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در   دنيای   انسانی   و   جسمانی   .  مدتی   بود   که   کلمات،   تولد   و   تبديل   ذهنم   را   به   خود   مشغول   کرده   بود
تولد   به   معنای   زاده   شدن   و   در   نهايت   خلقتی   نوست   که   از   وجودی   بارور   ميشود   و   شکل   و   روح   و   

انسان   و   تمام   موجودات   در   اين   .  طبيعت   آن   وجود   را   که   از   او   زاده   شده   است   به   خود   می   گيرد
 .جهان   خاکی   به   اين   ترتيب   تکثير   و   بارور   ميشوند

 تبديل   چيست؟   و   چگونه   عمل   می   کند؟   آيا   عمل   تبديل   شباهت   به   عملکرد   تولد   است؟

 .اين   چنين   عمل   کردی   در   طبيعت   و   خلقت   انسان   هرگز   يافت   نمی   شود

در   اصل   تولد   در   طبيعت   يک   انسان،   به   معنای   زاده   شدن   و   بارور   شدن   است   و   اما   در   طبيعت   
 .الهی   تولد   و   تبديل   هر   دو   در   يک   زمان   و   بطور   يکسان   عمل   می   کنند

خداوند   خالق   و   بی   همتا   انسان   گرديد   و   .  بيش   از   دو   هزار   سال   از   تولد   عيسی   مسيح   ميگذرد
اين   سئوال   هر   روزه   ميليون   ها   بشر   .  برای   برداشتن   گناهان   بشر   وارد   دنيای   گناه   آلود   انسان   شد

است   که   چگونه   تولد   عيسی   مسيح   را   در   اين   جهان   خاکی   تولد   خداوند   در   زمين   بناميم؟   آيا   مگر   
حيات   از   او   بوجود   آمد   و   آن   حيات   نور   آدميان   "خداوند   انسان   است   که   از   او   انسانی   زاده   شود؟   

 ۴   آيه   ۱انجيل   يوحنا   فصل   ." بود

 مگر   عيسی   انسان   نبود؟

 . اين   است   پسر   عزيز   من   که   از   او   خوشنودم: و   صدايی   از   آسمان   نازل   شنيده   شد   که   ميگفت

 ۱۷   آيه   ۳متی   فصل   

 . خداوند   صاحب   روح   الهی   و   حيات   جاودانی   است. خداوند   انسان   نيست

 ۳   آيه   ۱يوحنا   فصل   . همه   چيز   بوسيله   او   هستی   يافت   و   بدون   او   چيزی   آفريده   نشد

خداوند   خود   در   هر   چيز   و   همه   چيز   و   همه   کس   است،   مالک   تمام   هستی   است   و   تمام   خلقت   يک   
پديده   حيات   از   کالم   پر   قدرت   و   اليتناهی   اوست   و   عيسی   مسيح   حاصل   اين   کالم   و   تبديل   الهی   

بنابراين   تولد   عيسی   مسيح   برای   انسان   گناهکار   هديه   تبديل   موت   به   حيات   جاودان   را   با   .  است
 .خود   در   يک   زمان،   بطور   رايگان   به   بشر   اعطا   نمود

سر   پنهانی   خداوند   با   تولد   عيسی   مسيح   برای   انسان   آشکار   شد   و   بشر   قادر   شد   با   چشمان   
تبديل   را   در   زندگی   روحانی   خود   تجربه   کند   و   .  روحانی   که   روح   القدس   آنرا   به   او   اعطا   فرمود

 . آنرا   دريافت   کند

 ۴۷   آيه   ۱۵اول   قرنتيان   فصل   . آدم   اول   از   خاک   زمين   ساخته   شد   و   آدم   دوم   از   آسمان   آمد

 تولد   مسيح   برای   شما   چيست؟   چگونه   به   آن   می   انديشيد؟

اگر   اجازه   دهيد   که   مسيح   يکبار   در   قلب   شما   تولد   يابد   او   قادر   است   با   تولدش   هديه   تبديل   را   به   
 . که   آن   تبديل   موت   و   حيات   جاودانی   است. شما   اعطا   کند

.              همانگونه   که   شکل   خاکی   به   خود   گرفتيم   شکل   آسمانی   نيز   به   خود   خواهيم   گرفت
 ۴۹   آيه   ۱۵اول   قرنتيان   فصل   
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ناگاه   در   سومين   سپيده   دم   با   بانگی   چشمانم   را   
 .گشودم،   انگار   در   خوابی   آرام   بودم

سنگ   از   جلوی   مقبره   کنار   رفته   بود   به   باال   
 .نگريستم   اما   او   را   نديدم

 بلکه   گلزاری   در   آنجا   بود،   برخاسته   و   به   بيرون   شتافتم
 :مردمانی   ديدم   همه   مبهوت   از   آنها   پرسيدم
 ای   سبدهاتان   پر   ز   زندگی،   نغمه   سرايم   کو

 اما   جوابی   نشنيدم،   انگار   نه   مرا   می   ديدند   و   نه   مرا   
ناگاه   با   دو   مرد   پر   ز   نور   :  هراسان   دويدم.  می   شنيدند

برخوردم،   و   از   آنها   پرسيدم،   ای   روزنه   هايی   در   
 تاريکی،

او   پرواز   کرد،   :  نغمه   سرای   من   کجاست؟   و   شنيدم   که
 .بدست   راست   رب

 .خوشحال   شدم،   چون   حال   می   دانم   اميدم   در   کجاست
 آشور: شعر   از

بانگی   بود،   فغانی   بود،   شيون   و   ناله   ای   بود   و   
 . خنده   های   تمسخرآلودی

آنجا   بودم،   زير   صليب   جلجتا،   آخر   نغمه   سرايم   
 .آن   باال   بود   بر   صليب

آخر   او   به   (نگريستم،   چقدر   آرام   و   لبخندی   بر   لب   
 )مهمانی   خدا   می   رفت

 نه   زمينی،   نه   آسمانی،   ... و   بعد   ديگر   هيچ
 و   نه   پرنده   ای

او   را   پايين   آورده   در   مقبره   ای   نهادند،   من   نيز   زير   
 پای   او   بمردم

آخر   من   عاشق   نغمه   سرايم   بودم،   و   چون   يک   عاشق   
 .زير   پای   معبود   و   معشوقم   جان   سپردم

 )وقتی   نغمه   سرا   نبود   من   نيز   نيستم(
 و   چون   با   او   بمردم،   دست   مرگ   چون   حريری   

 می   مانست
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تشکيل   می   دهند   و   روح   القدس   به   آنها    خانگی   مسيحی   
 .نيازهايشان   را   رفع   می   کند قوت   بخشيده   

   اولين   ٢٠٠۵در   سال    :  دومين   کنسرت   مسيحيان   ايرانی
کنسرت   گروه   آگاپه   به   سرپرستی   ژيلبرت   هوسپيان   در   
شرق   آمريکا   صورت   گرفت   که   بسياری   عالقمندی   خود   را   

   ٩   و   ٨لذا   در   .  با   درخواست   برگزاری   مجدد   آن   نشان   دادند
آوريل   دومين   کنسرت   اين   عزيزان   بمناسبت   عيد   قيام   در   

در   شهر   وينا   در   ايالت   ويرجنيا   با   همکاری    کليسای   مکلين   
کليسای   ايرانی   در    مشارکت   مسيحيان   افغانی   و   ايرانی   ،   

سيلور   اسپرينگ   مريلند   و   ساير   مسيحيان   در   اين   منطقه   
 .ما   شما   را   به   اين   کنسرت   دعوت   ميکنيم. برگزار   می   شود 

 کنفرانس   ساليانه   : کنفراس   و   کمپ   بهاری

Camp Piankatank      د ون چم وب   ري در       در   درياچه   جن
ايالت   ويرجينيا   برگزار   ميشود   که   ايرانيها   از   ايالتهای   ديگر    

ه          .   هم   در   آن   شرکت   خواهند   داشت د   ب ن خواه ي ه   م کسانی   ک
ن           ي سای   مکل ي اين   گرد   همايی   بيايند   لطفا   با   شماره   تلفن   کل

 ٧٠٣-٧٧٠-٨۶٨٧. بگيرند تماس   

   مسيحيان   به   علت   رشد   و   زياد   شدن:  افغانستان
در   مناطق   مختلف   افغانستان   که   زبان   محلی   آنها   
زبانی   غير   از   زبان   دری   و   پشتو   ميباشد،   

ترجمه   کتاب   عهد   جديد    به    ايمانداران   شروع   
اين   عزيزان   از   ما   درخواست   .برای   آنها   کرده   اند

تا   با    که   برای   آنها   در   دعا   باشيم    کرده   اند    
ترجمه   اين   کتابها   افراد   بيشتری   بتوانند   پيام   

 .عيسی   مسيح   را   بشنوند
در   آخرين      :ساختن   شهر   زلزله   زده   بم   در   کرمان

خبر   از   شهر   بم   گزارش   شده   است   که   بسياری   از   
مردم   در   حال   ساختن   خانه   های   جديد   با   سبک   
جديد   شهرسازی   هستند   و   هنوز   بسياری   از   مردم   
. در   اين   شهر   ويران   شده   به   کمک   احتياج   دارند

   هزار   نفر   ٣٠همانطور   که   می   دانيد   بيش   از   
 .جانشان   را   در   اين   زلزله   از   دست   دادند
خدا   را   شکر   :  گزارش   از   کليساهای   خانگی   ايران

برای   رشد   کليساهای   خانگی   در   استانهای   مختلف   
مردم   بعد   از   ديدن   برنامه   های   مسيحی    .  ايران

ماهواره   ای،   با   اينکه   از   نظر   رهبری   و   آموزش   
جلسات      کتاب   مقدس   قوی   نيستند،   خودشان 

      و   حیوانات.       بست      خواهم      را   با   ایشان   و   عهد   سالمتی
         در   بیابان      و   ایشان      ساخت      نابود   خواهم      را   از   زمین   موذی

 .،   در   جنگلها   خواهند   خوابید      شده      ساکن      امنیت   به

 25   آیه   34حزقیال   فصل   

که   یهودی   بود   از   آلمان   نازی   �  سیمون   ویل�
به   انگلستان   گریخت   و   در   آنجا   در   اثر   سوء   
تغذیه   و   بیماری   سل   درگذشت   زیرا   که   تصمیم   
گرفته   بود   که   فقط   آن   مقدار   جیره   غذایی   را   

به   مصرف   رساند   که   مردم   نواحی   تحت   اشغال   نازیها   
وی   کتابهای   بسیاری   با   اندیشه   های   .  دریافت   می   کردند

عمیق   مسیحی   بر   جای   گذاشت   با   وجود   اینکه   هرگز   
 .تعمید   نیافته   بود

وی   به   هیچ   کلیسایی   نگروید   زیرا   که   نمی   خواست   بین   

خود   و   تعداد   کثیری   از   بی   ایمانان   ناکام   فاصه   ای   
او   انسانی   بود   که   دعوت   ویژه   ای   را   دریافت   .  بیندازد

وی   نمی   توانست   آنچه   را   که   به   غلط   سنت   .  کرده   بود
بنظر   او   .  کلیسایی   نامیده   می   شود   تامل   کند

سنت   مبتنی   بر   چسبیدن   وفادارانه   به   
خاکسترهای   کهنه   نبوده   بلکه   عبارت   است   از   
حفظ   آتش   قدیمی   که   دائما   با   شعله   هایی   

وی   نمی   توانست   تصور   .  جدید   فروزان   است
کند   که   چه   اتفاقی   میافتاد   اگر   ناگهان   عیسی   در   مقابل   
صفوف   لشکریان   متخاصم   کلیساها   ظاهر   می   شد   و   به   

یکدیگر   را   محبت   :  �مسیحیان   هر   دو   جبهه   می   گفت
 .�کنید   چنانکه   من   شما   را   محبت   کردم

آنگاه   .  یقینا   در   اثر   گلوله   های   هر   دو   جبهه   کشته   می   شد
در   روز   یکشنبه   مسیحیان   هر   دو   لشکر   آن   کسی   را   که   

کشته   بودند   پرستش   می   کردند   و   برای   پیروزی   
سرزمین   پدریشان   دعا   می   کردند،   یعنی   دعا   برای   

بسیاری   از   متفکران   مسیحی   بخاطر   بی   .  شکست   رقیب
جنگ،   .  ثباتی   ما   در   محبت   متحمل   رنج   و   زحمت   شدند

نزاع   طبقاتی   انقالبها،   و   نیز   انشقاق   در   بین   مسیحیان   کفر   
 . بزرگی   است

� خدا   محبت   است�زیرا   که   قطب   مقابل   کلمات   
 .میباشد

خوشا   بحال   صلح   کنندگان   زیرا   ایشان   پسران   خدا   �
 � خوانده   خواهند   شد
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باشد   که   تا   آنجا   که   به   ما   مربوط   می   شود   با   همه   
 . انسانها   در   صلح   بسر   بریم

    ژوئیه28از   کتاب   رازگاهان   

 Devotionalرازگاهان                                                                                                                                                                                              

                                                                 News      اخبار            

٣صفحه    شماره   يازدهم  

  Bell’s Third Year Anniversary                                              سومين   سالگرد   ناقوس

نشريه   ناقوس   قدم   به   سومين   سال   
 .فعاليت   خود   گذاشت

زير   نظر   مشارکت    اين   نشريه   که   
افغانی   و   ايرانی   در   ويرجينيا   تهيه   و   

چاپ   ميشود،   منعکس   کننده   کالم   
خداوند   و   همچنين   آخرين   

 .رويدادهای   جهان   مسيحيت   است
همگی   ما   خداوند   را   سپاس   

ميگذاريم   که   با   وجود   محدوديتهای   
زمانی   و   مالی   توانسته   ايم   نشريه   

را   در   وقت   معين   در   اختيار    ناقوس   
 .عالقمندان   آن   قرار   دهيم

هدف   از   چاپ   اين   نشريه   آگاهی   
به   مسيح   ورشد   آنها   در    مردم   

از   تمام   دوستان   و   .  مسيحيت   است
همکاران   عزيزمان   که   در   سالهای   
گذشته   در   تهيه،   تنظيم   و   چاپ   اين   

داشتند   و   ما    نشريه   با   ما   همکاری   
 .را   برکت   دادند   سپاسگزاريم

باشد   که   همه   ما   ايمانداران   نقش   

خود   را   در   خدمت   به   خداوندمان   
دريابيم   و   هرگز    عيسی   مسيح   

هر   يک   از   ما    فراموش   نکنيم   که   
عضوی   از   بدن   مسيح   هستيم   و   در   
اين   بدن   که   کليسای   اصلی   خداوند   

 .   می   باشيم است   سهيم   
زيرا   ميدانيد   خداوند   ميراثی   بعنوان   
. پاداش   به   شما   عطا   خواهد   کرد

 ٢   آيه   ٣کولسيان   فصل   

وجود   ما   ساکن   نيست   بايد   به   او   دعا   
کنيم   چون   خداوند   تمام   اسرار   نهفته   قلب   
. و   ايمان   ما   را   به   خوبی   می   داند

خداوند   آنچه   را   که   ما   نمی   دانيم   و   از   
تا   .  آن   بخبريم   به   ما   نشان   می   دهد

 .بتوانيم   خود   را   پاک   کنيم

گاهی   الزم   است   که   روح   خود   را   
 .آزمايش   کنيم

نمی   دانم   چه   کار   کنم   زيرا   آنچه   را   که   
دلم   می   خواهد   انجام   نمی   دهم   بلکه   بر   
خالف   چيزی   را   که   از   آن   تنفر   دارم   به   

وقتی   کاری   می   کنم   که   .  عمل   می   آورم
اين   نشان   می   دهد   که   .  نمی   خواهم   بکنم

پس   در   .  من   با   حقانيت   شريعت   موافقم
واقع   من   آن   کسی   که   اين   عمل   را   انجام   

بلکه   اين   گناه   است   که   .  می   دهد   نيستم
 .در   من   بسر   می   برئد

 ۱۷   تا   ۱۵   آيات   ۷روميان   فصل   

زمانی   که   خداوند   گناه   را   به   ما   نشان   
داد   چشمان   قلب   ما   باز   خواهد   شد   و   
چيزهايی   که   خداوند   میخواهد   تا   ما   آنرا   

 .ببينيم   خواهيم   ديد

اگر   چنانکه   بطور   شفاف   نتوانسته   بوديم   
آنرا   احساس   کنيم   خداوند   به   ما   نشان   

 .خواهد   داد

شايد   از   ايمان   شما   به   خداوند   عيسی   
   سال   می   گذرد   ولی   هنوز   ۴۵مسيح   

احتياج   داريد   که   خدواند   به   شما   کمک   
 .تا   درست   از   او   اطاعت   کنيد. کند

ولی   در   اين   روزهای   آخر   بوسيله   پسر   
خدا   اين   .  خود   با   ما   سخن   گفته   است

پسر   را   وارث   کل   کائنات   گردانيده   و   به   
وسيله   او   همه   عالم   هستی   را   آفريده   

  ۲   آيه   ۱عبرانيان   فصل   . است

در   دنيای   مسيحيت   مسيحيان   را   به   دو   
 :دسته   جداگانه   می   شود   تقسيم   کرد

مسيحيانی   که   مسيحی   هستند   چون   
از   خانواده   مسيحی   بدنيا   آمده   
اند   و   در   هيچ   مرحله   از   زندگی   

 .روحانی   خود   رشد   نکرده   اند

مسيحيانی   که   در   ايمان   خود   رشد   
کرده   اند   و   هر   روز   با   خداوند   

آيا   در   زندگی   .  راه   می   روند
روحانی   يک   مسيحی،   ايمان   به   

 تنهايی   کافيست؟

ايمان   يک   مسيحی   پايه   زندگی   روحانی   
او   است   اگر   چنانکه   نتوانيم   بر   روی   
پايه   ايمان   خانه   ای   بنا   کنيم   هنوز   
قسمت   عظيمی   از   بنای   ايمان   ما   کامل   

 .نشده   است

عيسی   مسيح   اول   می   خواهد   که   محبت   
را   که   سقف   و   چهارچوب   ايمان   يک   
مسيحی   است   بر   روی   پايه   ايمان   ما   

 .قرار   دهد   تا   بتواند   در   آن   سکونت   کند

روح   القدس   جايی   ساکن   می   شود   که   
محبت   خداوند   چون   چشمه   های   جوشان   

 .و   خروشان   از   آن   فوران   کند

خداوند   در   )  محبت(حال   اگر   فهميديم   که   

 ناقوس  ٢صفحه   
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 خوانندگان   عزيز   نشريه
پيشنهادات   و   نوشته   های   خود   را   

 تيم   نشريه.      برايمان   بفرستيد


