى عصبى مى خواستم که 
احمد را از ادامه راه منصرف کنم اما او با رفتارى 
آرام و با مهربانى صادقانه  از مسیح برایم مى گفت 
من  ولى  بخوانم  را  خدا  کالم  تا  کرد  مى  وتشویق 
اراده  و  اما خواست  کردم.  مى  مقاومت  سرسختانه 
خداوندم باالتر از همه اراده ها است و قلب احمد از 
روح القدس لبریز شده بود، مرا بشارت مى داد و من 
که شاهد تغییرات جدى در رفتار و گفتار احمد شده 
بودم نیز خواندن کالم را آغاز کردم. او دیگر تندخو 
تر  مهربان  بسیار  فرزندم  و  با من  و  نبود  و عصبى 
شده بود. وجودش سرشار از آرامش شده بود و این 
بود.  انداخته  سایه  خانه  جاى  همه  در  آرامش 
دریافتم که این همه آرامش و خوبى از ایمانش به 
مسیح و عمل به کتاب مقدس است. برآن شدم که با 
او به کلیساى خانگى بروم. اکنون حدود شش ماه 
است که ما هر دو در کلیساى خانگى به همراه دیگر 
پرستشى  سرودهاى  و  دعا  خواندن  با  ایمانداران 
وجودمان  چنان  آن  و   ستاییم  مى  را  خداوندمان 
لبریز آرامش مى شود و به خداوند نزدیک مى شویم 
که این را هرگز در مکان هاى مقدس اسالمى تجربه 
نکرده بودم. خداوندمان مسیح را ستـایش مى کنیـم 
و  او  را  با شادى مى خوانیم و مى سراییم که ما را 
انتخاب کرد و ما به خود مى بالیم که اکنون فرزندان 
خدا هستیم. من با ایمان مسیح توانسته ام جایـگاه 
مهربانى،  که خداى من خداى  این  و  بیابم  را  خود 
عشق و محبت است نه خداى انتقام. من با ایمان به 
مسیح ایمان دارم که به حیات جاودان رسیـده ام . 

   در نام قدوس وپرجـالل خداوندم مسیح صلح و 
آرامش را براى تمام جهان و جهانیان خواستـارم.

                      
Rahe Salib                                   آمین!

مسیــح آب حیـات
شهـادت اکـرم زیارتى

شهــادت ها 
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   پیمان در سال 1968 میالدى در یک خانواده 
ایران  در جنوب  واقع  آبادان  در شهر  مذهبى  غیر 
متولد شد. او هیچ عالقه و تمایلى به اسالم نداشت 
بود.  حقیقت  یافتن  جستجوى  در  شدت  به  ولى 
احساس تنهایى و پوچى روز به روز در او بیشتر 
مى شد تا جایى که وى تصمیم به خودکشى گرفت. 
او گاه گاهى کتاب مقدس را مى خوانده است ولى 
از کالم سخن  آیاتى  درباره  با وى  یک روز خدا 
گفت. از آن لحظـه به بعد کتـاب مقدس براى وى 
جایگاه بسیار ارزشمندى یافت و در سال 1999م. 
خـدا افکار وى را دگرگون ساخت به گونه اى که 
باعث شد وى معنا و مفهوم زندگى را درك کند. او 
و  آورد  به دست  اش  زندگى  در  آرامش جدیدى 

انجام اراده خداوند هدف زندگى اش شد.
*چگونه به موقعیت فعلى در سمت کشیش و 

خادمى کلیسا رسیدید؟

   در واقع به صورت طبیعى و خود به خود اتفاق 
که چیزى  کردم  مطالعه مى  را  یوحنا  انجیل  افتاد. 
عمیق در درون من به وجود آمد، مانند آتشى که 
در من مى سوخت و باعث شد کامًال متحول شوم. 
احساس مى کردم این همان چیزى بود که سال ها 
در جستجویش بودم و آن همان کالم خدا بود. از 
آن زمان یعنى سال 1999 م. بود که شروع کردم به 
صحبت کردن با اطرافیانم با شور و اشتیاق فراوان 
راجع به آنچه که دریافت کرده بودم. در آن زمان 
 (Den Bosch) گروه ایمانداران ایرانى تنها در شهر
و آلمره (Almere) بودند. بعدها به آمستردام آمدم 
پنطیکاستـى  کلیسـاى  از  م.   2012 سـال  در  و 
دعا  بار  چندین  هم  آنها  کردم.  کمک  درخواست 

کردند تا بتوانند به خارجى ها کمک

و خدمتى کنند. مالقات ما با آنان در واقع جواب 
مراسـم  که  بود  زمـان  آن  از  و  بود  دعاهایشان 
کلیسایى براى ایرانیان آغاز شد. هر هفته حدود 70 
نفـر براى مراسم کلیسا حضور به هم مى رسانند. 
کلیساى ایرانى به سرعت در حال رشد و گسترش 
در سطح جهان است. بسیارى از آنان در جستجوى 
یافتن حقیقت و هویت خود هستند. آنها همیشه در 
هویت  بین  تناقـض  نـوعى  کردن  تجـربه  حال 
خودشان و اسـالم هستند. خدا مى خواهد ایرانیان 

را اکنـون نجـات دهد.

خدمت  و  رسالت  ترین  مهم  شما  نظر  از   *
رسانى تان در راه مسیحیت چیست؟

   مهم ترین کار تعلیـم و آموزش دادن به نوکیشان 
ایمـان مى آورند ولى  مـردم خیلى سـریع  است. 
بسیارى از آنان در مسیر ایمانشان متوقف مى شوند 
یا از ایمانشان دست بر مى دارند. بنابراین کارى که 
و  اصول  آنان  به  که  است  این  دهیم  مى  انجام  ما 
مبانى ایمان یعنى تثلیث، بخشش و مفهوم و معناى 
جلسات  آن  راستاى  در  دهیم.  آموزش  را  محبت 
بحث با رهبران کلیسا نیز از اهمیت بسیار زیادى 
از  ایمـان  نو  افراد  از  بسیـارى  است.  برخوردار 
باید  که  برند  مى  رنـج  روانى  و  صـدمات روحى 
درمان شوند.  آموزش  در زمینه ازدواج نیز واجب 
و ضرورى است. چون خیلى از افرادى که به هلند 
مى آیند از هم جدا مى شوند. از دیگر خدمات ما 
اطالع رسانى و آموزش گسترده به صورت مجازى 
اسکایپ،  بوك،  فیس  هایى چون  از طریق رسانه 

شبکـه هاى ماهواره اى و تلفن است.
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مصاحبــه باپیمـان شعبانلرى  
همـراه با کلیسـا ها

مصاحبه با پیمان شعبانلرى کشیش کلیساى ایرانى "نوید رهایى" درشهرآمستـردام 
هلند. این مصاحبه در کلیساى پنطیکاستى آمستردام، محل گردهمایى مسیحیان در 

روز یکشنبه انجام گرفته است. 



بوده  اید چه  داشته  اى که  تجربه  زیباترین   *
است؟ 

ما  که  هستند  آنالینى  هاى  پیام  شان  زیباترین     
تقریبًا به صورت روزانه دریافت مى کنیم. به عنوان 
مثال فردى که در شرف خودکشى بود ولى زمانى 
دید،  مجازى  هاى  رسانه  از  یکى  در  مرا  پیام  که 
چنـان تحت تأثیـر قرار گرفت که به دنبـال آدرس 
وب سایت رفت. سپس در آن جا در مورد مسیح 
خواند، جایى که کـالم مى گوید « ما مى توانیـم 
عیسى مسیح را به قلبمان دعوت کنیم»؛ اتفاقى که 
در مورد وى افتاد و از آن به بعد او یکى از پیروان 

مسیـح شد. 
   مثال دیگرى که داشتیم یکى از افسران ارتش بود 
که خود مسلمان بود و به دیگر افسران تعالیم اسالم 
را آموزش مى داد ولى زمانى که پیـام مرا شنید و 
فهمید که مسیح همان حقیقت و حیات است، پرسید 
دیگر هیچ  که  او مى گفت  کند؟  باید چه  که حاال 
اعتقادى به دروسى که به افسـران آموزش مى داد 
ندارد و در ادامه روح القـدس به او نشان داده بود 
کدام یک از افسران براى شنیـدن کالمش آماده و 
به  کرد  شروع  او  جهت  همین  به  هستند،  مستعـد 
صحبت نمودن با هر یک از آنان در مورد مهم ترین 
دروس کتاب مقدس، بدون اشـاره به ذکر این نکته 

که آن مطالب از کتاب مقـدس مسیحیان هستند.

(کلیساهاى  مهاجر  کلیساهاى  شما  نظر  *به 
غیرهلندى) چگونه مى توانند براى کلیساهاى 

هلندى نقش مفیدى ایفا کنند؟

   همیشه این گونه بوده است که هر وقت انسان ها 
مشـکلى داشتند، به جستجوى خدا مى رفتند. طى 
قرون گذشتـه مسیحیت به همین سبب در سراسر 
اروپا گستـرش پیدا کرد. در حالى که اآلن مردم 
  فکـر مى کنند دیگر نیازى به خـدا ندارند. در  

    

عوض بر این باورند که ایمـان مفهـومى است متعلق  
به گذشتـه و در زمان حـال جایگاهى ندارد. ولى 
ما مسیحیان مهاجـر توانستیم حامل این پیام باشیم 
که ایمان فقط متعلق به گذشته نبوده بلکه هم اکنون 
نیز وجود دارد. ایرانیان با پیشینه اسـالمى به مسیح 
ایمان مى آورند درست همانند ایمانداران در زمان 
ظهـور مسیحیت.  همان گونه که مبلغین اروپایى در 
زمان هاى گذشتـه پیام مسیـح رادر سرتاسر جهان 
از  آنان  طریق  از  پیغام  این  اکنون  هم  بردند،  مى 
سرتاسر دنیا به جهـان غرب برده مى شود تا آنان 

ایمـان از دست رفتـه خود را باز یابند.
*در چه مواردى کلیساهاى مهاجر به کمک و 

حمایت نیاز دارند؟

   ما از همکارى و مشارکت کلیساى پنطیکاستى 
بسیار خوشحال و راضى هستیم چرا که با در اختیار 
قرار دادن محلى براى اجراى مراسم هفتگى کلیسا و 
ما  به  شایانى  کمـک  کار  دفتـر  عنوان  به  همچنین 
کرده اند. اگر کلیساهاى هلندى بیشترى از این نمونه 
براى  بزرگى  برکت  خود  نوبه  به  بگیرند،  سرمشق 
کلیساهاى مهـاجر خواهد بود. آموزش و تعلیـم به 
باالیى  اهمیـت  از  نیز  مهـاجر  کلیساهاى  رهبران 
برخوردار است. چرا که آنان قادر خواهنـد بود با 
توجه به بهره مندى از یک پیشینه فرهنگى مشترك، 
مبانى و تعالیم مسیحیت را بهتر به نوکیشان آموزش 
دهند. اما یک مشکل فرهنگى که در این میان وجود 
دارد این است که کلیساهاى ایرانى بعضًا یکدیگر را 
قبول ندارند؛ در حالى که مهـم ترین مسأله همکارى 
و مشارکت با یکدیگر مى باشد تا به نوبه خود نیز ، 
براى  شایستـه  و  خوب  مثـالى  شاهـد  و  نمـونه 
دیگران باشیم. اآلن همان زمان مناسب براى بیدارى 
ایرانیانى است که در سراسر جهان پراکنده شده و به 
دنبال شناخت حقیقت هستند؛ به همین سبب است 
که باید از این فرصت استفـاده کنیم و پیـام خوش 
رهایى از طـریق عیسى مسیـح را به گـوش افـراد 

              بیشتـرى برسانیم.         آمین!  
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همـراه با کلیسـا ها



As for us we proclaim the crucified 
Christ ,...

1Corinthians 1:23 - 24

ولى ما مسیح مصلوب را وعظ مى کنیم
که فراخواندگان را، ... قدرت خدا و حکمت خداست. 

اول قرنتیان 1: 23 و 24
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   شمـا عزیزان مى توانید لیست بسیار خوبى از کلیساهاى فارسى زبان و کلیساهایى با ترجمه 
فارسى را در وب سایت Gave به آدرس زیر پیدا کنید: 

     https://www.gave.nl/bibliotheek/anderstalige-kerkdiensten

  A  very good list of  Farsi churches and  churches with  Farsi  translation
you can find at the website of Gave

     https://www.gave.nl/bibliotheek/anderstalige-kerkdiensten
   


