
 
 پيام  نيکو

 
  کليسای انجيلی شبان نيکو ءماهنامه

  هموطنان عزيزءويژه
 

 2 ءسال اول   شماره
 ٢٠٠٣                      سپتامبر                                                                                                                                                        

 
د ."اينک بر در ايستاده می کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او  ر خواهم آمد"

 )٢٠ آيه ٣کتاب مکاشفه باب (

 :دوستان گرامی، هموطنان عزيز
  
بی صبرانه منتظر   .  ستيم در خدمت شما عزيزان ه      پيام نيکو   ء دومين شماره  ءبا سالمی ديگر با ارائه      

 . کنيم  اين امکان را فراهم آورده است، خدا را شکر میپيام نيکوتماس با شما بوده  و از اينکه 
چنانچه دوستانی داريد که مايليد اين ماهنامه برای ايشان نيز ارسال گردد، لطفًا نام و آدرس آن                                   

ر خرسند خواهند بود تا پاسخگوی سؤاالت شما             کشيشان اين کليسا بسيا     .  عزيزان را برای ما ارسال فرماييد        
 .بوده، برای نيازهای روحانی شما دعا نموده،  در سفر زندگی و ايمان با شما همراه باشند

  
 .از ارتباط با شما خرسند و منتظر ديدار تک تک شما می باشيم

 .قرار است  عصر در مکان زير به زبان فارسی بر۵جلسات پرستشی اين کليسا هر يکشنبه ساعت  
 

University Presbyterian Church 
The Inn chapel 
4540 15th Avenue NE 
Seattle, WA 98105 

 
چنانچه مايل به دريافت رايگان انجيل يا کتابهای مسيحی ويا فيلم زندگی و تعاليم عيسی مسيح هستيد، لطفًا با ما                     

 .تماس بگيريد
 :راه های تماس با ما

  ١-٨٧٧ -٩اکليس) ١-٨٧٧-٩۵٣-۴۵٧٢(
org.info@Kelisa 

 :آدرس وب سايت کليسا
org.kelisa.www 

 
 

PAYAM e NIKOO (The Good Message) is the monthly letter of The Persian 
Church of the Good Shepherd in Seattle. It is published only in Farsi. If you would 

like us to send this to others, please write to us info@kelisa.org
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: پيام نيکوی اين ماه

   
 

 ويژگی منحصر به فرد کتابمقدس
 

 .سازد فرد می را منحصر به يی برخوردار است که آن      کتابمقدس از ويژگی
 طول مدت زمانی حدود يک        يک ملت در   ءنامه  است، شهادت "  نامه  شهادت"     کتابمقدس يک   
 آنان يکتاپرستی اکنون در     ءاين ملت همانا قوم اسرائيل است که به واسطه         .  هزار و پانصد سال   

کتابمقدس شهادت اين قوم است در مورد کارهايی که خدا در             .  سرتاسر جهان انتشار يافته است    
 .داد ميانشان انجام می

برای .  اش نوشته شده باشد       خانه ء که درگوشه       کتابمقدس فقط وحی ُمنَزل به يک نبی نيست          
گفت، ديگران يا شاهد ماجرا        کرد و با او سخن می         يی بر موسی نازل می       مثال وقتی خدا وحی    

که موسی بر فراز کوه سينا، ده فرمان            هنگامی.  را مشاهده کنند    توانستند بازتاب آن    بودند يا می  
. ديدند که کوه پوشيده از دود و آتش است             میکرد، قوم اسرائيل به چشم          را از خدا دريافت می     

ارتباط با    داد و هيچيک نيز بی      ها در خفا ُرخ نمی      هيچيک از اين اتفاقات و هيچيک از اين وحی         
راحتی مورد    شد به   به همين دليل، درستی يا نادرستی پيام يک نبی را می               .  وقايع معاصر نبود   

 .تحقيق قرار داد
نيست، "  حرف های خدا به انسان      "انيم بگوييم که کتابمقدس فقط        تو  تر، می        به عبارت ساده   

، شرح اتفاقاتی است که        )های انبيا   احکام نازله و نبوت     (های الهی      اين کتاب عالوه بر وحی       
لذا .  آمد  بسياری از اين رويدادها در همان زمان به نوشته درمی                .  شاهدش بودند "  يک ملت "

تورات موسی شرح رخدادهايی    .   گذشتگان را ندارد    ءمطالب کتابمقدس حالت افسانه و اسطوره      
بالهايی که بر مصريان نازل گشت، باز شدن دريا در            .  داد  است که در زمان نگارش روی می       

سوخت و از      اسرائيل، نزول احکام خدا بر موسی زمانی که کوه سينا در آتش می                       مقابل بنی 
مقابل چشم صدها هزار نفر از قوم        لرزيد، و هزاران رويداد ديگر، در          صدای رعد به خود می    

اگر موسی  .  اسرائيل رخ داد و نه فقط در تورات نوشته شد، بلکه سينه به سينه نيز منتقل گشت                   
 .شدند کرد، مشايخ قوم متوجه آن می در نوشتن آنها خطايی می

     انجيل نيز صرفًا حاوی تعاليم خصوصی مسيح به شاگردانش نيست، بلکه شرح معجزاتی                   
هزاران هزار نفر به دست او شفا يافتند و            .  گرفت  ه در حضور انبوه مردم صورت می        است ک 

بسياری از آنها به عنوان مدرک       .  ايشان برای دهها سال، شاهد زنده بر کارها و تعاليم او شدند              
به اين علت در انجيل آمده چون او در زمان نگارش               "  بارتيماؤس"نام  .  ها آمده است    در انجيل 

يا .  اش را به او بازگردانده است         توانست شهادت دهد که عيسی بينايی         ده بود و می    ها زن   انجيل
خوانيم که شخصی به نام شمعون قيروانی صليب عيسی را حمل کرد، نام او                 وقتی در انجيل می   

 .به اين دليل نوشته شد تا خوانندگان بتوانند درستی ماجرا را از او تحقيق کنند
 ...ادامه در صفحه بعد 
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 ادامه از صفحه قبل.. .

 
پولس، آن رسول برجسته و دلير عيسی              .  در خلوت رخ نداد      "  شهادت نامه  "     وقايع اين     
پادشاهی که در حضور او     ":  شد، فرمود   که در حضور بزرگان کشوری محاکمه می        مسيح، هنگامی 

ّطلع است، چونکه مرا يقين است که هيچيک از                             اين مقدمات بر او       به دليری سخن می گويم، از اين امور 
 مرگ و زنده شدن عيسی      ).٢۶:٢۶اعمال رسوالن   ."مخفی نيست، زيرا که اين امور در خلوت واقع نشد          

ها زنده    مسيح نيز در خفا واقع نشد، بلکه در مقابل چشمان شاهدانی که در زمان نگارش انجيل                  
 . بودند

م
)  

سانهاست، انسانهايی که گاه در       زنده و شخصی خدا با ان        ءعالوه، کتابمقدس شرح رابطه           به
شرح اين روابط که تحت الهام الهی          .  اوج ايمان و تقوا بودند و گاه در لغزش و ٌسست ايمانی                 

 . اراده و قصد متعالی خدا برای بشر استءاند، آشکار کننده نوشته شده
 

 ها و الهامات       توان به حق گفت که کتابمقدس کتابی است فراسوی وحی                              بدينسان، می  
ها و مزامير     حتی وحی .   زنده و شخصی خدا با انسانها        ءانتزاعی، کتابی است مبتنی بر رابطه       

را   محتوای آن .  آن نيز همه مرتبط به اوضاع و احوال معاصرين است              )  های روحانی   سروده(
 .زيستند مردم در طول پانزده قرن تجربه کردند و

از اين  .   طول يک هزار و پانصد سال        يک ملت است در    ء     کتابمقدس به راستی شهادت نامه    
 .فرد است جنبه، کتابمقدس در ميان ساير کتب مذهبی منحصر به

 

 
 

 برگزيده ای از کتابمقدس

يحضرت داود در ي و

" 
 پ

م
 و 

 .  م 
گردان ه  دل مرا 

مع   .  و نه به سوی 

  
ـ ط   و

 ک
 کـ
 نن

 ز
ر  . هان
خـود ب  بـه 

 ."مرا زنده ساز

 

 
دکی از مزامي  د چنين می فرما :ر خ
 

وز ي بــه  ر خــود . ای ط ـــام مــن ب ا  ــريق    خـــداونــد
ـت ا آخ ـ را ها ه خــواهــم داشـ س آن ــر نــگ ا بـه  .ــ  ت
ت گ اه خواهم داش را    را ن و شريعت تو بده  فهم

م به   ودآن خواهم ن خود حفظ .  را  تمامی دل
دان  ل بي ـ اوامـر خود سالک گر مـر ا در س

ی دارزيـرا م ه در آن ــ کـ ــ رغـبــت 
ادات خودمايل  ش  به

ط
 
 

ر رگ از را ــ ا دانچش ــ ـم   ديــــدن بـطالـت بــ ن ـمــ
ــ ه مـــرا  خ ـ از.   زنـــد سـ ــود  ـ ــريــق  در 

ش   خ ند ،ال  وي استوار کن ه  بر ب م  خود را
د پ . ـه  ه شــده  ر تــرس تــو س است بــه

کن  ترسم ازمن دورگ که   مرا ازآن می
ست ي . يرا   کوا داوريهای تو ن که
م وصايای به  تواشتياق دا

حس عـدالـت 
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ب :رگزيده ای از يک کتاب
 
 

 

 ر
  ". ه وی خيانت شده استد، اما در عين حال آن بوده ان

 .او را نمی شناسيم  آری او در ميان ماست، اما
 

از کتاب  برگزيده ا

  ماء نجات دهنده

 ارزشهای تاريخی انجيل های چهارگانه
 ژاک ژوميه: اثر

                              چنان

 "سياتل"                                                                                          کليسای انجيلی شبان نيکو   

 
 
 
 
 که نخستين واعظ عهدجديد عيسی را       با اين کلمات بود   ."  در ميان شما کسی ايستاده است که او را نمی شناسيد          "

در .  های فلسطين، برای شنيدن سخنانش گرد آمده بودند، معرفی کرد                 به جمعيتی که دررود اردن، پائين تپه          
زيرا حضور عيسی در    .  شخصی در ميان ماست که او را نمی شناسيم          :  سراسر قرون بعد نيز چنين بوده است       

 سنتهای کليسائی است که به نام او می باشد و يا به عنوان يکی از                ميان ما حضوری است ناشی از آوازه و نام،        
معهذا شخصيت او اغلب برای ما ناشناخته       .   کالم، عيسی نامی است آشنا     ءهای بزرگ تاريخ، خالصه     شخصيت

نام او در نظر ما عظيم است، اما چيزی جز يک نام نيست، نامی که فرهنگهای بزرگی از آن برخوردا. است
 دوستانش بءدر خانه"را بی حرمت نموده، حتی گاه 

ی 
 

 زندگی عيسی،

 
 به انضمام

 
 

.                                                              به مطالعه اين کتاب هستيد با ما تماس بگيريدکه مايل 
  شما بادء                                                                                          محّبت خداوند با همه
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