
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   23   صفحه  20    تیراژ   3000   نسخه   نوامبر  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.

اشعیا:  باب 40  آیه 31



 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.

 خجسته باد نام تو                                          برسد فرمانروایى تو

Radio  Payam  Salib 

تلفن : 0685649581 

   اى پدر ما که در آسمانى
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Brief uit de gevangenis



  
   امید به زندگى در آسمان براى ما آن  قدر 
ارزش و اهمیـت دارد که به منـزله بالى براى 

پرندگان و هم چون آب براى ماهى است.
   اما سؤالى که مطـرح مى شود این است که 
زندگى در آسمـان چگـونه مکانى است؟ چه 
نوع زندگـى در آسمـان وجود دارد؟ در پاسـخ 

مى توان گفت:
1 - محل آرامى و استـراحت ابدى است. 

   در کتاب مکاشفـه باب چهـاردهم آیـه 13 
مى خوانیم: « آن گاه صدایى شنیدم که به من 
مى گفت:" این را بنویس: خوشا به حال کسانى 
که در راه مسیح شهیـد شده اند. زیرا روح خـدا 
تمام دردها آسـوده  از  مى گوید: حاال دیگـر 
مى شوند، و به خاطر کارهاى خوبى که کرده اند 

پاداش مى گیرند." » 
   هم چنین کلمه تلخ و ترسناك مرگ در انجیل 

به خواب شیرین و آرام تبدیل شده است.
شادى  و  سرور  و  موسیقى  مرکز  آسمان   -  2

دائمى مى باشد. 
   در کتاب مکاشفه باب هفتم آیات 16 و 17 
آمده است: « آنان از این پس، از گرسنگى و 
تشنگى و گرماى سوزان در امان خواهند بود، 
زیرا *بره* که پیش تخت ایستاده است، ایشان 
را خوراك داده، شبان آنان خواهد بود و ایشان 
خواهد  هدایت  حیات  آب  هاى  چشمه  به  را 
ایشـان  از چشـمان  را  اشکى  هر  و خدا  کرد؛ 

پاك خواهد نمـود.» 
   هم چنین در انجیـل متى باب 25 آیات 21 
  و23،  به شـادى دائمى در  آسمـان به زیبایى

  

و خوبى اشـاره گردیده است. 
3 - بزرگ ترین دلیل شادمانى ما این باید باشد 
که اسـامى ما در دفتر خدا در آسمان ثبت شده 

است. 
   در انجیـل لوقا باب دهم آیه 20 آمده اسـت: 
« فقط از این شادى نکنید که ارواح پلید از شما 
اطاعت مى کنند، بلکه از این شاد باشید که نام 

شما در آسمـان ثبت شده است.»
دوستى،  و  مشارکت  محل  آسمـان   -  4
صمیمیت، محبت خالص و واقعـى خواهد بود. 
آیه 13  باب سیزدهم  قرنتیـان  اول  در رسالـه 
چنین آمده است:« پس، سه چیـز همیشه باقى 
خواهد ماند: ایمان، امیـد و محبت، اما از همه 
این ها بزرگ تر، محبـت است.» هم چنین به 
خوبى در رساله رومیان باب چهاردهم آیه 17 
ملکوت  چون   » است:  گردیـده  اشاده  این  به 
خدا که هدف زندگى ما مسیحیان است، خوردن 
و نوشیدن نیست بلکه بهره مند شدن از نیکى و 
آرامـش و شـادى است که روح القـدس عطا 

مى فـرماید.»
خـدا  است.  دانش  و  علـم  مرکز  آسمان   -  5
اسرار مبهـم و پیچیـده را براى ما باز خواهـد 

کرد. 
   در کالم مقدس رساله اول قرنتیان باب دوم 
آیه 9 چنین آمده است: « خدا براى دوستداران 

  آسمــان 
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هیـچ  که  است  دیده  تدارك  چیـرهایى  خود، 
انسـانى هرگز ندیده، نشنیـده و به فکرش نیز 

خطـور نکرده است.»
6 -مى توان گفت آسمان محل قدوسیت است. 
هیـچ چیز آلوده به گناه و ناپاك درآن جا وارد 

نـخواهد گردید.

   در کتاب مکاشفـه باب بیست و یکم آیه 23 
چنیـن مى خوانیـم: « هیـچ بدى یا شخـص 
نادرست و فاسد اجازه ورود به آن جا را ندارد. 
این شهـر فقط جاى کسانى است که نامشان در 

کتاب حیـات " بـره"  نوشته شده باشـد.» 
7 - شرط ورود به آسمـان توبه و بازگشت از 

 گناهان خود مى باشـد.
   در انجیل متى باب هجدهم آیه 3 مى خوانیم: 
به  و  نکشیـد  دست  گناهانتان  از  تا  گفت:   »
هاى  بچـه  ماننـد  و  بازنگردید  خـدا  سـوى 
توانست  نخواهـید  هرگـز  نشـوید،  کـوچک 

وارد ملکـوت خدا گردید!»
   هم چنیـن در انجیـل متى باب پنجـم آیه 8  
آمده است: « خوشـا به حال پاك دالن، زیـرا 

خدا را خواهنـد دید.»
 
4Rahe Salib

معنـاى  به  آسمان  که  است  این  مهم  8 -نکته 
زندگى در حضور نامحـدود و ابدى خدا است.

   در انجیـل یوحنـا باب چهاردهم آیات 3 و 
4 به وضوح به این نکته اشاره گردیده است. در 
آن جا مى خوانیـم: « نزد پـدر من خـدا، جا 
بسیـار است. من مى روم تا آن جا را بـراى 
شمـا آماده کنم. وقتى همـه چیز آماده شد، باز 
خواهم گشـت و شما را خواهـم برد، تا جایى 
که من هستـم شما نیز باشیـد. اگر غیر از این 
به شما مى گفتـم. شما  به طـور واضـح  بود، 
مى دانیـد من کجـا مى روم و مى دانید چگونه 

به آن جا بیـایید.»
9 - در آسمـان ما از همـه ى محدودیت هاى 
فانى این جهـان آزاد خواهیم شـد و تا به ابد 

در حضـور خدا خواهیم بود.
   در رساله دوم قرنتیـان باب پنجم آیات 1 تا 

8 به این مهـم پرداخته شده است. 
خوانیـم:         مى  باب  این  از  هشتـم  آیـه  در     
« بنابراین، از مرگ ترسى نداریم، بلکه از آن 
از  که پس  دانیـم  مى  کنیم، چون  مى  استقبال 
مرگ نزد خدا رفتـه، در خانه ى آسمـانى به 

سـر خواهیم برد.»  

                                 آمین! 

قاصـدك



در  کرمان  ایران شهر  در  بخش  یزدان  مهشیـد  من 
خانواده اى مسلمان و مذهبى متولد شدم. تا سال ها 
کورکورانه و از روى عادت و ترس از خـدا نماز 
مى خواندم و روزه مى گرفتم اما بیش از آن که با 
خدا  به  و  کنم  آرامش  احساس  اعمال  این  انجام 
از  ترس و وحشت  دلیل  به  برعکس  نزدیک شوم 
عذاب هاى آمده در کتاب قرآن از او بیشتر و بیشتر 
فاصله مى گرفتم. تا این که در دانشگاه شیراز در 
به  شدم.  پذیرفته  انگلیسى  زبان  مترجمى  رشته 
خاطر قوانین سخت حجاب اجبارى و تبیض هاى 
دانشگاه   فرهنگى  اصطالح  به  فضاى  در  جنسیتى 
بیش از پیش از خدایى منتقم و کینه توز نفرت به 
دل گرفتم و دیگر حتى همان سرسرى نمازخواندنم  
را هم ترك نمودم. همیشه برایم سؤال بود که چرا 
زبان  با  است  من  خالق  که  خدایى  با  توانم  نمى 
مادرى خود حرف بزنم و باید با زبانى بیگانه با او 
در  که  مطالبى  برایم  قدر  آن  نمایم.  برقرار  ارتباط 
کتاب هاى اسالمى آمده بود بى محتوا و سرشار از 
خرافات بود که حتى در کالس هاى معارف که در 
از   برخى  و  مربوطه  استاد  با  داشتیم  دانشگاه 
همـواره  و  کردم  مى  جدل  و  بحـث  دانشجـویان 
دوستانم به من هشدار مى دادند که این برایم دردسر 
ساز خواهد شد. از آن جایى که حکومت جمهورى 
اسالمى ایران به هر ترتیبى مى خواهد ذهن و افکار 
پر  ساخته  خود  معارف  و  خرافات  با  را  جوانان 
نموده و از واقعیت دور بدارد تمامى دانشجویان در 
هررشته اى مى بایست دروس معارف را پشت سر 
گذارند و این براى من مسأله اى قابل درك نبود. 
من که دوست نداشتم کورکورانه و بى تحقیق چیزى 
کتب  بیشتر  مطالعه  و  خواندن  با  نمایم،  باور  را 
معارف اسالمى بیشتر به تهى بودن محتواى آن پى 
بردم و فردى اسالم گریز شدم و تا جایى که حتـى
    دیگـر به خدا هم ایمانـم را از دست داده بودم. 

 
بعد از اتمام دانشـگاه در

شـرکتى مشغـول به کـار 
شدم اما فردى گوشـه گیر
و  افسـرده بودم تا حـدى

داشته  خوبى  ارتباط  همکارانم  با  توانستم  نمى  که 
باشم. به دلیل مشکالتى که بعد از ازدواج با همسر 
و خانواده ام پیدا کرده بودم مشکالتم چند برابر شده 
بود و پرخاشگر و عصبى نیز شده بودم از خودم و 
زندگى خسته شده بودم و کًال ناامید. در این زمان 
همکار جدیدى به شرکت ما آمد که خانمى بسیار 
او که  بود؛  از آرامش  مهربان و صبـور و سرشـار 
فرشتـه نام داشت به راستى ناجى من شده بود و با 
آرامش  به  او  با  اوقاتم  گذراندن  و  کردن  صحبت 
او  با  توانستم  مى  راحتى  به  و  رسیدم  مى  عجیبى 
مشکالتم را در میان گذارم. او از خدایى با محبت و 
مهربان برایم مى گفت خدایى که همواره با ماست و 
براى ما بیش از خود ما نگران است و به ما بسیار 
عزیز     خود  فرزنـد  چـون  را  ما  و  است  نزدیـک 
مى شمارد و همواره با آغوشى باز منتظر بازگشت 
و  مسیح  از  او  است.  خویش  خطاکار  فرزندان  ما 
برایم گفت و فیلم زندگى  او بر روى صلیب  رفتن 
مسیح را به من داد. با دیدن فیلم حالم دگرگون شد 
خصوصًا با دیدن صحنه اى از فیلم که او زن زناکار 
خواندن  به  راغب  داد.  نجات  قوم  آن  دست  از  را 
کتاب مقدس شدم و با خواندن هر سطر کالم مقدس 
دلم از عشق و امید به خداى نجات و خداى زنده پر 
شد و خأل وجودم با خدا، پدر آسمانى پر شد و من 
آن چه را که در این سال ها گم کرده بودم یافتم و 
خود را در آغوش گرم و مهربان خدا پیدا نمودم و 
به این ترتیب من دیگر آن فرد گوشه گیر و غمگین 
امید شده بودم و زندگى  از  نبودم و فردى سرشار 
برایم معنا پیدا کرد و همیشـه این آیه را به یاد دارم 
باران که من شما را  نزد من آییـد اى گران  به  که 
نام  در  گمشـدگان  تمام  براى  داد.  خواهم  آرامش 
قدوس عیسى مسیـح آرمش و نجات را مى طلبم. 

                                  آمیـن!
Rahe Salib

مسیـح خـداوند نجـات
شهـادت مهشیـد یزدان بخـش
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شهــادت ها 



   عیسى مسیح و عدم خشـونت     

   در حال حاضـر اغلب از اسالمیت جامعه بسیار 
مورد  در  دیگر  موضوعاتى  همچنین  شنویم.  مى 
ظهور اسالم، که در آن خشونت نقش عمده اى ایفا 
این نگرش در  رسانه ها و همچنین در  مى کند. 
درك بسیارى از مردم اتفاق مى افتد. اما این یک 
نتیجه گیرى عجوالنه است، بدتر از آن زمانى است 
و  یهودیت  یعنى  دیگر  مذهب  دو  اسالم،  در  که 
مسیحیت نیز ذکر شده و خشونت، بدان ها نیز ربط 
داده شده است. با توجه به این دیدگاه، مذهب به 
معناى جنگ است  در حالى که  این  با واقعیت ها 
متفاوت است. اما  عیسى مسیح در مورد سرچشمه 

و قلـب مسیحیت چه مى گـوید؟
* پیشگویى اشعیا در مورد مسیح:

   درباره عدم خشونت در قرن هشتم قبل از میالد   
توسط اشعیا پیامبر، زمانى که پیشگویى هاى خود 
را در مورد مسیح، "خادم خداوند" (اشعیا  40 تا 
55)  اعالم  نمود اشاره شده است. در کتاب اشعیا 
باب 42 آیه 2 مى خوانیم: « او آرام است و در 
را  صدایش  کسى  و  کرد  نخواهد  فریاد  ها  کوچه 
آمده   6 آیه   50 باب  در  نیز  و  شنید.»  نخواهد 
به ضرب شـالق کسانى که مرا  است:« پشتـم را 
مى زدند سپـردم و در برابر کسـانى که ریش مرا 
انداختند و به من  مى کندند و به صورتم تف مى 
اهانت مى کردند، مقاومت نکردم.» و در ادامه آیه 
7  از کتاب اشعیا باب 53  مى خوانیم: « با او با 
بى رحمى رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به 
شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند؛ 
و او هم چون گوسفنـدى که نزد پشـم برنده اش 
ایستاد و سخنى نگفت.»  بى زبان است، خاموش 
اشعیا از مسیحى سخن مى گوید که مورد ضرب و 
شتم و بدرفتارى قرار گرفته است، اما با این وجود 
مقاومت نمى کند، و کامًال از خشونت مبرى است. 
او تنها در انتظار خداست و به این ترتیب  نجات را 

براى اسرائـیل و  ملل دیگر به ارمغـان مى آورد.
   (اشعیـا باب 42 آیات 4 تا 6 و 

باب  49  آیات 6 تا 8).
* عیسى و تعمید او:
خدمت عمومى مسیـح 
با غسل تعمیـد او آغاز 

مى شود. هنگامى که او از آب بیرون مى آید، روح 
هماننـد یک کبوتر بر او نزول مى کند و صدایى از 
آسمان مى گوید:« این است پسر عزیز من که از او 
انجیل   ،17 آیه   3 باب  متى  (انجیل  خشنودم.» 
مرقس باب1 آیه 11 و انجیل لوقا  باب 3 آیه 22). 
این صدا با کلمات تأیید مى کند که قرار گیرى روح 
کتاب  یادآور  کلمات  دارد.  معنایى  چه  مسیح  بر 
مزمور 2 هستند. (آیه 7: این پسر من است) و در 
کتاب اشعیا باب 42  آیه1 مى خوانیم:«  این است 
خدمت گزار من که او را تقویت مى کنم. این است 
برگزیده ى من که از او خشنودم. او را از روحم پر 
هاى  قوم  براى  را  انصاف  و  عدالت  تا  سازم  مى 
که  پدر  اعالم  معناى  به  آورد.»  ارمغان  به  جهان 
مسیح تنها پسـر او است و او وظیفـه مسیحیایى و 
خدمت خود را تحقق مى بخشد. در غسل تعمید، 
معناى  به  (این  شود.  مى  پر  خدا  روح  از  مسیح 
نمادى از قوت یافتن براى شروع خدمت است). او 
درخواست خدا را براى تحقق وعده خدا دریافت 
نموده و براى رسیدن به رستگارى وعده داده شده 
خدمت خود را آغاز مى کند. او براى این مهم  به 
تعمید مسیح   لحظه  از  است.  القـدس مجهـز  روح 
مى داند که براى تحقق وعده خدا که اشعیا او را 
بنده خدا نامیده و نوید آن را داده است آن را به 

انجام مى رساند (اشعیا باب 42، 49، 50، 53).
پیروان  براى  پیامى  کوه  سر  موعظه   *

مسیح:
   در موعظه سر کوه به خوبى مشخص است که  
مسیح در مورد «بنـده خداوند»  موعظه مى کند. او 
همه را به عدم خشونت فرا مى خواند و این دقیقا ً
همان چیزى است که اشعیاى نبى به عنوان «بنده یا 

خدمتگـزار» آن را پیشگویى کرده بود. مهم
             است توجه داشتـه باشید که روى
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عنوان  با  خود  موعظه  در  او  کیست.  با  او  سخن 
نمى گوید  انسان ها سخن  با همه  موعظه سر کوه 
همچنان که روى سخن او با دولت ها نیز نمى باشد 
نیازهاى  همه  توانند  نمى  ها  دولت  که  طور  همان 
افراد و انسان ها را جامه عمل بپوشاند و همان طور 
که  فردى  بر  را  خود  روى  نمى توانند  دولت ها  که 
دست خشـونت مى زند بگرداننـد (رساله رومیان  
باب  13 آیه 4). در انجیل متى باب 5 آیات 1 و 2 
کیست.        با  عیسى  سخن  روى  که  است  مشخص 
« روزى که جمعیتى انبوه گرد آمده بودند، عیسى به 
و  برآمد  اى  تپـه  فراز  بر  خـود  شـاگردان  همراه 
بنشست. آن گاه شروع به تعلیم ایشان کرد.» (انجیل 
به  اول  درجه  در    .(10 تا   3 آیات   5 باب  متـى 
شاگردان خود (آیه 2) و به کسانى که به او ملحق 
شده بودند. در حالى که  مردم در همان نزدیکى در 
 .(28 آیه   7 باب  (متـى  بودند  کردن  گـوش  حال 
موعظه سر کوه حاوى یک قاعده کلى و یا اخالقى 
نیست. کلمات مسیح فراخوانى است به پیروانش به 
عنـوان قوم جدید خدا. این شیوه زندگى است که 
متعلق به پادشاهى خدا است. این شیوه زندگى مثال  
و نشانه اى است از صلحى که خـدا مى خواهد آن 

را به جهـان عطا فرماید (متى باب 5 آیه 16).
* گونه دیگر را نیز برگردان:

   حال ببینیم عیسى مسیح در این مورد به ما چه 
مى گوید:« گفته شده که اگر شخصى چشم کسى را 
کور کند، باید چشم او را نیز کور کرد و اگر دندان 
کسى را بشکنـد، باید دندانش را شکست. اما من 
مى گویم که اگر کسى به تو زور گوید، با او مقاومت 
نکن؛ حتى اگر به گونه ى راست تو سیلى زند، گونه  
اگر  بزند.  سیلى  آن  به  تا  ببر  پیش  نیز  را  دیگرت 
کسى تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، 
عباى خود را نیز به او ببخش.» ( انجیل متى باب 5 
آیات 38 تا 40). این آیات نشان مى دهد که گناهى 
متوجه شاگردان مسیح نیست، بلکه برگرداندن گونه 
دیگر به معناى انصراف از مجازات است (امثال باب 

      20آیه 22 و باب24 آیه 29)و در

پى جبران و یا مجازات کسى بر  نیاییم همان گونه 
که مسیح در این راه پیشگام بود (انجیل متى باب 
26 آیات 67 و 68 ، باب 27 آیه 30، اول پطرس 
اشاره  بدان  است  آیه 23).آن چه ضرورى   2 باب 
کنیم این است که سیلى زدن در فرهنگ یهودیان و 
در حال حاضر در شرق یک تحقیـر بزرگ شمرده 
مى شـود و  به عنوان یک خشـونت فیزیکى تلقى 
مى گردد و این تحقیر در یک ارتباط نابرابر امکان 
وقوع دارد. براى مثال اربابان براى تحقیر بردگان از 
این روش استفـاده مى کردند. مسیـح از پیروانش 
خصوص  در  متقابل  خشونت  از  تا  است  خواسته 
تحقیرهاى خشونت آمیز پرهیز کنند و خشونت را با 
خشونت پاسخ ندهند. او شیوه و نگرش متفاوتى را 
در برخورد با دیگران ارائه مى دهد تا از خشونت و 
بدى جلوگیرى شود. به نکته مهمى که در این موارد 
اشاره شده به معناى تأییـد وضعیت نابسامان و یا 
این موارد همگى برخالف  خشونت نیست چرا که 
و  صلح  محبت،  از  مملو  که  هستند  خدا  پادشاهى 
راستى است. دورى و یا پرهیز از خشونت، اقتدار 
صاحب قدرت را متزلزل مى کند و باعث مى شود 
قدرت تحقیر آمیز او دیگر کارایى نداشته باشد پس 
دورى جستن از خشونت نشانى از عدم قدرت یا 
ضعف نیست بلکه عملى است محبت آمیز در نظر 

خدا و پادشاهى او.
* همسایه ات را مانند خود دوست بدار:

را               پیامبران  و  شریعت  کل  مسیح  که  هنگامى     
خالصه مى کند، او مى گوید: « خداوند را که خداى 
دوست  خود  عقل  و  جان  و  قلب  تمام  با  توست، 
داشته باش. این اولین و مهم ترین دستور خداست. 
دومین دستور مهم نیز مانند اولى است: همسایه ى 
اندازه که خود را  به همـان  بـدار،  خود را دوست 
دوست مى دارى.» ( انجیل متى  باب 22 آیات 37 
همانند  همسایه  داشتن  "دوست  جمله  این   (39 تا 
خود" اغلب اشتباه گرفته مى شود. امروزه مى شنوید 
شما زمانى مى توانید فرد دیگـرى را دوست داشته
                باشید که بتوانیـد اول خود را دوست
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روانشناسان   توسط  موضوع  این  باشید.  داشته 
مسیحـى و روان پزشکان نیـز بیان مى شود. اما با 
توجه به اهمیت فراوان این موضوع، هنگامى که با 
نتیجه بگیریم که  دقت به آن مى پردازیم مى توانیم 
که  باشد  چیزى  آن  از  متفاوت  ما  برداشت  شاید 
بدان اشاره شد چرا که انجیل درباره پذیرفتن خود 
درباره  چنین  هم  است.  توبه  درباره  بلکه  نیست، 
بلکه  کند،  نمى  صحبت  خود  با  کردن  مصالحه 
درباره مصالحه با خدا و همسایه است. در کتاب 
مقدس  کلمه " تو" به  آن معنایى که امروزه به طور 
انحصارى  مى باشد نیست. براى مثال مى توان فرا 
خوانده شدن ایراهیم توسط خدا را نام برد. خدا در 
پیدایش باب 12 آیه 2 مى فرماید: « من تو را پدر 
و  دهم  مى  برکت  را  تو  گردانم.  مى  بزرگى  امت 
نامت را بزرگ مى سازم و تو مایه برکت خواهى 
بود.» اما منظور از تو در این جا کیست؟ بله نه تنها 
بلکه در مورد همسرش سارا و  ابراهیم،  در مورد 
عموزاده اش لوط و تمام خانواده هایى که از هاران 
و  فرهنگى  زمینه  پس  این  رفتند.  او  با  کنعان  به 
مفهوم " تو" در  عهد قدیم است. کلمه  "تو" در 
مورد خویشاوندان و به ویژه اعضاى فامیل نیز به 
کار رفته است.  در کتاب الویان باب 19 آیات 18 
خود  جان  مثل  را  ات  همسایه  فرمان   "  34 تا 
دوست بدار" بدان معناست که شما باید تمام کمک 
به  کنید  مى  خانواده  اعضاى  به  که  را  دلسوزى  و 
که  آنانى  و  بیگانگان  به  حتـى  بکنید  هم  دیگران 
نمى شناسیـد. البته واضح است که آن چه که امروز 
در این مورد گفته مى شود بسیار با آن چه که در 
حقیقت  در  دارد.  فاصله  شد  اشاره  بدان  جا  این 
نما" که در  را محبت  فرمان همسایه ات   " مسیح 
که  اول  فرمان  مانند  است  آمده   19 باب  الویان 
مهم   نما  محبت  و  بدار  دوست  را  خود  خداى 

شمرده است.
براى  و  بدارید  را دوست  * دشمنان خود 
کسانى که شما را آزار مى دهند دعا کنید:
   « اما به همـه شما که سخـنان مرا مى شنـوید،     

به  بدارید و  مى گویم که دشمنان خود را دوست 
براى  کنید.  دارند، خوبى  نفرت  از شما  که  کسانى 
کنید  خیر  دعاى  مى دهند  دشنام  شما  به  که  آنانى 
براى آنانى که به شما ناسزا مى گویند، دعاى خیر 
رسانند،  مى  آزار  شما  به  که  افرادى  براى  کنید، 
تا  آیات 27   6 باب  (لوقا  بطلبید.»  را  برکت خدا 
28). مسیح، در این جا به اختصار آیه اى از الویان 
باب 19 آیه 18 نقل مى کند؛ این آیه نشان مى دهد 
فقط  آنان  چیست.  دشمنان  از  مسیح  منظور  که 
دشمنان و مخالفان شخصى ما نیستند. ممکن است 
کسانى باشند که با خدا و با راه و روش و مسلک  
او نیز دشمنى داشته باشند و با دیگران با خشونت 
یعنى مخالفان و دشمنان خداوند.  کنند،  رفتار مى 
اما مسیح به ما مى گوید که همسایه خود را دوست 
داشته باشیم و او را محبت نماییم. اگر همسایه ما با 
ما  رفتار خصمانه  داشته باشد؛ اگر ما را ترعیب یا 
تهدید مى کند و یا ناسزا مى دهد، ما باید با او با 
محبت و عشق رفتار نماییم. وقتى این گونه رفتار 
نماییم در واقع شخصیت دیگرى را در مقابل رفتار 
کسى  به  که  هنگامى  دهیم.  مى  نشان  خود  از  او 
عشق مى ورزیم معموًال یک محبت طبیعى است که 
در قلب ما به وجود مى آید. در حالى که در  محبت 
به دشمنـان، عمل کرد، نقـش مهـم ترى را بازى 
مى کند. وقتى به این شیوه با دشمنان خود رفتار 
نماییم و برایشان طلب برکت نماییم اعالم مى داریم 
که ما آنها را بخشیده ایم و این آشکارا محبت ما را 
بدى  با  را  بدى  اما  دهد.  مى  نشان  دشمنانمان  به 
شیطان  که  است  کارى  همان  واقع  در  دادن  پاسخ 
انجام مى دهد؛ همچنین خوبى را با خوبى و بدى 
را با بدى پاسخ گفتن، کارى است که انسان انجام 
مى دهد. اما بدى را با خوبى جواب دادن مد نظر 
خدا مى باشد و راه اوست و ما مسیحیان مى بایست 
آن را به اجرا درآوریم. ما داورى و قضاوت را به 
خدا مى سپاریم  و او در آینده، بر اساس آن چه  
داده،  قضاوت خواهد  انجام  زمین  بر روى  آدمى 

کرد و قضاوت او عادالنه خواهد بود.
                                              آمین!
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   من نرجس عزلتـى متـولد ایران، شهر شیـراز و 
شریعت  با  مطابق  که  هستم  زاده  مسلمان  یک 
اسالم و تشویق خانواده موظف به انجام فرائض و 
احکامى همچون نماز و روزه بودم اما با به جا 
آوردن آنها، هیچ گاه احساس آرامش نمى کردم و 
همیشه خود را انسانى گناهکار مى یافتم. من در 
یک کارگاه خیاطى در شهر شیراز کار مى کردم تا 
این که توسط یکى از همکاران ایمان دارم با کالم 
مقدس آشنا شدم. با خواندن کالم مقدس، گویى 
بار سنگین گناه از شانه من برداشته شد چرا که 
مسیح  به  کسى  اگر  خداوند  ى  وعده  با  مطابق 
ایمان بیاورد، خداى پدر گناهان و خطایاى او را 
خواهید بخشیـد و او را کامًال بى گناه به حساب 
مى آورد. من که همیشه از خشم و غضب خدایى 
بسیار خرده گیر و انتقام جو مى ترسیدم اکنون 
بهترین مژده و خبر خوش را دریافت کرده بودم. 
آرى من کامًال  بى گناه محسوب مى شدم چون 
خداى همیشه همراه و زنده، عیسى مسیح به لطف 
خود با رفتن بر روى صلیب بطور رایگان گناهان 
ما انسـان هاى مقصر و گناهکار را برداشته است. 
با ایمان به مسیح و خواندن کالم مقدس دریافتم 
خداوند آن قدر مهربان است که با قربانى شدن 
فرزندش مسیح مرا بخشیده است و او همواره با 
من و در کنار من است. مسیح مجازات گناهان ما 
را متحمل شد و خشم و غضب خداوند را از ما 
برگردانیـد. اکنون من به لطف خدا یم مسیح نجات 
تشریفات  و  نیک  کارهاى  انجام  از  نه  ام  یافته 
و  نجات  که خداى  بزرگى  کار  از  بلکه  مذهبى 
انجام  گناهکاران  ما  براى  مسیح  آزادى، عیسى 
داد. من بیش از 20 سـال فرائـض و احکام دین  

       اسالم را بجا آوردم اما همیشـه

احساس گنـاه با من بود
اما از زمانى که به مسیح
ایمان آوردم، دیدم تنها با
نگاه کردن به چشمان پر

توان  مى  مسیح،  مهربان  و  محبت  و  عشق  از 
آرامش را در عمق وجود و قلب خود احساس 
نمـود و حس کنم در آغوش خداى پدر قرار دارم 
و احساس امنیت کنم. نجات و رستگاریم را هدیه 
که  دارم  ایمان  اکنون  دانم.  ارزشمند خداوند مى 
خداوند بار غم و غصه هاى مرا به دوش مى گیرد 
و او همیشه نگهبان و سرپناه من در مشکالت و 
دارم که سختى ها ى  باور  سختى هاست.  من 
زندگى به صالح من هستند و به من یاد مى دهند 
که صبر و تحمل داشته باشم که این صبر سبب 
رشد و قوى شدن شخصیت مان مى شود و کمک 
مى کند تا ایمان ما به خدا روز به روز قوى تر 
شود. با ایمان به مسیح، امید و شوق به زندگى  مرا 
آن چنان محکم ساخته است که قادرم در برابر هر 
هر  که  باشم  داشته  اطمینان  و  بایستم  مشکلى 
اتفاقى به خیر و صالح من است زیرا خدا را پدر 
خود مى دانم و خداى پدر آن قدر مهربان است که 
جانم  و  قلب  همه  در  را  او  پایان  بى  محبت 
احساس مى کنم چون او به ما روح القدس را عطا 
بى  محبت  و  عشق  از  را  ما  هاى  دل  تا  نموده 
نهایتش پر و لبریز کند. آرى خداى پدر با مرگ 
یگانه فرزندش ما را با خودش آشتى داد و ما با 
ایمان به مسیح اجازه دادیم که او صاحب خانه 
قلـب ما باشـد. من اکنـون در خدایـم شاد و با 
امیـد زندگى مى کنم و از آن غم هاى واهى و 
از  برکات،  این  همه  و  ام  یافته  نجات  افسردگى 
وجود خداوند ما عیسى مسیح است که در راه ما 
انسان هاى خطاکار، جانش را فدا نمود تا ما را 
دوستان و فرزندان خدا سازد. جالل بر نام قدوس 

                خداى نجات عیسى مسیح.   آمین!
Rahe Salib

مسیح خـداى نجـات
شهـادت نرجس عزلتى
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در  که  است  دعاها، کالمى  زیباترین  و  بهترین     
کتاب مقدس نگاشته شده است و چه نیکو است که 
سخن خود را با یک دعا آغاز کنیم. در مزامیر باب 
91 مى خوانیم:« ...خداوند مى گوید:" آنانى که مرا 
دوست دارند نجات خواهند یافت و چون به نام من 
ایمان دارند از آنها پشتیبانى خواهم کرد. وقتى دعا 
وقتى  کرد.  خواهم  مستجاب  را  دعایشان  کنند، 
را  آنان  بود  آنان خواهم  با  دچار مشکالت شوند 
رهایى داده، سرافراز خواهم ساخت. به آنان عمر 
طوالنى مى بخشم و آنها را نجات خواهم داد."» 

                           آمین!
رسد  مى  نظر  به  چنین  امروز  عزیز!  دوستـان     
به  کنیم روز  زندگى مى  آن  در  که  دنیایى  اوضاع 
روز بدترمى شود؛چه در کشورهاى عزیزمان ایران 
ترکیه  کشور  در  که  عزیزانى  چه  و  افغانستان  و 
زندگى مى کنند و یا افرادى که در دیگر کشورها 
آنان    هاى  سختى  و  مشکالت  باشند،  مى  پناهجو 
دو چندان شده است. اکنون سؤالى که براى اکثرما 
داده  اتفاقى رخ  این است که چه  مطرح مى شود 
است؟چرا خداوند کارى انجام نمى دهد؟ به راستى 
نقشه و برنامه خداوند چیست؟ و خداوند از ما چه 
مى خواهد؟  آیا تنها کافى است دعا کنیم! و یا این 
که باید با قدرت خداوند و با دعایى که مى کنیم و 
قوت قلبى که از او مى گیریم، برخاسته و ما نیز در 
حرکت باشیم! در این موقعیت ما باید دست هاى 
خود را به سوى برادران و خواهرانى که در شرایط 
بدترى از ما هستند دراز کنیم و به آنان با تسلى که 
خداوند از طریق کالمش به ما داده و مى دهد، آنان 
را تسلى دهیم. امروز شاهد آن هستیم که بسیارى 
به سختى زندگى مى کنند و از سوى اجتماع تحت 
فشار زیادى هستند و هر یک مشکالت متفاوتى 
دارند که براى آن درخواست دعا مى کنند. بسیارى 
حتى در منزل خود نیز آرامش و آسایش ندارند و 
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 در شرایط سخت به سر مى برند. در کتاب مقدس،  
اولیه  اعمال رسوالن، مى خوانیم که مسیحیان  در 
چگونه زندگى مى کردند. آنان به کالم خدا گوش 
مى کردند، با همدیگر دعا کرده سـرود مى خواندند 
و خدا را حمـد مى گفتند، در شـام خداوند شرکت 
مى نمودند و آن چه داشتند را بین خودشان تقسیم 
مى کردند. حال مطلبى دیگر اضافه کنیم و دوباره 
به این نکته باز خواهیم گشت. و اما به راستى چه  
اتفاقى در حال رخ دادن است؟! براى چه این جا 
هستیم و در حال انجام چه کارى هستیم؟ معناى 
این چیست! براى روشن نمودن پاسخ این سؤاالت،  
به داستان زندگى موسى در کتاب خروج باب دو 
رجوع مى کنیم. به طور خالصه،  حدود چهار صد 
سال از رفتن فرزندان و نوه هاى ابراهیم، یعنى قوم 
اسرائیل، فرزندان یعقوب و خود یعقوب که در زمان 
یوسف به سرزمین مصر وارد شده بودند گذشته بود 
و به تدریج تعداد آنها افزایش یافته بود تا حدى که 
رخ  جنگى  زمانى  اگر  که  ترسد  مى  مصر  پادشاه 
کنند.   با دشمنان همکارى  این قوم  از داخل،  دهد 
بنابراین سعى مى کند که آنان را سرکوب نماید و از 
بین ببرد. پس مصرى ها قوم بنى اسرائیل را برده 
خود کردند و آنها را زیر فشار قرار دادند.در چنین 
فرزندانش  به کمک  که خدا مجدداً  است  شرایطى 
مى آید و موسى متولد مى شود؛ کودکى ناتوان و 
پناهنده در سرزمینى دیگر، اما با خواست و اراده 
خدا این کودك وارد کاخ فرماندار و حکمران مصر 
مى شود. پس از گذشت سال ها، روزى موسى از 
کاخ بیرون رفته و مى بیند که دو نفر با هم در نزاع 
هستند. از آن جایى که او شخص عادلى بود سعى 
مى کند که مداخله کند و در تالش براى جدایى این 
دو نفر بوده که یکى از آن دو نفر به زمین خورده و 
مى میرد. چندى بعد این حادثه تکرار مى شود و 
دوباره مى بیند که دو نفر باهم گالویز شده اند. این 
بار نیز پیش رفته و مى خواهد آنان را از هم جدا 
نماید که یکى از آنان مى گوید:" آیا مى خواهى 
مرا هم بکشى، همان طور که آن مصرى را کشتى؟"

           در چنین شرایطى است که موسى از

خدا از تو مى خواهد ...

اندیشـه  
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ترس، فرار مى کند و به بیابان مى گریزد. زندگى او 
کامًال تغییر مى کند؛ او نه تنها دیگر در کاخ زندگى 
نمى کرد و دیگر از آن جاه و مقام و اعتبار در کاخ  
که  جایى  رود  مى  بیابان  به  او  بلکه  نبود  خبرى 
چیزى وجود ندارد و مجبور به چوپانى و نگهدارى 
از گوسفندان مى شود. زندگى کنونى موسى بسیار 
متفاوت با زندگى پیشین اوست؛  آنچه قابل تعمل   
است این مى باشد که موسى در شرایط و موقعیتى 
کارهاى  انجام  به  مجبور  او  و  دارد  قرار  دشوار 
سخت مثل چوپانى است اما در همین ایام آن اتفاق 
مهمى روى مى دهد و  این که خداوند خود را بر او 
به چه طریقى؟! شرح چگونگى  اما  کند  ظاهر مى 
رخ دادن این اتفاق مهم را در کتاب خروج باب 3 
مى توانید مطالعه نمایید. موسى که گوسفندان پدر 
اى  بوته  برده،  مى  حوریب  کوه  سوى  به  را  زنش 
شعله ور مى بیند که نمى سوزد.  این نشانه اى از 
خدا براى او است و او متوجه این نشانه مى گردد. 
سؤال مهم این است که آیا ما توانایى این را داریم 
در  و  زندگى  روزهاى  در  را  خداوند  مداخله  که 
امروز خود ببینیم؟ آیا ما نیز متوجه نشانه هاى خدا 
مى شویم یا خیر؟ موسى متوجه نشانه خدا مى شود 
شنود،  مى  را  و صدایى  مى شود  نزدیک  آن  به  و 
کسى نام او را به زبان مى آورد. مهم است بدانیم 
خداوند یکایک ما را مى شناسد و از درون ما آگاه 
خداى  من  که  گوید  مى  موسى  به  خداوند  است. 
اجداد تو هستم. آیا ما به حقیقت مى دانیم که خدا 
این  واقع  در  بگوییم  که  است  ذکر  شایان  کیست؟ 
خداوند است که خود به داد ما مى رسد و به نزد ما 
مى آید. نکته مهمى این جا است که خدا به موسى 
مى گوید:« من رنج و مصیبت بندگان خود را در 
بردگى  از  رهایى  براى  را  اشان  ناله  و  دیدم  مصر 
شنیدم.»  توجه نمایید که خداوند از وضع و احوال 
یک یک ما آگاه مى باشد، ما را مى بیند و صداى 
ما را مى شنود و مى داند که ما در چه شرایط و 
موقعیتى هستیم. و خدا چنین ادامه مى دهد:« حال، 
آمده ام تا آنهـا را از چنگ مصـرى ها آزاد کنم و 

      ایشـان را از مصـر بیـرون آورده،

 به سرزمین پهناور و حاصل خیزى که در آن شیر و 
عسل جارى است ببرم....» مشاهده مى کنید که خدا 
مداخله کرده و براى نجات فرزندانش اقدام مى کند. 
آرى! خداوند هر روز به دیدن و زیارت ما مى آید 
و مى خواهد ما را نجات دهد و ما را از شرایط و 
و  امن  سرزمین  به  و  آورد  بیرون  سخت  وضعیت 
حاصل خیر ببرد؛ اما آیا ما حاضریم حضور او را 
ببینیم؟ نشانه هایى که در طى مسیر زندگى روزمره 
براى  این  آنها شویم؟  متوجه  ما مى گذارد دیده و 
زندگى تمامى انسان ها و براى تک به تک فرزندان 
خدا مصداق دارد. در ادامه،خدا به موسى مى گوید:  
از  مرا  قوم  تا  فرستم  فرعون مى  نزد  را  تو  «حال، 
این است که  بیرون آورى.» نکته قابل توجه  مصر 
خدا دست خود را به سوى ما دراز مى کند و از ما 
نماییم. موسى زمانى  او همکارى  با  تا  مى خواهد 
خدا را مالقات مى کند که زندگى مرفه در کاخ را 
ترك کرده و در بیابان به دشوارى زندگى مى کند و 
در این شرایط سخت است که خدا از او مى خواهد 
برادرانش  نجات  براى  او  با  و  باشد  او  نماینده  تا 
همکارى کند. و مهم تر این که، خدا به او یادآورى 
با تو خواهم بود. آنچه که بیش از  مى کند که من 
پیش باید به آن توجه کنیم این نکته است که خدا با 
با  نیستى.  تنها  تو  موسى  اى  یعنى  بود.  خواهد  او 
خواندن زندگى موسى در کتاب خروج خواهید دید 
که موسى به نزد فرعون مى رود و در تمامى زندگى  
و همیشه خداوند با موسى بود و آنجه بیش از همه 
به چشم مى خورد این است که موسى مرتب سعى 
مى کند این قوم خدا را به حضور خداوند ببرد و از 
قوم  این  یک  قلب یک  به  را  دیگر خداوند  طرفى 
برساند. موردى که الزم است اضافه نمایم این است 
که موسى به جز عدالت، مرحمت نیز مى طلبد. او 
مرتبًا درخواست مى کند که خدایا آنان را ببخش! 
بر روى صلیب  مسیح،  فرزند خدا،  یگانه  که  آنچه 
فریاد زد. « اى پدر این مردم را ببخـش، زیرا که 
نمى دانند چه مى کننـد.» ( انجیل لـوقا باب 23 آیه 
33) او لعنت نمى فرستاد بلکه دعا مى کرد و با خدا 

              همکارى مى نمود  و این مهم ترین 
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کارى است که امروز وظیفه ما است و باید آن 
را انجام دهیم. ما هیچ یک بى دلیل در این مکان 
از  اى  نقطه  چه  در  امروز  ما  نیست  مهم  نیستیم. 
زندگى  شهـروند  عنوان  تحت  آیا  و  هستیم  زمین 
مى کنیم یا پناهنده؛  آنچه مهم است این مى باشد 
که امروز خدا به دیدن ما مى آید و از ما مى خواهد 
که با او همکارى نماییم. خدا مى خواهد ما را براى 
نجات فرزندانش بفرستد. چرا که خدا شرایط آنان 
را دیده است و ناله و زارى آنان را شنیده است و 
از رنج و عذاب آنها آگاهى دارد و به همین خاطر 
است که او مى خواهد آنان را نجات دهد و از این 
و  امن  سرزمین  به  و  آورد  بیرون  دشوار  موقعیت 
از  خواهد  مى  خدا  را  مهم  این  و  برساند  نجات 
طریق ما به انجام برساند. بنابراین مى ببینید که ما 
مسئـولیـت بزرگـى به عهـده داریم و این امـرى 
نقشه ى  این  نیست. خدا مى خواهد در  بى معنى 
نجات برادران و خواهران و نیز نجات خودمان، ما 
وسیله  به  خداوند  باشیم.  داشته  نقشى  و  سهم  نیز 
خودمان  اراده  و  خواست  و  همکارى  و  خودمان 
است که ما را نجات مى دهد. اگرخودمان نخواهیم 
خدا به زور و اجبار کارى براى ما نخواهد کرد. از 
همین رو است که در انجیل متى باب 5 مى خوانیم 
که خدا مى گوید: شما نور جهان هستید، شما نمک 
جهان هستید. شهرى که بر روى کوهى ساخته شده 
نمى توان آن را پنهان ساخت. اگر نمک مزه خود 
به  ندارد و  را از دست بدهد دیگر هیچ فایده اى 
دور انداخته مى شود.در آغاز، گفتیم جماعت اولیه 
مسیحیان چگونه زندگى مى کردند و متوجه شدیم 
که مرکز زندگى آنها این چند نکته مهم بوده است:  
و  خداوند  شام  گزارى،  سپاس  و  دعا  خدا،  کالم 
محبت برادرانه. اگرمى خواهیم مسیحى باشیم یعنى 
به مسیح تعلق داشته باشیم و از آن او باشیم باید 
مرتب و پیوسته به کالم او مراجعه نماییم و به آنچه 
به ما مى گوید به خوبى گوش دهیم. اشخاصى که 
بلکه  نباشیم  هستند  کالم  شنونده  و  خواننده  تنها 
افرادى باشیم که به کالم گوش مى دهند و بر طبق

  آن زندگى مى کنند نه فقط آگاهى

 دارند بلکه مطابق با آن زندگى مى نمایند. از جمله 
اشخاصى باشیم که همانند موسى قوم خداوند را به 
حضور خدا ببریم. باید ما نیز درد و رنج برادران 
خود را به حضور خدا ببریم و در عین حال چون 
موسى باشیم که خدا را به نزد قوم خود مى برد و 
براى این مهم، باید دعا کنیم و همواره در گفتگو و 
در اتحاد با خداوند باشیم که تنها بدین روش، این 
ممکن خواهد بود. باید از جمله افرادى باشیم که 
در خوان خداوند شرکت مى کنند و اگر به دالیل 
مختلف این امکان وجود ندارد از لحاظ روحى با 
خداوند در اتحاد باشیم. نتیجه این سه نکته سبب 
مى شود که محبت خدا در قلب ما جایگزین شود 
و ما هم بعد او را به نزد دیگران خواهم برد. ما آلت 
و وسیله اى در دست خدا مى شویم تا ما نیز چون 
موسى قوم و فرزندان او را نجات دهیم. مطلب مهم 
دیگر این که  اگر مى خواهیم از آن مسیح بوده و 
به او تعلق داشته باشیم راه فقط و فقط این است که 
همان طور که او خود را غالم همه کرد، ما نیز چنین 
کنیم. اگر کسى مى خواهد اول شود پس باید خود 
را آخرین و غالم همه سازد. در انجیل مرقس باب 
9، مسیح به وضوح راه را به ما نشان مى دهد. اما 
نکته مهم دیگر این که وقتى به کالم مقدس مراجعه 
مى کنیم و زندگى هر یک از حواریون را در نظر 
به  اى  ضربه  مانند  به  که  چیزى  اولین  گیریم  مى 
چشم ما مى خورد ضعف این اشخاص است. هر 
یوحنا!  حتى  دارند  ضعفى  نقطعه  نوعى  به  کدام 
شاگردى که ما در کتاب مقدس مى خوانیم " عیسى 
همراه  معموًال  که  شاگردى  داشت"،  دوست  را  او 
پطرس و یعقوب همیشه و در تمام مراحل در کنار 
مسیح بود. دو مرتبه در کتاب مقدس مطالبى گفته 
مى شود یکى هنگامى که مادرش را مى فرستد و  
مى گوید بگو وقتى در ملکوت خود هستى من و 
برادرم یکى در دست راست و یکى در دست چپ 
تو باشیم و یکى دیگر که مى گوید:" اى استاد، ما 
مردى را دیدیم که دیـوها را در ذکر نام تو بیرون 

مى کرد اما چون از ما نبود سعى کردیم مانع
              او شـویم." او مداخـله عجیبـى 
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نماییم  باید سعى  روزانه خود  زندگى  در  کند.  مى 
که  این  کنیم. خطر  محافظت  این خطر  از  را  خود 
مسیح تنها از آن ماست و به ما تعلق دارد و مسیح 
فقط براى ماست. در این جا مسیح مى گوید:« مانع 
کار او نشوید زیرا هر که با ذکر نام من معجزه اى 
بکند نمى تواند در همان دم از من بد بگوید. چون 
هر که بر ضد ما نباشد با ما است. یقین بدانید هر که 
هستید  مسیـح  پیـروان  که  این  خاطر  به  شما  به 
جرعه اى آب بدهد به هیچ وجه بى اجر نخواهد 
نکته  این  روى  بر  کلیساها  در  است  ماند.» خوب 
به خداوند  که همه  بگوییم  نماییم و  پافشارى  مهم 
تعلق داریم و هیچ کس از خواهر و برادر  خود برتر 
نیست و نیز هیچ کلیسا و جماعتى بر دیگرى برترى 
ندارد. مسیح در انجیل متى باب 18 به ما مى گوید 
که از هر آن چه که موجب وسوسه ما مى شود تا 
افتیم چشم پوشى کنیم. اگر دست و یا  به گناه  ما 
دور  و  بریده  را  آن  شوند  مى  گناه  سبب  ما  پاى 
لنگ  یا  و  با یک دست  است  بهتر  که  افکنیم چرا 
وارد پادشاهى خدا شویم تا این که به جهنم رویم  
و  میرند  نمى  بدن خوار هرگز  کرم هاى  که  جایى 
شاهد  امروزه  چنین  هم  شود.  نمى  خاموش  آتش 
این هستیم که اکثریت ما برعکس زندگى مى کنیم. 
شریعـت مى گوید اگر کسى اشتباهى کرد دسـت او 
را قطع نمایید اما خداوند مى گوید اگر مى خواهى 
به پادشاهى خدا وارد شوى و متوجه مى گردى که 
پاى تو یا دستت سبب گمراهى تو است آن را ببر.  
حدقه  از  را  آن  است  تو  گناه  دلیل  چشمت  اگر 
خودمان  از  که  کند  مى  دعوت  ما  از  خدا  درآور؛ 
شروع کنیم اما شریعت مى گوید که با هم نوع  و 
برادر خود این کار را بکنیم. ما عادت کرده ایم به 
راحتى دیگران را محکوم نموده و قضاوت کنیم و یا 
از دیگران بدگویى کنیم. غیبت مى کنیم و همواره 
عیب دیگران را مى ببینیم، مسیح مى گوید چرا پر 
کاه را در چشم برادر خود مى بینیم اما متوجه ُکنده 
درختى که در چشم خودمان است نیستیم.ما عیوب 
خودمان را در زندگى نمى بینیم و متوجه نیستیم. با 

   این همه خدا  از ما انسان هاى ضعیف

از موسى،  باشیم؛ خداوند  او  تا همکار  مى خواهد 
بیابان  به  و  بود  سخت  شرایط  آن  در  که  هنگامى 
گریخته و در بدبختى زندگى مى کرد مى خواهد تا 
همکار او باشد. او حواریونى را انتخاب کرده بود که 
هریک نقطعه ضعف هایى داشتند و هیچ یک صد در 
وجود  این  با  ولى  نبودند  اشتباه  بى  و  معصوم  صد 
آنان را برگزیده بود و کلیساى خود را بر روى آنها 
بنا کرد و به آنان گفت که بروید و این مژده را به همه 
بدهید و ما که امروز این خبر خوش را شنیده ایم و 
شاگرد او هستیم و خود را به او سپرده ایم و اجازه 
ایم که او وارد زندگى ما شود و ما را نجات  داده 
دهد، او از ما مى خواهد که با او همکارى نماییم.ما 
باید آنچه که در زندگى بسیار ارزشمند مى دانیم اما 
آنها ما را از خدا دور مى کند دل بریده و از زندگى 
خویش بیرون اندازیم. از خدا براى کالمش تشکر و 
سپاس گزارى مى کنیم و به خاطر اعتمادى که به ما 
دارد او را حمد مى گوییم و از او مى خواهیم که ما 
را یارى دهد تا کامل خود را به او بسپاریم و با دل 
و جان به او توکل نماییم. زندگى کنونى خود را به 
عنوان یک بال و یک جریمه و جزا نبینیم و در امروز 
خود ببینیم که از طریق چه نشانه هایى مى خواهد 
او  از  انتظارى دارد.  از ما چه  با ما صحبت کند و 
به او تعلق داشته  بخواهیم ما را کمک کند تا فقط 
نام او را جال دهیم. از او یارى بطلبیم تا  باشیم و 
از  بتوانیم  را  نیست  او  اراده  و  خواست  بر  آنچه 
زندگى خود دور اندازیم. ما را کمک کند تا دست 
کمک به سوى هم نوعان خود دراز کنیم و آنان را 
یارى دهیم تا بدین طریق محبت خدا را به نزد او 
ببریم. در آخر همه مردم جهان را که در درد و رنج 
و  ایران  در  که  عزیزانى  خصوص  به  و  هستند 
افغانستان با مشکل زندگى مى کنند و به دلیل ایمان 
به حضور  را  باشند  مى  زندانى  و  بند  در  به مسیح 
را  او مى طلبیم که روح خود  از  و  خداوند آورده 
بفرستد تا قلب آنان را از محبت و قدرت خود پر 
کند و نیز از ما اشخاصى بسازد که محبت او را به 
دیگران برسانیم. در نام مقدس یگانه فرزندش مسیح 

              از اوصلح و آرامش مى طلبیم. آمین!
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              *بانو فیبــى*      

همیشـه  مسیحیـت  تاریـخ  طول  در     
شـاهد زنانى بـوده ایم که پیـام خدا را با 
تعلیـم  و  کرده  وعـظ  اشتیاق  و  شهـامت 
داده اند. هم چنین با روش و شیـوه زنـدگى 
خـود، کار روح القـدس در زندگى آنان را 
بانو  کنیم.  مشـاهده  وضوح  به  توانیـم  مى 
فیبـى نمونه اى از این گونه زنان در کتاب 

مقـدس است.

 
   پولس رسول در نامه خود به رومیان در 
باب شانزدهم آیات 1 و 2، در شـروع از  

بانو فیبـى نام برده است. 
   البتـه پولس رسول از بانوان دیگرى هم 

 که سخت کوشانه خدا را خدمت 

مى کردند در این باب نام برده است.
   پولس رسول باب شانزدهم را این گونه 
که  را  فیبى  ما  خواهر   » نمـاید:  مى  آغاز 
شما  به  است  کنخـریا  کلیسـاى  ى  خادمه 
معرفى مى کنم تا او را در اتحـاد با خداوند 
است  مقـدسین  که شایستـه ى  و آن طور 
به  احتیاج  که  مسائلى  تمام  در  و  بپذیرید 
کمک شما دارد به او کمک کنید. زیرا او از 
بسیارى از جمـله خود من حمایت نمـوده 

اسـت.»  
   در این جا پولـس رسول، بانو فیبى را به 
نمـاید.  مى  معرفى  کلیسا  خادم  عنوان 
مخاطبیـن  نام  اساس  بر  روم  نامه  عنـوان 
اولیه آن نوشتـه شـده است؛ یعنى اعضاى 
روم   امپـراطورى  پایتخـت  روم  کلیسـاى 
هدف  هستند.  نامه  این  مخاطبان  نخستین 
پولس رسول این بود که پیـام مسیح را در 

سراسـر روم انتشـار دهد. 
   پولس رسول این نامه را در شهر قرنتس 
نوشت و این مسئـولیت مهـم و خطیـر را بر 
دوش بانـو فیبـى قرار داد تا که این پیام را 

به ایمـان داران در شهر روم برساند.
   توصیف مختصرى که پولس رسول از این 
بانوى مسیحى مى کند دقیقـًا با شخصیت او 

مـطابقت دارد. 
   بانو فیبـى در کلیساى شهـر کنخریا، که 
به  و  قرنتس  همسایگى  در  بندرى  شهرى 
دست اعضاى کلیساى قرنتس بنا شده بود 

خدا را خدمت مى کرد. 
   نقش و خدمت بانو فیبى در کلیسـا از
          هر نظر مشخص و آشکار بود؛ 
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ایمـان داران بسیارى  از  او در خانه خـود 
پذیرائى مى نمـود از جمله پولس رسول. او 
خادمى مهمان نواز بود. پولس رسول از او 
شناختى کامل داشت، پس این توانایى را در 
او  به  را  مهمى  نامه  چنین  که  دید  مى  او 

سپرده بود. 
   بانو فیبى زنى پر تالش و خستگى ناپذیر 
بود و همیشه آماده بود تا با اشتیاق دیگران 

را خدمت و کمک کند. 
   تحسین او از سوى پولس رسول به این 
علت بود که بانو فیبى زندگى خود را وقف 
خدمت به خداوند کرده بود. بانو فیبى حاضر 
شد تا این سفر خطرناك به روم را بپذیرد، 
چرا که روم مرکـز بت پرستى بود و در آن 
جا مسیحیـان مرتبـًا مورد جفـا و آزار قرار 

مى گرفتنـد .
و  اطاعت  از  نشان  فیبى  بانو  کار  این     
فیبى  بانو  است.  خداوند  به  او  سرسپردگى 
براى رسیـدن به روم مى بایستى با کشتى از 
دریا عبـور مى کرد و او این سفـر پر خطر 
را به تنهایى به انجام رسانید چون در کالم 
مقدس نیـامده است که او با کمک همسـر 
را  مأموریت  این  دیگر  شخص  یا  و  خود 
انجام داده است. هم چنین این بانو آماده بود 
که به هر قیمتى امانت خدا را که همان نامه 
پولس یعنى کـالم  خدا را،  به ایمانداران در 
روم برساند که البته این سفرى آسان و بى 

خطر براى یک زن تنها نبود.  
   پولس در نامه اش به ایمان داران روم، بانو
فیبى را این گونه معـرفى مى کند: « این بانو 

     نه یک نامه رسان، بلکه خادم   

کلیسا و هم چنین مورد اعتمـاد من است.» 
   چقدر زیباست که پولس رسول فیبى را به 
عنوان یک خادم ایمان دار و حمایت کننده 
دیگر ایمان داران از جملـه خود پولس تأیید 
که  فهمید  توان  این سخن مى  از  نماید.  مى 
فیبى خادمى پر تالش و وفادار بوده است. 

   پولس رسول در نامه خود در این باب از 
برده  نام  خود  همکاران  و  خادمان  تعدادى 
بانوان  را  آنان  سـوم  یک  حـدود  که  است 

تشکیـل مى دادند.
بود چون  مهـم  بسیار  نامه  این  محتواى     
پولـس در آن بر آمـوزه هاى الهـى تمرکز 
داشت و انتخاب بانو فیبى براى رساندن این 
چنین  هم  و  کار  جدیـت  نشانگـر  نامـه، 
بین  در  و  کلیسا  در  او  مسیحى  شخصیت 

دیگر ایمـان داران است. 
   بانو فیبى زنى مهمان نواز، فروتن ، مطیع و 
آماده خدمت خدا بود تا که هرکجا خداوند 
او را بخواند بدون در نظر گرفتن شرایط خود 
نوع  و  اعمالش  با  فیبى  بانو  کند.  اطاعت 
زندگى اش در واقع خدا را جالل مى داد.  

   چقدر براى او مهم بود که پیام خدا را به 
و  سخت  شرایط  در  حتى  برساند  دیگران 

مکان دور. 
   بانو فیبى مانند دیگر ایمان داران به  کار 
داد.  اهمیت مى  کار خود  از  بیش  خـداوند 
خداوند فیبى را براى خدمت برگزید و او نیز 
کرد.  حرکت  و  نمود  اطاعت  خداوند  از 
خـداوند تو را نیز در مسیـح برگزیده است،  
آیا آماده هستى خدا را خـدمت نمایى؟                 
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   «خداوند ما نیکوست و کالم او روشنى 

بخش جان هاى ما است.»
   من فرنوش هوشمند سخن خود را با آیات 14 
و 15 از رساله افسسیان باب سوم  آغاز مى کنم.     
« از این رو زانو مى زنم در برابر آن پدر که هر 
خانواده اى در آسمان و بر زمین از او نام مى گیرد 
و دعا مى کنم بر حسب غناى جالى خود به شما 
مدد  به  خویش  باطنى  انسان  در  که  فرماید  اعطا 
روح او قوى و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه 
ایمان دردل هاى شما ساکن شود و در محبت ریشه 
دوانیده و استوار گردید تا توان آن را بیابید که با 
همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلنداى محبت 
هاى مسیح پى ببرید و آن محبت را که که فراتر از 
کماالت  همه  از  تا  بشناسید  است  بشرى  معرفت 

خداوند آکنده شوید. » 
                        آمین

    من متولد ایران شهر شیراز و فرزند اول خانواده 
کشورهاى  در  که  کسانى  تمامى  مانند  و  هستم 
مسلمان متولد مى شوند ناخواسته مسلمان چشم به 
جهان گشودم. دوران کودکى را با تعالیم اسالمى که 
در مدارس به دلیل نظام و قوانین حاکم بر جامعه 
اسالمى است به ما آموزش داده شد؛ آموزشى که 
خدایى  از  ترس  بسیارى،  و  من  براى  آن  ثمره 
نامهربان، سخت گیر و جبار و بسیار خشمگین از 
بزرگ در آسمان  بر تختى  بنده هاى گناهکار که 
نشسته است و منتظر روزى است تا به سخت ترین 
نماید،  مجازات  را  ما  ممکن  راه  ترین  دردناك  و 
بى  جو،  انتقام  و  حسود  افرادى  ما  از  و  نداشت. 
گذشت و پر از کینه و نفرت ساخته است.چه بسیار 
شب ها که با کابوس مجازات از اعمال نابخشودنى 
و گناهانى که توسط مربیان تعالیم دینى در مدرسه 
به ما گفته مى شد را تا صبـح نخوابیدم و کابوس 

مى دیدم وتا پیش از ایمان به مسیح نیز این سایه
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تـرس از گنـاه همیشـه

با من بـود و از ایـن که 
حتى فکرى درباره خدا

و آفریننده خـود داشتـه
باشم در من ایجاد رعب و

وحشت مى کرد. با خدا و خالق خود فاصله زیادى 
داشتم که این خأل بزرگى در من ایجاد کرده بود.با 
دوره  اتمام  و  کودکى  دوران  گذاشتن  سر  پشت 
متوسطه موفق به ورود به دانشگاه شدم و در رشته 
مدیریت و مهندسى صنایع  به تحصیل پرداخته و 
فارغ التحصیل شدم. اما با ورود بـه دانشگاه و پا 
نهادن به دنیاى علم، تحقیق و پژوهش و ورود به 
اجتماع روشن فکران ذهن من همانند کسى که از 
من  چشم  بود؛  شده  بیدار  باشد  آمده  در  به  کما 
برادر کشى ها،  نیرنگ ها و تزویرها، دروغ ها و 
نابرابرى ها و ناعدالتى ها در نام خدا و مطابق با 
و  دید  مى  را  جامعه  در  اسالم  شریعت  و  احکام 
دیگر نمى توانستم بى تفکر و تعمق این خداى را 
بپذیرم. با مطالعه و تحقیق در کتاب هاى اسالمى و 
تاریخ اسالم از این دین و خداى ساختگى آن هر 
چه بیش تر فاصله مى گرفتم اما در قلب و در عمق 
آن در  بذرهاى  که  و هراس،  آن ترس  جان خود 
به  من  در  اکنون  اسالمى  تعالیم  دلیل  به  و  کودکى 
مرا  بود،  شده  بدل  دار  ریشه  و  تنومند  درختى 
بتوانم حقیقت را به درستى  برحـذر مى داشت تا 
درك کنم. تا مدت ها و تا قبل از ایمان به مسیح در 
من  به  مرتب  شریر  بودم.  سختى  روحانى  جنگ 
یادآور مى شد که جز اسالم حقیقتى دیگر نیست و 
من در صورت برگشت از دین اسالم، مرتد و کافر 
خواهم بود و احساس گناه آن چنان همه وجودم را 
فرا مى گرفت که با گریه و زارى به ائمه متـوسل 
مى شدم تا آن خداى انتقام جو به خاطر این افکار 
و گناه مرا ببخشد اگر چه هیچ امیدى به بخشایش 
نداشتم. من حتى از تنهـایى مى ترسیدم که مبادا در 
دید من  ام  کرده  که  مطالعاتى  دلیل  خلوت خودبه 

عوض شده از اسالم منحرف شده و پس از مرگ

مسیح خـداى زنده
شهـادت فرنوش هوشمنـد
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آن مجازات ها مثل سرب مذاب و بودن در آتش 
سوزان نصیبم شود. بار سنگین گناه بر دوشم بود و 
من به موجب آن فردى خشمگین، عصبى، کینه توز 
افسرده بودم. هیچ چیـز مرا شاد  و گوشـه گیر و 
نمى کرد و به دلیل فاصله زیادى که از خدا داشتم 
احساس پوچى و بى پناهى مى کردم. خأل و کمبود 
بزرگى در زندگى احساس مى کردم. من در دنیایى 
پر از مشکالت و سختى ها، بى پناه و بى یاور، تک 
و تنها به حال خود رها شده بودم و در دریاى غم 
و اندوه در حال غرق شدن بودم. من و همسرم براى 
ازدواج دچار مشکالت بسیارى شدیم که هم چنان 
نیز ادامه دارد. اما آن چه ما را در برابر مشکالت 
قوى ساخته و سبب شده که از سختى ها هراسى 
است؛  زنده  خداوند  پررنگ  حضور  باشیم  نداشته 
با  که  خدایى  همراه،  همیشه  خداى   ، منجى  یگانه 
محبت بیکران خودپناه ما است، آن حضور نورانى 
در  من  است.  ما  زندگى  در  مسیح»  «عیسى 
کشاکـش مشکالت و سختى ها که دیگر خسته و 
طریق  از  آسایى  معجزه  طور  به  بودم  شده  ناامید 
دختر عموى خود که ایمان دار است با مسیح آشنا 
شدم.  در طى تماسى که با او داشتم او از رنج و غم، 
درد و اندوه، یأس و ناامیدى من آگاه شد و او براى 
من از پدر آسمانى و محبت خدایى سخن گفت که 
گذارد.  نمى  تنها  سخت  شرایط  در  هرگز  را  ما 
خدایى که ما را بهتر از خودمان مى شناسد، ناله و 
زارى هاى ما را مى شنود و براى نجات ما پیش 
قدم مى شود. خدایى که وقتى با همه ى خطاها و 
ما       گنـاهان  به  رویـم  مى  او  سـوى  به  ها  گناه 
نمى نگرد و ما را به حضور مى پذیرد.  با تشویق و 
بشارت او من راغب به خواندن کتاب مقدس شدم 
و از طریق مجله راه صلیب با مسیح و روش صحیح 
زندگى آشنا شدم. با خواندن کالم مقدس آرامشى 
عمیق یافتم. اکنون من با خدا، که به برکت و فیض 
کنم،  مى  دردل  بخوانم  پدر  توانم  مى  را  او  مسیح 
دردهایم را به او مى گویم و در، خواسـت و اراده 
خدا رهایى از آن مشکالت را مى طلبم ویقین دارم
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گوش مى دهد. ایمان دارم من به واسطه روح القدس 
و  ترین  درست  به  است  زندگى  در  راهنمایم  که 
بهترین شیوه راه خواهم پیمود و به فیض و برکت 
قدوس و پرجالل یگانه فرزندش مسیح نه به واسطه 
انجام اعمال نیکو با دستانى پر به  پادشاهى خداوند 
حاضر مى شوم.آرى! حال، قلبم از امید لبریز است؛ 
بیکران  محبت  با  داشتم،  زندگى  در  که  آن خألیى 
خداى پدر پرشده است. حال من روح القدس را در 
تمامى لحظات دارم وپناهگاهى امن یافته ام. من با 
حضورگرم پدر آسمانى، شهامت و قدرت رویارویى 
با هر سختى را دارم. او حامى و پشتیبان من است 
و هرگز مرا در مشکالت به حال خود رها نمى کند. 
برنامه  ها  و سختى  تمامى مشکالت  که  دارم  یقین 
فرزندان  از  که  نیما  همسرم  و  من  تا  بوده  خداوند 
گمشده و گمراه او بودیم پیدا نموده و نجات بخشد. 
همسر  و  من  زناشویى  زندگى  آغاز  که  مسرورم 
و  مسیح  به  مان  ایمان  با  آغاز  هم  نیما،  مهربانم 
است،  بوده  به مسیح  ما  قلب  گشوده شدن درهاى 
این  تولد در مسیح؛  با  آغاز زندگى مشترك همراه 
بزرگ ترین معجزه مسیح براى من است. به حقیقت 
که ما بهترین هدیه که همان هدیه نجات مى باشد را 
چه  و  نمودیم  دریافت  ازدواج  هدیه  عنوان  به 
افتخارى و سعادتى بزرگ تر و باشکـوه تر از این 
مى توان بیان نمود. من و همسرم افتخار مى کنیم که 
فرزندان خدا و سربازان مسیح هستیم و با جان و 
دل ایمان خود را به خدایى که براى گناهان ما روى 
صلیب رفت و فدیه گناهان مان شد اعالم مى داریم. 
مسیح خداى آزادى و نجات است، او خداى زنده 
است تا ابد اآلباد و او تنها راه و راستى است. او را 
حمد مى گویم و با شادى مى سرایم که به شکرانه 
ایمان به او روح القدس را در قلب و جان خود دارم 
وخواست و اراده خدا را در زندگى خواهانم. از او 
یارى مى طلبم تا براى جالل نامش گام بردارم و 
این خبر خوش نجات را به همه جهانیان برسانم؛ هر 
به  ایمان  که حکم  کنم  مى  زندگى  درکشورى  چند 
خدایم مسیح مرگ است. در نام قدوسش صلـح و      

               آرامش براى جهانیان مى طلبم.آمین!
                              Rahe Salib
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* شما چگونه به  مسیح عیسى مسیح  آورده اید؟

- در ایران به چیزى اعتقاد و باور نداشتم،  من در 
با  این جا  در  و  آمدم  هلند  به کشور  سال 2013 
مشکالت زیادى مواجه شدم. در این هنگام من به 
همراه همسرم سحـر در کمـپ پنـاهجویان زندگى 
رنج  اس»  «ام  بیـمارى  از  من  همسـر  مى کردیم. 
مى برد و ما  نیـز مى بایست کشـور هلنـد را  ترك 
در کشور  رفتیم.  ایتالیا مى  به سوى  و  کردیم  مى 
ایتالیا امکانات مراقبتى و درمانى براى همسر من 
مهیا نبود چرا که همسرم روزانه مى بایست داروى 
مخصوصى را تزریق مى کرد. به ما 28 روز فرصت 
داده شده بود تا کشور هلند را ترك کنیم، در آن 
هنگام دعا کردم که اگر خدا مشکالتم را حل کند 
به او ایمان آورم. اما مى دانستـم که این از عهـده 
خودم بر نمى آید و به نیرویى غیر از نیروى خودم 
خود  کالم  با  تو  خدایا  کردم:«  دعا  دارم.  احتیاج 
کالم  با  کنم  مى  اى خواهش  آفریده  را  چیز  همه 
خودت مرا کمک فرما.» در روز آخر از مهلت داده 
کمپ  در  خویش  اقامت  محل  ترك  براى  شده 
پناهجویان تصمیم گرفتم که در همان جا  بمانم. در 
همان شب بسیار نگران بودم که روز بعد چه اتفاقى 
ام؟ در همان  مانده  این جا  افتاد؟ چرا در  خواهد 
هنگام صدایى را در درون خود شنیدم که مى گفت:  
«ترسان مباش فردا نیز من با تو هستم.» آن شب 
کرده  تجربه  زندگى خود  در  که  بود  بدترین شبى 
بودم اما احسـاس مى کردم که کسـى در کنـار و 

18Rahe Salib  همراه من است. در روز بعـد پلیس 

به دیدار ما آمد و بسیار غیر قابل تصور بود که ما 
را به زندان انتقال ندادند. افسر پلیس از من پرسید 
من  به  چنین  هم  ام.  نکرده  ترك  را  محل  که چرا 
گفت که اگر تا دو روز دیگر آن جا را ترك نکنم 
ببرند.  خود  همراه  به  مرا  بود  خواهند  ناچار  آنها 
که   است  روزى  فردا  گفتم  و  کردم  دعا  دوباره 
داروهاى همسرم را باید تحویل بگیرم و بعد از آن 
کمپ پناهجویان را ترك خواهیم کرد. روز بعد به 
داروخانه رفتم تا داروهاى همسرم را تحویل بگیرم 
اما مقدار تحویل داده شده بسیار بیشتر از مقدارى 
بود که همیشه تحویل مى گرفتیم؛ چرا که معموًال 
دارو را براى یک هفته به ما تحویل مى دادند اما این 
بار میزان داروى تحویل داده شده به اندازه مصرف 
براى سه ماه بود. این جواب و نشانه خوبى از خدا 
براى ما بود. وقتى که برگشتیم وسایل خود را جمع 
کردیم و با یکى از دوستانمان که قرار بود در نزد او 
بمانیم تماس گرفتیم. بعد از چند ساعت شخصى که 
قرار بود نزد او بمانیم با ما تماس گرفت و من با 
او  براى  بود  افتاده  که  را  اتفاقاتى  فراوان  شوق 
تعریف کردم و پرسیدم آیا کلیسایى را مى شناسد 
که ما بتوانیم به آنجا برویم.  این طریقه آشنایى ما 
شهر  در   Hoop voor Noord کلیساى  با 
نیز  را  دیگرى  ایرانیان  جا  آن  در  بود.  آمستردام 
مالقات کردیم. در روز یکشنبه و در هنگام مراسم 
کلیسایى شور و شوق خاصى در من پدیدار گشته 
بود و سـرود ها و موعظـه تأثیـر خاصـى در من 
داشت. انگار که در قلب من باز شده باشد. به مدت

              دو سـال به صورت غیـرقانونى 

*مصـــاحبـه با   احسـان سـلطانى*

 Hoop voor Noord آقاى احسان سلطانى را در جمع کلیساى خانگى 
در آمستـردام و به هنگام صرف شام مـالقات نمودیم. ایشان از رهبـران کلیسـا و مسئـول سـرودهاى 

پرستشى  هستند. 
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زندگى مى کردم و این برنامه خدا براى زندگى من 
بوده است. شرایط زندگى باعث شد که من خدا را 
در زندگى خود صدا  بزنم.  در این مدت بسیار فرا 
این  من  براى  گرفتم.  هم  تعمید  غسل  و  ام  گرفته 
دوران همانند یک دوره آموزشى بود تا بتوانم در 

ایمان خود رشد کنم و بالغ شوم.

زبان  فارسى  کلیساى   رهبرى  به  چگونه  شما   *
فراخوانده شده اید:

- در سال 2016 پرونده جدیدى باز کردم و بعد از 
در  نمودم.  دریافت  را  اقامت  اجازه  کوتاهى  مدت 
یک روز و در هنگام دعا، از خدا پرسیدم که او از 
من چه انتظارى دارد؟ چگونه مى توانم او را خدمت 
کنم؟ آیا مى توانم براى کلیسا آشپزى کنم یا محیط 

کلیسا را نظافت کنم؟ 
   بسیار عالقه مند بودم تا بتوانم بیشتر و بیشتر در 
کتاب مقدس تعمق کنم و بتوانم آن را فرا بگیرم. در 
آن هنگام به این نتیجه رسیدم که وقتى که انسان ها 
دور هم براى صرف شام جمع مى شوند، روح آنها 
نیز باید تغذیه شود و بدان به عنوان یک وظیفه نگاه 
مى کردم؛ اما چگونه و براى چه کسانى مى توانستم 
آن را انجام دهم؟ به این نتیجه رسیدم که مى توانم 
با خانواده و افراد فامیل  در ایران شروع کنم، پسر 
عمو ها، پسر دایى ها، دختر عمه ها، دختر دایى ها 
و  مسیح  عیسى  مورد  در  آنها  با  مادرم.  و  پدر  و 
شبکه  در  زمان  هم  و  کردم  صحبت  مقدس  کتاب 
هاى اجتماعى مثل فیس بوك و اینستاگرام هم فعال 
بودم و سؤاالت بسیارى در مورد کتاب مقدس از 
من پرسیده مى شد. در فامیل ما کسى ایمان ندارد 
ایران فوت  توانستم هنگامى که خواهر من در  اما 
کرد به آنها آرامش بدهم. به عنـوان یک کلیساى 
خانـگى دوبار در ماه در حدود 30 نفـر گرد هم 
مى آییم و در روزهاى یکشنبـه با همه افراد کلیسا 

مـراسم کلیسایى برگـزار مى گردد.

* بهتـرین تجـربه اى که در خدمت خـود به خدا 
داشته اید چیست؟

-  اول  آن که که  قلبم به وسیله خدا لمس شده 
درون  و  ها  انسان  بین  بتوانم  که  آن  دیگر  و  است 
ارمغان  به  را  آرامش  و  پیام صلح   ها  انسان  خود 
ببرم.  اما انسان ها قبل از آن که ایمان بیاورند ممکن 
است در درون خود نبرد روحانى داشته باشند ولى 
هنگامى که دوستى و صلح عیسى مسیح را تجربه 
به  مرحله  اولین  آنان  براى  تواند  مى  این  کنند  مى 
سمت محبت خدا باشد.  محبت پیام مسیح است و 
ها  انسان  براى  محبت  آوردن  ارمغان  به  بنابراین 
براى  توانم  مى  که  است  کارى  زیباترین  و  بهترین 

آنان انجام دهم.
کلیساى  مورد  در  شما  که  نکته اى  مهمترین   *
Hoop voor Noord مى توانید بدان اشاره کنید 

چیست؟

- در کتاب مقدس مى خوانیم که همه انسان ها از 
همه  ملیت ها و کشور ها و زبان ها همگى قوم خدا 

هستند. 
   در کلیساى Hoop voor Noord  ما همگى 
از ملیت ها و کشورهاى گوناگون و متفاوتى هستیم 
اما همگـى و با هم به پرستـش خدا مى پردازیم. 
ماست  همراه  مسیـح  دست  کلیسـا  مراسم  هنـگام 
همان گونه که دست او همـراه همه جهان است.  او 
از ما محافظـت مى کند و همه ما به واسطه او برکت 

مى یابیـم.
                            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

SalibRahe
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 Naser Navard Gol-Tapeh, 57 jaar oud, is in januari 2018 aan een 10
 jarige gevangenisstraf in de Evin gevangenis in Iran begonnen. Hij
 heeft   een  open  brief  geschreven  aan  de  Iraanse   overheid. Zij
 beschuldigen hem ervan een gevaar voor de nationale veiligheid te
 zijn. In zijn brief dankt Naser voor degenen die voor hem bidden.
 Hij schrijft: “is  het  mogelijk  voor een toegewijde  christen wiens
 voorouders al duizenden jaren in Iran wonen en die geroepen is tot
 de  dienst  van  verzoening, om  te  handelen  tegen   de   nationale
 veiligheid? Ik dank God  dat Hij alles ten goede  heeft gekeerd. Nu
 weet iedereen dat ik in de gevangenis ben vanwege mijn geloof  in
 Jezus. Daarom zegen ik degenen die mij vervolgen en ik  hoop dat
 de waarheid van Gods Woord  hen  zal  redden. Ik dank God  voor
 de  vreugde en  de vrede die ik ervaar en voor het feit  dat Hij  mij
 waardig  heeft  bevonden om  op  deze plaats  van  Hem te kunnen
 getuigen. Dank aan mijn broeders en zusters in Jezus. Ik weet  dat
 ik door jullie gebeden en de hulp van de Heilige Geest bevrijd zal
                                            worden
             

November 2018                               سال هفتـم   شماره  23  صفحه  20    تیراژ   3000  نسخه
 First  International  Quarterly  For  Christians

Brief uit de gevangenis

Rahe Salib
Bron: Elam Ministries

  .

.

20


