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بهار از راه می رسد و وزش باد درختان را به حرکت در آورده، پرندگان  تـازه شـدن 
 .طبيعت را خوش آمد می گويند

 راستی انسان چگونه می تواند دارای طبيعت تازه ای در خداوند باشد؟

 آيا انسان نيز احتياج به عوض شدن دارد؟

انسان قبل از سقوط در گناه دارای طبيعت الهی بود، ولی بر اثر گناه طبيعت الهی خود 
 .را از دست داده و طبيعت انسانی به خود گرفت

است که انسان را صـاحـب حـیـات و واجـد "   الهی" بايد بدانيم که تنها تولد در طبیعت 
 .شرايط برای ورود به ملکوت خداوند می سازد

خداوند مشتاق  بخشش انسان و وصل کردن او به زندگی الهی خويش است چـونـکـه 
 .شادی خداوند در بازگشت انسانی است که به خطا رفته

بنابراين وقتی شخصی علی رقم موقعيتی که دارد صادقانه  قلب خود را برای خداونـد 
عيسی مسيح می گشايد، مرگ او را بر روی صليب می پذیرد و از او می خواهد که بـه 

روح "قلبش وارد شده و موجب دگر گونی او شود، آنوقت است که شخص از روح الهی 
در اين نوع تولد تازه است که  خداوند بر انسان نزول .     دوباره متولد می گردد"   القدس

 .کرده و خود منشاء حيات او می گردد

وقتی که نيقوديموس کاهن اعظم يهود از عيسی خواست که او چگونـه مـی تـوانـد  
 :شود، عيسی در جوابش گفت" الهی"صاحب حيات جاودان 

. آنچه از جسم متولد می شود، جسم است و آنچه از روح مـتـولـد شـود روح اسـت
 .همانگونه که جسم طبيعی خود را در هنگام تولد بدست می آوريم

 .اين بار بايد از روح القدس متولد شويم تا بتوانيم در او عوض شده و تازه گرديم

 عوض شدن و تولد تازه در طبيعت الهی

 . نشريه ناقوس بر روی اينترنت هم قرار دارد
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ما بايد مواظب جوانان خود          :  يک مالی افغانی می گفت         
زيرا آنها جلب افراد مسيحی می شوند، وقتی از او                .  باشيم

پرسيدم چرا؟ مال گفت برای اينکه مردم ما محبت نديدند و               
هميشه در جنگ و کينه بودند و هميشه ياد گرفته بودند که                 

به .  پس اين موضوع برايشان جالب است     .  ديگران را بکشند  
او گفتم پس بايد مردم افغانستان پيش عيسی مسيح رفته و از           
او محبت کردن را بياموزند تا بتوانند بجای کشتن، محبت                

 . کنند
 .گفت تو راست می گويی! او کمی فکر کرد

بياييم برای اين مال و ساير رهبران در افغانستان دعا کنيم                
تا آنها بدانند که شخصی بنام عيسی                    
مسيح است که می تواند به آنها محبت              

ای پدر آسمانی ملت      .  کردن را بياموزد   
افغانستان را تشنه خود کن تا از چشمه             

 .آب حيات تو سيراب شوند

در مسافرتی که در افغانستان داشتم با چشمان خود                      
ديدم، با دستهای خود لمس کردم، با پاهای خودم رفتم و            
با روح خدا احساس کردم که عيسی مسيح سالهاست به             

 . مردم افغانستان محبت می کند و آنها را دوست دارد
شهری در واليت هرات وجود دارد که آن را سالها پيش        

طبق گفته افرادی که از محل بازديد            .  انجيل ناميده اند   
کرده اند، قبال در اين منطقه مسيحيان افغانی برای خود            

ولی بر اثر حمله و هجوم متعصبين اين             .  کليسا داشتند 
کليسا تخريب گرديده و امروز پايه کليسا را، که هنوز               

 .پا برجا می باشد، می توان ديد
بله، بسياری به اين نتيجه رسيده اند              
که محبت مسيح را نمی توانند از بين           

 .ببرند
يعنی :  الحال اين سه چيز باقی است           

اما بزرگتر از    .  ايمان و اميد و محبت      
 .اينها محبت است

 ١٣ آيه ١٣اول قرنتيان فصل 
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اگر امروز خدا بخواهد در اين دنيا قضاوت کند، چه                    
 .کسانی جوابگوی بی عدالتيها هستند

 چرا ما بايد بجای خدا تصميم بگيريم؟
 اگر ايمان مسيحيان گناه است و همه مسيحيان بخاطر               
ايمانشان به عيسی مسيح بايد کافر بحساب بيايند، اجازه            
بدهيم که هر شخص وقتی بحضور خدا می رود خودش            

 چرا ما بايد خدا بشويم؟. جوابگو باشد
******** 

 مرگ پاپ رهبر کليسای کاتوليک

همانگونه که اطالع يافتيد پاپ رهـبـر مسـيـحـيـان 
کاتوليک به علت بيـمـاری جسـمـانـی تـا آخـريـن 
روزهای زندگيش به خدمت خود ادامـه داد و از 
کارش کناره گيری نکرد تا چشـم از ايـن جـهـان 

ما مسيحيان ايرانی و افعانی همدردی خـود .   بست
 .را با کليساهای جهانی کاتوليک اعالم می کنيم

 حميد پورمند در زندان
همانطور که می دانيد برادر حميد در سال                     

 همراه با خادمين ديگر در تهران در                 ٢٠٠۴
هنگامی که گرده همايی کليسايی داشتند توسط          
ماموران دولتی دستگير شد، بعد از مدت                       
کوتاهی همگی آنها آزاد شدند ولی ايشان را در          

 .زندان نگهداشتند
ايشان بجرم اينکه در حين خدمت در ارتش                  
مسيحی بود، او را به سه سال زندان محکوم                

اين محکوميت بدليل اين بود که دادگاه           .  کردند
اين .  مدارک ارائه شده به ارتش را نپذيرفت              

مدارک نشان می داد که برادر حميد مسيحی               
 .بودن خود را به ارتش اعالم کرده بود

حال برای اينکه ايشان به مسيحيت گرويده                   
است بايد  دادگاه ديگری برای او در آينده                       

 .تشکيل شود
 . بسياری از مردم اين سئوال را از ما می کنند

 

موزه ای در پا کنيد و دو قبا در بر          ” 
 )۹ آيه ۶مرقس فصل (“ نکنيد

در ايام شکنـجـه و آزار         
مسيحيان تحت حـکـومـت       
امپراطور روم، ديوکلسـيـان،     

“ انسترات” يک مسيحی به نام     
را وادار کردند که کفشـهـای       

. آهنی به پا کند تا با آنهـا بـدود          
کفشها از داخل ميخهای بلند و تيزی       

وقتی او از پا  می افتاد، او         .   داشت
را آنقدر کتک می زدند تا سريعتـر        

. بدود؛ او به اين شکل شهيد شـد        
 . کليسا ياد او را گرامی می دارد

همگی ما خوانده نشده ايم که متحمل       
شهادت امری  .   چنين رنجهايی شويم  
همه کفشهای  .   استثنايی است 

ميخ داری به پا نمی کنند کـه        
امـا  .   گوشت پا را سوراخ کند    

خدا به قفسه لباسهـای مـا            
وی به شـاگـردان    .   می نگرد 

اوليه اش آموخت که پوشاکی     
امـروزه، بـرخـی      .   ساده بپوشند 

مسيحيان وسواس زيادی در مـورد      
عقايد درست دارند و برخی ديگر در       

اما در مـورد     .   مورد روش عبادت  
 تعداد درست کفش و لباس چه؟

مسيحيان بايد هر آنچه را که دارنـد        
به خداوند بدهند و خود را نه مالک        
بلکه مباشر اموال مادی خود تلقـی       

ايشان بايد خود را از هـر         .   کنند
چيزی که دارند تهی کنند تا به دنبال        
مسيح، برهنه در راه جلجتـا روان        

 .شوند

مسيحيان بايد مراقب باشند که چـه       
. مقدار لباس و خـوراک دارنـد        

ميلياردها انسان به انجيل نياز دارند      
و ما به فکر پوشاک و ظاهر خـود         

اگر فکر می کنيم که پوشاک      .   هستيم
باعث جاللمان می شود، فـرامـوش     
نکنيم که فرزندان خدا در آينده بـه        

 .جالل او آراسته خواهند شد

                         Devotional) ۱۱: ۳لوقا (“ .هر که دو جامه دارد، به آن که ندارد بدهد”

                                                                           Newsاخبار          

٣صفحه  شماره هشتم  

 ?”What is “Churchچيست؟                                            “ کليسا”
. همچنان که حوا از آدم بوجود آمد      

 )٢۴ تا ١٢ آيات ٢پيدايش فصل (
 .کليسا،  از مسيح متولد شد
 .کليسا،  نمايش مسيح است

ه                  ده است، ن دن زن ا، يک ب کليس
 .يک سازمان مرده

وان سر خود            کليسا، مسيح را بعن
 .نگاه می دارد

ا                     عت ب ي ات و طب ا، در حي س کلي

 .مسيح شريک است
ه           کليسا، گروهی از مردم است ک
ن در                  ي ر روی زم خدا خود را ب

 . آنها نشان می دهد
 .کليسا، خانه خدای زنده است

ه                اي ون و پ کليسا، خانه خدا و ست
حقيقت است تا در صورتی که در    
ار          ت آمدن تاخير کردم بدانی که رف
سای                   ي ل ه ک دا ک واده خ ان ما در خ

ه               اي ون و پ خدای زنده است و ست
 . حقيقت است چگونه بايد باشد

 )١۵ آيه ٣اول تيموتائوس فصل (

 .هنوز مصری بودند
خداوند برای تغيير در اساس فکری       
ا       و روشهای زندگی و سليقه های آنه
ا             دی عط به ايشان رژيم غذايی جدي

ه       "   منا" با خوردن   .   فرمود ت ه رف ت رف
ا          ه روشها و سليقه های زندگی در آن

 .تغيير يافت
ا            ه ی آن ت کری و شخصي اساس ف
شروع به تغيير کردن نمود و زمانی       
ه            م ن خي رسيد که آنها مشغول ساخت

د    دن د ش داون ه        .   خ م ي ه خ ی ک ان زم
گر از             د دي ن ت اخ د را می س داون خ
د، حال          غذای مصر تغذيه نمی کردن
ا                ا عط ه ه آن دی ب خداوند غذای جدي

 .بود" منا"کرده بود و آن 
م                      ي اب جات ي ه ن ل از آن ک ب ما نيز ق
د از              ع ی ب م، ول ي رژيم مصری داشت
 .نجات بايد رژيم خود را تغيير دهيم

ح               سی مسي اين رژيم در حقيقت عي
 .ما است" منای"او غذا و . است

 عيسی به ايشان گفت؛

من نان حيات هستم، هر کس که نزد      
ه  .  من آيد، هرگز گرسنه نشود   هر ک

ه                ن ز تش رگ ان آورد ه م ن اي ه م ب
 ۶: ٣۵يوحنا . نگردد

ز                ي ا ن بنابراين با خوردن کالم او م
ام           م چون مسيح می شويم، يعنی او ت
ا می             اساس ذهنی، روحی و قلبی م

 .شود و اين رژيم روحانی است
ه                 دا را ب ه خ رژيم روحانی خواست
ه             م ي ا خ ه د، آن ان ی رس صود م ق م
گر مصری              ه و دي خداوند را ساخت
ه و            ت اف نبودند بلکه اساسشان تغيير ي

 .آسمانی شده بودند
ه                   گر آن است ک ر نشان اين تصوي
امروز تنها آنانی که اساسا در مسيح        
اکردن                    ن ه ب ايست د ش ن اب تغيير می ي
ای مکان سکونت                      ن ع ه م ا ب س ي کل

 .خداوند می باشند
ی         ان ذای روح ن خوردن غ راي اب ن ب

رآورده                         د را ب داون ود خ ص ق م
 .می سازد

د           وي م می گ ا فصل شش ن وح : در ي
ی است     "   منای" عيسی مسيح    ت .  حقيق

 .و ما بايد همواره  آنرا بخوريم
د را در               دگی جدي تمام آنهايی که زن
عيسی مسيح يافته اند بايد رژيم خود       

د         ن ن وض ک ی از        .     را ع م ده ک ع
د              اي ه ب د ک مسيحيان تشخيص داده ان

 .رژيم غذايی خود را تغيير دهند
م                روج فصل دوازده اب خ ت در ک

د از مصر                 وم خداون ه ق می بينيم ک
ا                 رد و ب ی ک بيرون آمد، با خدا آشت

د   وز      .   اعتماد راه او را برگزي ن ا ه ام
ن،              دگی در مصر در ذه روش زن

ش                       اي ه ه ت واس ات و خ اس احس
 .می جوشيد

انی است         :   موسی به آنها گفت  ن ن اي
 .که خداوند به شما ميدهد تا بخوريد

دگی               ای زن اما قوم  نه تنها با راهه
ای        در خداوند آشنا نشدند، بلکه راهه

 .زندگی در مصر را دنبال کردند
ا             ه دگی، آن در اساس و روشهای زن

 ناقوس   ٢صفحه 

  Let us read and search God’s Word     کالم خداوند را بخوانيم و جستجو کنيم  . . .  

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد


