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خش خش برگهای پائيزی و وزش باد سرد که آنها را به اين سو و آن سو میبرد، خبر 
 .رسيدن پائيز را در گوشهايم نجوا می کنند

روز شکرگزاری نزديک می شود، مردم خود را برای تدارک اين روز بزرگ آماده 
آنها با خوشحالی خاصی . بیشترين مسافرت سال در اين ماه انجام می گيرد. میسازند

برای ديدار خانواده های خود راهی سفر می شوند تا در کنار همديگر مراسم 
 براستی شکرگزاری چه مفهومی دارد؟. شکرگزاری را بجا بیآورند

آيا زمانيکه در زندگی هيچ چيز به دلخواهمان نيست، می توانيم خداوند را شکرگزار 
 باشيم؟

 آيا فقط بايد در روزهای شادی و موفقيت خداوند را شکرگزار بود؟

 آيا به برکات خداوند ايمان داريم؟

. دل من برای اين مردم می سوزد: عيسی شاگردان را پيش خود خوانده به آنان گفت
االن سه روز است که آنها با من هستند و ديگر چيزی برای خوردن ندارند، من 

شاگردان در . نميخواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند
از کجا می توانيم در اين بيابان نان کافی برای سيرکردن چنين جمعيتی : جواب گفتند

هفت نان و چند ماهی کوچک”: جواب دادند“ چند نان داريد”: پيدا کنيم؟ عيسی پرسيد
آنگاه آن هفت نان و ماهی ها را . عيسی دستور داد که مردم روی زمين بنشينند“ 

گرفت و پس از آن که خدا را شکر نمود آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان 
. همه خوردند سير شدند و از خرده های باقی مانده هفت زنبيل پر شد. به مردم دادند

آنگاه عيسی جمعيت را . غير از زنان و کودکان چهار هزار مرد از آن خوراک خوردند
 ۳۹ تا ۳۲ آيات ۱۵متی   .مرخص کرد و خود سوار قایق شده به ناحيه مَجدَل رفت

 . .زمانيکه فقط برای چهار هزار مرد فقط هفت نان وجود داشت 

 . نشريه ناقوس بر روی اينترنت هم قرار دارد

 www.persianwo.org 
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 . Sin. . .                                                                               گناه 
     يکی از حقايق خداوند، زنده و فعال بودن 

. او در زندگی هر انسانی کار می کند.  اوست
خداوند قادر، همه چيز را در يک زمان می بيند، از 

خبر دارد و باالخره هيچ  افکار پنهانی انسان نيز 
ای احمقان .  گناه بشر از حضور او پوشيده نيست
او که .  نماييد قوم بفهميد و ای ابلهان کمی تعقل

گوش را غرس نمود آيا نمی شنود؟ او که چشم را 
ساخت آيا نمی بيند؟ او که امت ها را تاديب می 
کند آيا توبيخ نخواهد نمود، او که معرفت را به 
انسان ميآموزد؟ خداوند فکرهای انسان را می 

  . داند که محض بطالت است

        ۱۰ تا ۷ آيات ۹۴مزمور فصل 

     خداوند گناه انسان را می بيند، برای همين 
انسان را احاطه می  است که ترس خداوند قلب 

ترس خداوند چون مشتی محکم است که به .  کند
انسان وارد می شود و قلبش را به درد می  قلب 

آورد، و اين درد، قلب خداوند را به شدت دردناک 
در کتاب پيدايش می خوانيم که .  ميسازد
زمانيکه بشر در گناه افتاد، خداوند از خلقت  چگونه

  ۱۶ آيه ۳پيدايش فصل .  خود پشيمان شد

     اگر چنانکه گناهان بشر او را اذيت نمی کند، 
وقتی داود .  يقينا باعث اذيت خداوند خواهد شد

ای خدا بر :  پادشاه در گناه افتاد، توبه کرد و گفت
حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب 
کثرت رافت خويش گناهانم را محو ساز، مرا از 
عصيانم به کلی شست و شو ده و از گناهانم مرا 
طاهر کن، زيرا که من به معصيت خود اعتراف 

 . ميکنم و گناهم هميشه در نظر من است

 ۴ تا ۱ آيات ۵۱مزمور فصل 

و باالخره محبت .  زحمات و رنج می شود
های خداوند را به ياد می آورد، که او 

 ).محبت است(

و به مردمی که بدنبال او آمده بودند ”
به شما می گويم که من چنين :  فرمود

“ .ايمانی در ميان قوم اسرائيل هم نديدم
 ۱۳ تا ۵ آيات ۲۸متی فصل 

در اين قسمت از زندگی :  ايمان کامل.  ۳
 کامال زندگی خود را به خداوند عيسی او

هرگز دچار ترس و .  مسيح سپرده است
نگرانی نيست، اعتماد کامل به خداوند 

به وعده های خداوند ايمان کامل .  دارد
دارد، از اتفاقات و حوادث سخت زندگی 
نمی هراسد و زندگی خود را کامال بدست 

باالخره تمام .  های او سپرده است
سختيهای زندگی خود را برکت خداوند 

او مطمئن است که خداوند طبق .  میپندارد
وعده خود هيچ وقت او را ترک نخواهد 

 .کرد

يک فرد مسيحی با ايمان کامل، يقين دارد 

که اگر به شيطان فرصت دهد، شیطان 
ايمان او را از مرحله سه به مرحله اول 
خواهد برد و زندگی روحانيش را به سوی 

  . مرگ سوق خواهد داد

اگر هنوز در مرحله اول ايمان خود قرار 
داريد و می خواهيد به مرحله دوم و بعد 
به مرحله سوم برسيد و در آن استوار 
بمانيد يقين بدانيد که صخره خود را يافته 
ايد و هرگز خداوند عيسی مسيح شما را 

 . رها نخواهد کرد

آيا دوست داريد تا به ابد به اين صخره 
 تکيه کنيد؟

 

مراحل ايمان زندگی يک مسيحی به سه 
 .قسمت تقسيم می شود

 وقتی زندگی او به نوعی:  ايمان کم.  ۱
در اين مرحله است که .  عوض می شود

اعتمادش .  دچار ترس و نگرانی می شود
را به خالق خود از دست ميدهد و رفته 

 . رفته رابطه او با خداوند سست می شود

. افسردگی و نااميدی به سراغش می آيد
فاصله زیادی بین او و خداوند ايجاد 

او ديگر محبت های عظيم خداوند .  میشود
را بياد نمی آورد و حتی ديگر صدای پر 

 .مهرش را هم در قلبش نمی شنود

در اين مرحله از زندگی :  ايمان خوب.  ۲
.  فرد مسيحی به خداوند اعتماد میکنديک

در دعا از او ميخواهد که تمام نگرانی، 
ترس، اضطراب، و نااميدی را از زندگی او 

او را از روح خود پر کند و به او .  بر دارد
هرگز به افکار و قدرت .  قوت عطا کند

انسانی خود تکيه نمی کند، با تمام 
روحش به خداوند توکل دارد، و متحمل 
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 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد



 .مسيح بيشتر بشنوند

در ضمن بسياری از جوانان از طريق کامپيوتر جلساتـی را در 
همچنيـن بـرای بـرنـامـه هـای .   خانه هايشان ايجاد می کنند

ماهواره های مسيحی که زندگی ميليونها ايرانی، افـغـانـی و 
تاجيکی را لمس می کنند در دعا باشيد تا بتوانند بعد از دريافت  
اين آموزشها خودشان در شهرها و محلهای خود فعـال شـده 

 .ديگران را تعليم بدهند

 اکتبر گروه آگاپه از ۳۰ و ۲۹در تاريخ :   کنسرت مسيحيان ايرانی
کاليفرنيا برای برگزاری يک کنسرت در منطقه شمال ويرجينيا که 
نزديک به پايتخت آمريکا می باشد بـا سـرپـرسـتـی ژيـلـبـرت 

چند سـال پـيـش تـوسـط ” هوسپيان مهر پسر کشيش هايک 
محل اين کنـسـرت .    برگزار گشت“ متعصبين در ايران کشته شد

در کليسای مکلين در شهر ويرجينيا بـود و تـوسـط مشـارکـت 
مسيحيان افغانی و ايرانی برنامه ريزی شده بود و بـا شـرکـت 
ساير کليساهای ايرانی در آن و دعوت از مردم افغانی و ايرانی 

گروه آگاپه قبول . بخوبی برگزار شد و باعث برکات زيادی گرديد
 . کنسرت جديدی را برنامه ريزی کنند۲۰۰۶کردند تا در سال 

 چند ماه اخير، بخصوص از ماه مه تا در:  افغانستان
ماه سپتامبر، متعصبين در شهر کابل مسيحيان را تحت 
فشار قرار داده و اعالم کرده اند که آنها مسلمانانی 

بعضی از آنها را به .  هستند که مسيحی شده اند
برای برادران و خواهران افغان .  دادگاه کشانده اند

. در دعا باشيد تا در اين مشکالت با ايمان بايستند
مخصوصا که قانون اساسی جديد اين آزادی را به 

 . آنها داده است، و از همه مهمتر خدا با آنها است

 اکتبر زلزله بسيار سنگينی در مـنـطـقـه ۸در    : زلزله
ياکستان و هندوستان و افغانستان صورت گرفت کـه 

بيشترين کشـتـه را بـجـا  تا بحال در کشور پاکستان 
بـيـش از  گذاشته است و آخرين آمار این است کـه 

.  کشته و بيش از يک ميليون آواره شـده انـد۷۰۰۰۰
کمکهای بسياری از تمام جهان به کشـور پـاکسـتـان 

 .سرازير شده است

مردم در سنين مختلف بسوی کليساهای :  ايران
خانگی و محلی روی آورده اند تا از پيام نجات بخش 

دوان ...  اما هنوز دور بود که پدرش         ”
دوان آمده او را در آغوش خود کشيده،          

 ۲۰ آيه ۱۵کتاب لوقا فصل “ .بوسيد
در دهکده ای، زن فقيری بود که        

وی تصميم  .  فقط يک دختر داشت    
گرفت که دخترش به کار مستخدمی      
مشغول شود به اميد آنکه بتواند از       

دختر .  درآمد او قطعه زمينی بخرد     
در خانه يکی از ثروتمندان به خدمت          

بزودی .  او زيبا و باهوش بود    .  مشغول شد 
متوجه شد که می تواند بدون کارکردن،         

چيزی نگذشت  .  درآمد بيشتری داشته باشد   
که صاحب اتومبيل، پالتوهای پوست و        

اما روحش را از دست      .  جواهرات گرديد 
ده سال  .  داد و مادرش را نيز فراموش کرد      

بدين ترتيب در ميهمانی ها و سرگرمی ها        
شبی، عذاب وجدان گريبانش را     .  سپری شد 

چطور توانستم از   ”:  گرفت و به خود گفت    
بالفاصله با  “  مادرم غفلت ورزم؟  

اتومبيل به دهکده مادرش رفت و       
در .  بعد از نيمه شب به آنجا رسيد      

با خود فکر   .  خانه کامال باز بود    
کرد که يقينا مادرش بيمار بوده و       

 . دکتر بر بالينش آمده است

بعد از گذشتن از محوطه حياط، ديد که          
وقتی که  .  چراغ اتاق مادرش روشن است    

پايش را بر آستانه در گذاشت، صدای          
دخترم، تو  ”:  مادرش را شنيد که می گفت     

بله مادر، اما چرا تا اين      :  او گفت “  هستی؟
 “ موقع شب در اتاق باز است؟

از ده سال پيش که رفتی،       ”:  مادر گفت 
: دختر دوباره پرسيد  “  .هرگز آنرا نبستم  

مادر، چرا چراغ اتاقت تا اين موقع شب         ”
زيرا از موقعی   ”:  مادر گفت “  روشن است؟ 

که رفتی، هرگز آنرا خاموش نکردم؛ دل پر        
“ .محبت مادرت هميشه در انتظار تو بود       

شما نيز اگر سالها از راه راست منحرف         
شده باشيد، بعد از بازگشت، خانه آسمانی       

در را  .  تان را همينگونه خواهيد يافت      
خدا .  گشوده و چراغ را روشن خواهيد ديد      

با محبتی مادرانه انتظار بازگشت شما را        
 . می کشد

  سپتامبر ۲۸از کتاب رازگاهان 
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در همان  .  زمان برايم بسيار تلخ و دردناک بود        
لحظه خداوند عيسی مسيح را به ياد آوردم که            

من خدايی هستم که در      :  مطابق کالمش می گويد   
به عيسی مسيح   .  سختی ها فوراً يافت می شوم      

ای مسيح خداوند، تو وعده دادی، تو شفا          :  گفتم
 )جالل بر نامش. (دهنده هستی، پس پدرم را شفا بده

در آن زمان با خداوند عهد بستم که ديگر هرگز او                
امتحان نکنم ، بلکه يقين داشته باشم که ميتوانم با            را  

. دعای ايمان، اراده خداوندم را در زمين به انجام برسانم         
روز بعد وقتی به بيمارستان رفتم، پدرم را ديدم که             
مشغول خواندن روزنامه بود و تمام دستگاهها را از           

هللوياه، هللوياه اکنون پدر عزيزم     .  باز کرده بودند   بدنش
هر روز وقتی پدرم را ميبينم،      .  در کنار من و زنده است     

و .  او حقيقتا زنده است   .  خدای زنده را شکر می گويم     
شکر ای پدر که در آسمانی، شکوه و        :  اکنون می گويم  

 آمين. جالل هميشه بر تو باد

در شبی از شبهای زمستان بعد از بازی             
تخته نرد با پدرم به همديگر شب بخير گفته و          

حدود ساعت دو و نيم صبح بود که         .  خوابيديم
شديد از خواب بيدار     پدرم با درد و ناراحتی       

فکر کردم باز هم دندانهای او درد        چونکه  .  شد
ولی هر چه می گذشت        .برايش قرص آوردم    گرفته،

درد او بيشتر می شد، او از ناحيه پشت سينه تا             
فکش احساس درد می کرد، فورا به پزشک تلفن           
کرديم، او از ما خواست که هر چه زودتر پدرم را به            

برسانيم، عالئم درد نشان از خبر بدی          اورژانس  
 . ميداد

   بعد از آزمايشات مختلف از قلب پدرم، فهميديم که         
بعداز .  همه چيز خوب بود، بنابراين به خانه برگشتيم       

پدرم احساس ناآرامی کرد و اينبار        مدتی دوباره   
او را بار   .  در بيمارستان بستری شود    ترجيح داد که    

ديگر به بيمارستان برگردانيديم و او را بستری           
بار ديگر دستگاهای مختلف به بدن او وصل        .  کردند
اين .  خطر ناراحتی قلب پدرم افزايش می يافت       .  شد
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