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هر صبح بخاطر می آورم که بايد قلم دلخواه، دفتر يادداشت،و کتاب 
مقدس خود را با دقت در کيفم داشته کنم، تا مبادا يکی از آنها را در منزل 

 .جای گذاشته باشم

در طی روز دنبال فرصتی می گردم تا بتوانم نوشته های خود را در 
 .دفترچه ام يادداشت کنم

 خداوندا می دانم که گناهکار هستم، آيا گناهانم را می بخشی؟

ای خداوندم عيسی، يقين دارم که تو بر روی صليب رفتی تا بهای گناهانم 
اکنون به تو اعتماد کرده و جانم را به دستهای تو می سپارم تا .  را بپردازی

 .گناهانم را ببخشی

همانطور که پسرت .  سپاسگزارم که مرا بخشيدی چون مرا دوست داری
 .عيسی را دوست داشتی

خداوندا تمام وجود و زندگيم را به تو تقديم می کنم، و دعا می کنم که 
 .کمکم کنی تا شاگرد عيسی بشوم

از من استفاده کن که ترا در اين جهان جالل دهم و بقيه عمرم را برای تو 
 .زندگی کنم، و هر روزه با تو راه بروم

. در نام عيسی مسيح.  از تو سپاسگزارم که نجات تو را دريافت کرده ام
 آمين

 .  هر روزه با خداوند راه می روم : سرمقاله

 -۱ سرمقاله

 -۲ از يک زن مسيحی

 -۲ کليسا چيست

 -۳ رازگاهان

 -۳ اخبار و سالگرد نشريه

 -۴ عشق مسيح در من

  

 در اين نشريه

 . نشريه ناقوس بر روی اينترنت هم قرار دارد

 www.persianwo.org 
 زير نظر گروه  نويسندگان 
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   From a Christian Womanسخنی از يک زن مسيحی                                   

 توبه کردن چيست؟

 توبه کردن تغيير تفکر يا 
پشيمانی و ندامت است، 
يعنی در مقصود خود در 

 .زندگی تجديد نظر کنيم

در موعظه يحيی تعميد 

دهنده فرمان توبه برای 
شروع عهدی جديد با خداوند 
و چگونگی آن آمده است، تا 
انسان را به سوی ملکوت 

برای .  خداوند راهنمايی کند
اين توبه بايد تفکرات خود را 

تفتيش کرده، آنها را تغيير 
بدهيم و حيات جديدی را 

تاکنون آنچه را .  دنبال کنيم
که دنبال ميکردم، همه 
چيزهای دنيوی بودند، نه 

 .آنچه خواست خداوند بود

است اين "  Ekklesia"  "اککليسيا"
کلمه از دو قسمت تشکيل شده 

که "  اک"قسمت اول .  است
است و قسمت "  بيرون"معنی 

وقتی "  خواندن است"دوم معنی 
اين دو کلمه در کنار هم گذاشته 
می شوند، آن بمعنی مجموعه 
خوانده شدگان و یا گرد همايی 

پس، از .  خوانده شدگان است
معنی اين کلمه درمی يابيم که 
کليسا عبارت از گروهی از مردم 
است که از دنيا به بيرون خوانده 

از روش دنيا به بيرون (شده اند 
و آنها  )  خوانده شده اند

مجموعه ای از بيرون خوانده 
شدگان هستند تا بوسيله خدا دور 

 .هم جمع شوند

 . کليسا بدن مسيح است

      ۲۳ آيه ۱افسسيان فصل 
کليسا بدن مسيح :  ميفرمايد

 .است 

از آن هنگام عيسی بموعظه "
شروع کرد و گفت توبه کنيد زيرا 

." ملکوت آسمان نزديک است
 ۱۷ آيه ۴متی فصل 

پس از آنکه نجات يافتيم و 
شروع به شناختن خداوندمان 
عيسی کرديم، احتياج داريم که 

 . کليسا را بشناسيم

" کليسا"اولين باری که شما کلمه 
را شنيديد فکر کرديد که کليسا 

 چه معنی دارد؟

کليسا مکان مالقات انسانها 
نيست، يک خانه و ساختمان 
نيست، يک سازمان تشکيل شده 
توسط انسان نيست و همچنين 

 .يک گروه دينی نيست

" خوانده شدگان"کليسا مجموعه 
 .است

در زبان يونانی کلمه کليسا 

 ناقوس   ٢صفحه 

  What is Churchکليسا چيست؟                                                               

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد



 .نشريه ناقوس ياری فرمايد
 از طرف تيم نشريه ناقوس 

 ناهيد

 :در خواست دعا

برای خانواده هايی که عزيزانشان را در  زلزله 
و طغيان دريايی از دست داده اند در دعا 

 . هزار نفر کشته شده اند۱۷۰حدود . باشيد

Pray for those people suffering in the 
aftermath of the Tsunamis.  

An Estimated 170,000 Dead. 

 

 تولد نشريه ناقوس مبارک باد
. نشريه ناقوس قدم به دومين سال خود گذاشت           

اگر چه در انتشار نشريه ناقوس با عدم                             
امکانات مختلف مواجه بوديم، ولی خداوند را            
سپاس می گوييم که توانستيم آنرا هر دو ماه                  

 .يکبار انتشار دهيم
 

خوانندگان بسياری از مطالعه اين نشريه برکت       
ما کارکنان اين نشريه تمام اين                 .  گرفته اند   

برکات را هديه ای از طرف خداوند عيسی                   
مسيح ميدانيم که شامل حال فرزندان خود کرده         

 . است
اين نشريه از طريق اينترنت در سراسر دنيا               

 .در اختيار خوانندگان قرار می گيرد
از تمام همکاران که در يکسال اخير در انتشار         
اين نشريه نقش مهمی داشته اند بسيار                               

 .سپاسگزاريم
اميدواريم که خداوند ما را در انتشار و توزيع             

اين آيه، قلب کتابمقدس است و حاوی           
هر کلمه آن     .  مهمترين پيام می باشد       

 :عظمت دارد
وی بزرگترين منبع            ":  خدا"

 .تمامی    نيکی هاست
محبت ":  اين قدر محبت نمود       "

 .در رفيعترين قله آن
بزرگترين پديده ای است که        ":  جهان"

 .می تواند مورد محبت واقع شود
دادن، بهترين جلوه محبت               ":  داد"

 .است
بزرگترين هديه  ":  پسر يگانه خود را    "

 .ای که می توان داد
يعنی بيشترين تعداد قابل          ":  هر که   "

 .تصور
ساده ترين شرط    ":  ايمان آورد "

 .ممکن
کسی که بينهايت قابل    ":  به  او  "

اعتماد است و ايمان به او هيچ         
 .مشگلی در بر ندارد

رها شدن از          ":  تا هالک نگردد         "
 .بدترين سرنوشت

بزرگترين شق در برابر               ":  بلکه"
 .هالک شدن

بزرگترين اطمينان، ملموس         ":  يابد"
 .است و فقط اميد نيست

حياتی که طوالنی     ":  حيات جاودانی  "
 .تر و بهتر از آن وجود ندارد

وقتی که پسر من شش ساله بود، از او         
پرسيدم که آيا اين آيه شگفت آور                     

به نظر من       !  ابدًا:  "او گفت   .  نيست
طبيعی است که يک           .  طبيعی است   

مرد ثروتمند، بخشش زياده بکند؛ در          
مورد خدا نيز تعجب آور نيست که                
چيزی کمتر از پسرش را به ما                         
ببخشد، و حياتی بجز حيات جاودانی           

 ." بدهد
  مه٨از کتاب رازگاهان 

                Devotional                                   ۱۶ آيه ۳يوحنا فصل “ .زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هالک نگردد، بلکه حيات جاودانی يابد”

                                                                              Newsاخبار  

٣صفحه  شماره هفتم  



                                                                    .Jesus’ Love in Me         .عشق مسيح در من

 :خدمات جهانی فارسی زبان

 .نشان دادن محبت عيسی مسيح به مردم ايرانی و افغانی: هدف

 .ميالدی۱۹۹۸: تاريخ تاسيس

 :نوع خدمات

آموزش کتاب مقدس و پرورش دادن خدمتگزارانی : آموزشگاه کتاب مقدس ايرانی و افغانی  -۱

 .  فروتن، حکيم، مطيع، بخشنده  و پر از روح خدا

 .فرستادن خادمين ايرانی و افغانی برای خدمت به هموطن خود -۲

 .تاسيس کليسا در جامعه مسيحی -۳

 .همکاری با ساير مسيحيان جهان -۴

 .پخش کتاب، ويديو، دی وی دی، کاست، سی دی و جزوات مسيحی -۵

 کمکهای انسانی به مردم ايران و افغانستان -۶

 خدمات جهانی فارسی زبان
Persian World Outreach, 

Inc. 

سعی می کردم در جلسات خانگی تعليم            .  استقبال جواب مرا می دادند       
آنها .  کتاب مقدس که در خانه دوستان مسيحی ام برپا ميشد شرکت کنم                  

. مرا به کليسای خود دعوت می کردند تا شهادت های ديگران را بشنوم                
دعوت دوستانم را به کنفرانسها می پذيرفتم و سعی داشتم که بيشتر کتاب             

 .مقدس و موعظه ها را بفهمم و آنها را بخوبی درک کنم
هر روز که    .  حدود يکسال سرگرم مطالعه و تحقيق در مسيحيت بودم               

ميگذشت عشق و عالقه من به عيسی مسيح زيادتر ميشد، زيرا که                             
تصميم گرفتم غسل تعميد         .  عيسی مسيح در قلب من ساکن شده بود                  

بگيرم، با اين که شوهر سابق من با اين تصميم مخالف بود ولی من که                     
تصميم خود را گرفته بودم هيچ چيز نمی توانست فکرم را نسبت به                          

روح و جسم من هر روز در خداوند عيسی مسيح                 .  خداوند عوض کند   
 .قويتر ميشد

خداوند را شکر می کنم که مرا با حقيقت روبرو کرد و زندگيم را                                
 .عوض نمود

ايمان دارم که او با ما ست و هرگز ما را تنها نخواهد گذاشت و تا به ابد                    
 آمين. با ما خواهد بود

در خانواده ای متوسط  بدنيا آمدم، تمام کارهای زندگيمان به خوبی               
 .در سن نوجوانی ازدواج کردم و سپس به آمريکا آمدم. می گذشت

خداوند به من فرزندی داد که از هر نظر فوق العاده است و برای                    
 .اين هديه از خداوند شکرگزارم

در تمام عمرم که مسلمان بودم همواره بدنبال گمشده ای می گشتم                  
بياد می آورم که همواره از خود         .  ولی هرگز آن را پيدا نمی کردم        

می پرسيدم، راستی خدا کيست؟ چرا ما بدنيا می آييم و بعد                                          
 می ميريم؟

از طريق دين اسالم نمی توانستم جواب بسياری از سئواالتم را                       
چند بار خداوند عيسی مسيح را در خواب ديدم که به طرق                   .  بدهم

در اوايل نمی دانستم کيست که به          .  مختلف با من صحبت می کرد        
 .خواب من می آيد

کم کم که زمان می گذشت عيسی مسيح خود را بيشتر و واضحتر                   
حس کردم اين عيسی خداوند است که در خانه              .  به من نشان ميداد    

 .مرا می زند و می خواهد در آن ساکن شود
وقتی با دوستان مسيحی خود صحبت می کردم، مرا راهنمايی                           

می کردند که چگونه کتاب مقدس را بخوانم و آن را هر روزه                           
 .مطالعه کنم

هر شب کتاب مقدس را با خوشحالی می خواندم و هر سئوالی که                    
آنها با   .  برايم پيش می آمد از دوستان مسيحی خود می پرسيدم                      

 
www.persianwo.org  
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