
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

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

اولین  فصلنامه بین المللى مسیحیان
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 ما را در آزمایش میاور، بلکه از بدى رهایى ده  ... آمین!
گناهان مارا ببخش، همچنان که ما نیز کسانى  را که به ما بدى کرده اند مى بخشیم.

  نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. 
 روان باد خواست تو بر روى زمین، چنان که در آسمان است.

 خجسته باد نام تو                                          برسد فرمانروایى تو

Radio  Payam  Salib 

تلفن : 0685649581 

   اى پدر ما که در آسمانى

2

20 - 19

رادیو پیام صلیب

R. P. S.www.payamsalib.com

R. P. S.
رادیو پیام صلیب

 
  فهرست مطالب                              صفحه

قاصدك (تأثیر قیام مسیح در اعتراف ایمان مسیحى) .....         3   

اندیشــه   .................................................................    4 - 6

شهادت ها (محمـد عزیزى)     .................................            7

اخالقیات در کتاب مقدس     ......................................         8

شهادت ها (هادى چتـرروز)     .................................           9

دعــا       ...........................................................     10 - 13

زنان در کتاب مقدس       .....................................     14 - 15

شهادت ها (سامان مهـدوى )   ...............................            16 

شهادت ها (على حاج ویسـى )   ...............................          17 

همـراه با کلیساها (مصاحبه با سحـراپستال)...........       18 - 19       

20            ..................................                                    

www.elim.nl/projecten/rahesalib

www.facebook.com/rahe salib
دوستان مى توانند نسخه پى.دى.اف 

فصلنامه را از لینک زیر دریافت  نمایند:

 Nahid Deryaiy  
   Maryam Azizi - Amir Azizi
 H. Chatrrouz - S. Mahdavi

A. Hajveysi - M. Azizi
Arezoo Gharibzadeh

Gijs Van Den Brink
John Farhad 

M.Rahmany(Samuel)
M.Hooshmand

Farah - Jahangir  

همکاران این شمـاره:

شـوراى تحـریـریه:

M.Rahmany(Samuel)
rahesalib.elim@yahoo.nl

 سردبیـر:

اولین فصلنامه بین المللى 
ایرانیان مسیـحى 

راه صلیب

House churches



  
   

   « خداوند همیشه با من است! او در کنار من است 
و هیچ چیز نمى تواند مرا بلـرزاند. پس من در امان 
خواهم ماند و قلب و وجودم از شادى لبریز خواهد 
شد؛ زیرا تو مرا در چنگال مرگ رها نخواهى کرد 
و کسى را که دوستش دارى نخواهى گذاشت از بین 
برود. تو راه حیـات را به من نشـان خـواهى داد. 
حضـور تو مرا از شادى لبـریز مى کند و بودن در 

کنار تو به من لذتى جاودانى مى بخشـد.»
    * مزامیر باب شانزدهم آیات 8 تا 11 *

    *اعتراف اول: خداوند همیشه با من است! (آیه 
8) قیام مسیح سبب شده که نظر ما از تمام چیزهاى 
حاشیه اى و فرعى برداشته شده و مستقیمًا به سمت 
خداوند زنده جلب شود. در رومیان باب دهم آیات 
زبان  با  انسان  اگر  واقع  9 و 10 مى خوانیم: «در 
خود نزد دیگران اقرار کند که عیسى مسیح خداوند 
اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا 
او را پس از مرگ زنده کرد، نجـات خواهد یافت. 
زیرا به وسیله ایمـان قلبى است که شخص رضایت 
خـدا را حاصل مى کند؛ و بعد هنگامى که در برابر 
دیگران ایمان خود را به زبان مى آورد، نجات خود 
را تأییـد مى نماید.» نیز مى توان به رساله اعمال 
رسوالن باب سوم آیات 12 تا 16 نیز اشاره نمود.

   *اعتراف دوم: او در کنار من است و هیچ چیز 
نمى تواند مرا بلرزاند(نخواهم لغزید). (آیه 8 ) قیام 
ایمـان  به  نسبت  ما  که  مسیح زنده سبب مى شود 
رساله  در  باشیم.  نداشته  لغزش  وقت  هیچ  خود 
افسسیان باب یکم آیات 20 و 21 به قیام و جایگاه 

مسیح اشاره گردیده است.
   *اعتراف سوم: با توجه با آیات9 و11  مشاهده 
مى کنیم که قیام مسیـح زنده سبب مى شود که همه 
ماتـم ها و عزاهاى ما به پایان برسد و لذت و شادى

حضـور زنده او نصیب ما شود. در انجیل یوحنا باب 
شانزدهم آیه 22 آمده است:« شما نیز اکنون غمگین 
مى باشید، ولى دوباره شما را خواهم دید. آن گاه 
شاد خواهید شد و کسى نمى تواند آن شادى را از 
شما بگیـرد.» و نیز در باب بیستم از انجیل یوحنا 
آیه 20 مى خوانیم:« و زخم دست ها و پهلوى خود 
را به ایشان نشان داد تا او را بشناسند. وقتى خداوند 

خود را دیدند، بى اندازه شاد شدند.» 
   * اعتراف چهارم:  از آیه 9 درمى بایبم که قیام 
مسیح سبب مى شود که ما داراى اطمینان به قیامت، 
باشیم. در رساله  آینده و تصاحب حیات جاودانى 
رومیان باب هشتم آیه 11 آمده است: « و اگر روح 
خدایى که عیسى مسیح را پس از مرگ زنده کرد، 
در وجود شما باشد، همان خدا بدن هاى فانى شما 
را نیز پس از مرگ به وسیله ى همین روح که در 
وجود شماست، زنده خواهد کرد.» و نیز در رساله 
اول یوحنا باب پنجم آیه 13 مى خوانیم:« بدانید که 

از هم اکنون، از حیات جاوید برخوردارید.»
   *اعتراف پنجم: با دقت در آیه 11 مى فهمیم که 
قیام مسیح زنده سبب مى شود ما به مفهوم و هدف از 
زندگى در این عالم پى ببریم. در  رساله دوم قرنتیان 
باب پنجم آیه 15  مى خوانیم:« مسیح براى همه ما 
مرد تا تمام کسانى که زنده اند یعنى کسانى که از او 
زندگى جاوید یافته اند، دیگر براى خود و ارضاى 
براى  بلکـه  نکننـد،  زندگى  خـود  هاى  خواستـه 
خشنودى همان کسى زندگى کنند که در راه ایشان 

مرد و دوباره زنده شـد.»
                               آمین!

تأثـیر قیام مسیح 
در اعـتراف ایمـان مسیحـى
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به     پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب 
یوسف به ظاهر شده گفت: «برخیز کودك و مادرش 
را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتى که به تو بگویم 
در آن جا بمـان....». پس یوسف برخاست، مادر و 
طـفل را برداشته و در همـان شب عازم مصـر شد 
(انجیل متى باب دوم آیات 13 و 14). اما به آن زن 
دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوى مکانى که 
در بیابان برایش آماده شـده بود پرواز کنـد و مدت 
از دستـرس مار  نیـم در آن جا دور  سـه سال و 

نگهـدارى شود (مکاشفه باب دوازدهم آیه 14).
   عهـد جدید با یک داستان فرار شـروع و پایان 
مى یابد. در هر دو مورد نیز زنى وجود دارد که به 
تازگى زایمان کرده و نیاز به مأمن و سرپناه دارد 
چرا که نیروهاى  سرکوبگر قصد جان او و فرزندش 
را کرده اند، اما چه داستـان هاى دیگرى در عهـد 
جدید در مورد افرادى که فرار کرده اند وجود دارد؟  

و نقـش خدا در این میـان چیست؟

   *زندگى عیسى با یک فرار آغاز مى شود:
   فـرشته اى در خواب با یوسف سخـن مى گوید: 
«برخیز کودك و مادرش را بردار و به مصر فرار کن 
و تا وقتى که به تو بگـویم در آن جا بمـان زیرا 
هیرودیس مى خواهـد کودك را پیدا کند و به قتل 
برساند» ( انجیـل متى باب سیزدهم آیه13). وقتى 
که مجوسیان به نزد هیرودیس بازنگشتند، این امر 
او را وادار به جمع آورى اطالعات کرد. هنگامى که 
او متوجه مى شود توسط مجوسیـان فـریب خورده 
است، او خشمگین مى شود و تصمیم مى گیـرد که 
تمام پسران دو ساله و جوان تر کشته شوند. احتماًال 
بالفاصله پس از ترك مجوسیان از شرق، فرشته به 
یوسف ظاهر شد تا به او بگوید که باید به مصر فرار 
کند. از زمان اسکندر بزرگ (قرن چهارم پیش از 
میالد) بسیارى از یهودیان در مصر سکونت داشتند. 

آنها در شهـر اسکنـدریه
زندگـى مى کـردند. این 
فرار ما را به یاد ابراهیـم

(پیدایش باب 12 آیه 10)،
یعقوب (پیدایش باب 46)و پسران یعقوب (پیدایش 
باب هاى 42 و 43) مى اندازد که به مصر فرار کردند 
و به همین گـونه شباهت بین جوانى عیسى و قوم 
اسرائیل براى ما روشن مى شود. واقعیت این است 
که یوسف، مریم و فرزند آنها  عیسى باید به دنبال 
سرپناه در مصر مى گشتند. این سفر 300 تا 500  
کیلـومتر بستـه به محل مورد نظـر در شمال مصـر 
متفاوت است. با پاى پیاده یا به همراه چهار پا براى 
حمل وسایل با توجه به میزان مسافت طى شده در 
روز توسط آنان این سفر ممکن است حداقل یک 
ماه طول کشیده باشد. سفرى که در طى آن خطرات 
زیادى مى توانستـه براى آنان داشته باشد. فرهنگ 
شنـاس و زبان شناس معروف، Fik Meijer، بر 
سفـرهاى  اولیـه،  قرون  در  که  است  عقیـده  این 
به  مختـص  فقـط  رومیان  سرزمیـن  در  تفـریحى 
از  توانسته اند  مى  که  است  بوده  ثروتمنـد  رومیان 
خود محافظت نمایند در غیر این صورت براى آنان 

خطـرات جانى به همراه داشت. 
   آیا کسى یوسف و مریم را در این سفر کمک کرده 
است؟ آیا دوستان یا آژانس مسافرتى به آنان کمک 
پیدا  سرپناهى  پناهجویان  همانند  آنها  است؟  کرده 
مى کنند و در همان زمان هیرودیس همه پسران زیر 
دو سـال را در منطقـه بیـت لحـم از بیـن مى برد.

مسیح، یوسف و مریم باید از آزار و شکنجه سیاسى 

  *عیسى در این دنیا غریب وبى  سرپناه بود:

Rahe Salib
« Gijs Van Den Brink »
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و مذهـبى فرار مى کردند. امـروزه نیز این دالیل 
براى فراراز کشورهاى مبدأ و درخواست پناهندگى 

به کشـورهاى دیگر اتفاق مى افتد.   
      *عیسى از خویش سر پناهى نداشت:

   روباهان براى خـود النه و پرنـدگان براى خود 
آشیانه دارند اما پسـر انسان جایى ندارد که در آن 
بیارامد (انجیل متى باب هشتم آیه 20). نه تنها در 
زمان تولدش، بلکه بعداً در خدمت عمومى اش نیز 
جایى براى مسیح وجود ندارد که در آن بیارامد. 
مطلق  فقـر  و  خانمانى  بى  بیانگـر  که  تصـویرى 

اوست (دانیال باب هفتم آیات 13 و 14). 
   مفهـوم و وضوح استفاده از این عناوین در این 
آیات مسیح بسیار روشن است کسـى که بر روى 
زمین بى خانمان است و در فقـر و وابستگى مطلق 
زندگى مى کند، همان نجـات دهنده آسمانى و الهى 
است. هم چنین مى توانیم به انجیل متى باب ششم 
مسیح  که  جـایى  کنیم؛  فکـر   30 تا   25 آیات 
درمورد مراقبت عالى خدا براى مؤمنان و آنانى که 
در فقـر هستند سخـن مى گـوید. مسیح به عنوان 
واعظ به نقاط مختـلف مى رفت و از شیـوه زندگى 
مهـاجران بى اطالع نبود، کسى که در جایى خانه 
دارد  جاى  او  اکنون  که  کشورى  در  اما  دارد،  اى 
جایى که درآن بیارامد را ندارد. برخى از مسیحیان 
در غـرب آن گونه رفتـار مى کنند گـویا زندگى 
آسـوده و آرام جزئى از زندگى عـادى مسیحیان 
است. در حالى که زندگى عیسى به هیچ وجه شبیه 

این نبود.

   * فرستاده شدن، در تعقیب قرارگرفتن و
      فرار:

   هرگاه شما را در شهرى آزار مى رسانند به شهر 
دیگر پناهنده شوید (انجیل متى باب دهم آیه23). 
هنگامى که مسیح آن دوازده  نفر را فرستاد، او آنها    
 را براى آزار و شکنجه احتمالى آماده کرد و به آنها  

آنها  از  او  کنند.  فرار  امکان  صورت  در  که  گفت 
خواست تا آخر ثابت بمانند ( آیه 22) با عقل و 
منطق. توجه داشته باشیم به این معنى نیست که آنها 
هستند.  شدن  شکنجه  یا  شهادت   انجام  به  مجاز 
مسیح حتى مى گوید که اگر ممکن است آنها باید 
فرار کنند و به شهر دیگرى پناه ببرند وخبر خوش 
آن ها  به  مسیح  کننـد.  اعالم  جا  آن  در  را  انجیل 
متذکر مى شود که این شرایط موقتى و کوتاه مدت 
نیست و تا زمانى که او در شکوه و جاللش ظهور 
کند ادامه خواهد یافت. بدانید که پیش از آن که به 
تمام شهـرهاى اسرائیل بروید پسـر انسان خواهد 
آمد ( آیه 23 ). به بیان دیگر منظور مسیح آن بود 
که آنها نباید فکر کنند که مسئولیتشان ساده و آسان 
خواهد بود یا به زودى تمـام خواهد شد بلکه این 
شرایـط تا زمانى که او ظهـور کند به طول خواهد

  

انجامید و در این راه مشکالت و موانع بسیارى را 
تجربه خواهند کرد و این مایه افتخـار آنان خواهد 
بود. مسیح عنوان مى کند که تا زمانى که او ظهور 
کنـد مشکالت و  آزارهاى مختلفى در راه خواهد 
به عنوان  آمد، چیزى که ما به سختـى مى توانیم 
مسیحیان در غرب آن را تصـور کنیم.  با این حال 
در کتاب اعمـال رسوالن مى بینیـم که این سخنان 
عیسى به وقوع مى پیوندد. پس از قتل استفان، آزار 
و اذیت ها در اورشلیـم شـروع مى شـود (رساله 
از  بسیارى   .(3 آیه  هشتـم  باب  رسوالن  اعمـال 
جملـه فیلیپس، به منـاطق دیگردر خارج از شهـر 
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فرار مى کننـد و این وضعیت تا زمان ظهور عیسى 
بهتر نخـواهد شد و او در این مورد به ما یاد آور 

شده است.

   *فرار به کوه ها:  

   پس هرگاه آن وحشت عظیمى را که دانیال نبى 
ببینید  ایستاده  از آن سخن گفت در مکان مقدس 
کسانى که در یهودیه هستند باید به کوه ها بگریزند 
(متى باب بیست و چهارم آیات 15 و 16) همانند 
سال70  در  لشکریان  توسـط  اورشلیم  محاصره 
 (21 و   20 آیات   21 باب  لوقا  (انجیل  میالدى 
مسیح به شاگردان خود و آنانى که ساکن در یهودیه  
هستند گفت در روزهایى که دجال در معبد وارد 
مى شود به کوه ها فرار کنند. با توجه به  پیش بینى 
دانیال، هتک حرمت معبد پس از آزار و اذیت از  
ایمان داران (دانیال باب یازدهم آیات 31 تا 35)  
صورت مى گیرد. عیسى این را پیش بینى مى کند. 
از  زمان  آن  تا  که  است  بزرگ  وحشت  یک  این 
(انجیل  است  نداشته  وجود  تاکنون  جهان  ابتداى 
متـى باب 24 آیات 21 و 22).  مسیح مى گوید: 
«وضعیت مسیحیان در جهان به طور چشم گیرى 
رو به وخـامت مى گذارد. او توصیـه مى کند فرار 
کنید، اما نه به یک شهر دیگر، بلکه به کوه ها و این 
یک وضعیت بحرانى خواهد بود.» وقتى که من این 
از  نفر  از ده ها هـزار  را مى خوانم،  تصـاویرى 
پناهنـدگان در باد و سـرما در راه و بى راهه در 
کوه و دشـت در ذهنـم مجسم مى گردد. مادران 
همراه کودکان گریه کنان بدون هیچ گونه امکاناتى 
جز یک کوله پشتى. وقایعى را با آن دست و پنجه 
مسیحیـان    ما  از  یک  هـر  براى  که  مى کننـد  نرم 
مى تواند اتفاق افتد. اما براى ما، با وجود تمام آزار 
و اذیت ها، امید هم وجود دارد و و عده آن به ما 
داده شده است. در این جا اشاره مى کنیم به آیاتى 

از مکاشفـه یوحنا باب 12 آیه 14. 
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   اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ  داده شد تا به 
بود  شده  آماده  برایش  بیابان  در  که  مکانى  سوى 
پرواز کند و به مدت سه سال و نیم در آنجا دور از 

دسترس مار نگهدارى شود.

   *بیایید، پادشاهى من از آن شماست:

    اما نگرش ما زمانى که مورد آزار و اذیت قرار 
نداریم و در صلح و آرامش در کشورمان زندگى 
مى کنیم چگونه باید باشد؟مسیح پیامى واضح براى 
آنها دارد. همه ما مى خواهیم در بازگشت مسیح به 
پادشاهى او وارد شویم. ما مى خواهیم و امیدواریم 
که او به ما مى گوید:« آن گاه پادشاه به آنانى که 
در سمت راست او هستند خواهد گفت کسانى که 
وارث  و  بیایید  اید  یافته  برکت  من  پدر  جانب  از 
سلطنتى شوید که از ابتداى آفرینش عالم براى شما 

آماده شده است» (انجیل متى باب 25 آیه34).

   اما دو آیه بعدى را هم مى بایست در نظر داشته 
خوراك  من  به  بودم  گرسنه  وقتى  «چون  باشیم: 
دادید وقتى تشنه بودم به من آب دادید هنگامى که 
به خانه خود بردید، وقتى عریان  غریب بودم مرا 
بودم مرا پوشانیدید، وقتى بیمار بودم به عیادت من 
آمـدید و وقتـى که در زنـدان بودم از من دیـدن 
کـردید» (انجیل متى باب 25 آیات 35 و 36).          

                    
                            آمین!              
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اندیشـه



  
   

   شکر و جالل بر نام عیسى مسیح خداوندم که 
در تاریک ترین و بدترین مرحله زندگیم وقتى 
که تنها و دور از خانواده، در ترس و نا امیدى 

بودم و پناهگاهى نداشتم، بر در قلبم کوبید. 
باب  یوحنا  که کالم خداوند در     همان طور 
سوم آیه شانزده مى فرماید: «زیرا خدا جهانیان 
را آن قدر محبّت نمود که پسر یگانه ى خود را 
نگردد،  هالك  بیاورد  ایمان  او  به  هرکه  تا  داد 

بلکه صاحب حیات جاودان شود.»
روى   به  را  قلبم  مقدس  کتاب  خواندن  با     
خداوند مسیح باز کردم، او وارد زندگى من شد 
و همانند بارتیمائوس که در انجیل مرقس باب 
دهم  آیات 51 و 52 مى خوانیم: «عیسى به او 
فرمود: «چه مى خواهى برایت بکنم؟» آن کور 
عرض کرد: «اى استاد مى خواهم بار دیگر بینا 
شوم.» عیسى به او فرمود: «برو، ایمانت تو را 
شفا داده است.» او فوراً بینایى خود را بازیافت 
من  چشمان  افتاد.»،  راه  به  عیسى  دنبال  به  و 
ببینم و آن نجات عظیم را  تا  باز کرد  نابینا را 
دریافت کنم. آرى! نجاتى که مسیح با رفتن بر 

روى صلیب به ما گناهکاران عطا کرد.
خوب  حس  زندگیم،  به  مسیح  ورود  با     
بخشوده شدن گناهان مرا سبک بال نمود و به 
من زندگى نو و دوباره بخشید. حس آرامش و 
امنیت و زندگى با سرچشمه بى کران محبت و 

دوستى.
   مسیح مرا با خداى پدر آشتى داد و رابطه قطع

شده من با خـدا را دوباره
و بسیـار محکـم برقـرار 
کـرد؛ رابطـه اى بسیــار 
عمیـق و زیبـا، رابطـه ى 

زیبـاى پـدر با فـرزند.
   با معجزه هایش زندگى من رنگ و بویى دیگر 
گرفت. تاریکى ها، خشم ها، بغض ها و کینه ها 
با   من  زندگى  و  بربست  رخت  من  زندگى  از 
و  صبور  آدمى  شد  نورانى  مسیح  به  ایمان 
به  انسانى که دیگر  از من ساخت و  باگذشت  
انتقام و کینه فکر نمى کردم. در کتاب مزامیرباب 
یادآورى     شمـا  به  را   14 آیه  هفتم  و  بیسـت 
مى کنم، در آن جا مى خوانیـم: «بر خـداوند 

توّکل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو.» 
   نا امیدى ها از من دور شد و جاى خود را به 
باز  خدا  به  توکل  با  بسته  درهاى  و   داد  امید 
شدند. با خواندن هر روزه کالم خدا و رازگاهان 
و هم چنین با رفتن به کلیسا و بودن با خواهران 
و برادران ایمانى و خواندن سرودهاى پرستشى 
شبان  توسط  خدا  هاى  پیام  به  دادن  گوش  و 

تالش مى کنم تا در او رشد کنم.
   در کالم خداوند در اول یوحنا باب سوم آیه 
نمى تواند  فرزند خداست  آمده است: «هرکه   9
در گناه زندگى کند، زیرا ذات الهى در اوست و 
پدر  خدا  زیرا  برد،  سر  به  گناه  در  نمى تواند 

اوست.»
   من در مسیح هویت خود را پیدا کردم و در 
نام قدوسش مى طلبم که همه وقت و همه جا با 
او راه روم و خواست و اراده او را در همه حـال 
او  بیشتر شبیه  تا  کنم  او زندگى  با  مى طلبم و 

شوم و براى جالل او گام بردارم.

                         آمین!
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مسیح خـداى نجـات
شهـادت محـمد عزیزى

شهــادت ها 



 

   * معنى غرور و تکبر چیست؟
کامل  نشنـاختن  از  است  عبـارت  غـرور    -
شناخت  (عدم  خود  کمبـودهاى  و  نقـائص 

حقیقى خودمان)
   * تست آزمون غـرور

   *عالئـم و مظاهر غـرور چیست؟
1 - خود را از دیگران برتر دانستن.

انجیل لوقا باب 18 آیه 11
2 - قضاوت و محکومیت بر زندگى دیگران.

انجیل متى باب 7 آیات 1 تا 5
3 - داشتن روحیه تکروى و نپذیرفتن مشورت 

و نصیحت.
اشعیا باب 53 آیه 6

4 - متکى به نظریات شخصى و تحمیل آن به 
دیگران. 

رساله اول پطرس باب 5 آیه 3  و رساله رومیان 
باب 12 آیه 10

در  تغییـرات  و  اصـالحات  نپـذیرفتن   -  5
روش هاى زندگى (به علت لجباز بودن).

رساله فیلیپیان باب دوم آیات 3 و 4
براى  معـذرت  خواهى  روحیـه  نداشتن   -  6

اشتباهات خود و مقصر دانستن دیگران.
امثال باب 28 آیه13 و  رساله یعقوب  کتاب 

باب 5 آیه 16
7 - جاه  طلبى و عشق به مقام و مر کز توجه 

همگان قرار گرفتن. 
انجیـل متى باب 20 آیات 24 تا 288

8 - از خود راضى بودن و تعـریف و تمجیـد 
مرتب از خود.

کتاب امثال باب 27 آیه 2 
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9 - عدم روحیه بخشش نسبت به خطاکاران.
مرقس  انجیـل  و  باب 13آیه 10  امثال  کتاب 

باب 11 آیه 25
به  مغـرور، رسیدن  فرد  نیت  و  انگیـزه   - 10

ستایش و جالل انسانى است نه جالل خدا.
اشعیا باب 42 آیه 8

   * راه هاى غلبه بر غرور و تکبر

1 - با تمرین مرتب انسانیت کهنه و غرور خود 
را هر روزه بر روى صلیب مصلوب شده بدانیم.
انجیـل لوقا باب نهم آیه 23 و رساله غالطیان 

باب 2 آیه20
2 - از مشکالت و مصیبت هاى زندگى درس 

شکستگى و فروتنى را بیاموزیم.
کتاب تثنیه باب 8 آیات 2و16و17

به  از فروتنى خـداوند ما عیسى مسیـح   - 3
عنوان بزرگ ترین نمونه الگو بگیریم.

رساله  و   29 آیه  یازدهم  باب  متى  انجیـل 
فیلیپیان باب دوم آیات 5 تا 7

4 - به عواقب و ثمرات گناه غرور توجه جدى 
بنمـاییم.

رساله یعقوب باب چهارم آیه 6 و انجیـل لوقا 
باب 18 آیه 14 و کتاب امثال باب 16 آیه 18

                          آمین! 

اخالقیات در کتاب مقدس

  غـرور و تکبــر  

« M. Rahmany »



  
   

   «خوشا به حال کسى که آزمایش هاى سخت 
را تحمل مى کند، زیرا وقتى از این آزمایش ها 
سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او 
عطا خواهد فرمود، تاجى که به تمام دوستداران 

خود وعده داده است.»
       رساله یعقـوب باب یکم آیه 12 

   
   من هادى چترروز متولد شهر کرمانشاه هستم. 
در خانواده اى مسلمان به دنیا آمدم و با احکام 
اسالم بزرگ شدم. در سن نوجوانى مجبور به 
تمایلى  هیچ  که  حالى  در  بودم  نماز  خواندن 
با خدا  نزدیکى  و  دوستانه  رابطه  هیچ  نداشتم، 
را  او  تا  ترسیدم  مى  او  از  بیشتر  و  نداشتم 
پرستش کنم. ترس از مجازات هاى سخت خدا 
دانشگاه  در  من  بود.  ساخته  فرارى  او  از  مرا 
رشته الکترو تکنیک، خواندم و با چند نفرى که 
آنان اعتقادى به خدا نداشتند دوست شدم و اکثر 
اوقات خود را با آنان مى گذراندم. در رفاقت و 
فرارى  خدا  از  هم  آنان  که  کسانى  با  دوستى 
بودند نتیجه این شد که راه را به اشتباه و خطا 
رفته و براى فرار از یأس و ناامیدى و مشکالت 
اعتیاد روى آوردم. هر  به  و رنج هاى زندگى 
در  و  شد  مى  بدتر  وضعیتم  قبل  روز  از  روز 
دنیاى لجن آلود اعتیاد بیشتر غرق مى شدم و به 
دلیل این که، کسى متوجه اعتیاد من نشود بیش 
از پیش گوشه گیر و بى اخالق شده بودم. در 
این شرایط بد بودم که برادرم محمد مهدى که از 
ایمان داران به مسیح خداى نجات و رستگارى

     بود، مرا از این منجالب نکبت و 

از  و  داد  بشارت  مرا  او  داد.  نجات  بیچارگى 
خداى زنده که همیشه با ما راه مى رود و بار 
مشکالت و سختى هاى ما را بر دوش مى گیرد 
و همیشه ما را به حضور پرمهر و با محبتـش 
مى پذیرد و از خطاها و گناهان ما چشم پوشى 
مى کند، گفت. با صحبت هاى او جانى دوباره 
زندگى  به  امید  هاى  جوانه  دلم  در  و  یافتم 
شکوفه کرد. گرماى آغوش پر از محبت خدایى 
مهربان را با همه وجود احساس کردم و با آن 
با  یافتم.  نو  زندگى  شروع  براى  تازه  نیرویى 
راه  تنها  که  مسیح  خداوندم  اراده  و  خواست 
نجات و رستگارى است توانستم اعتیاد را کنار 
بگذارم و با گرفتن تعمید با گناهان خداحافظى 
نموده و این بار سنگین را بر زمین گذارم. هر 
روز ساعاتى از اوقات خود را به بهترین دوست 
و نجات دهنده زندگى خود اختصاص داده ام و 
شهر  در  خانگى  کلیساى  یک  مسئولیت  اکنون 
زیرا  دارم  عهده  بر  برادرم  کمک  با  کرمانشاه 
چه  آن  دانم  مى  خود  وظیفه  خدا  کالم  مطابق 
رایگان به دست آورده ام به رایگان به دیگران 
نیز بدهم و همان طور که خود هدیه نجات را 
من  دهم.  هدیه  نیز  دیگران  به  کردم  دریافت 
کالم  روزه  هر  خواندن  با  تا  کنم  مى  تالش 
مقدس، همواره تعالیم مسیح را به یاد آورده و 
و  قلب  با  و  سازم  قبل  از  بارورتر  را  زندگیم 
دیگر  همراه  به  شکرگزارى  از  مملو  جانى 
عزیزان ایمان دار در کلیساى خانگى سرودهاى 
و  حمد  را  خدایم  و  خوانم  مى  را  پرستشى 
روح  به  قلبم  سپردن  با  و  نمایم  مى  ستایش 
نام  تا گفتـار و کردارم شایستـه  برآنم  القدس، 
و  فیض  واسطه  به  تا  باشد  مسیح  زنده،  خداى 
رحمت بى پایانش به ملکوت خداى پدر بروم.           

                                آمین! 
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مسیح خـداى زنـده
شهـادت هادى چتـرروز

شهــادت ها 



 

   زندگى مسیحى را مى توان به سه پایه اى 
تشبیه نمـود که یک پایه آن کالم خدا هست. 
بنابراین شخص مسیحى موظف است که کالم 
خداوند را بخواند، دعا بکند و بر روى آن تعمق 
کند و نیز در عین حال او موظف هست که بر 
عیسى  که  جایى  آن  از  کند؛  زندگى  آن  طبق 
مسیح خداوند شخص زنده اى هست  پس ما 
باید با او رابطه اى برقرار کنیم و این رابطه از 
پایه  اما  و  باشد  ممکن  تواند  مى  دعا  طریق 
مسیحـى  زندگـى  و  مسیحى  جمـاعت  سوم، 
مى باشد یعنى زندگى بر طبق کالم خداى زنده 
را  من شما  که  همان طور  گوید  مى  ما  به  که 
دوست دارم شما هم همدیگر را دوست داشته 
به  شخص  آیا  کنیم  نگاه  که  این  بدون  باشید 
عقاید من اعتقاد دارد یا ندارد، شخص با همان 
دید به خداوند نگاه مى کند یا نگاه نمى کند، 

شخص خدا را مى پذیرد یا نمى پذیرد. 
پایه هاى  از  گفته شد یکى  که     همان طور 
این  در  باشد؛  مى  کردن  دعا  مسیحى  زندگى 
خصوص، روزى یکى از دوستانم از من پرسید 
که آیا مسیحیان موظف هستند که دعا کنند ؟! 
   من پرسیدم: موظف به چه معنى؟! همان طور 
ضرورى  و  الزم  کشیدن  نفس  زندگى  در  که 
مسیحى  شخص  هم  شکل  همان  به  است، 
محتاج این هست که با خداى خودش در اتحاد 
باشد؛ همان طور که اگر به درختى آب ندهیم 
به همان صورت هم شخص  خشک مى شود 
مسیحى بدون دعا کردن و گفتگو با خدا خواهد 
مرد. گفته شده است که در کتاب مقدس 148 

این  از  و  شده  گفته  سخن  دعا  عبارت  از  بار 
148 بار ، 63 بار در عهد جدید مى باشد. به 
تکرار ما وقتى در مورد دعا صحبت مى کنیم 
معموًال در مورد فریادها و ناله هاى خودمان که 
به آسمان مى فرستیم و یا مددها و یارى هایى 
که از خدا مى خواهیم صحبت مى کنیم، آیا دعا 
این است؟ بله این هم یک بخش از دعا است ؛ 
یک بُعد از دعا است. در مزمور باب 105 در 
رابطه  ایجاد  و  خدا  روى  طلبیدن  دعا  آیه4، 
مستقیم با او است؛ دعا عشق ورزیدن با تمام 
است. شخص  با خدا  رابطه  برقرارى  و  وجود 
مسیح است که به ما مى گوید:« خداوند خداى 
خود را با تمامى دل و جان قوت خود دوست 
بدار.» این زیر بـناى هر آن چـه که هـست، 
است،   خدا  با  رابطه  برقرارى  دعا  باشد.  مى 
دوستى با او است، در اتحاد با او زندگى کردن 
است. از آن جایى که ما خود را مسیحى و از 
پیروان مسیح مى دانیم مهم ترین اصل این است 
که در این مورد هم مجدداً به عیسى مسیح نگاه 
کنیم و به او گوش دهیم که او درباره دعا چه 
مى گوید؟ در کالم مقدس در مورد اهمیت دعا  

سخنانى بسیارى آمده است. 
افسر  داستان  هشتم،  باب  متى  انجیل  در     
رومى، شخصـى که به خـداى اسرائیل ایمـان 

                        

اهـمیت دعـا براى 
شخـص مسیحـى
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وارد  عیسى  وقتى  که  خوانیم؛  مى  را  نداشت، 
و  التماس  و  آمده  رومى  افسر  شد،  کفرناحوم 
خواهش مى کند که خدمتکار افلیج او را که در 
خانه افتاده است و از درد به خود مى پیچد را 
شفا دهد. مسیح به او مى گوید:« من مى آیم و 
او را شفا مى دهم.» اما افسر رومى مى گوید:  
« سرور من، من این قدر لیاقت ندارم که شما به 
خانـه ى من بیاییـد، اگر از همیـن جا دستـور
این  فرمایید، خدمتکارم خوب خواهد شد....» 
آیه اى بسیار زیبا و پر معنى است ؛ فردى غیر 
یهودى، کسى که به قوم خداوند تعلق نداشت به 
حضور او مى آید و از خداى زنده، مى خواهد  
تا به داد او برسد و مى گوید الیق نیستم زیر بام 
خانه ى من بیـایى و تنها کافیست، تو براى من 

سخنى بگویى.
باب  یوحنا  انجـیل  به  توان  مى  دیگر  مورد   
یازدهم اشاره نمود در خصوص مرگ ایلعازر، 
مرتا به مسیح مى گوید:« سرورم، اگر این جا 
بودید، برادرم از دست نمى رفت. حال نیز دیر 
نشده است؛ اگر از خدا بخـواهید، برادرم دوباره 
زنده خواهد شد.» عیسى فرمود:« مرتا، برادرت 

حتمًا زنده خواهد شد.»

 

   نکتـه بسیار مهم این که عیسى به ما مى گوید  
از دعـا کردن دلسرد نشوید. مى توان به انجیـل

لوقا باب 18 آیات 1 تا 9 اشاره نمود. قاضى که 
تمام قـدرت دست او بود و پیـرزنى که هیـچ 
چیزى نداشت تا از خودش دفاع کند، لیکن با 
پشتکار و با دلسرد نشدن ادامه داد. عیسى به ما 
مى گـوید مطمئـن باشیـد که آن قـاضى آخر به 

خـواست و التماس آن زن گوش فرا داد.
   نکتـه حائز اهمیت دیگر این که، مسیح به ما 
مى گوید که با ایمان دعا کنید. مى توان به انجیل 
متى باب پانزدهم آیات 21 تا 28 مراجعه نمود.
   کافى نیست بگوییم خداوندا خداوند تا بتوانیم 
وارد ملکوت خدا بشویم. مسیح هم چنین به ما 
مى گویـد کسى که اراده ى پـدر من را که در 
آسمـان است به جا مى آورد، او وارد ملکوت 

پدرم مى شود. 
   در کتاب مقدس بارها در آیات بسیارى به ما 
گفته شده است که اگر با ایمان به خدا نزدیک 
شویم و به سمتش برویم او چگونه با ما برخورد 
مى کند. در انجیل متى باب پانزدهم مى خوانیم 
که مسیح، در بین فریسیان و شاگردان ایستاده و 
اسرائیل  قوم  ى  گمشـده  گوسفنـدان  مورد  در 
صحبت مى کنـد و فریسیان انتقـاد مى کنند که 
چرا شاگردان تو بى آن که دستانشان را بشویند 
به صورت نجس غذا مى خورند و مسیح سعى 
مى کند که به آن ها کمک کند تا بفهمند و درك 
کنند که، در حقیقت نجاست از آن چیزى نیست 
که ما مى خوریم بلکـه تمام ناپاکى از درون ما 
مى آید؛ اودر مورد این موضوع صحبت مى کند 
که زنى کنعانى، به نزد مسیح مى آید و مى گوید 
که دخترم مریض است. زنى کنعانى، کسى که به 
خداى اسرائیل اعتقـادى نداشت، بت پرست بود 
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و در این جا مسیح، اصطالحى استفاده مى کند 
که نمایانگر طرز تفکـر فریسیـان و آن مردم و 
اشخاصى است که اطراف مسیح بودند. مسیح 
از دست  را  نان  که  نیست  مى گوید:« درست 
فرزندان بگیـرم و جلو سگ ها بیندازم.»  و آن 
زن جواب مى دهد:« بلى، حق با شماست؛ ولى 
سگ ها هم از تکـه هاى نانى که از سفـره ى 
اربابشان مى ریزد مى خورند.»مسیح مى گوید 
« اى زن، ایمان تو عظیم است. برو که آرزویت 

برآورده شـد.»
و  کنیم  ایمان دعا  با  که  مهم است  بنابراین     
مطمئن باشیم آن چیزى که در نام خداوند طلب 
مى نماییم به ما داده خواهد شد. در انجیل متى 
باب بیست و یکـم آیه 22، مسیـح مى گوید: 
« شما هر آنچه در دعا بخواهید، خواهید یافت 
به شرط آن که ایمان داشته باشیـد.» مسیح از 

ما مى خواهد با اصرار دعا کنیم.
   هم چنین در انجیل متى باب هفتم آیات 7 تا 
11آمده است:« بخواهید تا به شما داده شود، 
بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روى شما باز 
شـود. زیرا هـر که چیـزى بخواهـد، به دست 
خواهد آورد و هر که بجـوید، خواهـد یافت. 
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کافى است در بزنیـد، که در به روى شمـا باز 
مى شـود.»

   مى بینید که خداوند خودش از ما مى خواهد 
که از او چیزى طلب کنیم؛ خداوند خودش از 
ما دعوت مى کند که به حضور او برویم و از او 
او  که  چرا  بترسیـم  نباید  کنیم.  درخواسـت 
بالعکس از ما مى خواهد که با پشتـکار دعـا 
کنیم، نیز از ما مى خواهد که خستـه نشویم و 
نترسیم. در ادامه در انجیل متى باب هفتم آیات
9 و  10مى خوانیم:« اگر کودکى از پدرش نان 
بخواهد، آیا پدرش به او سنگ مى دهد؟ یا اگر 

از او ماهى بخواهد، آیا به او مار مى دهد؟»
   خدا از ما مى خواهد که با پشتکار و ایمان 
دعا کنیم، بدون دلسرد شدن دعا کنیم و اصل 
قضیه را بخواهیم. پس باید ابتدا به خداوند نگاه 
کنیم و بعد به دستان پر رحمتش بنگریم که چه 

چیزى مى خواهد به ما بدهد. 
   آن چه توصیـه مى شود این است که اول به 
خاطر تمام نعمت هایى که به ما داده است از او  
شکرگزارى کنیم و بعد به خاطر بى وفایى ها و 
گناهانمان طلب بخشش کنیـم و سپـس آن چه 
نان  بگوییم.  داریم،  التماس  و  خواست  در  که 
روزانه خود را از او بخواهیم و در آخر خداوند 
را به خاطر این که حتى اگر الیق هم نیستیم اما 
باران رحمتـش  بر روى ما مى بارد، ستـایش 

کنیـم.
   نکته مهم دیگر این که مسیح از ما مى خواهد 
تا براى مبارزه بر ضد شیطان و بدى دعا کنیم. 
در انجیـل لوقا باب بیست ودوم آیـه 40 آمده 
که  بخواهیـد  خدا  از  و  کنید  «دعـا  است: 

مغلـوب وسوسه ها نشوید.»
   مشاهده مى نمایید که خدا خود راه و طریق

دعــا 



درست دعا کردن را به ما مى آموزد.  در انجیل 
متى باب ششـم دعاى پدر آسمانى را به ما یاد 
مى دهد؛  دعایى که باید به آن دقت کنیم و با 
تعمق مى توان دریافت که با این دعا با عشق به 

خـدا نزدیک مى شویم. 
   اولین نکـته اى  که در این دعـا بسیار حائز 
اهمیت است این مى باشد که خدا را پدر خطاب 
کنیم. در حقیقت به ما مى گوید خدا کسى است 
که شما را دوست دارد پس از او وحشت نداشته 
باشید. نکته مهم دیگرى که به ما یاد مى دهد آن 
است که به صورت دسته جمعى دعا کنیم و دعا 
فقط یک اصل شخصى و فردى نیست. «اى پدر 

ما که در آسمانى.» 
   هم چنین این دعا به ما یاد مى دهد که دعاى 
من و شما همیشه باید چهار اصل اساسى داشته 

باشـد:
1 - همواره باید با ستایش و پرستش خدا آغاز 

کنیـم .
2 - با منـاجات باید ادامه پیـدا کند.

3 - با درخواست مشخصى باید همراه باشد.
4 - با شکـرگزارى و حمد به اتمام برسد.

    با دقت و تفکر در آیات کتاب مقدس متوجه 
دعا  خصوص  در  مسیح  عیسى  که  شویم  مى 
مطالب بسیارى به ما یاد مى دهد؛ در حقیقت 
مسیح معلم دعا است، او الگوى ما براى چگونه 

دعا کردن است. 
   در انجیل مرقس باب یکم آیه 35 مى خوانیم: 
بود،  تاریک  بعد، وقتى هنوز هوا  « صبح روز 
عیسى برخاست و تنها به صحرا رفت تا در آن 
جا دعا کند.» متوجه مى شویم با تمام کارهایى 
به دعـا  اندازه  که عیسى مسیـح داشت تا چه 
کردن اهمیت مى داده است.نیز در انجیل مرقس 

باب ششم آیه 46 آمده است:« پس عیسى مردم 
تا دعا  باال رفت  تپه اى  از  نمود و  را مرخص 
چنین   28 آیه  نهم  باب  لوقا  انجیل  در  کنـد.» 
سخنان،  این  از  پس  روز  هشت  است:«  آمده 
عیسى به همراه پطرس، یعقوب و یوحنا، بر فراز 
تپه اى برآمد تا دعا کند.» متوجه مى شویم که 
عیسى براى دعا کردن، مکـان و زمان مهـم و 
مسـاعدى را تعیین مى کند. در انجیل لوقا باب 
ششـم آیه 12 مى بینیم که عیسـى تمام شـب 
به راز و نیاز و دعا با خـدا مى پردازد و یا در 
انجیل متى باب26 آیه 39  تا 42 مى خوانیم که 
در مواقـع سخت و دشوار مسیـح دعا مى کرد.

   و نیز در انجیل لوقا باب بیست و سوم آیه 34، 
وقتى که مسیـح بر روى صلیب است و نیز آیه 
46 از همین باب حتى در موقع مرگ هم دعا 
مى کند. اگر عیساى خداوند، به دعا کردن تا این 
حد اهمیـت مى دهد، آیا من انسـان ضعیـف و 
فانى، مى توانـم بدون دعا کردن سرپا بایستـم؟ 
امروز ما نیز چون شاگردان مسیح که به خداوند 
که  کنیم  مى  التمـاس  هـم  ما  کردند،  التمـاس 
خداونـدا! دعا کردن را به ما بیاموز و در مقابل 
خداوند زانو مى زنیـم و به صلیب مقدسش نگاه 

مى کنیم و تنـها از او  مى طلبیـم!  
                            آمین!
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  کتاب اول پادشاهـان باب دهم آیات 1 تا 13

  
   ملکه سبا زنى بود که براى دانستن و آموختن 
حکمت حاضر شد که بیش از 1600 کیلومتر 
بیایـد.  اورشلیـم  به  یمن  از  را  طوالنى  سفر 
با شـتر، راه  بایستى هفتـه ها  سفـرى که مى 
طوالنى و سختى را در بیابان، روز و شب در 
سرما و گرما بپیمـاید تا به اورشلیم برسد. او 
مى دانست که چه مى خـواهد و به دنبـال چه 
چیزى هست. به همین دلیل مشتاقانه این سفر 

طوالنى و سخـت را در پیـش گرفت. 
   ملکه سبـا در مورد حکمت و ثروت پادشاه 
اسرائیل، یعنى سلیمان چیزهاى بسیارى شنیده 
بود. او مى خواست خودش به حضور سلیمان 
پادشاه  آید و از حکمت او بشنود. این زن در 
اوج قدرت و ثـروت، پر بود از سـؤال هایى 
به  نبود  قادر  کسـى  و  ذهنش،  در  جواب  بى 
آرام  او  تا  بدهد  صحیح  پاسـخ  سـؤاالتش 
گیرد. این مطلب زیبا را در  اول پادشاهان باب 

دهم، آیات 1 تا 13 مى خوانیم. 
ولى  بود  سرزمین  یک  ملکه  که  این  با  او     
فروتنانه به حضور سلیمان آمد و اعالم داشت 
که دانش او کم است و به دنبال دانش بیشترى 
مى گردد. زمانى که به حضور سلیمان پادشاه 
با فروتنى در حضور او کرنش نمـود. او  آمد 
هاى  بت  (منظور  بود  دیده  را  زیادى  خدایان 
سلیمان  خداى  بزرگى  و  عظمت  ولى  زیادى) 

برایش خاص بود. 
    او در این سفر طوالنى ولى پر برکت تجربه 
هاى زیادى را کسب کرد. ملکه سبا دانست که  

به  تا  او  که  خدایانى  دیگر  با  اسرائیل  خداى 
حال دیده یا شنیده کامًال متفاوت است. او در 
صلح،  و  سالمتى  بودن،  غنى  پادشاه،  سلیمان 

آرامش و حکمت را دید. 
از  تا  داد  او  به  را  فرصت  این  هم  سلیمان     
باشد.  او  روزانه  اعمـال  تمام  شاهد  نزدیک 
اعمـالى نظیـر خـدمت و عبـادت خداوند در 
معبد، تقدیم قربانى به حضـور خداوند، اعتراف 
به گناهکار بودن و طلب بخشش نمودن، رابطه 
صحیح با خدا داشتن، اطاعت و احترام گذاردن 
به خداوند و احکامش. سلیمان به او نشان داد 
فقـط  و  از همـه چیز است  باالتر  که حکمت 
خـداوند است که سرچشمـه و منشـأ حکمت 
مختلف  نقاط  از  زیادى  پادشاهان  البته  است. 
براى دیدن و شنیدن حکمت سلیمان مى آمدند 
و نیز هدایایى تقـدیم مى کردند. اما ملکـه سبا 
اشتیاقى دیگر داشت. اشتیاق او خاص بود. او 
مشتاق دانش بود و به دنبال حقیقت. او بانویى 
بود که براى این مطلـب حاضـر بود بهـا بدهد. 

او با تمامى قلـب مى خواست بداند و خدا
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نیـز از این طریق یعنى از طریق پادشاه سلیمان 
تمام سـؤال هایش را پاسـخ داد و دل او آرام 

گرفت. بخواهیـد تا داده شود. 
بفهمیم که ملکه سبـا تمام سخنان     چگـونه 
سلیمان را درك کرده و پذیرفتـه است؟ در عهد 
جدید خود خداوند عیسـى مسیح این مطلب را 
تأییـد مى نماید. در انجیل متـى باب دوازدهم 
آیه 42 مسیح به قوم مى فرماید: «ملکه سبـا 
نیز در روز داورى برضـد شما ایستاده، شما را 
محکـوم خواهـد کرد، چون او از راه دور براى 
شنیدن سخنـان حکیمانه ى سلیمان به سرزمین 
او آمـد، در حالى که اکنـون شخصى بزرگ تر 
از سلیمـان در این جا ایستـاده است و شمـا به 

سخنان او توجـهى نمى کنیـد.»      
   در حقیقت مسیح فرمود که این بانـو بیشتر و 
بهتر از شمـا براى شناخت حقیقت عمـل کرد و 
برکت را هم دریافت نمود. مسیح نه فقط کار او 
را تأییـد نمود بلکه شهادت و داورى او را نیز 
تأییـد نمود. مى بینیـم با وجودى که در دوره 
سلیمان، پادشاهان بسیـارى به حضـور سلیمان 
مى آمدند ولى عیسى مسیح فقـط از ملکه سـبا 
نام مى برد و تأیید مى کنـد به عنوان یک نمونه. 
زمانى که یهـودیان بر اثر بى ایمـانى مسیـح را 
این  از  مسیـح  کردند،  رد  را  او  و   نپذیرفتنـد 
بانو، سخن گفت یا بهتر بگوییـم یادآورى کرد.

    این به معناى تأییـد حکمت سلیمان، وجود 
بودن خـود  تر  بزرگ  و  باالتر  و  سبـا  ملکـه 
از  تر  بزرگ  حال آن که کسى   » مسیح است؛ 
سلیمان این جاست و شما این را نمى بینید و 
اشتیاقى براى دانستن حقیقت ندارید.» این بانو 
از مسـافت بسیار دور آمد تا سلیمان را ببیند 

ولى من در کنـار شما هستم ، اما نمى فهمید! 
   ملکه سـبا با هـدایاى گران قیمـت و خاص   

  

به حضور سلیمان پادشاه آمد و مى خوانیـم که 
در بازگشـت چنـد برابر از آن چه داده بود را 
دریافت کرد!!. و مهم تر از همه آن که به تمامى 
سؤال هایش پاسخ داده شد و چشمانش به روى 
حقیقت باز شد. در آیه 13 از باب دهم کتاب 
اول پادشـاهان مى خوانیـم که سلیـمان پادشاه 
هر آن چه ملکـه سـبا از او خواستـه بود به او 
داد به اضافه هدایایى که سلیمان با سخاوتمندى 
به او بخشید. آن گاه ملکه سـبا و همراهانش به 

سرزمین خود بازگشتنـد. 

   پادشاهى سلیمـان سـایه اى از عیساى مسیح 
است. سلیمان به معناى غنى  و پر بودن از صلح 
وآرامـش و سـالمتى است. او پر از حکمت و 

پادشـاه اسرائیل بود.
   ما چقدر اشتیاق داریم که به حضـور خداوند 
آییم؟ چقدر حاضریم سرمایه و وقت خود را به 
خداوند اختصـاص دهیم. ملکه سبا دانسته بود 
که مقـام، دنیـا و ثروت برایش نمى تواند کافى 
باشد. او به دنبـال چیزى خاص تر مى گشت و 
دریافت هم نمـود. آیا ما حاضریم در سختى ها، 
ناامیدى ها، سردرگمى هایمان و هم چنین در 
موفقیـت ها و شادى هایمان به حضـورپادشاه 

زندگى مان بیاییـم و در کنار او آرام گیریم؟ 
                    آمین که چنین است!     
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زنان درکتاب مقدس



 

    من سامان مهـدوى متـولد ایران شهر شیراز 
هستم. در خانواده اى مسلمان چشم به این دنیا 
گشودم و مانند هزاران انسان دیگر دخالتى در  
این که مسلمان باشم یا نباشم، نداشتم و براى 
باورى که هیچ دخالتى در آن نداشتم بى چون 
کردم.  مى  اطاعت  و  پذیرفتم  مى  باید  چرا  و 
زمانى که از پذیرش این خداى دروغین امتناع 
کردم و خداى خود را یافتم دلیل کافر شدن من 
بیان شد. من دانشجوى رشته معمارى دانشگاه 
شیراز بودم اما مانند بسیارى از جوانان روشن 
و  خرافات  هر  قبول  به  حاضر  وطنم  بیدار  و 
باورهاى غلط نبودم اما از ترس خانواده و بقیه 
افراد متعصب جامعه مجاز به بیان اعتقادات و 
و  فامیل  نگاه  از  نبودم.  خود  قلبى  باورهاى 
خانواده من فردى بى دین و گناهکار بودم آن 
گناهکار  من  که  بودند  کرده  تلقین  من  به  قدر 
هستم و از عذاب و خشم خداوند درامان نیستم 
و باید منتظر عواقب بسیار وحشتناك اعمال و 
رفتارم باشم که مرا فردى ترسو و بى اعتماد به 
نفس، همیشه تنها و سر در گریبان ساخته بود 
و  مأیوس  و  نداشتم  زندگى  براى  امیدى  هیچ 
ناامید از همه چیز و همه کس بودم. با این که 
به دانشگاه مى رفتم و در میان جوانانى هم سن 
تنها  همیشه  تقریبًا  اما  بودم  خود  سال  و 
وغمگین و گوشه گیر بودم. تا روزى جوانى با 
خوبى  به  چشمانش  از  آرامش  که  صورتى 
در  بود  هایم  کالسى  هم  از  و  بود  مشخص 
کتابخانه آمد و کنارم نشست و سر گفتگو را باز 
کرد. در همان لحظه اول برخورد مهرش به دلم  

 نشسـت، گـویى سال ها بود او را
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مى شناسم. او را دوست
و یارى مهـربان یافتم و 
سر درد و دل را با او باز
 کردم از آن روز به بعـد 
گرمى مهر و دوستى با او

انگیزه اى براى رفتن من به دانشگاه شده بود. 
وقتى از حس گناه و ناامیدى خود برایش گفتم 
و از این که چنین سرشار از امید است و شاد و 
سرزنده متعجبم در پاسخ او دلیل تمام امید و 
از  او  گفت؛  برایم  را  گناه  از  نجات  و  شادى 
خداى زنده مسیح نجات دهنده بشر برایم گفت 
به  و  است  و محبت  که خود عشق  از خدایى 
دور از هر خشم و نفرت. خدایى که گناهان مرا 
با فدا کردن جان خود خرید و به من مى گوید 
که بار مشکالت خود را به او بسپارم و همواره 
با من است و آغوش گرم او همیشه به روى من 
او  به  را  خود  من  تا  است  منتظر  و  است  باز 
از  او  تا  برگردم  گناه  و  راه خطا  از  و  بسپارم 
ابتدا  در  ببخشد.  و  پوشد  چشم  من  گناهان 
سخن  خدا  با  است  ممکن  مگر  کردم  تعجب 
به  را  گناهکار  من  راحتى  به  او  مگر  گفت؟! 
حضورش مى پذیرد؟  اما او به من کتاب مقدس 
را هدیه داد و من با خواندن و تعمق در آیات 
کتاب مقدس، گم شده خود را یافتم و با یافتن 
پدر آسمانى آرامش به من بازگشت اگر چه با 
چون  شدم  اخراج  دانشگاه  از  مسیح  به  ایمان 
حاضر نشدم که اعتراف کنم که من به او ایمان 
ندارم. من با ایمان به مسیح زندگى دوباره یافتم 
را  نجات  هدیه  و  دارم  جاودانى  حیات  و 
دریافت کردم و اکنون با همه وجود با زبان و با 
دل و جان ایمان به خداى زنده اعالم مى کنم و 
از هیچ جیز نمى هراسم چون به وعده هاى او 
ایمان دارم او مرا  همیشه با من است ومحافظت 

          مى کنـد.          آمین!   
                                

مسیــح نان حیــات
شهـادت سامان مهــدوى

شهــادت ها 
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   درود به همه عاشقان مسیح من على حاجى 
با  ایران شهر سنندج و  ویسى هستـم؛ متـولد 
افتخار به همه شمـا عزیزان اعالم مى دارم که 
من به مسیح ایمان دارم و او نجات دهنده من 
است. لحظه اى که قلبم را به مسیح هدیه دادم 
هـرگز فراموش نمى کنـم، آن لحظه زیباترین 
لحظه زندگى ام بود. حسى که با ورود خداوندم 
مسیح به زندگى ام تجربه کردم از شیرین ترین 

لحظـه هاى زندگى ام هست.
   من در خانواده اى مسلمـان چشـم به دنیا 
گشودم و با آداب و سنـن اسالمى بزرگ شدم. 
من در زندگیم خیلى سختى کشیدم و مشکالت 
زیادى داشتم چون در زندگیم با شکست  هاى 
زیادى مواجـه شده بودم از زندگى و همه چیز 
ناامید شده بودم و زندگى برایم معنا یى نداشت.  
من راننـده تاکسى بودم  و از این طریق امرار 
مسافران  با  روز  طول  در  کردم.  مى  معـاش 
زیادى برخورد داشتم که بالطبع با بسیارى از 
آنان گفت و گو داشتم و گاهًا درد و دل. تا یک 
روز با مسافرى برخورد کردم که با همه تفاوت 
داشت سر صحبـت باز شد و دیدم او از همـه 
لحاظ با دیگران که تا حال دیده بودم متفاوت 
بود، خیلى مهربان و صبور و سرشار از آرامش 
با  و  آرام  کـالم  و  حـدش  بى  مهربانى  بود؛ 
محبتش عجیب بر دل مى نشست. با صبورى به 
درد و دل هاى من گوش داد و از توکل و ایمان 
به خداى همیشه حاضـر و همراه، خدایى زنده  
برایم گفت. این شیوه صحبت کردن او سبب شد 

تا بى مقـدمه نام او را 
بپـرسم و این شـروع 
آشنـایى و دوستى ما
شد. او فواد نام داشت

و آن برخورد و کالم دلنشین او منجر به دوستى  
بیشترما شد به طورى که بیشتر اوقات فراغتم 
را با او به سر مى بردم و در کنـار او به آرامش 
او  با  توانستـم  مى  راحتـى  به  و  رسیـدم  مى 
مشـکالتم را در میان بگذارم و او  از خـدایى 
مهربان که حتى از پدر به ما مهربان تر است و 
با محبت تر، برایم مى گفت. خدایى که همواره 
با ماست و براى ما بیش از خود ما نگران است 
و به ما بسیار نزدیک است و ما را چون فرزند 
عزیز خود مى شمـارد و همواره با آغوش باز 
منتـظر بازگشت ما فرزندان خـطاکار خویش 
است و از مسیح و رفتن او بر روى صلیب برایم 
گفت؛ فیلـم و زندگى نامه مسیح و کالم مقدس 
به من داد و با دیدن فیلم و خواندن انجیل حالم 
دگرگون شد و من راغـب شدم تا بیشـتر  و هر 
روز کتاب مقدس را بخوانم.  با خواندن هر باب 
از کالم مقدس دلم از عشـق و امیـد به خداى 
نجـات و خداى زنده پر شد و خـأل وجودم با 
خدا پدر آسمـانى پر شد و من آن چه در این 
سال هاى زندگیم گم کرده بودم را یافتم و خود 
را در آغوش گرم و مهربان خدا پیدا نمودم و به 
فـرد گوشـه گیر و  ترتیب من دیگـر آن  این 
غمگین و نا امید نبودم؛ اکنون فردى سرشـار از 
امیـد شـده ام و این تغییـر و تحـول به سـوى 
عیسى  خداوندم  هدیه  خوشبختى  و  سعـادت 
مسیـح به من است. در نام مسیح مى خواهم که 

هدیه نجـات به همه جهانیان داده شود. 
     « جالل بر خداى نجات و آرامش. »             

                          آمین! 

مسیح خـداى آزادى
شهـادت على حـاجى ویسى

شهــادت ها 



* شما چگونه به  مسیح عیسى مسیح  آورده اید؟

- من در یک خانواده لیبرال در ایران بزرگ شدم.  
پدر و مادرم مسلمان بودند، اما در خانه مان کسى 
اصول اسالمى را رعایت نمى کرد. من همیشه خدا 
را دوست داشتم و اولین تجربه من با عیسى مسیح 
زمانى بود که من در سن شانزده سالگى در خواب 
آن  که  دانستم  نمی  اما  رفتم  کلیسـا  یک  به  دیدم 
مکان کلیسا است  و در آن جا عکسى از مسیح را  
به دیوار دیدم. تصویر با مهربانى به روى من لبخند 
مى زد. من بالفاصلـه از خـواب پریدم و بسیـار 
ترسیده بودم. با خود گفتم این چطور ممکن است؟  
پس از آن من به یک کلیساى ارمنى در تهران رفتم 
پسر  عیسى  گویید  مى  چرا  پرسیدم:  آنها  از  و 
خداست؟ ولى آنها نتوانستند پاسخ قانع کننده اى به 
من بدهند. چند سال بعد با والدینم به کشور هلند  
آمده و پناهنده شدیم. من در طول سال هاى اول 
در هلند افسرده بودم. پس از آن بود که با همسرم 
فرزند  کردیم و صاحب دو  ازدواج  ما  آشنا شدم. 
شدیم. اما من هم چنان به دنبال خدا بودم. در محل 
براى  من  از  آنها  و  شدم  آشنا  مسیحیان  با  کارم 
این  کردند.  دعوت  تعمید  مراسم  یک  در  شرکت 
اولین بار بود که من به کلیسا مى رفتم. در آنجا دو 
یا سه ساعت، در مراسم گریه  مى کردم. در پایان 
مراسم، کشیش پرسید: چه کسى مى خواهد  قلبش 
را به عیسى مسیح بدهد؟ من آن قدر احساساتی 
شده بودم که  نفهمیدم کشیش چه گفت و فکر کردم 
که او می خواهد براي هر کس که می خواهد دعا 

کند و ایستادم تا براي من هم دعا کند؛ 
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برایم  و   گویند  مى  تبریک  من  به  همه  دیدم  بعد 
به همسرم  به خانه برگشتم  دست مى  زدند. وقتى 
مسیحى  من یک  کننـد  مى  فکر  آن جا  در  گفتم: 

شده ام، ولى من هنوز مسلمانم. 
   پس از آن خدا به آرامى شروع به کار در من کرد  
و پس از مدتی من بسیار مشتاق شدم تا به کلیسا 
بروم  و با اصرار، روز یکشنبه اى همراه همسر و 
فرزندانم به کلیسا رفتیم. در کلیسا حضور خدا را 
هم من و هم همسرم  احساس می کردیم. من  براى 
تحقـق ایمـانم بسیار تالش کردم و بعـد از مدتی 
بدون  و  تنهایى  به  ولى  بگیرم  تعمید  خواستم  مى 
به  نیز  والدینـم  همسایگان  از  یکى  کسى.  حضور 
این که والدینم  از  همان کلیسـا می آمدند و من  

متوجه شوند که من تعمید گرفته ام مى ترسیدم. 
 کشیش کلیسا گفت: اگر من واقعًا عیسى را انتخاب 
کرده ام باید در جمع کلیسا و در حضور سایرین 

تعمید بگیرم و بعد از آن من تعمید گرفتم.

*شما چگـونه به خدمت فعلـى تان فرا خـوانده 
شـده اید؟

- من مدت نوزده سال  است  که در هلند زندگى 
مى کنم و در چهـارده سال اول ارتباطى با دیگر 
ایرانیان نداشتم. در ماه نوامبـر 2014 توسط فردى 
تهدید شدم و پس  از آن دچار بیمارى سختى شدم. 
در طول بیمارى  رؤیاهاى بسیارى در خواب دیدم. 
در یکى از آن رؤیاها خداوند به من گفت: "تو باید 

براى مردم قوم خود دعا کنى".
   در فوریه  2015شرایط جسمانى ام بهبود یافت.  

              در یک روز یکشنبـه که همراه 

*مصـــاحبـه با   سحــر اپستال*

 (Hendrik Ido Ambacht) خانـم سحـر اپستال را در خانه ایشان در هنـدریک ادو آمباخت     
مالقات نموده و با ایشان مصاحبـه نمودیم.

 

همراه با کلیسـاها 



خانـواده ام به کلیسـا رفته بودیم با مردى که مرا 
تهـدید کرده بود روبرو شدم. او از من درخواست 
بخشش کرد و خـواست تا همراهش به اطاقی که 
فرزندانش در آن جا بازي می کردند بروم این آقا 
خانم   یک  و  بود  آمده  کلیسـا  به  اما  بود  مسلمان 
که  زمانی  کرد.  می  مراقبت  فرزندانش  از  مسیحی 
وارد اطاق شدیـم خانمی که از بچـه ها سرپرستی  
می کرد  از من درخواست کرد تا به همـراه یک تیم 
به ترکیه، کمپى مسیحی که پناهندگان سوریه اى در 
مرز ترکیه با سـوریه حمایت می کرد بروم و همراه 
آنان به مدت یک هفته پناهندگان و بچه هاي جنگ 
زده را خدمت کنیم من همراه آنها رفتم . وقتى که به 
هلند برگشتم، بیشتر و بیشتر با ایرانیان  نوایمان در 
کلیسا آشنا شدم. آشنایی با هموطنان فارسی زبان  
 Gorkum شهر  در   Sion بشارتى  کلیساى  در 
آشنا  وي  با  که  خانمی  چنین  هم  گرفت.  صورت 
شده بودم من را تشویق کرد تا  یک دوره آموزشى 
در نزد مؤسسه Ellel Ministries شرکت کنم و 
من در Ellel Ministries  یک دوره سه ساله 
پاستورال در زمینه  دعا، شفا و آزادي را گذراندم. 
در حال حاضر در تیم دعا  Ellel خدمت می کنم. 
اخیراً هم تعـدادى ایرانى در این جلسه ها شرکت 
می کنند. در دو سال و نیم گذشته هر چهارشنبه با 
گروهى از خواهران و برادران ایرانى  برنامه هاى 
برگـزار  به طـور مرتب  را  کتاب مقـدس  مطالعـه 
می کردیم. اکنون بسیارى از افراد این گروه به سایر 
نقاط کشـور نقـل مکان کرده اند ولى ما یک بار در 
ماه همـدیگر را مالقات مى کنیم و جلسات عبادتی 
و پرستشی برگزار می کنیم. نوبت بعدى جلسات ما 
برگزار   Gorkum شهر  در    Sion کلیسـاى  در 
مى شود و دوره هاى آموزشى شاگرد سازى نیز در 

خانه یکى از افراد کلیسا برگزار خواهد شد. 
*مهم ترین وظیفـه شما چیست؟  

- پس از این که ایرانى ها ایمان مى آورند، آموزش 
بسیار مهم است. چگونه مى توانیم به یک خـانواده 

معنـوى تبدیل شویم؟ چگونه ما مى توانیم در مورد 
فرهنگ پادشـاهى خـدا یاد بگیریم؟ چگـونه مردم 
مى توانند عیسى را در ما ببینند؟ همه ما از فرهنگى 
مى آییم که با فرهنگ خداوند ممـکن است سازگار 
نباشد. ما باید اجازه دهیم عیـسى  در ما تغییر ایجاد 
کند. باید اجازه دهیم که او ظرف شکسته ما را التیام 
بخشـد و هویت خود را در او پیدا کنیم. این یک 
روند آهستـه است، اما او کار  خود را در ما شروع 

کرده و آن را به بهترین نحـو به پایان مى رساند.

* امروز کلیسـا به چه چیـزى نیاز دارد؟
- براى کلیسـاهاى ایرانى وحدت بسیار مهم است. 
بیـدارى را  هنـگامى که وحـدت مى آید، ما یک 
بذر  داند چگونه  مى  به خوبى  بینیـم. شیـطان  مى 

جدایى را بپـاشد.
   اگر ما این را درك  کنیم مى توانیـم آن را شکست 
دهیم، مى توانیم با عشـق زندگى کنیم و به افـراد 
دیگر با چشمان خداوند نگاه کنیم. سپس همه چیز 
تغیـیر مى کند. این نه تنهـا براى کلیساهاى ایرانى 
بلکه براى همه صدق مى کند، همه ما با هم برادر و 
خواهر هستیم بدون توجـه به آن که از چه کشورى 
آمده ایم، مى توانیم از همدیگر یاد بگیریم. به طور 
مثال گرما و مهمـان نوازى ایرانیـان چیزى است که 

هلنـدى ها همیشـه متـوجه آن مى شـوند. 
                

همراه با کلیسـاها 
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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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 In  recent  years  many  Iranian  Christian 
converts have been arrested. However, the
 rate of growth of house churches in the country has  been  exponential, 
despite a mass exodus of Iranian Christians
 In this regard, Ayatollah Jafar Sobhani, one of the high  profile  Iranian
 Islamic figures, wrote in  a  paper  a few years  ago,  There was a  time
 when Islamic institutions in Qom were sufficient to counter the  spread
 of Christianity in our city. However, today we do not have any Islamic
institution in Qom that can stop Christian evangelism  effectively
 In a report released seven years ago, the Iranian Revolutionary  Guards
 identified  200  house  churches  in the Islamic city of  Mashhad. Other
reports indicate this number has grown significantly ever since
 Mashhad is known as the Islamic capital of Iran and the Shi’ite Muslim
 world. Other cities having a  record number of  house  churches in Iran
include Rasht, Tehran and  Karaj
 One of Tehran’s Imams said in an interview,  today  Christians present
 their gospel to our youth in  the  most  appealing  way. They  gather  in
  many   neighbourhoods  across   the   city, including   Bani   Hashem
 neighbourhood (in Tehran) where tens of homes have been turned into
house churches which evangelize their neighbours
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House churches grow exponentially
in Iran 

Rahe Salib
Bron: Mohabat News
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