
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
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    حسادت عبارت است از احسـاسى منفى که با 
دیدن امتیـازى که ما نداریم یا آرزو داریم فقـط ما 
داشته باشیم و دیگران آن را نداشته باشنـد ایجاد 

مى شود!
   و اما منشـأ و ریشـه هاى حسـادت چیست؟ 

   حسادت از ثمرات اعمـال جسم و انسانیت کهنـه 
مى باشد. یکى از خصوصیات افراد جسمانى که در 
روحانیت نابالغ هستند، حسادت مى باشد. در کتاب 
مقدس در رساله غالطیان باب 5 آیه 20 به خوبى 
به این مهم اشاره شده است کسانى که با حسادت و 
در مستى و عیـاشى و مواردى از این قبیل زندگى 
کنند هرگز در ملکوت خدا جایى نخواهند داشت. 
هم چنین در رساله اول  قرنتیان باب 3 آیات 1 تا 3 
به این نکته مهـم اشاره مى کنـد که افرادى که به 
یکـدیگر حسادت مى کنند هم چون کودکان نابالغ 
هستنـد که فقط و فقط در پى انجـام خـواسته هاى 
خود مى باشند. آنان به گونه اى رفتار مى کنند که 

گویى خدا در زندگى آنها هیچ نقشى ندارد. 
به  از دیگر علل حسادت، کمبود محبت نسبت     
دیگران است. اگر عشق حقیقى باشد، حسادتى در 
کار نیست. از پیشرفت دیگران باید شـاد و خشنود 
بود نه این که موجب حسادت شود. حسادت ریشه 
قتل هابیل توسط قائن بود و یا برادران یوسف که به 
دلیل حسـادت یوسف را در چاه انداختنـد و آن به 
بود. در  او  به  نسبت  برادران  دلیل کمبـود محبـت 
محبت، خـوف نیست و محبت کامل حسادت را از 
بین مى برد. در رسـاله اول  قـرنتیان باب13 آیه 4 
آمده است: « کسى که محبت دارد، صبـور است و 
مهـربان؛ حسـود نیست و به کسى رشک نمى برد. 

مغرور نیست و هیچ گاه خودستایى نمى کند.»
   از موارد دیگر مى توان گفت که خودبینى و تکبـر 
عامل حسادت است. اشخاص حسود دلشان لبریز 
از غرور و جاه طلبى است.  نیز احسـاس بى عدالتى 
از جانب خدا منشأ حسادت است. در کتاب مزامیر 

    باب 73 آیات 1 تا 5، اسـاف خود

  

را با دیگـران 
مقایسه کرد، او 

ناآرام و غمگین 
بود. حتى ممکن بود لغزش بخورد. مى توانید براى 
مطالعه بیشتر به این آیات رجوع نمایید. برخى افراد 
از خدا طلبکار هستند که چرا ما خوشبخت نیستیم 
و یا چرا اوضاع مابه این گونه است،غیر ایمان داران  
مرفه تر و موفـق تر هستند و یا حتى گاهى افراد 
ایمان دار را مسخره مى کنند و نیش و کنایه مى زنند 
که چرا شما ایمان داران بدبخت هستید. ما نسبت به 
افرادى که حسادت مى کنیم از خـدا سؤال مى کنیم 
که چرا فالنى باید از ما جلـوتر و موفق تر باشد؟ 
چرا باید مرفـه تر و ثروتمنـدتر باشد؟ اینجاست که 
احساس مى کنیم خدا در حق ما ظلـم کرده است و 

در مورد عدالـت خدا به شک مى افتیـم.
 حال خوب است بدانیم نتـایج و عـواقب حسادت 

چیست؟
* حسادت رابطه ما را با خدا بهم مى زند. در انجیل 
پسر  داستان  در   ،32 تا   25 آیات   15 باب  لوقا 
گمشـده، برادر بزرگ تر نسبت به برادر گمشده اش 
او  شدن  پیـدا  از  که  این  جاى  به  و  کرد  حسادت 
خوشحال شـود ناراحت شد و به پدرش گفت: چرا 
براى من جشن نگرفتى و براى من قربانى نکردى. 
او از پدرش شاکى بود و حسادت مى کرد.  پدر به 
او گفت: برادر تو گم شده بود و حاال پیدا شد و تو 
که وارث و صاحب همه چیز هستى نباید حسادت 

کنى. خوشحال باش!
به موقعیـت شخص  به طرق مختلف  * حسـادت 
مقـابل صدمه وارد مى کند. حسادت دوستى ها را 
بهم مى زند و رابطه ها را خراب مى کند. شخص 
دیگران  و  دوستان خود  با  را  خود  همواره  حسود 
مقایسه مى کند و همیشه ناآرام و غمگین است. در 
رساله یعقوب باب سوم آیه 16 مى خوانیم:« هر جا 
که حسادت و جاه طلبى وجود دارد، هرج و مرج و 

هرگونه شرارت دیگر نیز به چشم مى خورد.»

معنـاى حسـادت از دیدگاه کتاب مقدس
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* حسادت مانند سم و زهرى است که اطرافیان ما 
را مسمـوم مى کند. در کتاب امثال باب 27 آیه 4 
آمده است:« حسادت خطرناك تر و بى رحم تر از 

خشـم و غضب است.»
   ما با حسادت نمى توانیم رشد کنیم و موفق شویم 
چون با داشتن حسادت به دیگران، قضاوت اشتبـاه 
مى کنیم و در نتیجه او را تخریب مى کنیم و دیگران 
را برعلیـه او مى شـورانیم.  هم چنیـن ما بیش تر 
انرژى خود را صرف مسموم کردن دیگران نموده که 
به دنبال آن مرارت و تلخى رشد مى کنند و سبب 
مى شـوند که جسـم ما آلوده شـود و ما را دچار 

اضطراب و ناآرامى مى کند.
* حسادت بیش تر از همه، صدمات روحى، ذهنى، 
روانى، عاطفى و جسمانى بر خودمان وارد مى کند. 
در کتاب امثال باب چهـاردهم آیه 30 مى خوانیـم: 
« آرامـش فکـر به بدن سـالمتى مى بخشـد، اما 
حسد  خورد.»  مى  را  جان  خوره  مانند  حسادت 
سالمتى را بر هم مى زند. حسادت، یک خودکشى 
تدریجى است و سبـب حرص و جـوش بى دلیل 
مى گردد که به واسطه آن به درد و رنج و عـذاب 
مى افتیم. عالوه بر آن شخص حسود، اطرافیان خود 
را فرارى مى دهد. از حسادت تنها یک چیز ساطع 

مى شود و آن هم نابودى شخص حسود است.
   اکنـون مى پردازیم به این که  راه هاى درمـان 

و غلـبه بر حسادت چیست؟
* یکى از راه هاى غلبه بر حسادت آن است که  به 
آن به عنوان یک گنـاه مخرب نگاه کنیم و جداً از 
آن توبه کرده، روى صلیب میخکوب کنیم. در رساله 
غالطـیان باب پنجم آیه 24 مى خوانیم: « آنانى که 
از آن مسیح مى باشند، امیال نفسانى و هوس هاى 
ناپاك خود رابر صلیب مسیح میخکوب کرده اند.»

* آن چه کمک مى کند تا  بر حسادت غلبه کنیـم  
 درك این حقیقت است که من عضوى از بدن مسیح 
هستم و هیچ کس نمى تواند در جایگاه من و من در 
جایگاه او قرار بگیرم.ما به عنوان یک انسان همیشه 

در معـرض حسـادت قرار داریم اما باید بدانیم که 
حسادت گنـاه خطـرناکى است که باید آن را ترك 
کنیم و هر روزه در رازگاهان به خود یادآورى کنیـم 
که من حسادت را بر روى صلیب میخکوب مى کنم. 
براى مطالعه بیش تر مى توانید به رساله اول  قرنتیان 

باب دوازدهم آیات12 تا 26 مراجعه کنید.
* نکته مهـم دیگر آن که برنامه و نقشه اختصاصى 
خدا براى زندگى شخصى مان درك کنیم. باید توجه 
داشته باشیم که هر کس منحصـر بفرد خلـق شده 
است و دیگرى نمى تواند جایگاه او را غصب کند. 
ما باید عطایاى خود را کشـف نماییم و شکـرگزار 
باشیم. بدانیـم که ما بى نظیـر خلق شـده ایم و نباید 
نسبت به چیزهایى که نداریم حرص بخـوریم. خدا 
او  براى  و  داشته  اختصاصى  نقشـه  کس  هر  براى 
برنامه اى خـاص او دارد. باید در همـان برنامه و 
نقشـه خدا ماند و رشد کرد. مى توان براى درك این 
به انجیل یوحنا باب 21 آیات 21تا23 مراجعه کرد. 
* با دعاى قلبى مداوم براى موفقیت کسى که به او 
حسادت مى کنیم مى توان از حسادت رهایى یافت. 
* انجام کار نیکو و خدمت کردن به فردى که به او 
حسادت مى ورزیم، نیزمارا از حسادت دور مى کند.
* با اقتـدار الهى به حسادت به عنوان هدیه دشمن 

فرمان داده آن را از زندگى خـود دور کنید. 
* به وسیله پرى وزندگى تحت کنترل روح  القدوس 
مى توان به حسادت که جزو اعمـال جسم مى باشد 
غالـب شد. در رساله غـالطیان باب پنجـم آیه 16 
آمده است:« از اوامر روح خدا پیروى کنید؛ او به 
شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در 
این صـورت دیگر برده امیـال نفس سـرکش خود 

نخواهید بود.»     
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      *درس هایى از کتاب پیدایش:

   کتاب پیدایش درباره آفرینش " آسمان و زمین" 
مى  گوید و سپس در مورد منشاء بشریت (پیدایش 
فصل هاى 1 تا 11) و ریشه  قوم اسرائیل (پیدایش 
فصل هاى 12 تا 50). چه چیزى را مى توانیم از 

این کتاب فرا بگیریم؟
*آفرینش انسان:

آفرینش  خلقت،  داستان  در  قسمت  ترین  مهم     
انسان است. خدا فرمود: « اینک انسان را بسازیم 
ایشان مثل ما و شبیه ما باشد و بر ماهیان دریا و 
وحشى  و  اهلى  حیوانات  همه  و  آسمان  پرندگان 
بزرگ و کوچک و بر تمام زمین حکومت کنند پس 
خدا انسان را شبیه خود آفرید ایشان را از زن و 
مرد آفرید آنها را برکت داده و فرمود بارور و کثیر 
شوید….» ( پیدایش فصل 1 آیات 26 تا 28). ما 
شبیه خدا آفریده شده ایم. این به این معنى است که 
در وهله اول ما فرمانروایانى تحت نظر خدا هستیم 
که این به نوبه خود مرتبه بسیار باالیى است و در  
اشرف  عنوان  به  آن  از   6 آیه  هشتم  باب  مزامیر 
انسان مسئولیت  به  برده شده است.  نام  مخلوقات 
زمین و حیوانات داده شده است. این یک مسئولیت 
بزرگ است که در زمان ما نیز که در آن زمین به 
دلیل آلودگى و افـزایش جمعیت شـرایط خاصى 
دارد اهمیتى دو چندان پیدا مى کند. اما موضوع به 
بارور  تواند  مى  انسان  گردد؛  نمى  همین جا ختم 
گردد. خدا  انسان را به صورت مرد و زن آفریده 
است. او انسان را برکت داده است و از طریق برکت 

او مى توانیم  بارور و تکثیر
خود  شبیه  را  انسان  خدا   که  طور  همان  شویم. 

آفریـده است ما مى توانیم 
فرزندانى بیاوریم که شبیـه

 خودمان هستند. این کار خالق است که  امروزه نیز 
هم چنان ادامه دارد. عالوه بر این، من مى خواهم 
در مورد" شبیه ما"  به نکته اى اشاره کنم. همان 
طور که خدا خود را در سه شخصیت «تثلیث» بر 
ما مکاشفه کرده است ما نیز داراى سه شخصیت یا 
و  جان  روح،  از  عبارتند  که  هستیم  کاراکتراصلى 
بدن (رساله اول تسالونیکیان بـاب 5 آیـه 23).  با 
بدن خود با جهان اطراف از طریق دیدن، شنیدن، 
طریق  از  هستیم.  ارتباط  در  کردن  مزه  و  بوییدن 
جان (ذهن، احساس، اراده) ما با جهان درون در 
ارتباط هستیم و با روح خود با جهانی که باالتر از 
ماست یعنى همان دنیاي روحانی (خدا، شیطان و 
هستیم؛  تثلیث  یک  ما  هستیم.  ارتباط  در  ارواح) 
زیرا ما شبیه خدا آفریده شده ایم. همچنین توجه به 
تفاوت بین آن چه که کتاب مقدس و قرآن در مورد 
انسان مى گویند حائز اهمیت است. در کتاب قرآن 
مى خوانیم که آدم به عنوان خلیفه و معاون وى در 
زمین آفریده شده است که آن را مى توان با عنوان 
فرمانروا که در کتاب مقدس آمده است مقایسه کرد. 
با خدا  "شـباهت"  و  "تصـویر"  قـرآن درباره  اما 
دلیل است که آدم  به همـین  کند و  نمى  صحبـت 
نمى تواند در قرآن حیوانات را نام گذارى کند و 
باید صبر کند تا خدا آنها را نام ببرد. اما در کتاب 
مقدس بر روى شباهت ما با خدا تأکید مى شود،  
در حالى که در قرآن  در مورد تفاوت بین ما و خدا 

سخن به میان آمده است.
* سقوط به  علت نافرمانى و طوفان نوح:

   پس از نافرمانى آدم در باغ عدن، وقایع منفى 
تا   7 آیات   3 باب  دهند(پیدایش  مى  فراوانى رخ 
24).خشونت، مرگ، درد، گرفتارى و بیمارى زمین 
را پر مى کنـد. هنـگامى که قائن شکایـت مى کند 
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 زیرا فـدیه او پذیرفته نشده بود، خدا با او درباره 
تو  رفتار  اگر  گوید:«  مى  و  کند  مى  گناه صحبت 
خوب بود قربانى تو قبول مى شد ولى اگر خوب 
نباشدگناه نزدیک در، در کمین توست و مى خواهد 
بر تو مسلط گردد اما تو باید او را مغلـوب کنى.» 
(پیدایش باب 4 آیه 7) خدا به ما مى آموزد که این 
انسان است که مى بایست بر گناه  مسلط  شود و آن 
را تحت کنترل درآورد، اما قائن نتوانست این کار 
را انجام دهد. لمک، از فرزندان قائن دو زن دارد، 
کسى را مى کشد (پیدایش فصل چهارم آیات 19 

تا 24) گناه بر روى زمین فزونى مى گیرد، مردم 
خشونت و رفتارهاى ناشایست را تحسین مى کنند 
با یک زن پایبند نیست.  و دیگر کسى به ازدواج 
سپس خدا مى بیند که شرارت انسان  بسیار فراوان 
است و تمـام افکار آنهـا گنـاه آلود است (پیدایش 
باب ششم آیه 5) و خیـال دل انسان حتى از زمان 
کودکى بد است (کتاب پیدایش باب هشتم آیه 21).  
هالکت بشریت با سیالب  هاى بزرگ نتیجه ى آن 
است و فقط نوح و خانواده اش هستند که نجات 
مى یابنـد و خدا دوباره از خانـواده نوح شـروع 

مى کند.
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*خدا و  تغییر نگرش او نسبت به انسان: 

   بالفاصـله پس از طـوفان، نـوح قربانگاهى براى 
خدا بنا مى کند ( پیدایش باب 8 آیات 20 تا 22). 
کامل  طور  به  که  حیوانى  همان  سوختنى  قربانى 
سوخته مى شود نشانه اى است ازقدردانى و آشتى. 
خشم خدا از بین رفته است. اما بدون قربانى کردن 
هیچ مصالحه اى با خدا وجود ندارد. قربانگاه نوح 
همانند یک کاهن یا واسطه، فدیه اى را براى انسان 
همانند  جا  این  در  او  آورد.  مى  ارمغان  به  جدید 
سایه اى از مسیح عمل مى کند شاید جالب باشد که 
بدانید که قربانگاه نوح در قرآن حذف شده است. 
پس از آن خدا نگرش خود را نسبت به انسان تغییر 
مى دهد و با انسان پیمان مى بندد (پیدایش باب 9 
آیات 8 تا 13 و  باب 6 آیه 18). این اولین بار 
بندد.  مى  انسان  با  را  هایى  پیمان  خدا  که   است 
پیمان  بسته است  انسان  با  پیمانى که خدا  آخرین 
عهد جدید است که با خون مسیح بسته شده است. 
(انجیل لوقا باب 22 آیه 20). عهد و پیمان خدا با 

مردم داراى سه ویژگى است  که عبارتند از:
 اول  این که ابتکار از خدا هست،  دوم شامل وعده  
و پیمان هاى خدا مى شود  و سوم انتظار پاسخ از 
بست  انسان  با  که خدا  پیمانى  اولین  است.  انسان 
پیمانى بود جهانى و شامل همه ى خلقت از جمله 
انسان و حیوان مى شد. خدا وعده مى دهد که دیگر 
همه جانداران با هم از طوفان هالك نخواهند شد 
(پیدایش باب 9 آیه 11) و نشان این پیمان رنگین 
کمان خواهد بود (پیدایش باب 9 آیات 12 تا 15) 
این پیمان شامل همه، در نسل هاى بعد خواهد بود. 
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اما از انسان چیزى هم خواسته شده است احترام به 
زندگى، به هم نوع و منع قتل (پیدایش باب 9 آیه 
6). اگر انسان به این عهد پایبند نباشد ممکن است 
منجر به تخریب قسمتى از خلقت و آفرینش شود. 
براى مثال، به دلیل جنگ ها، حتى اگر منابع غذایى 
در جهـان با دیگران به اشـتراك گذاشته نشـوند، 
هم نوعـان مان حتى کل جمعیـت ممکن است از 

گرسنـگى بمیرند اما همه چیز از بین نمى رود !! 
این وعده خدا است.

* طغیان مردم "بابل"

   پس از طوفان  نوح، دنیا از خـانواده  نوح پر از 
زبان  یک  به  ابتدا  در  مردم  همه  شود.  مى  انسان 
مردم  اما  هستند.  قوم  یک  و  کنند  مى  صحبت 
دستورات خدا را فراموش کرده و فکر مى کنند که 
را  نام خود  مى خواهند  و  ندارند  نیاز  او  به  دیگر 
براى همیشـه بزرگ کننـد. هم چنین نمى خواهنـد 
بیشتر در زمین پراکنده شوند. آنها دقیقًا مخالف آن 
خواهد  مى  خدا  خواهند.  خواهد،مى  مى  خدا  چه 
پر  را  زمین  یابند،  گسترش  زمین  درسراسر  مردم 
کرده و نام او را بزرگ کنند. اوج این پیشرفت منفى 
در ساخت برج بابل نمود پیدا مى کند (پیدایش باب 

11 آیات 1 تا 9 ). 
   در اینجاست که خدا وارد عمل مى شود. خداوند 
نمى خواهد که مردم به یک زبان صحبت کنند. این 
گونه اسـت که برنامـه هاى بشـر متوقف مى شود. 
درسـى که این جـا مى توانیـم بگیـریم از اهمیـت   

بسیارى برخوردار است.
   مراقب باشید که دیکتاتورى ها و استبداد، زمانى 
رخ مى دهند که مردم، سرزمین ها و دولت ها، خود 
را جاى خـدا قرار مى دهند. مراقب باشیـد اشخاصى 
و  قدرت  تا  کنند  مى  ترکیب  را  سیاست  و  دین  که 
بابل  فرهنگ  این  باشند.  داشته  دیگران  بر  برترى  
مکاشفـه   ) شد  نخواهد  تحمل  خدا  توسط  که  است 

باب 18 ).

جهـان  به  پاسخـى  ابراهیـم  فراخوانـدگى   *
گنـاه آلود: 

   نمایش برج بابل به شدت خدا را آزرده خاطر 
کرد. اما او هرگز از برنامه هایش دست نمى کشد او 
طرح جدیدى را براى نجات جهان بـنا مى دهد. او 
خلیـج  نزدیـکى  در  احتمـاًال  اور،  در  که  را  آبرام 
فارس در جنـوب عـراق زندگى مى کنـد را فـرا 
مى خواند تا به سرزمینـى سفر کند که به او نشان 
مى دهـد (پیـدایش باب 12 آیه 1). از آن به بعـد 
اتفـاقاتى مى افتـد که اثرات آن تا کنـون  که چهـار 
هزار سال از آن واقعه مى گذرد قابل مشاهده است. 
فراخواندگى و ایمان ابرام نمونه اى از ایمان است که 
از شاگردان عیسى مسیح نیز انتظار مى رود (رساله 

غـالطیان  باب سوم آیات 8 تا 9). 
   حرکت به سرزمینى دیگر براى ابرام سخت نیست. 
مردم عادى در این زمان هم ممکن است آن را انجام 
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تا  ابرام خواسـته شده  از  که  است  آن  مهم  دهند. 
کشور خود، قبیلـه اش و حتى خانه پدرش را ترك 
کند. تارح پدرش، حداقل 60 سال پس از آن که 
بـرام آن جا را ترك کرد زندگـى کرد. سخت ترین 
قسمت زمانى است که خداوند از او مى خواهد تا 
پدر و فامیلش را ترك کند و به همین روى آماده 
بـودن براى ترك خانواده و والـدین چیزى است 
لوقا  (انجیل  دارد  انتظار  شاگردانش  از  مسیح  که 
ابراهیـم وعده خدا را دریافت  باب 14 آیه 26). 
مى کند (کتاب پیدایش باب 12 آیات 2 تا 3).  در 
پیدایش باب 12 آیه 3 مى خوانیم:« به کسانى که 
طریق  از  داد.»  خواهد  برکت  دهند  برکت  را  تو 
ابراهیم و فرزندانش برکت خدا به تمامى ملـت ها 
مى رسد! ابراهیم منبع برکت براى سایر ملل جهان 
خواهد بود. این وعده را خدا چهار هزار سال پیش  
ابراهیم   از  وعده  این  میوه  همچنین  ما  است.  داده 
هستیم. از طریق مهم ترین فرزند ابراهیم، مسیح، ما 
که  افرادى هستیم  در گروه  داران  ایمان  هم چون 
نجات یافته ایم. خداوند ابراهیم را به دلیل آن که او 
بهتر از دیگران بود انتخاب نکرد. خدا دنبال کسى 
مى گردد تا بتــواند از طـریق او برنامه اش را به 
او  به سوى  تا همه ملل جهـان  برساند  سرانجـام 
بیایند. این براى ما به عنـوان شاگردان مسیـح نیز 
صـدق مى کند، ما بهتر از دیگران نیستیم اما خدا 

مى خواهد ازما براى نجات جهان استفاده کند.

*زندگى یوسـف به مسیح و پیروانـش اشاره 
مى کند: 

   شما مى توانید  زندگى  یوسف نبى را در پیدایش 
توانـید  مى  شما  کنیـد؛  مالحظه   48 تا   37 باب 
داستان زندگى یوسف را در این 12 باب بخوانید. 
   برادران یوسف از او و افکارش متنفر هستند. آنها 
وانمود مى کنند که یوسف توسط یک حیوان کشته 
شده است. اما این یوسـف است که خانواده اش را 
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از گرسنگى نجات مى دهد و بقاى خانواده یعقوب 
(اسرائیـل) را براى آینـده تضمین مى کند. یوسـف 
تصویرى است از عیسى مسیح. زندگى یوسف به 
زندگى عیسى مسیح اشاره مى کنـد. وضـع زندگى 
او مى تواند شاخصى باشد براى مسیحیان و جامعه 
مسیحى. زیرا همان گونه که مردم با مسیح هنگامى 
که او بر روى زمین بود رفتار کردند،  همان گونه 
نیز با شاگردانش رفتار خواهند کرد (انجیل یوحنا 

باب 15 آیات 18 تا 20). 

سرنوشت  از  است  تصویرى  یوسف  سرنوشت     
انتظار  یک  است.  او  کلیساى  سرنوشت  و  مسیح 
بزرگ از این تاریخ وجود دارد: امیدى که به سختى 
مى توانیـم آن را دریابیـم. درست همـان طور که 
یوسف پس از رنجش منصب و جایگاه واالیى در 
مصر به دست آورد، عیسى مسیح پس از مرگش، 
در دست راست پدرنشست و ما نیز به عیسى مسیح 
به عنـوان پادشـاه ایمـان داریم و او در جـالل و 
شکوهش باز خواهد گشت (مکاشفه باب 5 آیه 10 

و باب 22 آیه 5 ).
                                  آمیـن!
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   سال ها پیش براى تحصیل عازم اروپا شدم. پس 
ماتریالیستى  تفکر  تأثیر  تحت  اقامت  از چند سال 
جامعه و اطرافیان دیگر اعتقادى به خدا نداشتم و 
جهان را تنها مادى و لذت بردن از زندگى  مى  دیدم.  
در سال هاى پایانى تحصیلم،در یک سانحه رانندگى 
مجبور شدم هزینه تحصیلى  دانشگاه و پولى  را که 
ماهیانه براى مخارج زندگى  از خانواده مى گرفتم، 
به ناحق به عنوان خسارت بپردازم. هزینه خسارت 
بیش از حد توانم بود و جرأت بیان آن را به خانواده 
نداشتم چون نمى  خواستم آنان را نگران کنم. در یک 
غروب سرد زمستانى که تمام روز را فقط  یک نان 
و یک بطرى آب خورده بودم، در ایستـگاه منتظر 
که  دادگاهى  عدالتى  بى  و  گرسنگى  بودم.  قطار 
پرداخت آن خسارت سنگین را ناحق به من تحمیل 
نامه و فکـر تأمین هـزینه  پایان  اتمـام  بود،  کرده 
مرا  از خانواده چنان  دانشـگاه و دورى  و  زندگى  
دلتنگ کرد که با خود گفتم: اکنون  برادرم در جاى 
گرم پیش پدر و مادر بدون هیچ مشکلى در رفاه 
کامل زندگى  مى  کند وگرسنه نیست اما من کارم به 
نان  یک  خرید  براى  پولى   هیچ  که  رسیده  جایى  
ساده هم ندارم چه برسد به این که این همه مشکل 
را حل کنم. خدایا آیا هستى؟  آیا این همه ظلمى که 
به من شده،گرسنگى و درماندگى  دادگاه  از طرف 
مرا در این سرما و غربت مى بینى ؟ اگر هستى  یک 
نشانه به من نشان بده. بعد با خود گفتم از مشکالت 
زیاد دیوانه شدى. کدام خدا؟ خدایى وجود ندارد. 
براى رها شدن از این افکار و سرما به داخل سالن 
ایستگاه قطار رفتم. مردى متشخص با ظاهرى آرام 
جلو آمد و سالم کرد. با خود گفتم شاید سؤالى دارد 
یا چیزى مى خواهد. با بى  حوصلگى جواب دادم. با 
مکثى انگشت اشاره را رو به من کرد و گفت: خدا    
تو را دوست دارد! و رد شد. بهت زده شده بود.پس 
  از چند ثانیه به خودم آمدم؛ به دنبالش رفتم و او 

      را خارج از ایستـگاه یافتم. گفتم:

افراد زیادى اینجاست تو چرا
آمدى و به من گفتى که خدا
تو را دوست دارد؟ من اصًال
به خدا اعتقاد ندارم.با متانت
انجیـل کوچکى را از جیـب

پالتوى خود بیرون آورد و آیاتى را براى من خواند. 
گفتم: من مى گویم به خدا اعتقاد ندارم و تو براى 
من انجیل مى خوانى؟ گفت: اکنون دوره ضد مسیح 
است اما زمانى  مى آید که تو ایمان پیدا مى کنى . 
پس از چند ماه که روى پایان نامه ام کار مى کردم، 
انرژى توجه ام را جلب کرد:  قانون ساده پایستگى 
انرژى نه به وجود مى آید و نه از بین مى رود فقط 
از صورتى  به صورت دیگر تبدیل مى شود! با خود 
گفتم آیا روح یا آنچه درون جسم من است، نوعى 
انرژى به حساب مى  آید و شامل این قانون است؟ 
آیا با مرگ، روح من از بین نمى رود! ناگاه حرف آن 
مرد در ایستگاه قطار یادم آمد. سال ها بعد به هلند 
آمدم، به دعوت دوستى که شخصیتى آرام و دلنشین 
پسر  داستان  روز،  آن  در  رفتم.  کلیسا  به  داشت، 
گمشده را شنیدم. خود را در آن داستان دیدم، کلمه 
به کلمه این داستان را در زندگى خود  حس و تجربه 
کرده بودم. دوباره به یاد آن پیرمرد و حرفش افتادم: 
خدا تو را دوست دارد! از دوستم یک انجیل به زبان 
خواندن  با  کنم.  مطالعه  بیشتر  تا  خواستم  فارسى 
کتاب مقدس و یادآورى گذشته خود، حضور عیسى 
او  مى کردم.  درك  بهتر  خود  زندگى   در  را  مسیح 
بارها در زندگى  من آمده بود اما من نابینا بودم. او 
من  دنبال  به  مهربان  شبانى  چون  قبل  ها  سال  از 
گمشده بود. کسى  که روح القـدس را به زندگى  من 
پدر رسـاند. آرى  به آغـوش خـداى  مرا  و  آورد 
خداوند قول مى دهد که شمارا هرگز تنها نخواهم 
گذاشت. (عبرانیان باب13 آیه5) و هرکس به عیسى 
القدس را در قلب خود  ایمان آورد و روح  مسیح 
بپذیرد، حیات  جاویدان خواهد یافت. من به واسطه 
مسیح خدا را شناختم و مى طلبم که ایمان مرا قوى 
گـرداند و به من علم و حکـمت آموزد تا گامى  در

               جهت ملکـوت او بردارم.   آمین!
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مسیح خـداى نجـات
شهـادت یوسـف ادیبــى 

شهــادت ها 



 
* تو مرا نمى شنـاسى اما من همه چیز را درباره 

تو مى دانم. مزامیر 139: 1 
* من حتى از نشستـن و برخاستـن تو آگاهـم. 

مزامیر 139: 2 
* من از همـه ى راه ها و روش هاى تو با خبـر 

هستم. مزامیر 139: 3 
* حتى تمـام موهاى سر شما حساب شده است. 

انجیـل متى 10: 30 
* چون تـو شبیـه من آفـریده شـده اى. کتـاب 

پیدایش 1: 27
* زندگى، حرکـت و هستـى تو از آن من است. 

رسـاله  اعمال رسوالن 17: 28 
* چـرا که تـو از نسـل من هستى. رساله اعمال 

رسوالن 17: 28
* قبـل از ایـن کــه شکـل بگیـرى مـن تـو را 

مى شناختم. کتاب  ارمیا 1: 4 
* وقتـى نقشـه ى آفـرینـش را مى کشیدم تو را 

انتخاب کردم. رساله افسسیان 1: 11 

* تولد و وجود تو بر حسب تصادف نبوده است. 
مزامیر 139: 15 

* تمـامى روزهاى زندگیت در دفتـر من نوشتـه 
شده است. مزامیر 139: 16 
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* من زمان دقیـق تولدت و این که کجـا زنـدگى 
مى کنى را مشخص نمودم.  کتاب اعمـال رسوالن

26 : 17
* من تو را هنگـامى که در رحـم مادرت بـودى 

شکل دادم. مزامیـر 139: 13 
*  پس از تولد، تو را بزرگ کردم. مزامیر 71: 6 
*آنانى که مرا نمى شنـاسند مرا به اشتباه معـرفى 

کرده اند. انجیل یوحنا 8: 43
* من خشمگیـن و غیـر قابل دستـرس نیستم. 
برعکس بسیار با محبت و قابل دسترس هستم. 

رساله اول یوحـنا 4: 16
*و آرزوى من این است که تو از محبتم بر خوردار 

شوى. رساله اول یوحنـا 3:1 
* چون که تو فرزند من هستى و من پدر تو. رساله 

اول یوحنا 3: 1
بیشتر از آن  به تو هدیه مى دهم  * چیزى را که 
چیزى است که پدر زمینى ات به تو مى دهد. انجیل 

متى 7: 11
* چون من پدرى کامل هستم. انجیل متى 5: 48 

* تمام هدایاى خوبى که دریافت کرده اى از طرف 
من است. رساله یعقوب 1: 17 

* چون که من فراهم کننده ى نیازهاى تو هستم. 
انجیـل متى6 : 32

* نقشه ى من براى آینده ات همیشه با امید همراه 
بوده است. کتاب ارمیا 29: 11 

* چون من تو را با محبت ابدى دوست دارم. کتاب 
ارمیا 31: 3 

* نقشـه ها و اندیشـه هاى من بـراى تو ماننـد 
دانه هـاى شن در ساحـل بى نهـایت است. کتاب 

مزامیر 139: 17 
به همـراه تو شادى خواهـم کرد. کتاب  * و من 

صفـنیا 3: 17 
* خوبى هاى خـود را از تو دریغ نخـواهم داشت. 

کتاب ارمیا 32 : 40

    اندیشـه

*فرزند عزیز من*  

« John  Farhad»



* چـون که تو گنجینـه گران بهـاى من هستـى. 
کتاب خروج 19: 5 

* من با تمام قلب و وجودم خواهان احسان نمودن 
به تو هستم. کتاب ارمیا 32 : 41

* و مى خواهم به تو چیـزهاى بزرگ و شگفـت 
انگیزى نشـان بدهم. کتاب ارمیا 33 : 3 

* اگر من را با تمامى دل بجویى آن گاه مرا پیـدا 
خواهـى کرد. کتاب تثنیـه 4 : 29

* در من خوش باش و من آرزوى دلـت را به تو 
خواهـم داد. کتاب مزامیر 37 : 4 

* چرا که من به تو تمامى آن آرزوها را مى بخشم. 
رسالـه فیلیپیان 2 : 13 

* من قـادر هسـتم برایت کارهایى انجام دهـم که 
رسـاله  بکنـى.  توانى  نمى  هـم  را  فکرش  حتـى 

افسیسان 3 : 20
* چرا که من بزرگ ترین تشـویق کننده تو هستم. 

رساله دوم تسـالونیکیان 2 : 17 
* و من هماننـد پدرى هستم که تو را در سختى ها 

تسـلى مى دهم. رساله دوم قرنتیان 1 : 4

* وقتى که تو دل شکسته هستى من به تو آرامش 

مى دهم. کتاب مزامیر 34 : 19
* ماننـد چوپانى که بره اش را حمل مى کند من نیز 

ترا به قلبم نزدیک مى سازم. اشعیا 40 : 11
* روزى خواهد رسیـد که تمامى اشـک هایت را 
پاك خواهم نمود. و من تمامى رنـج هایت را که بر 

روى زمیـن متحمـل شدى برخواهم داشت. 
مکاشفه 21: 4 

* من پـدر تو هستم و تو را مثـل فرزندم عیـسى 
مسیح دوست دارم. انجیـل یوحنا 17: 23

* چرا که محبت من نسبت به تو درعیسى مسیح 
آشکار شد. انجیـل یوحنا 17: 26 

* عیسى مسیح جلوه اى از وجود من است. رساله 
عبرانیان 1: 3 

* او به این جهان آمد تا به تو نشان بدهد که من با 
تو هستم نه بر ضـد تو. رسالـه رومیان 8 : 31

* و به تو بگـوید که من گناهان تو را به حساب 
نمى آورم.  عیسى مسیح مرد تا من و تو با هم آشتى 

کنیم. رساله دوم قرنتیان 5 : 19 
* مرگ او نشان دهنده محبت عمیق من نسبت به 

تو است. رساله اول یوحنا 4: 10 
* همه ى آن چیـزى را که دوست داشتم فـدا کردم 

تا محبـت تو را به دست بیاورم. 
رساله رومیان 8 : 32

* اگر تو عیسى مسیح را بپذیرى، مرا پذیرفته اى. 
رساله اول یوحنا 2: 23 

* و هیچ چیز تو را هرگز از من جدا نخواهد کرد. 
رساله رومیان 8: 38 

* به خانه باز گرد و من براى تو بزرگ ترین جشن 
آسمانى را بر پا خواهم کرد. انجیل لوقا 15: 7 

* سؤالم از تو این است: آیا مایلى فرزند من شوى؟ 
انجیل یوحنا 1: 12 

* من منتظـر تو هستم. انجیل لوقا 15: 11 - 32
                      

                       
                      با احترام، پدرت
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    اندیشـه



 

   «حنا» به معناى فیض یافته ویا مورد لطف قرار 
گرفته است. او همسـر القـانه از نسل الویان بود. 
زنى که طعـم شیرین داشتن  فرزند را نچشیـده بود 
ولى طعـم تلخ سـرزنش را به خاطـر نازا بودنش 
چشیده بود. هرچند او دل شکسته و نا امید بود اما 
به خداوند و قدرت عظیم او ایمان داشت و همیشه 
بود. در کالم مى خوانیم: «زمانى که حنا  در دعا 
براى عبـادت معبـد خدا رفتـه بود در گوشه اى 
نشستـه و زیر لب با خـدا سخن مى گفت. عیلى 
کاهـن وقتى حنـا را در این حالت دید  او را مورد 
آیات  یکم  باب  (اول سموئیـل  داد.  قرار  قضاوت 
10 تا 18) حنـا این گونه دعـا کرد: اى خداوند 
نما.  بر من رحمت  و  نظر کن  کنیز خود  بر  متعال 
دعایم را بپذیر و پسرى به من عطا فرما. قول مى 
دهم او را وقف تو کنم و تا زمانى که زنده باشد 
موى سر او هرگز تراشیده نشود. حنا در قلبش با 
خدا سخن مى گفت اما عیلى کاهن به ظاهراو نگاه 
کرد. (دراول سموییل باب هفتم آیه 16 آمده است: 
انسان به ظاهر مى نگرد اما خداوند به قلب ). عیلى 
او را به اشتباه داورى کرد چون فکر مى کرد که حنا 
به  نسبت  حنـا  برخورد  چقـدر  ولى  است.  مست 
عیلى، توأم با احتـرام و فروتنى بود که پاسخ داد: 
دل  بلکه شخـص  ام  ننوشیـده  خیـرآقایم، شراب 
شکستـه اى هستم که با خدا راز و نیاز مى کنم.       
و بعد می بینیم که خداوند از عیلى استفاده کرده تا 
به حـنا جواب دهد. پس عیلـى به حنا گفـت: به 

 
سالمت برو.خداى
 اسراییل تو را به 
مرادت برساند! و 
حنـا با شـادمانى

به خانه اش برگشت
 و دیگـر آثار غم بر چهـره اش نبود.» 

   تا چه اندازه حنـا به خداوند اطمینـان داشت که 
خدا مىشنـود و در زمان معین عمل خواهد کرد. 
چون زمانى که از عیلى این سخن را شنید با تمام 
وجود باور کرد و ایمان داشت که مى شود و شد. 
(جواب ایمانش را دریافت کرد) کمى فکر کنیم. او 
ابتدا با غم و اندوه به حضور خدا آمد ولى در چند 
آیه بعد مى خوانیم که او شادمان و پر از امید به 
خانه اش برمى گردد. چه چیزى در این زمان رخ 
داد که او این چنین امیدوار و شاد شد؟ (دعایى با 
ایمان ) از طریق دعا همه چیز عوض مى شود. در 
دعا قدرت هست. حنا در دعایش از خدا پسرى 
درخواست کرد و دقیقَا در همان لحظه دعا ، یعنى 
قبل ازدریافت جواب دعایش،پسرش را به خداوند 

تقـدیم کرد. چه اطمینـانى!! 
   آیا تا به حال این را تجـربه کرده اید که با دلى 
شکستـه به حضـور خداوند آمده و بعـد از سخن 
گفتن با او تسلى یافته و با اطمینان و اعتماد به او، 
دگرگون شده و شـاد شوید؟ حنـا در دعاى اولش 
آرام و زیر لب و با نا امیدى و اندوه به حضور خدا 
آمد، ولى در باب دوم مى خوانیـم که حنا با صداى 
بلند سـروده اى زیبـا و پر از شادى را به خداوند 

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

را دنبال کنید. 
   ما با چه صدایی و ایمانى به حضور خداوند آمده، 
مى سراییم و دعا مى کنیم ؟ آمین که با صداى بلند 
و شادمانه و پر از اطمینـان در هر شرایطى براى 

خداوندمان بسـراییم. 
                                 آمین!

حنا زنى دل شکسته
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زنان در کتاب مقدس

« Farah »



اوده  کمپ  در  مدتى  براى  پورمرادى  رضا  من     
پیکال (Oude Pekela) زندگى مى کردم.  محل 
زندگى من محیط خوبى نبود. افرادى که با من در 
حال  در  مدام  کردنـد  مى  زندگى  ساختـمان  یک 
این  بودند.  الکل  نوشیدن  و  مخـدر  مواد  مصـرف 
زندگى من نبود اما نمى توانستم از آن محیط خارج 
شوم.من دعا کردم و از خدا طلبیدم که تو مى توانى 
همه چیز را به نیکى و خوبى تغییر دهى. تو قادر 
 COA سازمان  طرف  از  روز  سه  از  بعد  مطلقى. 
نامه دریافت کردم در نامه نوشته شده بود که این 
کمپ در حال بسته شدن است. بیشتر افراد ساکن در 
  (Hoogeveen)فیـن هوخـه  کمـپ  به  را  کمپ 
منتقـل کردند. اما من این را نمـى خواستـم و  من  
امکانش  آیا  که  کردم  سـؤال   COA سازمان  از 
هست که من را به شهر دیگرى منتقل کنند. من نیاز 
به یک مکانى مناسب و کلیسا داشتم. من از ایمان 
و پرستش و کلیسا دور شده بودم. بعد از دو روز به 
من خبر دادند که شما به کمپى دیگر در شهر خورکم 
(Gorkum)  منتقل مى شوید. در خورکم سه نفر 
هم اتاقى مسیحى داشتم. این موضوع واقعًا براى من 
کلیسـاى   تا  ما  فاصـله  و  بود  کننـده  خوشحـال 
سى یون (Sion)  پیاده ده دقیقه بود. زمانى که من 
وارد کلیساى سى یون شدم احساس خاصى به من 
دست داد و کلیساى سى یون را مثل خانه خودم 
دیدم. حضور خدا را کامًال احساس کردم . در آن 
کلیسا با خواهر ایمان دارى به نام سحر آشنا شدم 
ایران  در  داشت. من  را  به خـدا  قلـب خدمت  که 
مسلمـان بودم و زمانى که به هلند آمدم مشکالت 
فراوانى داشتم. بعد از مدت پنج، شش  ماه زندگى 
  در هلنـد پسـرخاله عزیزتر از جانـم به صـورت  

مشکوکى مرد. به خاطر 
همین من به وجود خدا 
شک کـردم. من به خدا

بده.  نشان  به من  را  اگر وجود دارى خودت  گفتم 
چرا من را در این همه مشکالت تنهـا گذاشتى؟ من 
در حال مبارزه و کشمکش با خدا بودم. در آن زمان 
همان  کردم.  مى  زندگى   (Beilen) بیلن  کمپ  در 
روز من یک انجیل از شخص ایرانى دریافت کردم  
که آن کتاب مقدس را از خانمى به نام خردا گرفته 
بود براى بشارت دادن. به وسیله این کتاب خداوند 
با من صحبت کرد. من با باز کردن کتاب و خواندن 
قسمت هایى از کتاب به آیه "خوشا به حال آنان که 
مرا ندیدند و ایمان آوردند." برخوردم. خودم رامثل 
توماس فرض کردم که گفـت تا خودم زخـم هاى 
مسیح را لمس نکنم باور ندارم. پس از آن به کلیسا 
رفتـم و روزانه معجـزات خـداوند را در زندگیـم 
اما  ایمان آوردم.  مى دیدم و به مسیح خداى زنده 
خداوند به من نشان داد که تو باید مانند شیشه تمیز 
و صاف بشى تا نور خداوند از تو عبور کند و دیگر 
افراد نیز حضور خداوند را در تو ببینند. خداوند به 
تاریک  هاى  قسمت  زندگى  در  که  داد  نشان  من 
زیادى وجود دارند و تو فقط از طریق من مى توانى 
تاریکى را به روشنایى تبدیل کنى. من از سحر یک 
پیشنهاد براى شرکت در کالس هاى شفا و آزادى 
در الل مینسترى Ellel Ministry  دریافت کردم. 
مشکالت  از  خیلى  کالس  این  در  شرکت  از  بعد 
روحى و روانى من بر طرف شد. من تصمیـم گرفتم 
مسیحیت  از  که  هایى  آموزش  و  برکاتى  تمام  که 
دریافت کردم را با دیگر برادران و خواهرانم چه در 
داخل کشورم ایران و چه خارج از ایران به اشتراك 
بگذارم به همین دلیل شروع به ساختن فیلم هایى در 
یوتیوب و  را در  آنها  با مسیحـیت کردم و  رابطـه 
فیـس بوك به نمایش گذاشتم. اگر ما در راه خدا 
قـدم برداریم زندگى ما همیشـه سرشار عشـق او 

خواهـد بود. 
                                  آمین!
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شهــادت ها 

مسیح خـداى زنده
شهـادت  رضا پورمـرادى 



 
   کالم خدا واضح مى فرماید: «خدا دوران جهالت 
را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به 

توبه مى نماید.» اعمال رسوالن باب 17 آیه 30
   توبه و اعتراف در کالم خدا از جایگاه ویژه اى 
برخورداراست. در موضوع اعتراف و توبه در کتاب 
مقدس دو گروه مورد خطاب قرار مى گیرند: گروه 
اول کسانى که هنوز به مسیح به عنوان نجات دهنده 
به  که  و گروه دوم کسانى  اند  نیاورده  ایمان  خود 
مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان 
آورده اند.اراده خدا این است که انسان از گناهانش 
توبه کند و به عیساى مسیح ایمان بیاورد و نجات 
خداوند را دریافت کند. خدا انسان و تمام دنیا را به 
توبه دعوت مى کند تا او را بشناسند. کلمه توبه به 
معنى برگشتن از راه است. یعنـى کسى که راهى را 
مى رود سپس متوجه مى شود راهى را که مى رود 
اشتباه است پس تغییر جهت مى دهد و برمى گردد 
و طبیعتًا دیگر آن راه را ادامه نمى دهد. این معناى 
همسو  یا  دادن  جهت  تغییر  یعنى  است  توبه  کلمه 
شدن با خدا. کتاب مقدس مى فرماید: «اعتراف و 
توبه نخستین گام در بازگشت انسان به خداست» 
و در کتاب مالکى در عهد قدیم باب 3 آیه 7 آمده 
است: «اکنون وقت آن رسیده است که به سوى من 
بازگردید تا شما را بیامرزم» و در عبرانیان باب 4 
آیه 7 مى خوانیم: «امروزصداى او را بشنوید تمرد 
و سرپیچى نکنید و توبه کنید.» در عهد قدیم و عهد 
جدید خداوند مردم را به توبه دعوت مى کند. این 
انبیاى  طریق  از  و صریح  قاطع  به طور  پیام خدا 
عهد قدیم، تأکید بر توبه را مشخـص مى کند و با 
کتاب مـالکى هم خاتمـه پیدا مى کند و دوباره در 
عهد جدید یحیاى تعمید دهنده با قدرت و صراحت 
وتأکید، توبه را مجدداً احیا مى کند. در کالم مقدس 
مى خوانیم: «همه گناه کردند و از خدا دور شدند.» 
توبه اولین قدم براى ورود به ملکوت خداست براى 
کل جهانیان. خدا دعوت به توبه رابراى جهانیان به 
روش هاى مختلفى بیان مى کند. روش اول، خدا 

از کالمش استفـاده مى کند،  یکى از
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نمـونه هـاى آن 
داستان یونس نبى
هست که به نینـوا 
رفته و براى مردم

آن سرزمین موعظه
مى کند تا مردم به توبه روى بیاورند. روش دوم، 
خدا از طریق مالقات خودش با اشخاص آن ها را 
به توبه مى آورد. زندگى ایوب را مى توانیم در این 
مورد مطالعه کنیم. روش سوم، کارى که مسیح روى 
صلیب براى جهانیان انجام داد. روش چهارم، هم 
خود  دادن  شهادت  طریق  از  داران  ایمان  چنین 
باعث مى شوند که عده اى به توبه بیایند. خدا از 
هر وسیله اى براى دعوت به توبه و سخن گفتن با 
قلب انسان ها استفاده مى کند.خداوند نمى خواهد 
هیچ کس از بین برود بلکه خدا مى خواهد همه در 
حیات جاودانى قراربگیرند. کسى که توبه مى کند، 
دیدگاه متفاوتى نسبت به خدا و گناه پیدا مى کند. 
پیام توبه از زمان سقوط آدم و حوا شروع شد و تا 
آخر دوران فیض خداوند و هم چنین شروع داورى 
او ادامه خواهد داشت. خداوند همیشه در پى نجات 
انسان هاست. پیام انبیا در عهد قدیم وعهد جدید با 
پیام توبه شروع مى شود. پیام توبه در عهد جدید 
نیز با پیام توبه یحیى شروع مى شود هم چنان که 
در عهد قدیم بود. کل کتاب مقدس در مورد توبه و 
تأکید بر آن سخن مى گوید. هم چنین شروع کار 
عیساى مسیح نیز از ابتدا این بود که « توبه کنید 
باب 4  (متى  است.»  نزدیک  ملکوت آسمان  زیرا 
آیه 17) هم چنین پطرس،مردم را به توبه دعوت 
مى کرد(به رساله اعمال رسوالن براى مطالعه بیشتر 
مى توانید رجوع نماییـد)پولس هم،مردم را به توبه 
دعوت مى کرد. کسانى که به مسیح ایمان نیاوردند 
اگر توبه کنند، بخشش خدارا تجربه مى کنندو عضو 
خانواده خدا مى شوند. این چیزى است که مد نظر 
خداوند است.  یکى از آخرین فرامین مسیح قبل از 
صعودش به آسمان،  دعوت به توبه و پیام آمرزش

              براى تمام ملت ها بود که در لوقا

اعتراف و توبه
 تــوبه

« Farah »



باب 24 آیه 47 مى توانیـم بخوانیـم.
* چـرا توبه نیاز هست؟

   توبه نیاز هست تا انسان ها متوجه وضعیت خود 
بشوند. انسان ها همیشه از خودشان تصویرى عالى 
و ایده آل دارند، خود را پاك و نیکو مى پندارند. در 
توبه خدا انسان را با خودش رو به رو مى کند. توبه 
تنها یک احساس و واکنش در برابر کارهاى خطا 
نیست. در توبه حقیقى ترك و روى گردان شدن از 
خطا اتفـاق مى افتـد. پشیمـان بودن یک احساس 
اسـت ولى توبه یک عمـل. عمل یعنى برگشتن و 
ادامه ندادن. در توبه حقیقـى فکر، احساس و اراده 
شخـص با هم عمل مى کننـد که این نشان از یک 
تصمیم شخصى یا به عبارت بهتر یک انتخاب است.

توبه تأسف و پشیمانى نیست. گفتن این که فقط من 
متقاعد بشـوم که گنـاهکارم کافى نیست. توبه فقط 
دل ریـش شدن و گـریه کردن نیسـت. توبه واقعى 
بازگشت است یعنى تغییر جهت دادن 180 درجه و 
و  برگشتن؛  اول  جاى  به  دوباره  و  درجه   360 نه 

حاال توبه گروه دوم یعنى ایمـان داران به مسیح!
غیرمسیحـیان  و  مسیحــیان  براى  توبه  *تفـاوت 

چیست؟
   تـوبه براى غیرمسیـحیان، نجـات را به هـمراه 
مى آورد و آمرزش را به ایشـان مى دهد ولى توبه 
براى مسیحیان محافظت الهى است. نزدیک تر شدن 
و ارتباط باخدا هست. گرفتن تسلى است و بخشش 
را به همراه مى آورد. چرا که ایمان داران به مسیح 
نجات و آمرزش را دریافت کرده اند. هدف توبه و 
اعتراف در واقع براى ایمان داران به مسیح، خدا را 
خدمت کردن، از خداوند پیروى کردن، ثمر آوردن 
از طریق خدا و براى جالل خداست.در کالم خدا 
آمده است:«مسیحیان خلقتى نو در عیساى مسیح 
هستند. پس هر آن چه کهـنه بود در گذشت و همه 
چیـز نو شد.» پس باید هـر چیـزى که بیـن یک 
ایمان دار و خدا قرار مى گیرد، ایمان دار آن را کنار 
بگذارد و اجازه ندهد فاصله اى باشد؛ هیچ چیز... 

خدا در الویت است. این توبه و اعتراف به حضـور 
      پدر گاهى آسان نیسـت ولى قدرت

آن را روح القدس مى دهد.وقتى ازخداوند بخواهیم، 
ضعـف هاى خود را به حضـورش آوریم و از خـدا 
بخواهیم که ما را در این ضعف ها قدرت بدهد و ما  
را کمک کند تا بر ضعف هاى خود فایق آییم قطعًا 
ما  براى  را  کار  این  القدس  با قدرت روح  خداوند 
انجام خواهد داد. تنها کافى است که از او بخواهیم. 
داستـان زکى باجگیـر در کتاب مقدس بهترین مثال 
براى توبه و اعتراف واقعى است که در لوقا باب 19 
مى توان آن را مطالعه کرد. ابتدا زکى اعتراف مى کند 
که خطـا کرده و در همان لحظه نه فقـط اعتـراف 
مى کند بلکـه توبه نیز مى کند، یعنى عمل و جبران 
مى کند. هم چنین در داستان پسر گمشده خیلى زیبا 
مسأله اعتراف و توبه واقعى را به تصـویر مى کشـد. 
پسـر اعتراف مى کند که به خدا و پدر خـود خطا 
کرده است. نه فقـط اعتراف مى کند، بلکه عمل نیز 
مى کند؛ چون بالفاصله تصمیم مى گیرد که برگردد. 
حرکت مى کند و برمى گردد یعنى ادامه نمى دهد و 
تغییـر جهت مى دهـد. فقط تأسف براى اشتباهات،  
ایمـان داران را مى تواند به غـم و اندوه و نابودى 
بکشاند، ولى توبه به این معنـاست که در محبـت و 
بخشش و فیـض خداى پدر به  روى فرزندانش باز 
است.  این به ما کمـک مى کند تا نگاه ما از وضعیت 
ناخوشـایند روحانى خودمان به صلیـب مسیـح آن 
جایى که نور حیات، آزادى و بخشش تابیـده  است 
متمرکز شود. گناهانتان را به حضور خداوندآورید و 
از او تسلى و آرامش بگیرید. خداوند همیشه مشتاق 
است تا فرزندانش به حضورش آیند و خطاهایشان 
را به پدر اعتراف کنند، توبه کنند و در نتیجـه تسلى 
یابند تا در اطاعت کامل و مشـارکت با پدر آسمانى 
قرار گیرند. اعتراف و توبه براى ایمان داران یکى از 
راه هاى سـریع رشـد روحانى است. دعوت به توبه 
براى تمام دنیاست و این نشانگر اهمیت و تأکید به 
مسـأله توبه است چه مسیحـیان چه غیر مسیحیان. 
براى  مسیحیان  نجات،  دریافت  براى  غیرمسیحیان 
رابطه نزدیک تر و مشارکت بیشتر با خداوند و رشد 

بیشتـر روحانیشان. آمیـن! 
                    فیض خداوند با شما
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   چرا تقدیس کلیسا اهمیت دارد؟ و چرا قدوسیت 
هدف کلیسا مى باشد؟

   یکى از بزرگ ترین فـرامین خـدا به ما داشـتن 
کلیسا و حفظ زندگى مقدس است. در کتاب مقدس 
در رساله اول پطرس باب یکم آیات 15و16 آمده 
است:« در تمام رفتار و کردار خود، پاك و مقدس 
باشیـد زیرا خداوند نیز پاك و مقدس است همان 
خداوندى که شما را خوانده تا فرزند او باشید. او 
پاك  من  زیرا  باشید  پاك  است:  فرموده  خود 
هستم.» هم چنین براى مطالعه بیش تر مى توانید 
به رساله دوم قرنتیان باب ششم آیات 14 تا 18 

مراجعه کنید.

  به وسیله تقدس مى توان با خـداى قدوس رابطـه 
شفاف و مستقیم برقرار کرد. الزمه ى آن که بتوانیم 
به عنـوان شاگردان مسیـح با همه مردم جهـان در 
صلح باشیم مهم است که دلى پاك و زندگى مقدس 
داشته باشیم؛ تا زمانى که پاك نباشیم قادر به دیدن 
خدا و رابطه با او نیستیم. خداوند در عهد عتیق در 
اشعیا باب یکم آیه 13 به ما مى گوید که نمى تواند 
اجتماعات گنـاه آلود را تحمـل کند. باید گفت که 
در  است.  قدوسیت  طریق جلب رضایتمندى خدا 
خوانیم:       مى   3 آیه  چهارم  باب  تسالونیکیان  اول 
« زیرا اراده و خواست این است که پاك باشید و 

از هر نوع فساد جنسى را دور نگاه دارید.» 
   حفظ قدوسیت سبب اجابت دعاهاى ما مى شود.
در مزامیـر باب 66 آیـه 18 آمده است:« اگر 
گنـاه را در دل خود نگـاه مى داشتـم خداوند 

دعـایم را نمى شنیـد.»
16

   شما عزیزان باید بدانید که قدوسیت کلیسا راه را 
براى ظهور اعجاز و معجزات الهى باز مى کند. باید 
به این مهم توجه داشت که زیبایى و جالل کلیساى 
پرستنـده ى خدا در قدوسیت نمـایان مى شود. در 
کتاب مقدس در مزامیر باب 93 و آیه 5 به ما گفته 
شده است :« اى خداوند تمام وعده هاى تو راست 
است. خانه ى تو براى همیشـه با قدوسیت آراسته 

شـده است.»
   آن چه حائز اهمـیت است این مى باشد که راه 
ورود به ملکوت آسمان حفظ زندگى مقدس است. 
مسیـح در موعظه سر کوه چنین مى گوید:« خوشا 
به حال پاك دالن، زیرا خـدا را خواهنـد دید.» در 
این جا یادآور مى شویم که هدف خدا از نجات ما 

این است که شبیـه یگانه  پسرش مسیح شـویم.
« عیسى مسیح الگوى قدوسیت ماست». در رساله 
رومیان باب هشتم آیه 29 چنین مى خوانیم:« زیرا 
خدا که از ابتـدا مى دانست چه کسانى به سوى او 
خواهند آمد چنین اراده فرمود که اینان به شباهت 
فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان، 
برادران او.» در انتها باید بگوییم که حفظ نجات ما 

بستـگى به زندگى مقـدس ما دارد.       
                        آمین!              

کلیسـا و قـدوسیت آن
کلیسـا

Rahe Salib
« John  Farhad»



   من بهروز بیرامى متولد کشور ایران  هستم و 
سى و دو سال دارم. من همیشه آمیـن مى گویم 
و شکرگزار خداونم مسیـح هستم که مى گـوید 
زیرا فکـرهایى را که براى شمـا دارم مى دانـم 
فکرهاى سعادتمنـدى است و نه تـیره بختى تا 

به شمـا امید بخشـم و آینـده ایى عطا کنم.
   بره ى گم شده ایى بودم که به لطف و فیض 
یافتم. گاهى حرف ها و  خـدا مسـیر خود را 
را  ها  انسان  زندگى  مسیر  که  هستند  کلمـاتى 
مشخص مى کند. همه چیز براى من از یکى از 
همین کلمـات و صحـبت ها شروع شد. دوستى 
براى من از مسیحیت گفت؛ از محبت و مهربانى 
مسیح. با این که حرف زدن از مسیح در کشور 
او که  اما  من گناهى بزرگ محسوب مى شود 
قلبش با نور مسیـح روشن شده بود و شجاعت 
وجودش را پر کرده بـود، برایـم صحـبت کرد. 
کلمات او در ابتـدا چیزى جز کنجـکاوى نبود. 
آن صحبـت ها جـرقه ایى براى روشـن شدن 
نورى بود که امروز تمام وجودم را روشن کرده 
به  عزیز،  شروع  این دوست  بشارت  با  است. 
مطالعه کردم و بعدها از طریق کلیساى خانگى 
بیش تر و بیش تر در این مسیر گام نهادم . براى 
گنـاه،  و  دوستـى  دنیـا  گرداب  در  کـه  من 
خودخواهى، حرص و آز و در حال غرق شدن 
بودم، کشتى نجات بود. مطالعه بیش تر براى من 
مساوى بود با روشنایى بیش تر؛ در این نور من 
با خدایى متفـاوت از آن چه مى شنـاختم آشنا 
شدم و قلبم لبریز از عشق شد. این آغازى براى  

 

مقایسه شد. پشت سرم
اسالمى بود که خدایش

را درك نمى کـردم و
احسـاس من بـه او از
کودکى فقـط ترس بود؛

خدایى که از کودکى، مرا از خشمش ترسانیده 
بودند و اکنون پیش رویم خداى مهـربانى ها که 
به صلیب کشیده شد تا گناهان ما بخشیده شود،  
خداى شفـا دهنده، خداى بخشنـده و با محبت 
وجود داشت. سخنـان محبت آمیز ماند عسـل 
شیرین است و جان انسـان را شفـا مى بخشد. 
قلب هاى ما تشنه مهربانى است و قلب تشنه من 
ذره ذره ى مهـربانى مسیـح را سر کشید. روح 
تشنـه من با مهـر و کالم  مسیح پر شد و من به 
برکت این نور و عشـق و مهـربانى، آرامش و 
برکت و درستى را در قلبـم پیـدا کردم. ما همه 
انسان هستیم ولى همه ما به خود فرصـت فکر 
کردن و اندیشیدن نمى دهیم تا  مسیـر درست را 

بیـابیم. 
   به لطف دوست خوبم ، من وارد مسیرى شدم 
که روحم را در مسیر نجـات و رستگارى قرار 
داد و امروز تـالش من بر این خـواهد بود به 
انسـان هاى بیشـترى  کمک کنم تا آنان نیز قدم 
در مسیر نجـات و رستگارى بگذارند. پس اگر 
کسى در مسیـح باشد، خلقـت تازه ایى اسـت؛ 
چیزهاى کهنـه در گذشت. اینک، همه چیز تازه 
شده است. (رساله دوم قرنتـیان باب پنجم آیه 

 .(15
   باشـد که خـداوند همراه و راهنـماى همـه 

انسـان ها به سـوى خوبى و مهربانى باشد. 
                    

                           آمین!
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شهــادت ها 

مسیح خـداى صلـح
شهـادت بهـروز بیـرامى  



* شما چگونه به عیسى مسیح  آورده اید؟

- من در یک خانواده ى آشورى کاتولیـک در 
ایران بزرگ شـدم. به کلیسـا و مدرسه ابتدایى 
کاتولیـک مى رفتـم. به نظـرم راهبـه ها خیلى 
مهـربان بودند. با خودم فکـر کردم که من هم 
مى خواهم یک راهبـه شـوم. مى خواهم خیلى 
به خـدا نزدیک شـوم. در آن زمان سیـزده یا 
چهارده ساله بودم که درباره خدا خیلى عمیق 
مى اندیشیدم. به دنبال خدا بودم ولى او را پیدا 
نمى کردم. به همین خاطر خیلى ناامیـد شـدم. 
شانزده سال بودم که به یک کلیساى پروتستان 
دعوت شـدم. در آن جا بود که براى اولین بار 
بشارت گرفتم. گفته مى شد که گناهانمان بین 
خداوند و ما قـرار مى گیـرند و به همین دلیل 
است که ما نمى توانیم با او هیچ ارتباطى داشته 
باشیم و هم چنین این مسـأله چیزى نیست که 
خودت بتوانى آن را حل کنى. اما مسیح آن را 
براى ما انجام داده است. اگر ما او را بپذیریم و 
به او ایمان بیاوریم، از این طریق مى توانیم با 
خدا رابطه برقرار کنیـم. آن روز من این آیه از 
کتاب مقـدس را شنیدم که مسیـح مى فرماید: 
و  زحمتکـشان  تمـامى  اى  من  نزد  بیـایید   »
گرانباران و من به شمـا آرامى خواهـم داد.» 
کرد.   به خودش جذب  را  این کالم خیلى من 
آن موقع بودکه فهمیدم خدا مى خواست من به 
شـود.  برقرار  او  با  ارتباطـم  تا  بروم  سمتش 
غروب آن روز چنین دعا کردم: اگر آن چه که 
شنیده ام حقیقت داشته باشد پس مى خواهم که 
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تو را بپذیرم و به تو ایمان بیاورم. هم چنین از 
تو مى طلبـم که زندگى مرا تغیـیر دهى. از روز 
بعـد شروع کردم به خواندن کتاب مقدس و به 
این ترتیب یک ارتبـاط زنده بین من و عیـسى 

مسیـح برقرار شـد.
*شما چگونه به خدمت فعلى تان فرا خـوانده 

شـده اید؟

کتاب  آمـوزش  با  پروتستـان  کلیساى  در   -
مقـدس براى بچـه ها شروع کردم. سپـس با 
نوجـوانان کار کردم و متوجـه شدم که دنیا به 
کردم  شـروع  بنابراین  است.  نیـازمند  مسیـح 
درباره عیسى مسیح با دیگران صحبت نمودن و 
درس هاى کتاب مقدس را آموزش دادم. هدف 
من شاگردسازى براى مسیح بود. سپس شبـان 
شدم و این امکان براى من فراهم شد که افراد 
بسیارى را به سوى مسیح هدایت کنم. 25 سال 
پیش مجبـور به فرار شدم و به هلند آمدم. در 
که عصبـانى  زمانى  بود.  ابتـدا خیلى مشـکل 
مى شدم، نمى توانستم مردم را ببخشم تا زمانى 
که به مسیـح نگاه کردم و دیدم که او چه کارى 
براى من انجام داده است. او که مرا بخشیـده 
است، پس چرا من نتـوانم کسانى را که به من 
آسیـب زده اند و بدى نموده اند ببخشم؟ روح 
القـدس به من یاد داد این مهـم نیست چقـدر 
عمیق رنجش دیده اى، هر چه قدر هم که دچار 
رنجش شده باشى باز او مى تواند دوباره تو را 
بنـا کند و او این کار را براى من انجـام داد. بعد  

از آن دوباره مى توانستم با مردم از مسیـح 

*مصـــاحبـه با رومینا  *
    ما با خانـم رومینا در منزل ایشان هِمراه با 

          صرف قهـوه مصاحبـه نمودیم.

 

همراه با کلیسـاها 



بگویم. در آغاز با یک نفر شروع شد و در حال 
حاضـر من گروه هاى آمـوزش کتاب مقدس را 

در شهـرهاى مختلف برگـزار و اداره مى کنم.
را چـه  ترین وظیفـه و رسـالت خود  *مهـم 

مى دانید؟ 

این است که  ترین رسالت و وظیفه من  مهم   -
مردم را در جهـت شناخت مسیح هدایت کنم. 
مى خواهم ببینند و بدانند که مسیـح تنها جواب 
براى هر کـس و هر چیـزى است. مى خـواهم 
خبـر خوش را به انسان ها بگویم تا بدانند که 

خدا عشـق و محبت و دوستى است.

زمان  طـول  در  که  اى  تجـربه  زیبـاترین   *
خدمت داشته اید چه بوده است؟  

 - از زمانى که نوزده سال داشتم در ایران کار 
بشـارت را انجام مى دادم و افـراد بسیارى به 
یک  و  بیست  سـن  در  آوردند.  ایمـان  مسیح 
سالگى مشکالتى به وجود آمد که باعث شد به 
زندان بیفتم. قاعدتًا مى بایستى مى ترسیـدم و 
مضطرب و نگران مى شدم ولى این اتقاق براى 
من نیفتاد. دراتاقى کوچک در زندان مى نشستم 
و دعا مى کردم. دو چیز از خداوند طلب کردم:  
خدایا شاید این ها مرا تحت شکنجه قرار دهند، 
بنابراین به من قدرت عطا کن تا قوى بمانم و 
هیچ اطالعاتى درباره دیگران ندهم و همچنین 
به من توان بده تا شاهـد خوبى باشم. از من در 
زندان استفـاده کن. من را شکنجه نکردند ولى 
بارها از من بازجویى کردند. به فرد بازجو کننده 
خیلى چیـزها در خصـوص عیسى مسیـح که 
مى توانستم بگویم، گفتـم. به او مى گفتم: شـما 
هم تشنه خدا هستید.  من مى دانستم که باید آن 

جا و در مقابل آن شخص بازجوکننده مى بودم. 
خداوند ما را به جاهایى مثل زندان مى فرستد 
براى این که در این مکان ها انسان هایى هستند 
که نیاز به عیسـى مسیح دارند. او همیشـه در 

زندان با من بوده است.
* شما فکر مى کنید کلیساهاى امروز بیش از 

همه نیازمند چه چیزى هستند؟
مهم  بسیار  بین مسیحیان  اتحـاد  من  نظر  به    -
است. نکتـه خیلى خاص و ویـژه این است که 
مسیح زمان کوتاهى قبل از مرگش براى اتحاد 
میان ما دعا کرد. او دعا کرد که ما نیز با یکدیگر 
درست همان یگانـگى و اتحـادى را تجربه کنیم 
که خود با خداى پدر داشت. از طریق اتحاد و 
همبستگى ما با یکدیگر ، انسـان ها مى تواننـد 
ببیننـد خدا چه نوع محبتى را نسبت به جهانیان 

دارد.
* کلیساهاى مهاجرین براى مسیحیان در هلند 

چه ره آوردى مى توانند داشته باشند؟ 

- ما مى توانیم چیزهاى زیادى از یکدیگر یاد 
بگیریم. ایمان داران با پیشینه مهاجرتى غالبًا از 
موقعیت ها و شرایط سختى مى آیند. مسیحیان 
هلندى مى تواننـد خیلى چیزها از نحوه رویایى 
ما با این مشکالت یاد بگیرند. از آن جایى که ما 
از یک پیشینه کامًال متفاوتى مى آییم، به پیروى 
خیلى  خود  ایمـانى  جدید  زنـدگى  در  آن  از 
قوى تر و محکم تر هستیم. به همین سبب است 
ایمان خود اصطالحًا دو آتشه  که ما خیلى در 
کلیساهاى هلندى  این آتش در  هستیم. شعلـه 
غالبًا کم و ضعیف گردیده است به همین سبب 
کلیساهاى مهاجرین مى توانند به شعله ور شدن 

دوباره این آتـش کمک کنند.                

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  February  1979, a  recently  returned-from-exile  Ayatollah  Ruhollah
 Khomeini led an uprising that eventually ousted the Shah of Iran. In  the
 run up to the anniversary, religious  rights  watchdog groups  noted what
 appears to  be a  government  crackdown, as  evidenced  by hundreds of
arrests
The strong government response to Christians begs  the  question: ‘what
 is it about them that creates such a zealous reaction?’ Ansari, Heart4Iran, 
 explains, “The evangelicals are considered national-security threat inside
 Iran. It appears the end game  is  to eliminate the threat.” Hope  however
 has an  irresistible pull. “The Church  in  Iran  has  endured  centuries of
 threat and persecution. Yet it  has  never  been as strong as it is now. It is
 true  that  there are  more  arrests than before, but  never  before have we
seen so many Iranians convert to Christianity
 Iran is 40 years into a theocracy called the Islamic  Republic of Iran, but
 it seems  there  is a  growing  crisis of  faith. To  that  end, “We  ask  the
 believers to pray for Iranian government officials to end  the harassment
 of Christian converts. Pray for God to give strength and perseverance to
 persecuted Christians across Iran. And  pray  for basic  human  rights in
Iran to be observed

August 2019                               سال هشتـم   شماره  25  صفحه  20    تیراژ   3000  نسخه
 First  International  Quarterly  For  Christians

years Islamic Rebublic of Iran 

Rahe Salib
Bron: Mohabat News
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