
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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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. 
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   در انجیـل لوقا باب دوم  در آیـات 41 تا 44 
مى خوانیم که : «والـدین عیسى هر سـال براى 
اورشلیم  به  پســح  عیـد  مراسـم  در  شـرکت 
مى رفتند. وقتى عیسى دوازده ساله شـد، طبق 
رسـم یهـود، او را نیز همراه خود بردند. پس از 
پایان ایام عیـد، عازم ناصـره شدند. اما عیسى 
بدون اطالع یوسف و مادرش، در اورشلیم ماند. 
آنان روز اول متوجه ى غیبت او نشدند، چون 
فکـر مى کردند که او در میـان هم سفـرانشان 
است...» چرا یوسف و مریـم عیسى کوچولو را 
و جمعیـت  ازدحـام  علت  به  آنان  کردند؟  گم 
زیادى که در اورشلیم جمع شده بودند مسیح را 

گم کردند. 

   وقتى دنیـا و محیـط اطراف و پیرامون ما با 
همه شلوغى هاى برنامه هاى زندگى بر افکار ما 
حاکم مى شود حضور عیسى مسیح در زندگى 

ما کم رنگ مى شود. 
   در رساله یعقـوب باب چهارم آیه چهار آمده 
وفایى  بى  همسـران  چون  هم  شما   » است: 
هستیـد که بـه دشمنـان شـوهـرشـان عشـق  
مى ورزند. آیا متـوجه نیستید که اگر با دشمنان 
دوستى  دنیا  این  ناپاك  هاى  لذت  یعنى  خدا، 
نمایید، در واقع با خدا دشمنى مى کنید؟ پس هر

      که مى خـواهد از خوشى هاى  

ناپاك این دنیـا لذت بجـوید، دیگر نمى تـواند 
دوست خدا باشـد.»

   هم چنین در رساله اول یوحنا باب چهارم آیه 
4 نیز به این نکته اشاره دارد و نیز در رساله اول 
یوحنا باب پنجم آیات 4 و 5 چنین مى خوانیم: 
« زیرا هر فـرزند خدا مى تواند احکام خدا را 
به جا آورد و با ایمان و توکل به مسیح، بر گناه 
و لذات ناپاك دنیا غلبه کند. فقط کسى مى تواند 
دارد  ایمان  که  یابد  غلبه  آلـود  گناه  دنیـاى  بر 

عیسى به راستى فرزند خداست.»
   غفلت و بى توجهى یوسف و مریم سبب شد 
که عیسى کوچولو را گم بکنند. (انجیل لوقا باب 
دوم آیات43 و44) غفلت و بى توجهى ما سبب 
مى شود که عیساى واقعى را گم کرده و با عیسى 
و رؤیاى ذهن خود مشغول شویم.  واقعى  غیر 
(رساله عبرانیـان باب دوم آیه 3 و انجیل لوقا 

باب دوم آیه 44).
   عدم شناخت مسیح در رسالت اصلى او سبب 
گردید که یوسف و مریم عیسى را گم کنند. در 
انجیل لوقا باب دوم آیات 49 و 50 مى خوانیم: 
«عیسى پاسخ داد: چه لزومى داشت براى پیدا 
برویـد؟ مگـر  این سـو و آن سـو  به  کردنـم، 
نمى دانستید که من باید در خانه ى پدرم باشم؟ 

اما آنان منظـور عیسى را درك نکردند.»

 حضـور عیسـى 
در زندگى ما

قاصـدك
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وقتى که عیسى مسیح واقعى را نمى شناسیم به 
عیسى  جستجوى  براى  خود  هاى  راه  دنبـال 
الهى. در هوشـع  از طریق هاى  نه  مى گردیم 
باب چهارم آیه شش آمده است: «قوم من نابود 
شده اند، زیرا مرا نمى شنـاسند؛ و این تقصیـر 
نیـز  شمـا  خـود  زیرا  اسـت،  کاهنـان  شمـا 
کاهن  را  شما  من  بشناسید.  مرا  خواهید  نمى 
خود مى دانم. شما قوانین مرا فراموش کرده اید 
من نیز فرزندان شما را فراموش خواهم کرد.» 
هم چنین در اشعیا باب پنجم آیه سیزده نیز به 

این نکته اشاره شده است. 
   اما حالت روحى و روانى یوسف و مریم قبل 
این  پاسخ  بود؟  چگونه  عیسى  کردن  پیدا  از 
سـؤال در انجیـل لوقا آیه 48 در دو کلمه بیان 
(نگرانى  غمـناك"  و  "مضطـرب  است:  شـده 

بسیـار) 
  

   زندگى بدون حضور عیسـى آمیخته با غم و 
فاقد  و  بى هـدفى  و  سرگـردانى  و  اضطـراب 
اعمال  رسـاله  در  مى باشد.  ارزش  و  مفهـوم 
رسوالن باب هفـده آیه 28 آمده است:« زیرا 

زندگى و حرکت وهستى از اوست...»
   یوسـف و مریم به وسیله چه طـریق هایى 
عیسى گمشـده را پیدا کردند؟ آنان به سـوى 
اورشلیم جایى که او را گم کرده بودند بازگشت 
کردند. در لوقا باب دوم آیه 45 به این اشـاره 

4Rahe Salib

شـده است.
    بازگشت به سوى خـدا یعنى این که با یک 
هدف مشخص و روشـن به حضور خدا برویم. 
در هوشع باب ششم آیه یک به این موضوع به 

خوبى اشاره شده است. 
   طریق دوم حالت اشتیاق و جویندگى یوسف 
و مریم را نشان مى دهد. در انجیل لوقا باب دوم 
آیه 44 این نکته را به خوبى مى بینیم. تشنگان 

و جویندگان واقعى مسیح را پیدا مى کنند. 
   در ارمیـا باب 29 آیه 13 مى خوانیـم:« اگر 
با تمام وجود مرا بطلبیـد مرا خواهید یافت.» و 
من  است:«  آمده   17 آیه   8 باب  امثال  در  یا 
کسـانى را که مرا دوست دارند، دوسـت دارم. 
آنانى که در جسـت و جـوى من باشنـد مـرا 

خواهنـد یافت.» 
   یوسـف و مریم به خانه خـدا (حضور خدا) 
آمده، مسیـح را در آنجا پیدا کردند. در انجیـل 
لوقا باب دوم آیه 46 مى بینیم که عیسى مسیح 
را در حضـور خدا، جایى که او مشغول امور 

پدر خود مى باشـد مى توان پیـدا کرد. 
   آن جا محـل مکاشـفه الهـى براى سئواالت، 
ابهـامات و حقایق ناشناخته مى باشد. مى توان 
به کتاب  مکاشفـه باب پنجم آیات هشت تا ده، 

در این مورد اشـاره نمود. 
 

                                 آمین! 

قاصـدك



   زنى به کشیش کلیسا چنین گفت: من از 
داشته  کلیسا حضور  در  نمى خواهم  امروز 

باشم. 
   کشیش گفت: مى توانم بپرسم چرا چنین 
تصمیمـى گرفتـه اید؟ زن پاسـخ داد: چون 
عده اى را مى بینم که دارند با گوشى خود 
صحبت مى کنند، عـده اى در حال پیامک 
فرستادن در حین دعا خواندن هستند، بعضى 
غیبت مى کننـد و شایعـه پراکنى مى کنند، 
بعضى فقط جسم شان اینجاست، بعضى ها 
خواب هستند، عده اى به من خیره شده اند. 
   کشیش ساکت بود، بعـد گفت:  مى توانم 
از شما بخواهم کارى براى من انجام دهید 
قبل از این که تصمیم آخر خود را بگیرید؟   
   زن گفت: حتمـًا چه کارى هست؟ کشیش 
لیوانى آب را در  از شما مى خواهم  گفت: 
دست بگیرید و دو مرتبـه دور کلیسا بگردید 

و نگذارید هیچ آبى از آن بیرون بریزد. 
   زن گفت: بله مى توانم. زن لیوان را گرفت 
و  برگشت  گردید.  کلیسا  دور  به  بار  دو  و 

گفت:  انجام دادم.
   کشیش پرسید: کسى را دیدى که با گوشى 
  در حـال صحبت کردن باشد؟ آیا کسى را  

  

دیدى که غیبت کند؟ آیا کسى را دیدى که 
فکرش جاى دیگرى باشد؟ آیا متوجه شدى  

که کسى خوابیده باشد؟ 
ببینم  توانستم چیزى  نمى  من  گفت:  زن     
در  که  آبى  لیوان  به  من  حواس  همه  چون 
بیـرون  آن  از  چیزى  تا  بود  داشتم  دست 

نریزد. 
   کشیـش گفت: وقتى به کلیسـا مى آیید 
باشد.  به خدا  باید همه حواس و تمرکزتان 
براى همین است که مسیح فرمود: مرا پیروى 
کنید.  دنبال  را  مسیحیان  که  نگفت  و  کنید 
با  بقیه  رابطه  به  با خدا  رابطه شما  نگذارید 
با  رابطه  این  بگذارید  کند.  پیدا  ربط  خدا 
چگونگى تمرکز تان بر خدا مشخص شود. 
نگاه مان به خداوند باشد نه زندگى دیگران 

و قضاوت کردن آنان. 

                        
                           آمین!
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« هر که صلیب خود را برنگیـرد و 
از پى من نیاید، شایستـه ى من 

نباشـد.»

 متى باب ده آیه 38

« John  Farhad»

اندیشـه  1



*اهمیت عطایاى روحانى:      

باالیى  اهمیت  درجـه  از  روحانى  عـطایاى     
عطایاى  مورد  در  که  هنگامى  هستند.  برخوردار 
روحانى صحبت مى کنیم دقیقًا منظورمان چیست؟ 
صحبـت     روحـانى  هاى  استعـداد  مـورد  در  آیا 
مى کنیم؟ و یا در مورد معجزات؟ یا چیز دیگرى 

منظورمان است؟ 
براى    تـالش  در  گـوید:«  مى  رسول  پولـس     

باالترین عـطایا باشید». 
براى عطایاى روحانى در تالش  توان  آیا مى     
بود؟ چگونه؟ آیا عطایاى مهم تر یا داراى اهمیت 
کم تر هم وجود دارند؟ باال یا پایین؟ و  به طور 
سـؤاالتى  ها  این  چیـست؟  عـطایا  اهمیت  کلى 
هستند که در این متن سعى شده است در مورد آنها 

صحبت شود.
   هنگامى که در مورد عطایاى روحانى صحبت 
مى کنیم مى توانیم سه وجه متمایز را در نظر بگیریم.

در رساله اول قرنتیان باب دوازدهم آیات یک تا 
چهار در مورد گوناگونى عطایاى روحانى صحبت 
به میان آمده است. همچنین ما با گزینه دیگرى به 
مثال  عنوان  (به  هستیم  مواجه  هم  استعداد  عنوان 
همانند خیمه دوزى پولس رسول در رساله اعمال 
رسوالن باب 18 آیه سه) اجازه بدهید در مورد این 

موضوع توضیـح مختصـرى ارائه کنم. 
   عطایایى که از فیض خدا هستند و به زبان یونانى 
charisma  نامیده مى شود عطایایى هستند که به 
دریافت  هدیه  یک  همانند  خداوند  فیض  واسطه 
شـده اند براى این منظور که خـدا را خدمت کنیم. 
مورد دیگر عطایاى روح القدس هستند که توسط 
روح القدس داده مى شود (رساله اول قرنتیان باب 
یا  یک)  آیه  چهاردهم  باب  و  یک  آیه  دوازدهم 
تجلى مى کنند (رساله اول قرنتیان باب دوازدهم آیه 
کمى  یک خاصیت  که  استعداد  سوم  مورد  هفت). 
است که در بدو تولد داده شده است و یا به تدریج  

فـرا گرفته مى شـود. در 
خصوص مسیحیان همانند

شخصى است که از نو تولد
مى یابد (انجیل یوحنا باب

سوم آیات 3 تا 8) و در راه پادشاهى وخدمت خدا 
موارد،  این  سه  هر  از  شوند.  مى  گرفته  کار  به 
هنگامى که در مورد  عطایاى روح صحبت مى کنیم 

استفاده خواهیم نمـود.

* عـطایاى  روح:

   در رساله اول قرنتیان باب دوازدهم آیات 8 تا 
10 چنین آمده است:« روح القدوس به یکى بیان 
بیان معرفت به  حکمت عطا مى کند و به دیگرى 
یکى ایمان مى بخشد و به دیگرى قدرت شفا دادن 
به یکى قدرت معجـزه و به دیگرى قدرت نبـوت 
و به سومى عطیـه تشخیص ارواح عطا مى کند به 
یکى قدرت تکلـم به زبان ها و به دیگرى قدرت 

ترجمـه زبان ها را مى بخشـد».
   هم چنیـن حکمـت و آگاهـى از برنامـه خـدا 
مى توانـد این مـوارد را در زندگـى ما به ظهـور 
با   مبشرین  تا  مى خواهد  خدا  مثال  براى  برساند. 
حکمت در مـورد او سخـن بگوینـد اما آیا خـدا 
مى خواهد تو را نیز در این مورد به عنوان مبشر به 
کار گیرد؟  این جاست که حکمت به کار مى آید. 
در مورد ایمان (آیه 9)، منظور ایمانى که منجر به 
نجات مى گردد، نمى باشد.  بلکه عطایایى هستند 
که منجر به ایمانى  فوق العاده مى شوند.  بعضى آن 
را  ها  کوه  که  ایمانى  همانند  اند  کرده  دریافت  را 
جابجا مى کند. به کمک این ایمان فوق العاده است  
که افرادى که در گیر مشکالتى هستند از آن رها 
مى شوند. یا عطیه شفا دادن، که مى توان بدان اشاره 
کرد. نکته حائز اهمیت که بدان باید اشاره کرد آن 
به صورت  شفا  عطایاى  یونانى  زبان  در  که  است 

جمع به کار برده مى شود. مهـم است بدانیم   

عـطایاى روحـانى
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که این عطایا توسط روح خدا داده مى شوند و نه 
همانند استعداد که در شخصى وجود دارد؛ به زبان 
هماننـد  ما،  در  را  عـطایا  این  خدا  روح  دیگـر 
وسیله اى در دست او، متجلى مى کند. قدرت انجام 
معجزات یا توانایى ها در انجام کارها، مجموعه اى 
است از کارهـا و قـدرتى که توسـط روح خدا داده 
مى شود. « همانند آن که توسط مار سمى گزیده 
شده باشید،اما آسیبى نبینید» (رساله اعمال رسوالن 
حیوانات  میان  در  شش)  تا  سه  آیات   28 باب 
شیرها).  میان  در  (دانیال  گرفتن  قرار  وحشى 
پیشگویى ها تحت هدایت روح القـدس، صحبت از 
القـدس  روح  الهامات  از  همگـى  نبوت،  یا  خدا 

هستند. 
   در مورد عطایاى نبوت، راستى آزمایى نیز مهم 
است. از کدام روح نشأت گرفته اند؟ آیا مکاشفه یا 
عملى خارق العاده از خدا است؟ یا از شیطان است 
و یا از سرچشمه انسانى و قدرت روانى؟ یا صحبت 
به زبان هاى دیگر، صحبت یا ترجمـه صحبت به 
یاد  معمولى  ترجمه  همانند  که  دیگر  هاى  زبان 
گرفتنى نمى باشـند بلکـه به وسیله روح القـدس 

داده مى شوند. 

* اولویت عـطایاى روحانى:

   ترتیب عطایاى روحانى در رسـاله اول قرنتیان 
باب دوازدهم آیات 8 تا 10 به آن اشاره شده است. 
پولـس رسول ابتـدا از حکمت و معـرفت سخـن 
مى گوید (آیه هشت ) که در شهر قرنتـس اهمیت 
باالیى داشتند. هم چنین در رساله اول قرنتیان باب 
یکم آیات 5  و 6 چنین مى خوانیم: «زیرا در اتحاد 
با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال سخنورى و 
معلـومات غنى شده اید و شهادت ما درباره مسیح 

در بین شما به نتیجه رسیده است». 
   ترتیبى که پولس رسول در نظر گرفته  است این  

 

   

گونه مى باشد که عطیه نبوت در جایگاه باالیى قرار 
دارد. (رساله اول قرنتیان باب چهاردهم  آیه 1). یا 
ترتیبى که در رساله اول  قرنتیان باب دوازدهم آیه 
28 آمده است:« خدا در کلیسا افراد مختلفى را قرار 
داده است اول از همـه شـاگردان و بعد انبیـاء و در 
ادامه معلمـان و آنانى که معجـزه مى کنند و شفـا 
که  دیگر»  هاى  زبان  به  گفتن  سخن  یا  دهند  مى 
ترتیب آن به وضوح این جا مشاهده مى شود ( اول، 
دوم،….). و در ادامه تمایزى  بین عطایاى معمولى 
به  کردن  همانند صحبت  نمى شود  قائل  استثنایى  و 
زبان هاى دیگر و یا مددکاران و شفا دهندگان و در 
خواهان  اشتیاق  «با  گوید:  مى   31 آیه  در  نهایت 
یا  نبـوت  بهتـرین عطایا باشیـد». به عنـوان مثال 
باب  که در  باشیـد  نیز  خـواهان عـطایاى دیگرى 
چهاردهم آیه 1 بدان اشاره شده است ولى به عطیه 

نبوت به صورت خاص اشاره شده است.

گرفتنـى  یاد  روحـانى  عطـایاى  *آیا 
هستند؟

باشیم؟آیا  عطایا  خواهان  بایست  مى  ما  آیا     
عطایاى روحانى یاد گرفتنى هستند؟

   گفته شد که پولس رسول سخن از تالش براى 
عطایا کرده است (باب چهاردهم آیه 1) و یا آن که 
در مـورد صحبـت کردن به زبـان ها، که هر کس 
باب   ) نمـاید  صحبت  خود  نوبت  به  بایست  مى 
چهاردهم آیه 27) و یا در مورد عطیه نبوت که باید 
تحت اختیار گوینده آن باشد ( باب چهاردهم آیه 

.(32
به آن     نکته مهمى که در این جا ضرورى است 
اشـاره شود و مى توان از آن نتیجـه گرفت عطایا  
یا حتى عطایاى استثنایى به صورت آن چه در ادیان 
دیگر هستند منظور ما نیست  چرا که آن کار شیطان 
است. چیـزى که کتاب مقـدس از آن به عنـوان در  
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تصرف شیطان بودن یاد مى کند. 
   اما آنچه مد نظر است این مى باشد که آیا این 
عـطایاى روحانى یاد گرفتنى هستند؟ آرى و خیر. 

بعضى بیشتر و بعضى کم تر. 
یک  یا  روش  یک  با  روحانى  هدایاى  انواع     
راهکار، قابل یادگیرى نمى باشند همانند آن چه که 
در مورد درس هاى مدرسه با آن مواجه هستیم. به 
عنوان مثال کسى به من مى گوید که من عطایاى 
تا  بینم و در پى آن مى رود  شبانى را در تو مى 
همان کتاب ها و همان درس ها و همان جزوه ها را 
بخواند اما آیا این تضمینى براى این است که او نیز 
که شخص  نه! در حالى  باشد؟ مسلمًا  همانند من 
دیگرى با پیشینه دیگر و تحصیالت دیگر مى تواند 
همانند  تواند  نمى  پس  باشد.  داشته  را  عطیه  این 
زمانى  طى  از  پس  آموزشى  هاى  دوره  یادگیرى 

شخصى آن را دارا باشد. 
      اما براى چه براى عطایا تالش مى کنیم؟ براى 
من همانند پیشرفت شخصیتى مى تواند جلوه کند 
و  شود  مى  داده  یا  شده  داده  آن  عمده  بخش  که 
بخش دیگر آن تأثیر پذیر است. همان گونه که در 
مورد پیشرفت شخصیتى به عنوان یک انسان جدید 
عطایاى  که  شود  شخصیتى  به  تبدیل  توان  مى 
روحانى در آن تجلى مى یابند ولى  نکته مهمى که 
مى بایست آن را در نظر داشت نقش تالش براى 

آن است.
   ترجمه کلمه یونانى تالش، مشتاق بودن است در 
این جا سخـن از عـالقه شدید و اشتیـاق مى باشد 
این بسیار زیبا است که انسان همیشه در جست جو 
اما به صـورت  باشـد  و خـواهان چیزهاى زیبـا 
پیوسته. نکتـه مهم در این جا پیوسته بودن و تالش 
براى عطایا است در غیر این صورت آن کنجکاوى 

یا عالقه اى زودگذر  بیشتر نمى باشد.    
   زمانى که واقعًا شما خواهان کسب عطایا هستید 
مى توان به اهمیت دعا براى دریافت آن ها اشاره 
کرد. اما صحبـت کردن و در میـان نهـادن آن با 
هم کیشـان دیگرمان و نیز دعا در مورد آن بسیـار 

مهـم است .
   پولس رسول در اول قرنتیان باب چهاردهم آیه 
صاحب  دارید  اشتیاق  شما  چون  گوید:«  مى   12
را  عطایایى  بیشتر  بکوشید  باشید  روح  عطایاى 
کلیسا  پیشـرفت  تقـویت و  باعث  که  کنید  کسـب 

مى باشد».

* عطیه بودن مهم تر است.

یک  هماننـد  روحـانى  هـدیه  یک  دریافـت     
آماده سازى مى باشد. مهم داشتن یک عطیه نیست  
بلکه خود عطیـه بودن مهم است و این به مانند آن 
است که کلیسا شخصى را دارد که در ایمان بنا شده 
است. این هدف بزرگى است و این برمى گردد به 
اولویت عطایایى که پولس رسول به آن اشاره کرده 
این که  نه  انسان ها هستند  اولین عطایا   است که 
عطایایى داشته باشند بلکه خود عطایا هستند. در 
خوانیم:  مى   11 آیه  چهارم  باب  افسسیان  رساله 

«عطایاى مختلفى به مردم بخشید ». 
براى رسالت  را  بعضى  که  است  معنا  بدان  این     
و  بشارت  براى  را  بعضى  نبوت،  براى  را  بعضى 
بعضى را براى شبانى و تعلیم برگزید. عطایایى را 
نیز  ها  انسان  خود  دهد  مى  ها  انسان  به  خدا  که 
هستند. پولس رسول در ادامه در آیه 12 مى گوید: 
«هر ایماندار عطایایى دارد، تا مقدسین را در کارى 
که براى انجام مى دهند مجهز دارد تا به این وسیله 

بدن مسیح را تقویت نمایند». 
نیستیم که عطایایى  دنبال آن  به  بنابراین دیگر     
داشته باشیم بلکه مهم آن است که بتوانیم خود براى 

دیگران عطایا باشیم.

*عطایا و تقدیم کردن:

   در مورد عطیه بودن به این نکته مهم و اساسى در 
مورد روابط بین عطایاى روحانى مى رسیم.
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پولس  رسول در رساله رومیان باب دوازدهم آیات 
6 تا 8 چنین مى گوید: «بنابراین ما باید عطایاى 
داده  ما  به  فیض خود  بر طبق  که خدا  را  مختلفى 
است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعالم کالم خداست 
باید آن را به فراخور ایمانى که داریم انجام دهیم 
اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم اگر تعلیم 
دادن است باید تعلیم دهیم اگر تشویق دیگران است 
باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر 
باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشى خدمت 

خود را انجام دهد».
   پولس (رساله رومیان بابه 12 آیه 1) در این جا 
از فداکارى واقعى صحبت مى کند: «اکنون برادران، 
به این نکته مهم مى پردازیم که ما هرکدام مى باید به 
عنوان تقدیمى هاى زنده و مقدس براى خدا باشیم 
تا او از ما خوشنود باشد و این عبادت روحانى و 

معقول ماست». 
بین  تفاوتى  این جا     هم چنین پولس رسول در 
این  نیست. در  قائل  عطایاى طبیعى و ماورالطبیعه 
جا به طور منحصراً صحبت از خود عطایا هم نیست 
بلکه آن ها مثال هایى هستند و این لیست مسلمًا 
مى تواند شامل موارد دیگرى هم باشد. مهم آن است 
که بدانید هر ایمان دار داراى عطایایى است و نکته 
مهمى که قابل ذکر است این که هر شخص چگونه 

با عطایاى خود رو برو مى شود و رفتار مى کند. 
و  مقدس  اش  زندگى  که  دارد  کسى وجود  آیا     
رسول   پولس  جا  این  در  باشد؟  خدا  پسند  مورد 
عطایایى را نام مى برد از جمله تعلیم، خدمت کردن، 
و  کردن   کمک  کردن،  راهنمایى  و  کردن  تشویق 
پرستارى از بیماران. ایمانداران در روم را تشویق به 
انجام این کارها در عمل مى کند . وقتى صحبت از 
عطیه مى کند، مى گوید آن را همراه با ایمان به کار 
ببرید و مى گـوید نسبت به ایمانى که به هر یک از 
شما داده شده است با اعتدال خود را بسنجید( آیه 
با عطایاى  3). و مهم است که هر شخص چگونه 
خـود برخورد مى کند. چرا که ایمـان و اعتقـاد در 

   مقابل  تردید قرار دارد.  
 

   پولس رسول در رساله رومیان باب چهاردهم آیه 
ناراحت  وجدان  با  اگر  اما  گوید:«  مى  چنین   23
بخورد محکوم است زیرا مطابق آن چه  را  چیزى 
هر  و  است  نکرده  عمل  مى گویند  او  به  وجدانش 

عملى که از روى اعتقاد نباشد گناه است».
   این مهـم است که بدانید تردید زیان آور است و از 
انجام آن پرهیز کنید و اگر به این نتیجه رسیده ایم 
که خداوند در درون ما چیزى نهاده است، آن را با 
ابراز آن شرم و خجالت  از  نمـایید و  بیان  اشتیاق 

نداشته باشید.

* سخن آخر:

   توصیـه ها و سفـارش هاى پولس رسـول در 
مورد عطایاى الهى بسیار گسترده اند. در این جا 
کند  نمى  العاده صحبت  از عطایاى خارق  فقط 
بلکه بیشتر توانایى ها و استعدادهایى هستند که 
اول  رسـاله  در  دارد.  وجود  افـراد  بیشتـر  در 
ازدواج  مورد  در   7 آیه  هفتـم  باب  قرنتیان 
نکردن مى گوید:« کاش همه شما در این مورد 
استعداد  که  هر  به  خداوند  اما  باشید  من  مانند 
خاصى داده است به یکى یک جور و به دیگرى 

به نحوى دیگر».
با  که  تا 5 آمده است     هم چنین در آیات3 
رفتارى پر از محبت در یک زندگى زناشویى با 

همسـر خود رابطه و رفتار داشته باشیم.  
   مهم این است که بدانید که هر مسیحى با توجه 
به عطایایى که دریافت کرده است چه خدمتى را 
براى خداوند مى تواند انجام دهد و این عطایا 
همگى عطایاى روحانى هستند که همانند یک 
هدیه از جانب خدا و براى خدمت خدا بایستى 

به کار گرفته شود.

                                  آمین!
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 پر جالل است نام خداوندم مسیح تا ابداالباد 
 اوکه پیـام آور صلـح و دوستى است او آب 

حیـات است و تنهـا راه نجات. 
   من فروغ دلـوارى زاده متولد ایران هستم. سال 
از  یکى  که  کردم  مى  تحصیل  دانشگاه  در  هشتاد 
دوستانم به مسیح گرایش پیدا کرد و ایمان دار شد. 
با تعصب بى دلیل و کورکورانه به اسالم، ایمان او 
به مسیح باعث خشم و نفرت من شد تا جایى که 
با او به بحث و جدل پرداختم که او از دین اسالم  
دلیل  به  که  دوستم  اما  است.  مرتد  و  شده  خارج 
بود  شده  مهربان  و  صبور  بسیار  مسیح  به  ایمان 
درپاسخ به رفتار پرخاشگرانه من، در مورد قرآن و 
احکام اسالم از من سؤاالتى پرسید که من به دلیل 
نداشتن اطالعات درست، پاسخى براى او نداشتم 
من  مادرى  زبان  با  متفاوت  عربى،  زبان  به  قرآن 
بود. همیشه آن را به عربى خوانده بودیم بى آن که 
معنى آن را بدانیم و از کودکى به ما یاد داده شده 
بود که خواندن قرآن ثواب دارد و این انگیزه اى 
از  که  اى  کینه  با  بخوانم.  را  قرآن  کتاب  که  بود 
دوستم به دل گرفته بودم و براى این که او را در 
این بحث شکست دهم بر آن شدم یک دور قرآن 
را با معنى خواندم. با تعصب و براى قانع کردن این 
که او اشتباه مى کند و کافر شده است این کار را 
انجام دادم. هر چه بیشتر به معانى توجه مى کردم 
نسبت به مطالب قرآن  دو دل مى شدم و  تعجب 
مى کردم که چگونه مى توان به این خداوند ایمان 
داشت و از این فرامین اطاعت کرد. دوباره آن را 
خواندم اما با تعمق و تفکر بیشتر در آیات و معانى 
و  جنگ  نامهربانى،  عدالتى،  بى  بود  چه  هر  آن، 
نبـرد، کینه و عداوت، وعده بهشت براى مردان که 
بود،  مردان  براى  کشتزار  و  ابزار  جز  زن  آن  در 
ندیدم. اما باز با ترس و وحشت از تعالیمى مذهبى 

کـه با آن رشـد کرده و بزرگ شـده بودم با خود
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 گفتم شاید من ازحکمت
 کتـاب آسمـانى چیـزى 
نمى دانـم. ندایى از درون 
من را تشـویق به خواندن 

کتاب مقـدس مى کرد. 
عطش خواندن کالم خدا در

من زبانه مى کشید اما من مقاومت مى کردم نیرویى 
من را از این کار باز مى داشت. از خواندن کتاب 
مقدس مى ترسیدم اما باالخره توانستم بر این ترس 
خود پیروز شوم، با خواندن آن  زندگى من متحول 
خدا  کالم  با  کرد.  لمس  مرا  قلب  مسیح  گشت. 
آن  با خواندن  بودم،  کرده  برقرار  نزدیک  ارتباطى 
دلم آرام مى گرفت و آرامش همه وجودم را پر مى 
ساخت. همه چیز سرشار از محبت و بخشش بود. 
مهربان  پدرى  ما  براى  که  بود  خدایى  از  صحبت 
اشتباه  راه  از  ما  تا  است  منتظر  همیشه  و  است 
قرار  عطوفتش  و  مهر  پر  آغوش  در  و  بازگشته 
گیریم. تا مدتى با خود مى اندیشیدم آیا راه درستى 
را انتخاب کرده ام؟ بین دو راهى بودم. روزى در 
خیابان فرعى نزدیک خانه مان چشمانم را بستم و 
پیاده راه رفتم و با خود گفتم خدایا راه درست رو 
تو به من نشـان بده. آنچـه خواست و اراده تو در 
زندگـى من است مى پذیرم تو قلب مرا لمس کن 
اما مى ترسم که نکند اشتباه کرده باشم. دست هایم 
را حلقه زده بودم و کمى دعا کردم. گرما و حضور 
روح القدس را در وجودم حس نمودم. چشمانم را 
به  دیدم  پایم  درخت جلوى  یک شاخه  کردم  باز 
شکل صلیب انگار با دست آ ن را هم اندازه برش 
رفتن  یاراى  پاهایم  بود.  معجزه  مثل  بودند،  داده 
نداشت، زانو زدم و اشک از چشمان جارى شد. آن 
که  زنده  خداى  وجود  براى  و  برداشتم  را  صلیب 
هرگز فرزندان گمشده خود را تنها رها نمى سازد 
شکر نمودم. جالل بر خدا که الف اول و یاء آخر 
است، و برنجات دهنده انسان از گناهان. آرى از 
آن روز من نیز صلیب مسیح را بر دوش گرفته و 

تنها از او پیروى مى کنم. اوست شاه شاهان تا
                ابد اآلباد.          آمین!   

مسیح خداوند نجـات
شهـادت فروغ دلوارى زاده

شهــادت ها 



   دخترى ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت 
ولى هرگز نمى توانست با مادر شـوهرخود 
بیایـد و هر روز با هم جر و بحـث  کنـار 
نزد  دختـر  روز  یک  کردند.  عاقـبت  مى 
بود  پدرش  صمیمى  دوست  که  داروسازى 
رفت و از او تقاضا کرد تا سمى به او بدهد 

تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. 
او  به  اگر سم خطرناکى  گفت:      داروساز 
بدهد و مادر شوهرش کشته شود، همه به او 
شک خواهند برد؛ پس معجونى به دختر داد 
در  را  آن  از  مقدارى  روز  هر  که  گفت  و 
غذاى مادر شوهر بریزد تا سم معجون کم کم 
در او اثر کند و او را بکشد و توصیه کرد تا 
در این مدت با مادر شوهر مدارا کند تا کسى 

به او شک نکند. 
به  خوشحال  و  گرفت  را  معجون  دختر     
خانه برگشت و هر روز مقـدارى از آن را 
درغذاى مادر شوهر مى ریخت و با مهربانى 

به او مى داد.    

   هفته ها گذشت و با مهر و محبت عروس، 
تا  شد  بهتر  و   بهتر  هم  مادر شوهر  اخالق 
آنجا که یک روز دختر نزد داروساز رفت و 
به او گفت:  آقاى دکتر عزیز، دیگر از مادر 
شوهرم متنفر نیستم.  حاال او را مانند مادرم 
که  خواهد  نمى  دلم  دیگر  و  دارم  دوست 
به  دیگرى  داروى  کنم  مى  خواهش  بمیرد، 

من بدهید تا سم را از بدنش خارج کند.    
دخترم،  گفت:  و  زد  لبخندى  داروساز     
نگران نباش. آن معجونى که به تو دادم سم 
نبود بلکه سم در ذهن خود تو بود که حاال 
با عشق به مادر شوهرت از بین رفته است. 
   آرى، این حکم خداست که هر که او را 
نیز  را  خود  نوع  هم  باید  دارد،  مى  دوست 
دوست داشته باشد. ( رساله اول یوحنا باب 

چهارم آیه 21)

                        
                           آمین!
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« اگر کسى ادعا مى کند که خدا را 
دوست دارد، اما از هم نـوع خـود 

متنفر است، دروغ مى گوید؛ چون 
اکر کسـى نتـواند هم نوعى را کـه 

مى بیند، دوست داشته باشد، چگونه 
مى تواند خدایى را که ندیده است، 

دوست بدارد؟»
 اول یوحنـا باب چهار آیه 20

« John  Farhad»

اندیشـه  2



              
             دخترك یهـودى      

*  در این هنگام سپاه سوریه در یکى از 
حمـالت خود دختر جوانى را از سرزمین 
اسرائیـل اسیر کرده برد و او همسر نعمـان 
را خدمت مى کرد. او به بانوى خود گفـت: 
« اگر سرورم  نزد نبى که در ســامره است 
مى بود او مى توانست وى را از جذامش 
شفا دهد.» پس نعمان که ارباب او بود آن 
چه را که از دختـر اسرائیـلى شنیـده بود 
پذیرفت و به پادشاه سـوریه گفت و پادشاه  
سوریه پاسخ داد: « برو و من نامه همراه تو 

به پادشاه اسرائیل خواهم فرستاد.»     
      دوم پادشاهان باب پنجم آیات 2 تا 5

  

    هرچند در مورد این دختر چنـد خطى بیشتر 
نوشته نشده است اما بزرگى ایمـان و وفادارى 
او به خـداوند و جـالل دادن خـداوند، تغییـر 

زندگى و شفاى نعمـان،  ایمـان آوردن نعمـان 
ارباب او به خـداى زنده به چیـزهاى زیادى از 

شخصیت این دختـر مى توان پى برد. 
   ایمان او توأم با عمل بود. او با صراحت و در 
عین حال با سادگى سخن گفت. دخترك، آن 
محبـت       و  قـدرت  و  خـداوند  از  که  را  چه 
بى پایانش مى دانست، بدون ترس و یا شکى 
براى ارباب خود بیان کرد. او از آن چه که بدان 

ایمان داشت سخن گفت. 
   عیسى مسیـح در کالمش فرمود: « شمـا در 
همـه جا و در هر وضعیتى شاهدان من خواهید 
بود.» این دخترك یهـودى از هر فرصتى براى 
معـرفى و جالل دادن خداى خویش استفـاده  
مى نمود. این دخترك در چه وضعیتى بود؟ از 
پرست  بت  مردم  همـه  که  جایى  مکانى،  نظر 
بودند، کشورى غریب و بت پرست.  اما محیط 
اطراف بر او اثر گذار نبود بلکه او بر اطرافیانش 
او کرد (پیشنهاد رفتن  بود. کارى که  اثر گذار 
نزد الیشع نبى براى دریافت شفا به ارباب خود) 
کشور  آن  در  اسرائیل  خداى  که  شد  باعث 
شناخته شود و جالل یابد. هر چند که اسم این 
ایمـان او قابل  اما  بیان نشـده است  دختـرك 

ستـایش است.
   او از نظـر روحى در چه وضعیتـى بود؟ این 
دختر در خـانواده اى با ایمـان به خدا پرورش 
یافته بود. او وفادارانه حتى در جایى که او به 
کشورى  در  خدمتـگزار،  یا  برده  یک  عنـوان 
غـریب و بت پرست زندگـى مى کرد، خدا را 
فراموش نکرد. و هیچ گاه شکـوه و شکایتى از 
خدا در مورد وضعیت خود نداشت مثًال این که 
بگوید چـرا باید من در این سن به اسارت برده 

شـوم؟ چرا خـداوند به من کمک نمى کند؟

زنان درکتاب مقدس
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پس در این شرایط بد من، خدا کجاست؟ چرا 
باید در بیـن قومى دیگـر و دور از خانواده ام 

باشـم؟ و هزاران چرا هاى دیگـر...           
   چنـان که ما، زمانى که در شرایط سـخت 
قـرار مى گیریم به حضـور خداوند با چرا ها و 

شکـوه و شکایت مى آییم. 
   ولى او به خدا اطمینان کامل داشت و خدا را 
نه فقط براى شرایـط خوب و منـاسب ستایش 
هر  در  داشت  دوست  را  خدا  بلکه  کرد  مى 
کار  منتظـر  و  بود  آرام  و  صبـور  او  شرایط! 
خداوند. بخشش و محبت از مشخصـه هاى او 

بود. 
   او در این اوضاع چه احساسى داشت؟ شاید 
فکر مى کرد که دیگر کشور خود، پدر و مادر و 
فامیل خود را هرگز نخواهد دید و مسبب این 
کار را کسانى که در اطرافش بودند مى دانست 
قومـش    و  را دشمـن خـود  آنهـا  هم  و شاید 
مى دانست. ولى دخترك این گونه فکر نمى کرد  
و چنین احساسى نداشت. چون وقتى که متوجه 
مى شـود کـه اربابش (نعمـان) دچار بیمـارى 
سخت شده است، با محبت خاص و دلسـوزانه 

  
 

   

او را راهنمایى مى کند که به حضور الیشع نبى 
خداوند در سامره برود تا این که خداى اسرائیل 
او را شفا دهد. او دشمن خود را محبت نمود. 
چقدر برایش مهم بود که اربابش زجر نکشد و 
و  پرستش  در  وفادارانه  فقط  نه  او  یابد!  شفا 
ایمان به خدا پایدار بود، بلکه این را هم در عمل 
شفاى  و  خداوند  دادن  جالل  باعث  کرد  ثابت 
ارباب خود نعمان شد. ایمان او فقط در سخن 
نبود بلکه در عمل! کار این دخترك باعث شد 
که نعمان شفـا یافته و ایمان آورد. نعمان بعد از 
شفا یافتن چنین گفت:«  اکنـون مى دانم که در 
تمام جهـان خدایى جز خداى اسرائیل نیست.»  

آیه  15   
   در هر شرایطى مى توان خدا را جالل  داد و 
باعث نجات دیگران شد. ایمان قوى این دختر 
سبب شفاى روحانى و جسمانى اربابش نعمان 
شد. این به قدرى مهـم و قابل تعمـق هست که 
عیسى مسیح نیز آن را براى قوم بازگو و تأییـد 

نمود. 
   در انجیل لـوقا باب چهارم آیه 27 مى خوانیم 
که: « همـان طور در زمان الیشـع نبى، جذامیان 
از  کدام  هیچ  ولى  بودند،  اسرائیل  در  بسیارى 
نیافت.» عیسى  نعمان سریانى شفا  به جز  آنان 
مسیـح یاد آورى مى نمـاید که بر طبق ایمانت 

دریافت خواهى  کرد! آمین. 
   این دخترك براى ما ماننـد یک آیینـه است. 
آیا ما هم در چنین شرایطى حاضر هستیم بدون 
شکوه و شکایت، به خداوند وفادار باشیم؟ و به 
دشمن خود محبـت کنیم؟ حتى اگر به ما ضربه 

زده باشد و زندگى ما را خراب کرده باشد؟ 

                            هللویاه!
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   من الدن مهبودى متولد سال 1367 در ایران در 
شهر تهران در خانواده اى مسلمان چشم به این دنیا 
گشودم و با آداب و سنن اسالمى بزرگ شدم و از 
سن نه سالگى به من گفته شد که من به سن تکلیف 
و  آورم  بجا  را  مذهبى  اعمال  باید  و  ام  رسیده 
شده  واجب  من  بر  روزه  گرفتن  و  نماز  خواندن 
است. در ایران در کشورى که من به دنیا آمده ام 
بیشتر مردم مسلمان زاده هستند و فرائض مذهبى 
را انجام مى دهند اما هیچ ایمان و اعتقاد محکمى 
ندارند و تنها طبـق عادت و بنا به تقلید از دیگران  
است. در حقیقت ما از دوران کودکى با ترس از 
خدایى بسیار نامهربان و بى گذشت و وحشت از 
به همراه آتش و عذاب و مجازات  جهان آخرت 
هاى وحشتناك به دلیل عدم اطاعت و فرمانبردارى 
از خدا بزرگ شده ایم و این که هرگز به ما اجازه 
هر  و  شد  نمى  داده  خداوند  این  درباره  سؤال 
پرسشى گناه محسوب مى شود و بایستى چشم و 
در  و  قرآن  کتاب  در  که  آنچه  هر  بسته  گوش 
را  است  ائمه  به  منسوب  که  روایات  و  احادیث 
گناهکار  و  مشرك  صورت  این  غیر  در  پذیرفت 
خواهى بود. با ترس و دلهره اى که از خداى اسالم 
در من رشد کرده بود من را آدمى ترسو، گوشه گیر 
از  بود.  ساخته  النفس  ضعیف  و  ناامید  منزوى،  و 
خدا وحشت بسیار در دل و فکر داشتم و تصور 
این که بتوان به این خدا نزدیک شده و با او صحبت 
دوران  اتمام  از  بعد  بود.  ممکن  غیر  برایم  کرد 
تحصیل در شرکتى خصوصى مشغول به کار شدم. 
همکارى داشتم که رفتار باگذشت و اخالق بسیـار 
خوب داشت و دخترى بسیار مهربان و گشاده رو 
بود و با دیدن او که سرشار از انرژى مثبت و امید 
بود مرا به تعجب وا مى داشت. رفتار و گفتار خوب 
و زیبایش  مرا به سمت او کشاند و سبب شد که با 
او دوست و صمیمى شوم. او که متوجه غم و اندوه
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درونى و یاس و ناامیدى 
در من شـده بود با من از
خداى نجـات و همیشـه 
همراه صحبت کرد و کالم 
او آن چنان زیبا و دلنشین

بود که من تنها در زمان کار بلکه در خانه نیز سعى 
مى کردم با او بیشتر در تماس باشم و او نیز با کمال 
مهربانى و بردبارى براى من وقت مى گذاشت و از 
نگران  همیشه  که  دلسوز  پدرى  و  مهربان  خدایى 
حال فرزندانش است سخن مى گفت. او که عطش 
بیشتر دانستن را در من دید یک کتاب مقدس در 
روز تولدم به من هدیه داد. با خواندن کالم مقدس 
هر روز دل من به خدا نزدیک تر مى شد و آغوش 
گرم و مهربان خدا را با همه وجود حس مى کردم. 
ناامیدى و ترس، تکبر و خودخواهى، کینه توزى و 
حسد از وجودم رفته بود و امید و نشاط، فروتنى و 
مهربانى، شادى و بردبارى در برابر مشکالت همه 
دل و جانم را پر کرده بود. این تغییرات آن چنان 
در من دیده مى شد که افراد نزدیک خانواده ام را 
به تعجب واداشته بود.  با ایمان به مسیح، آرامشى 
عمیق و آسایش و راحتى را یافتم. اکنون با تمامى 
دل و جان ایمان دارم که مسیح چهره ى نادیدنى 
تمامى  بر  و  خداست  فرزند  تنها  او  خداست. 
موجودات زمین و آسمان برترى دارد. او تنها کسى 
است که پس از مرگ از مردگان برخاست و اثبات 
نمود که در همه چیز مقام نخست دارد. من ایمان 
دارم که جان بازى مسیح بر روى صلیب و خونى 
پدر  با خداى  را  ما  همه  ریخت،  ما  راه  در  او  که 
آشتى داده و او براى تمامى جهانیان پیام آور صلح 
و دوستى است. اکنون با شادى در خداوندم مسیح 
زندگى مى کنم و خبر خوش نجات را با فریاد بلند 
به همه اعالم مى کنم تا آنان نیز نجات را دریافت 
کنند و همه با امیـد و اشتیاق منتظـر روز مبارك و 
خجسته اى باشیم که در آن خداى حامى و نجات 
دهنده مان مسیح با شکوه وجالل ظاهر خواهد شد.  
نجـات را براى همـگان در نام قـدوس خـداوند 

              مى طلبـم!           آمین!

مسیح خـداى زنده
شهـادت الدن مهــبودى

شهــادت ها 



   «من نور جهان هستم، هر که مرا پیروى کند، 
در تاریکى نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش 
راهش را روشن مى کند.»  انجیل یوحنا باب هشتم آیه 12  
   من محمد رضا متولد تهران، مسلمان زاده به دنیا 
آمدم. با پدر و مادر بزرگم، در خانواده اى خشک 
و مذهبى زندگى مى کردم. به اجبار باید احکام و 
فرائض اسالم مثل نماز و روزه که درك درستى از 
به  دادم.  مى  انجام  دانستم،  نمى  آنها  انجام  بایدى 
با خداوند  ارتباط  از  همین دلیل هیچ حس خوبى 
نداشتم. همیشه سؤال هاى زیادى داشتم که کسى 
جواب درست و قانع کننده اى برایم نداشت. فقط 
مى شنیدم که خدا در قرآن دستور داده و باید بدون 
فکر و بى تردید پذیرفت وگرنه جهنم و مجازات و 
عذاب  از سوى خداوند برایت در نظر گرفته مى شد 
و جاى هیچ بخشش و گذشتى هم در کار نبود. البته 
پذیرفتن  جز  اى  چاره  اما  نبود  قبول  قابل  برایم 
نداشتم. از تکرار ذکرهاى بیهوده عربى که معنایش 
را نمى دانستم و انجام فرائضى که به دلیل ترس از 
خدایى انتقام گیر و خشمگین انجام مى دادم خسته 
شده بودم و هر چه بیشتر از او فاصله مى گرفتم و 
که  مى شد  پررنگ  برایم  بیشتر  چه  هر  این سؤال 
چگونه خداى خالق من و این دنیاى زیبا بخواهد به 
بهانه اى مرا این چنین سخت مجازات کند. دست به 
هر کارى مى زدم از فعالیت ورزشى گرفته تا کار 
براى امرار معاش به بن بست مى خوردم و با نذر و 
هیچ  نیز  ائمه  و  پیامبر  دادن  قرار  واسطه  و  نیاز 
مشکلى حل نمى شـد و تازه گرفتارى هایم نیز دو 
چندان مى شد و به من گفته مى شد که به خاطر کم 
ایمانى و با اعتقاد انجام ندادن فرائض دینى است و 
خدا تو را هم در این دنیا مجازات مى کند و البته 
عذابى سخـت تر و جانفرساتر در دنیاى آخرت در 
انتظارت است و این سبب دورى و حتى تنفر هرچه

بیشتر من از خدا مى شد. مجموع این چیزها من را 
   گوشه گیر و عصبى و بى انگیزه کرده   

بود، تا این که براى من 
مشکل درست کردند و 

حق مسلم من را پایمال 
کردندکه تأثیر زیادى در

روحیه ام داشت. یکى از 
دوستان ایماندارم من را در این شرایط تنها نگذاشت 
و با من از خداى محبت و پدرى مهربان سخن گفت 
و خبر خوش انجیل را به من داد و من را به کلیساى 
خانگى که یکى از اعضاى فعال آن بود دعوت کرد. 
اولین بارى که به کلیسا رفتم در شروع مراسم بعد از 
که  شد  پخش  سرودى  شبان،  توسط  کوتاه  دعایى 
قلبم در سینه فشرده شد و اشک از چشمانم سرازیر 
گشت؛ هر کالم این سرود پرستشى همانند چراغى 
بود که قسمت هاى مختلف ذهنم را روشن مى کرد و 
در آن مکان حضور گرم خدایى مهربان و با محبت 
در  را  خود  کردم.  مى  احساس  وجود  همه  با  را 
آغوش پدرى مهربان یافتم و قلبم از عشق پر بود. 
یافته  عمیق   آرامشى  و  کردم  مى  امنیت  احساس 
بودم. این احساسى غریب داشتم، تمام سنگینى بار 
گناه از دوشم برداشته شده بود و خود را سبک بال 
بربسته  از درونم رخت  ناامیدى  یافتم. یأس و  مى 
بود و امید و شوق زندگى با خدایى مهربان و همیشه 
همراه، در قلبم جا گرفته بود. با شبان از حال درونى 
تبریک  و  کرد  دعا  من  براى  مهربانى  با  او  و  گفتم 
گفت. او گفت فرزندم خدا فرزندان خود را انتخاب 
مى کند و تو نیز برگزیده شدى. با ایمان به مسیح و 
وسپردن جان و دلم به روح القدس که  او صاحبخانه 
تغییرات  مقدس،  کتاب  خواندن  و  است  من  قلب 
بسیارى کردم و دوستانم متوجه این تغییرات در من 
شده اند. خداوند نجات را با تمامى دل مى ستایم و 
و  بردارم  گام  او  نام  براى جالل  تا  کنم  مى  تالش 
که من  را در زندگى مى طلبم  او  اراده و خواست 
زندگى خود را بر صخره اى محکم بنا نهاده ام و با 
او از هیچ چیز هراس ندارم چرا که او پدر و حامى 
من است و من یوغ سنگین خود را به او سپرده ام 
که او ناجى من است. نجات همه را از خداى آزادى 

                  مسیح مى طلبم.     آمین!
Rahe Salib

مسیح نـور جهان
شهـادت محمدرضا محمدپور

شهــادت ها 
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* شما چگونه به  مسیح عیسى مسیح  آورده اید؟
- من در یک خانواده اسالمى به دنیا آمده ام. از 
سنین هشـت، نه سالگـى به دنبال حقیقت در مورد 
خدا بودم. ابتدا شروع به نمازخواندن و دعا کردن 
به زبان عـربى کردم  ولى معناى آن را نمى دانستم. 
از مادرم پرسیدم: چرا معانى  دعایى راکه مى کنم 
نمى دانم و معانى آن را نمى داند و من فقط باید آن 
دعا را حفظ کنم و بخوانم. وقتى که مى گفتم که این 
دعا در کجا آمده و چه کسى آن را نوشته است او 
در جوابم مى گفت: که این دعاها در کتاب قرآن 
مسلمانان هستند. محمـد پیامبر مسلمـانان آن را 
گفته و خدا در ابتدا آن را به محمد گفته است؛ و 
وقتى از او مى پرسیدم که چرا خدا با من صحبت 
نمى کند، من هم مى خواهم خدا با من صحبت کند  
مادرم مى گفت که این امکان ندارد و خدا فقط با 
انسان هاى خاص صحبت مى کند. اما در آن زمان، 
وقتى که در باال خانه که مکانى براى درس خواندن 
و بازى کردن من بوداز پله ها پایین مى آمدم چند 
که من  زمانى  را شنیـدم  این صـداى خـدا  بارى 
بزرگ تر شـوم پیـام آور خـدا مى شوم و من هم 
مورد  در  کسى  به  شنید.  خواهـم  را  خدا  صداى 
صدایى که شنیده بودم چیزى نگفتم. بعدها متوجه 
شدم خدا اجازه نداده است چیزى به زبان آورم و 
دلیل آن محافظت از من در برابر واکنش احتمالى 
و  قرآن  خواندن  به  چنان  هم  است.  بوده  دیگران 
جوانى  در  که  این  تا  دادم  ادامه  اسالمى  معارف 
متوجه شدم که  اسالم جواب سؤاالتم را نمى دهد 

16Rahe Salib  و من قانـع نمى شـوم  و کم کم از

واحد  خداى  یک  به  فقط  و  گرفتم  فاصله  اسالم 
از  زندگى  شرایط سخت  در  حتى  و  داشتم  ایمان 
خدا هم فاصله داشتم. به دلیل مشکالت  زیادى که 
داشتم در جوانى به افسـردگى شدید مبتـال شدم. 
درون قلبم  خالء بزرگى به وجود آمده بود. سعى 
کردم این خالء درونى را با تفریحات سالم و ناسالم 
و  الکلى  مشروبات  تا  گرفته  مطالعه  و  ورزش  از 
حشیش و گراس پر کنم. به دنبال آرامش بودم ولى 
آن را پیدا نمى کردم و خالء درونى من به اندازه 
خدا بزرگ بود و با هیچ چیز پر نمى شد. در آن 
زمان در شهر اراك زندگى مى کردم. یک روز که 
مقدار زیادى الکل نوشیده بودم چند تن از دوستان 
کردند.  دعوت  خودشان  خانه  به  را  من  ام  ارمنى 
خانواده آنها فقط ارمنى زاده و مسیحى زاده بودند 
با  و  نداشتند  مسیح   عیسى  به  قوى  اعتقاد  ولى 
عیسى مسیح زنده مالقاتى نداشتند به جز یکى از 
آنها که با عیسى مسیح خداى زنده مالقات داشت 
از  فیلمى  من  به  او  تازه.  تولدى  و  قوى  ایمانى  با 
عیسى مسیح را نشان داد. آن فیلم و پیام آن براى 
من بسیار جذاب بود و پاسخى بود براى سؤاالتم و 
غذایى براى روح گرسنه من؛ و خود خدا بود که 
از  کند.  پیدا  راه  من  درونى  خالء  به  توانست  مى 
جمله جمالت تأثیرگذار فیلم: «بیایید به سوى من 
ها   شما  به  من  تا  گرانباران  و  کشان  زحمت  اى 
آرامى دهم و تا انقضاى عالم با شما خواهم بود.» 
در  دیگر  بار  یک  را  فیلم  این  که  گفتم  دوستم  به 
هنگام هوشیارى مى خواهم ببینم. اوآن فیلم را به 

             همراه یک کتاب انجیل به من داد. 

مصـــاحبـه با  وحیــد روزى
وحیـد روزى کشیش کلیساى تولد دوباره در شهرآمستردام هستند. ایشان در 
قسمـت امنیت فرودگاه اسخیـپول کار مى کنند و همچنین عضـو حزب اتحـاد 

مسیحى (christenunie)  هلند مى باشند. مصاحبه با ایشان درآمستردام درساختمـان دومینیون سنتـر 
جایى که در روزهاى یکشنبه مراسم کلیسایى انجام مى شود، صورت گرفت. 
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با هم گفتگو و دعا  ما در روزها و ماه هاى بعدى 
بقیه  چون  خاص  و  کوتاه  شرایط  در  ولى  داشتیم 
دوستان و اهل خانواده آنها برایشان جالب نبود. از 
آن تاریخ که سال 1999 یعنى 19 سال پیش بود،  
من تحقیق خودم را در مورد مسیحیت آغاز کردم  
و دو سال بعد یعنى سال 2001 من به کشور هلند 
مشکالت  و  نداشتم  خوبى  روحى  وضعیت  آمدم. 
زیادى داشتم و دائمًا الکل استفاده مى کردم و حدوداً 
بعد از سه سال در سال 2004 یعنى 14 سال پیش 
خدا  واز  کردم  شرکت  مسیحى  کنفرانس  یک  در 
همچنان تشنه وار پرسیدم که خدایا که هستى و من 
را مالقات کن و با من سخن بگو و مکاشفه اى تازه 
از حقیقت خود به من بده. آنجا یک مالقات عمیق 
توسط عیسى مسیح داشتم و ایمان کامل و حقیقى 
آوردم و تولدى تازه در خداوند عیسى مسیح پیدا 
بعد هر روزه در خداوند رشد  به  کردم.از آن روز 
کردم و الکل به ندرت مصرف مى کردم و حشیش 
و گراس و سیگار به طور کامل متوقف شد و روح 
افسردگى و غم و خشم و تنفر کامًال از وجودم رفت 
و روح خداوند که پر از امید، شادى، عشق و حیات 

جاوید است در من به وجود آمد. 

* شما چگونه به این خدمتتان فراخوانده شده اید؟
- بعد از ایمان آوردنـم دوره هاى شاگـرد سازى 
متعددى را دنبال کردم و در ادامه دوره هاى رهبرى 
و  خادمى را نیز گذراندم. در سال 2006 شروع به 
با   بعـد  سال   10 و  کردم  مقدس  کتـاب  تدریـس 
کلیساى تولد تازه شروع کردم  که  خادم این کلیسا 
هستم. با یک خانم ایرانى ازدواج کرده ام که او نیز 
یارى مى رساند. مراسـم  کلیسـا  امـور  به من در 
کلیسایى در روزهاى یکشنبه در حدود 30 تا 50 
نفر برگزار مى گردد در ساختمان دومینیون سنتر که 
در این ساختمان سه کلیساى هلندى، انگلیسى زبان 
Internationale Gods Embassy و کلیسـاى 
 عربى و کلیساى زبانان تولد تازه  مراسـم برگزار 

مى کنند که هر سه کلیسا از هم مستقل هستند.
 

* تصویر شما از کلیساى تولد تازه براى سال هاى 
آینده چیست؟

- من مى خواهم بر روى یک تیم رهبرى قوى کار 
کنم تا بتوانیم هدایت و برکتى براى هلندى ها باشیم. 
انجـام  را  متعـددى  وظایف  همسرم  همـراه  به  من 
مى دهیم ولى در حال تربیت رهبرانى هستیم تا آنها 
بتوانند وظایفى را در کلیسا به عهده بگیرند. کشور 
هلند من را بسیـار بهره مند کرده است و مى خواهم 
کارى در قبال آن انجام دهم. به اعتقاد من نگهدارى 
ارزش ها و استانداردهاى مسیحى که این جا داریم 
مهم است. از همین روى عضو حزب اتحاد مسیحى 
هلنـد شده ام و خود را نامزد شـوراى شهـردارى 
آمستردام در دوره پیش کردم این بسیـار ارزشمند 
است که حزب اتحـاد مسیحى هلنـد یک کرسى در 

شـوراى شهـردارى هلند دارد.

از همـه  امروز بیش  به نظر شمـا چه چیـزى    *
کلیساها نیاز دارند؟

- چیزى که احتیاج داریم اتحاد است. ما متعلق به 
یک گروه خاص یا یک کلیساى خاص نیستیم. ما 
خواهان روابط خوب با سایر کلیسـاها هستیم. ما 
مى توانیم بسیار از همدیگر یاد بگیریم. یکدیگر را 
ارزشمند بدانیم و کارهایى را با هم انجام دهیم. این 
ایمان  هنوز  که  است  آنانى  براى  بزرگى  شهادت 
ایرانى  کلیساى  چهـار  کشیشان  با  ما  اند.  نیاورده 
دیگر به طور مرتب کنار هم جمع مى شویم و دنبال 
ژوئن   10 تاریخ  در  هستیم.  همدیگر  با  وحدت 
مراسم پرستش در شهر آلمیره با چند کلیساى ایرانى 
برگزار گردید که شـروعى عالى براى همـکارى و 

هماهنگى با همدیگر بود. 
   عیسى مسیح مى گوید: «زیرا هر جا که دو یا سه 
نفر به نام من جمـع شوند من آنجـا در میـان آنان 

هستم.» 
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   پس ما به وسیـله ى ایمان به مسیح نجات 
مى یابیم و در حضـور خدا بى گناه به حساب 
یا  به سبب کارهاى خوب خود  نه  آییـم،  مى 

انجام تشریفات مـذهبى.
      «رساله رومـیان باب سوم آیه 28»

الهـه (مریم) تیمورى 39 سال قبل در     من 
یک خانواده بسیار متعصب و مذهبى مسلمان 
جشم به جهان گشودم. درلحظه آغازین تولدم 
ناخواسته به گوشم اذان خواندند بى هیچ گونه 
اجازه و تمایل من. اولین اجبار از سوى اسالم 
بر من، براى اولین بار این طفل معصوم با واژه 
اسالم آشنا شد. محیطى که در آن رشد کردم 
سرشار از قوانین خشک و تعالیم خشونت بار 
نتوانستم  به عنوان یک زن  مذهبى اسالم بود. 
حتى یک لحظه به این باور برسم که براى من 
حقوقى مساوى یک مرد و در واقع یک انسان 
باشد. هر زمان تـالش  تعریف شده  در اسالم 
مى کردم رابطه ام را با خدایى که اسالم نشانم 
برابرم خدایى خشـن،  بود کم تر کنم در  داده 
انتقام گیر و بى گذشت و سخت گیر مى دیدم، 
که باید با واسطه امامان و هزاران نذر و نیاز و 
التماس از او طلب مغفرت کنم شاید شعله هاى 
سوزان جهنم موعود دست از سرم بر دارد. دلم 
مى خواست خدایم شبیه پدرم باشد؛ بى واسطه 
بخشش  براى  که  لحظه  آن  در  و  دریابد  مرا 
خطاهایم به سوى او مى روم، او مرا عفو کند و 
به رویم آغوش گرم و مهربان خود را بگشاید. 
پنهان از چشم بستگانم به تحقیق پرداختم. آن 

آرامشى را که مى خواستم قادر نبودم 
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بیابم. در سفرى که به
کشـور ترکیـه داشتم 
به صـورت اتفاقى و
 بسیـار تصـادفى با

 بشـارت دهنـدگان 
مسیح، در یکى از خیابان هاى شهر استانبول 
دیدار داشتم.  آنان به سمت من آمدند و شروع 
توجه  هایشان  صحبت  به  کردند.  صحبت  به 
کردم درونم غوغایى شد و کتاب مقدس را به 
من هدیه کردند کتابى که برکت و معجزه زندگى 
خواندن  به  شروع  کنجکاوى  سر  از  شد.  من 
دلنشین. در  بود و  نمودم، کالمش روان  کتاب 
آن کالم مقدس خدایى را یافتم بى واسطه؛ هم 
چون فرزندى که با پدر خود سخن مى گوید با 
او صحبت کردم. در انجیل خود را در مرتبه و 
هاى  ارزش  با  زن  یک  یعنى  انسان  یک  مقام 
زن  یک  عنوان  به  خود  وجود  به  یافتم.  واال 
افتخار نمودم و احساس غرور کردم. آرامشى 
تعالیم  نیازمند  یافت.  راه  زندگیم  به  شگرف 
بیشتر بودم و عطش بیشتر دانستن درباره مسیح 
درهاى  اما  بود  گرفته  بر  در  را  وجودم  همه 
ایران به روى من بسته بود.  کلیسا در کشورم 
هم  من  با  زمینه  این  در  که  داشتم  دوستانى 
عقیده بودند و مى دانستم که آنان نیز به مسیح 
نداشتم  جرأت  ابتدا  در  چه  اگر  دارند  ایمان 
نگرش منفى خود را به اسالم آشکارا بیان کنم 
و از ایمان خود به مسیح با آنان گفتگو کنم اما 
روح  از  شدن  پر  و  مقدس  کالم  خواندن  با 
با  و  شد  باز  خدا  روى  به  قلبم  در  القدس، 
دوستان ایماندارم، در جلسات کلیساى خانگى  
شرکت نمودم و با یکدیگر خداى سزاوار حمد 
و ستایش را مى سرودیم و دعا مى کردیم. در 
به  هایى  سایت  خانگى  کلیساى  جلسات  این 

من معـرفى شد که در آن تعالیـم مسیح   
                                 

مسیـح خداوند نجـات
شهـادت  الهــه تیمـورى
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به خوبى تشریح شده بود و من با استفاده از این 
منابع و با نگاهى روشن انتخابى آگاهانه نمودم 
به روى معرفت و شناخت  و در قلب خود را 
خدا باز کردم و اکنون با سپردن زندگى خود به 
روح  راهنمایى  به  و  خداوند  اراده  و  خواست 
القدس تالش مى کنم تا در ایمان رشد نمایم و 
خود  که  را  نجات  پیام  و  انجیل  خوش  مژده 
دریافت نموده ام به دوستان و دیگر عزیزان نیز 
راه شریر  این  در  اگر چه  برسانم.  را  این خبر 
زندگى  در  من  براى  و  ماند  نخواهد  ساکت 
مشکالت بسیارى درست مى کند اما یقین دارم 
که خداى نجات همیشه با من است و مرا تنها 
نمى گذارد حتى اگر زمین بخورم اما به یارى و 
مدد خداوند برخاسته و به پیش خواهم رفت. 
من ایمان دارم همان خدایى که مسیح را بعد از 
مرگ زنده نمود ما را نیز زنده خواهد کرد و ما 
با ایمان به مسیح، با او و در کنار او و در دست 
راست او خواهیم ایستاد پس هرگز از خدمت 
به خدا دلسرد نمى شویم و مشکالت و رنج ها 
را به جان دل مى خریم چرا که خداوند در کالم 
مقدس مى گوید:« اى تمام کسانى که زیر یوغ 
سنگین زحمت مى کشید، نزد من آیید و من به 
شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش کشید 
من  چون  دهم،  تعلیم  را  شما  من  بگذارید  و 
شما  هاى  جان  به  و  هستم  فروتن  و  مهربان 
بر  من  که  بارى  زیرا  بخشیـد.  خواهم  راحتى 

دوش شمـا مى گذارم، سبک است.» 
( انجیل متى باب یازدهم آیات 29 و 30)

   اکنون بر خود وظیفه مى دانـم یافته هایم را 
براى کمک به هم نوعانم براى رسیدن به نجات 
و  مژده  و  بگذارم  اختیارشان  در  جاودانگى  و 
خبر خوش انجیل را به گوش آنها نیز برسانم. 
به همیـن دلیل پیـام نجات بخـش مسیح را با 

    بستگانم در میان گذاشتـم. اکنون 

وظیفـه خود  که  هستم  مسیـح  سرباز  یک  من 
براى  که  را  مسیح  عیسى  فداکارى  تا  دانم  مى 
بخشوده شدن گناهان ما بر روى صلیب رفت تا 
جهانیان  گوش  به  را  نماید  پاك  گناه  از  را  ما 
بدست  با مسیح  ان چه من در زندگى  برسانم. 
آوردم مهربانى و فروتنى است و این که با هم 
نوعان خود با محبت و بردبار باشم و از خطاها 
و اشتباهات دیگران چشم پوشى کنم و تالش 
مى کنم تا با کمک روح القدس از هر نوع خشم 
و عصبانیت، نفرت و کینه دور باشم و درعوض 
مهربان و دلسوز باشم و همان گونه که خدا مرا 
به خاطر مسیح بخشوده است دیگران را ببخشم. 
در  یأس  نورمسیح،  با  است  من روشن  زندگى 
وجودم راهى ندارد چون قلبم از روح القدس پر 
که  ندارم چرا  به دل  از دیگران  اى  کینه  است. 
را  خود  است.  من  راه  روشنگر  مسیح  تعالیم 
پدر آسمانى  مهر و محبت  پر  همواره در سایه 
خود مى یابم و روح و جانم از ایمان به او لبریز 
که هرگز  یاد گرفتم  با زندگى در مسیح  است. 
به  بلکه  نکنم  فکر  منفعت خود  و  به خود  تنها 
دیگران نیز اهمیت داده و به مسایل و مشکالت 
دیگران نیز توجه کنم. من با ایمان به مسیح آن 
او  جوى  و  جست  در  ها  سال  که  را  آرامشى 
بودم، یافتم و این براى آن است که خدا هرگز 
به حال خویش رها  را  فرزندان گمشـده خود 
نمى کند و از این که مى توانم با ایمان به مسیح 
خود را فرزند خدا بدانم به خویش مى بالم. در 
حیات  دارد  را  مسیح  کس  هر  که  این  آخر 
این  از  ندارد  را  مسیح  که  هر  و  دارد  جاودان 

حیات جاودان نصیبى نخواهد داشت. 
   در نام قـدوس خداوند نجات و آزادى، صلح 
و آرامش و نجات را براى تمام هم نوعان خود 

مى طلبم.
                              آمین!
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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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 Iran  is  number  ten  of  the 50  countries  where  it’s  most  dangerous  to
 follow Jesus

Militant Government
 Any Muslim who leaves Islam  faces the death penalty. Pray that the laws
will change, allowing for freedom of religion
 For a Muslim family, it is a great disgrace when one of its members leaves
 Islam. Pray for Christians who  have been  cursed and disowned  by  their
families  for  their  faith

Afghanistan is listed as number two immediately after North  Korea

Dangerous Faith in Jesus
 Pray for Christian converts  from Islam, who  face  strong  pressure  from
family, friends and neighbors to recant their Christian faith
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 First  International  Quarterly  For  Christians

World Watch List 2018

The   increasing  level  of   violence   in
 Afghanistan  creates  a   general   sense 
 of  insecurity. Please  pray  for  stability 
and  peace  in  the  country
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