
 
 پيام  نيکو

  کليسای انجيلی شبان نيکو ءماهنامه
  هموطنان عزيزءويژه

 ٣  ءسال اول   شماره
 ٢٠٠٣                     اکتبر                                                                                                                                                         

 
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
  
س می کنيم بخشی از      هم تهيه و چاپ شد و کم کم داريم احسا           پيام نيکو   ءسومين شماره !  سالمی ديگر  
در طول يک ماه گذشته، با اشتياقی غير قابل توصيف، به انتظار اول اکتبر                          .   شما عزيزان هستيم     ءخانواده

 اين ماه با ماههای گذشته اندکی تفاوت دارد و کم کم دارد شکل                      پيام نيکو !  نشستيم و امروز، فرصتی ديگر      
، شهادت يکی از عزيزان هموطن را برايتان چاپ خواهيم          ازاين شماره به بعد، هرماه    .  بهتری به خود می گيرد    

شروع .  اين کار را با شهادت زندگی دوست و برادر بسيار ارجمند و محترمی به نام آقای کوروش ک                        .  نمود
دريافت شهادتها، نظرات و پيشنهادات شما عزيزان، مشّوق ما بوده، کمک شايانی در راستای                               .  می کنيم  

 .ی زبانان سياتل خواهد بود پارسءخدمتمان به جامعه
چنانچه دوستانی داريد که مايليد اين ماهنامه برای ايشان نيز ارسال گردد، لطفًا نام و آدرس آن                                   

کشيشان اين کليسا بسيار خرسند خواهند بود تا پاسخگوی سؤاالت شما                 .  عزيزان را در اختيار ما قرار دهيد          
 . سفر زندگی و ايمان با شما همراه باشندبوده، برای نيازهای روحانی شما دعا نموده،  در

 .از ارتباط با شما خرسند و صميمانه منتظر ديدار تک تک شما می باشيم 
 . عصر در مکان زير به زبان فارسی برقرار است ۵جلسات پرستشی اين کليسا هر يکشنبه ساعت  

 
University Presbyterian Church 
The Inn chapel 
4540 15th Avenue NE 
Seattle, WA 98105 
چنانچه مايل به مطالعه و دريافت رايگان انجيل يا کتابهای مسيحی ويا فيلم زندگی و تعاليم عيسی مسيح هستيد،                    

 .لطفًا با ما تماس بگيريد
 

                                            :مطا لب اين ماه
        پيام نيکوی ماه    
       برگزيده ای از کتابمقدس  
  ١-٨٧٧ -٩کليسا) ١-٨٧٧-٩۵٣-۴۵٧٢:   (تلفن رايگان»   معرفی يک کتاب خوب 
 org.info@Kelisa    :ای ميل»   زندگی) شهادت(داستان  
 org.kelisa.www    : وب سايت کليسا»    اطالعات عمومی  
 دولج 

 
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:
 

*

 
 

کتاِب مقّدِس مسيحيان چيست؟ چه نوع کتابی است؟ مطالبش چيست؟ محتوايش چه می باشد؟ چه کسانی                  
 در اين مقاله،      **آن را نوشته اند؟ در چه زمانی؟ آيا اين کتاب معتبر است يا مورد تحريف واقع شده است؟                             

 .ن سؤاالت پاسخ دهيمخواهيم کوشيد به اي
 

 
 می نامند، يعنی      Biblionدر زبان يونانی، آن را         .  می نامند »  کتابمقدس«کتاِب آسمانِی مسيحيان را        

 ). در انگليسیThe Bible(در زبانهای غربی نيز از شکلی از اين کلمه استفاده می کنند . »کتاِب عالی«
 

 
 . عهد عتيق و عهد جديد: از دو بخش عمده تشکيل يافته استکتابمقدس 

تورات و زبور و       «عهد عتيق همان کتابی است که نزد ايرانيان به تورات معروف است؛ گاه نيز                             
 .يهوديان می باشدء  کتب مقدسهءعهد عتيق در واقع مجموعه. ناميده می شود» ُصُحف انبيا

 ...  است که پس از ظهور عيسی مسيح نوشته شد کتب مقدس مسيحيانءعهد جديد نيز مجموعه
هايی که حاوی زندگی و تعاليم مسيح و نوشته های رسوالن او می باشد، عهد جديد را تشکيل                                  کتاب

معروف »  انجيل«اين کتاب ها که نزد ايرانيان مجموعًا به           .   جزء يا کتاب است     ٢٧عهد جديد شامل     .  می دهند 
جانفشانی عيسی مسيح   ء  نی می پردازند که خدا با بشر بست تا او را به واسطه             است، به شرح پيمان و ميثاق نوي      
 .بر روی صليب، رستگاری بخشد

پس از زنده شدن و عروج مسيح به آسمان، رسوالن اوپيام نجات بخشش را به نقاط مختلف جهان                                      
با مرگ خود بر صليب و زنده           خود را به جهان فرستاد تا            ءاين پيام اين بود که خدا پسر يگانه           .  می رساندند 

چندين سال پس از عروج مسيح، زمانی که         .  شدنش، راه بخشايش گناهان انسان و رستگاری او را فراهم آورد            
بسياری از مردم در نقاط مختلف جهان پيام مسيح را پذيرفتند، روح القدس رسوالن را هدايت فرمود تا آنچه را                     

بدينسان بود که بخشهای مختلف عهد        .   دادند، به نگارش در آورند       که تا آن زمان به صورت شفاهی تعليم می           
 .جديد به نوشته در آمد

 
 

همانطور که گفته شد، زندگی و تعاليم و کارهای عيسی مسيح، قسمت مهم پيام شفاهی رسوالن را                                
مت مهمی از عهد جديد را تشکيل        از اينرو، به هنگام نوشته شدن اين پيام نيز زندگی مسيح قس              .  تشکيل می داد  

انجيل . نام دارند» انجيل«اين کتاب ها .  کتاب به شرح زندگی و تعاليم مسيح پرداخته است۴در عهد جديد،  .  داد
 .»مژده«واژه ای است يونانی به معنِی 

 روح القدس چهار نفر از رسوالن و پيروان برگزيده را مقرر فرمود تا زندگی عيسی مسيح را از چهار                   
هريک از اين چهار نفر، انجيل خود را خطاب به گروه خاصی                     .   تحرير در آورند     ءديدگاه مختلف به رشته     

متی کتاب خود را برای مسيحيان يهودی نژاد نوشت و به همين علت، در آن بر پيشگويی هايی که در                       .  نوشتند
َمرُقس .  ود معرفی کرده است     مورد مسيح در عهد عتيق آمده بود، تأکيد گذارده و او را همان مسيحای موع                        

 عمل  ءبه همين علت، می بايست مطالب خود را مطابق با روحيه            .  همان مطالب را برای مسيحيان روم نوشت       
گرای رومی ها می نوشت و از بيان نکات فلسفی اجتناب می ورزيد و لوقا با هدايت روح القدس انجيل خود را             

يوحنا نيز انجيل خود   .  جهت تأکيد زيادی بر تعاليم مسيح گذاشت      برای يونانی های فلسفه دوست نوشت و از اين          
 ظاهری جسم او    ءرا برای تمام مسيحيانی نوشت که مشتاق بودند شخصيت وهويت واقعی مسيح را ازپس پرده                

از اين رو او بر بخشهايی از زندگی و تعاليم مسيح را تأکيد می گذارد که الوهيت و پسر خدا بودن او                         .  بشناسند
 .شان می دهندرا ن

 

 
بسياری از وقايع زندگی مسيح و تعاليم او در هر چهار انجيل نقل شده اند، اّما در بعضی از انجيل ها                           

برای .  برخی وقايع نيز منحصرًا در يک انجيل ذکر شده است               .  اين مطالب با تفصيل کمتر يا بيشتر آمده اند             
 باالی کوه مسيح، در انجيل های        ءيا موعظه .  ه فقط در انجيل لوقا آمده است        مثال، شرح توّلد يحيای تعميد دهند      

نهايتًا وقتی مطالب هر چهار      .  متی و لوقا نوشته شده، اما لوقا آن را به صورت خالصه تر ضبط کرده است                      
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در به اين ترتيب،      .  انجيل را کنار هم می گذاريم، شرح کاملی از زندگی و تعاليم مسيح به دست می آوريم                            
خود را در ميان خوانندگان و مخاطبين نخستين در آن روزگار           ء  ضمن اينکه هريک از اين انجيل ها هدف اولّيه        

. عملی می ساختند، برای دوره های بعدی نيز تصوير تمام قدی از عيسی مسيح نجات دهنده به دست می دهند                       
 . نفر تحت الهام الهی آن را نگاشتندرستگاری انسان يکی است، اّما چهار ء نتيجه آنکه انجيل يعنی مژده

 ۵٠نگارش عهد جديد از حدود سال          .  در حدود نيمی از حجم عهد جديد را انجيل ها تشکيل می دهند                   
 اول پولس     ءطبق نظر محققين، نخستين جزئی از عهد جديد که نوشته شد احتماًال رساله                        .  ميالدی آغاز شد    

 يوحنا نيز   ءآخرين کتاب عهد جديد، يعنی مکاشفه       .  است)  روزواقع در يونان ام    (رسول به کليسای تسالونيکی       
به اين ترتيب، نگارش عهد جديد حدود چهل سال به طول              .   ميالدی نوشته شده است     ٩٠احتماًال در حدود سال      

 .انجاميده است
  مسيحیءکانون انديشه: مأخذ* 

 . بررسی اعتبار کتاب مقدس در ماه آينده به چاپ خواهد رسيدءمقاله** 

 
 برگزيده ای از کتابمقدس

 :عيسی مسيح فرمود
 )١:١۴انجيل يوحنا ( .به من ايمان بياوريد

 

»شفای دو کور«  
 

 !"پسرداودا بر ما ترّحم کن: " در عقب او افتاده گفتندو چون عيسی از محلی می گذشت، دو کور فريادکنان
 :و چون به خانه درآمد، آن دو کور نزد او آمدند، عيسی بديشان گفت

  

 
 
در ساعت چشمان ايشان را لمس کرده " بلی، خداوندا"گفتندش " آيا ايمان داريد که اين کار را می توانم کرد؟ "

 )٢٩-٢٧:٩انجيل متی (." بر وفق ايمانتان به شما بشود: "گفت

 
 معرفی يک کتاب خوب

 
 " داستان زندگی جانی اريکسون          "که در کتاب            همانطور      

 گردن به      ءاثر يک سانحه از ناحيه          در "  جانی"مشاهده خواهيد فرمود     
ايمان تزلزل ناپذير او به خداوند                   پايين به طور کامل فلج شد، اما                
و تحکيم روحی خود وی گشت، بلکه        عيسای مسيح، نه تنها باعث تقويت      

 . فر در سراسر گيتی شده استن ميليونها    ءتا امروز تشويق کننده          
 

 
 
 
 

توسط ناشر در اختيار اين کليسا تعداد محدودی از اين کتاب 
 .قرار گرفته است، چنانچه مايل به دريافت يک نسخه از اين کتاب هستيد، با ما تماس بگيريد

 3



 شهادت زندگی يک هموطن
  خداوندءاراده

 
 سال  ٣۵که از نقطه نظر زمانی دست کم           (بسيار دشوار است که سير يک زندگی پر فراز و نشيب را             

 ءاز سوی ديگر، امروز که از دريچه        .  در چند سطر خالصه کرد     !)   سال بوده است    ٧٠است ولی در نظر من       
 . خداوندءاراده: آن دو کلمه عبارتند از . را خالصه کنم کنم، می توانم در دو کلمه آن زمان به آن نگاه می
تنها سه سال زمان نياز بود تا پدر و         .  پدرم بهايی است  .   متولد شدم   از مادری يهودی   ١٣۴۶من در سال    

 ء خانواده ءدوران کودکی و نوجوانی در سايه     .  مادر من به اشتباه اين وصلت ناجور پی ببرند و از هم جدا شوند               
 ءميراث اين دوره، با همه       .  مادری و تعاليم شکسته و بسته يهوديت، بدون آگاهی از چيستی آنها سپری شد                        

 .تالشهايی که برای رسيدن به يک پاسخ قاطع و نهايی کرده بودم، سالها بعد در سرزمينی ديگر به بار نشست
ها    اقليت ءبه دليل وجود يک حکومت اسالمی در ايران، دشواری های آشکار و نهان بسياری برای همه                

 "چه دينی داری؟  "ن پرسش که     آمدم، همواره در پاسخ به اي        وجود دارد و من که حتی اقليت هم به شمار نمی             
پيش از پايان تحصيل در        .حقيقت آن است که خودم هم برای خودم پاسخی نداشتم               .  گرفتم  موضعی منفعل می   

يعنی در خانواده ای متوّلد شده بود        .  که همسرم نيز شرايطی مشابه من داشت         دانشگاه ازدواج کردم و عجب آن      
کم، ده سال از عمرم را به خدمت در داخل کشورم  دست. داده بودندکه سالها پيش از يهوديت به اسالم تغيير دين       

در کسوت يک معّلم، يک نويسنده کتابهای فّنی، برنامه نويس کامپيوتر و باالخره يک برنامه ريز                          .  پرداختم
 . کتابهای درسی

 يهودی در ايران و اتهام واهی جاسوسی به نفع                  ١٣گيری     ميالدی با دست     ١٩٩٨سرانجام در سال      
ها مّطلع شدم که تعدادی از         زمانی پس از دستگيری     در کوتاه .  اسراييل، عصر تازه ای در زندگی من آغاز شد          

طولی نکشيد که وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران فشار            .  بستگان وآشنايان فاميل در ميان آنها هستند         
هم در ميان قربانيان اين برنامه خود         را آغاز کرد و در اين رهگذر من و برادرم              "  يهوديان نامريی "بر ساير   
راهی .  دوران وحشتناکی بر هر دوی ما گذشت ولی برآن نيستم که به ذکر آن مسائل در اينجا بپردازم                 .  را يافتيم 

که به قصد مراجعه به سازمان پناهندگان وابسته به سازمان ملل                درحالی.  جز خروج از کشور باقی نمانده بود        
 را مقابل سفارت آمريکا ديدم، با اصرار دوستی که همراه من بود به سفارت رفتم و                       رفتم، خود   در آنکارا می  

در .   شناسنامه و يک جلد از کتابهايم            ءتنها مدارکی که داشتم عبارت بودند از ترجمه               .  تقاضای ويزا کردم    
 .چيز حاکم است  خداوند بر همهءکه بدانم اراده و نقشه سفارت پاسخ مثبت گرفتم، بی آن

که رسم ديرين حل مشکالت در کشور ما        (  ام با کمک تنی چند از دوستان و پرداخت مبلغی پول             سرانج
در منزل دوستی اقامت کردم و به دنبال            . ميالدی ايران را به سوی آمريکا ترک کردم            ٢٠٠١در سال    )  است

دانستم مراجعه  یبه هرکجا که م.گشتم راهی برای اقامت در آمريکا و سرانجام ملحق شدن همسر و دو پسرم می        
های انسانی،    نااميدی تنها محصول اين تالش    .  بود"  سياتل"ايالت واشنگتن در    ........  نخستين آنها انجمن    .  کردم

 .بدون مراجعه به ذات يکتای او، بود
 را در يک        "کليسای انجيلی شبان نيکو       " جشن نوروز        ءعيد نوروز در پيش بود و من اعالميه                 

اين .  ور در اين جشن مرا هرچه بيشتر به مقصدی که می بايست برسم نزديک کرد                حض.  فروشگاه ايرانی ديدم  
 .يک گام بلند بود، به سوی او

پايان و تالشش در کار خدا، همراه با لبخندی مهرآميز، مرا              هميشه ديدن برادر منصور با آن انرژی بی        
و سومين و مهمترين هديه،      !  م گرفتم که در آن شب من ابتدا دو هديه ه            عجب آن .  اندازد  به ياد جشن نوروز می     

با کمک برادر منصور، شبان کليسا، و ساير اعضای           .   ايمان به مسيح يافتم     ءبود که در نتيجه   حيات دوباره ای    
 ء پايان همه    ءها، و نقطه       پرسش  ءکليسا، زندگی بسيار بهتر شد و درهمين دوره بود که سرانجام پاسخ همه                        

صد .  ام را با نور حضورش روشن کردم        زندگی.  ه عيسی مسيح اعتراف کردم    جستجوهايم را يافتم و به ايمان ب       
 ...های انسانی همواره در کارند ولی  البته که ضعف

 
 !حّد است فيض او بی

 کنندگان بخشايش دارد، بر توبه
 و هماره آغوشش باز است تا بپذيرد،

 . بدون شرط و در نهايت مهرورزی 
 

 . از حال و تا ابداآلباد. خدمتش هستمسپاس باد او را که امروز مشغول 
   .                                                 خادم خداوند و برادر شما در مسيح عيسی؛ کورش ک

٢٠٠٣سپتامبر                              
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 :اطالعات عمومی

 "ايران ما" 
 

 گونه ای هنوز اخبار ايران به گوشتان می رسد،            حتمًا به !  نمی دانم چند مدت است که از ايران خارج شده ايد             
 استان است؟    ٢٨ولی آيا شنيده ايد که در تقسيمات کشوری ايران تغييراتی رخ داده، و کشور ما حاال دارای                           

به هر حال اين نقشه، می تواند کمک         !  هنوزهم خراسان پهناورترين استان است، ولی تا به کی؟ مطمئن نيستيم            
 .ودمان و نيز آموزش فرزندانمان باشدخوبی برای يادمان خ

 

 
 

 ءهدر نيم آر) هفدهمين آشور جهان( آيلومتر مربع وسعت ١٦٤٨١٩٥ايران با عزيزمان، آشور 
 .  آسيا قرار داردءه و در قاری شرقءه، نيم آریشمال

 :  آنها با ايران عبارتند ازک مشتریهمسايگان ايران و طول مرزها
 .  آيلومتر١٢٠٦ و ترآمنستان ٤٠، ارمنستان ٧٦٧؛ آذربايجان شمال       
 .  آيلومتر٩٧٨ و پاآستان ٩٤٥؛ افغانستان شرق       
 .  آيلومتر١٦٠٩ عراق و ٤٨٦؛ ترآيه غرب      

  ايران یآوه ها

 آالداغ، بينالود،    ز، علمدار، سهند، سبالن، طالش، قافالنكوه، البر             (:ی شمال یرشته آوه ها )١
آه .   متر ارتفاع است    ٥٦٧١ با    دماوند  ءه اين آوه ها قل     هترين نقط بلند)  هزارمسجد، قره داغ 

 .  آيدی ايران به شمار مءهبلندترين نقط
 ، پشتكوه، اشتران  ی، الوند، بختيار  ی داش، چهل چشمه، پنجه عل  یسار  (:ی غرب یرشته آوه ها )٢

 . رد متر ارتفاع دا٤٤٠٩ است آه دنا ءه اين رشته آوه قلءه بلندترين نقط) آوه و زردآوه
 )سپيدار، ميمند، بشاگرد و آوه بم پشت(: ی جنوبیرشته آوه ها )٣
 )آرآس، شيرآوه، آوهبنان، جبال بارز، هزار، بزمان و تفتان          (:  ی و شرق   ی مرآز یآوه ها )٤

 .  متر است٤٤٦٥ با ارتفاع هزار اين آوه ها آوه ءهبلندترين نقط

 معيت ونژاد ج
 ميليون نفر خواهد     ٨١ به بيش از       ٢٠١٥ ايران تا سال        سازمان ملل متحد جمعيت      یدر گزارش توسعه انسان    

 ١٩٧٥ آه اين ميزان در سال       ی ميليون نفر رسيد در حال     ٦٧ به بيش از     ٢٠٠١جمعيت ايران در سال     !!!  رسيد  
 .  ميليون نفر بوده است٣٣در حدود 

 . استآمده و غيره بوجود کاقوام مختلف عرب، تربا  ها، ینژاد مردم ايران از درهم آميختن آرياي
 

 ايران زبان ها و گويه های مختلف در
 

لطفًا برايمان بنويسيد که هموطنان ما در             .  پاسخ به اين بخش را به شما خوانندگان محترم محّول می کنيم                       
به کسی که بيشترين و صحيح       .  صحبت می کنند  ...)  مثل ترکی، گيلکی و      (قسمتهای مختلف به چه گويه هايی        

 . ارزنده ای تقديم خواهيم داشتءيزهترين پاسخ را بدهد، جا
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 جدول:

   
 

 ج س  ط  ز  د گ ش ب  ذ چ ی س ز  خ  ن  ر  ف  گ ط

س  ب  ت  د ص ظ ض ع ی س ث  ز ط چ ج ض ن س  ک

و  ی  ن ت  ق  ر  ط ص ح ی  ه خ ل ت ر ن و ر ش 

ر   ص  ح ق  ط  س  ض ف ل ل خ ج ک ض گ  ج ل ح ا 

ع   ط  ق  ز  م  ن ظ ع ص ی ث  ر گ ش  خ  ا ب ی ف 

ا   غ  ث گ  ض  ی  ج ح غ  ا ب چ ط ظ ث  ت  و  م ث 

ل   ث  ص ص  ث  ک  خ چ ض  م  ز  ر ف ی ی ک چ  ب ض 

م   گ   ز ت  ق  و  ظ گ ظ ا ظ ی  و ف ت م ی ا ل 

ش ذ ز ظ ف گ ت ک ح ج س  ق خ ز ض ه چ ز ظ
 

 :دوستان عزيز
 زيبائی در جلوی چشمان ء زير را بيابيد و رنگ کنيد تا کلمهءدر جدول باال کلمه های پررنگ شده 

 .  جواب باشيد، حتماً  جايزه دريافت خواهيد نمودءچنانچه شما يکی از دونفر اول ارسال کننده .شما نقش ببندد
 .می جهات شامل باال و پائين، چپ و راست و يا نيز موّرب چيده شده باشندتوجه داشته باشيد که حروف ممکن است در تما* 

 
 

 )١٢:٨انجيل يوحنا (!" هستم نورعالممن : "عيسی مسيح فرمود )١

 )٧:٢تسالونيکيان ١(.  بسرمی برديم، مثل دايه ای که اطفال خود را می پروردماليمتدرميان شما به  )٢

 )١٧:١١ل سليمان امثا(.  به خويشتن احسان می نمايدرحيممرد  )٣

 )٨:۵افسسيان (.  رفتار کنيدنورچون فرزندان  )٤

 )٢٣:۶روميان (.  است، اّما نعمت خدا، حيات جاودانی در خداوند ما عيسی مسيحموتمزد گناه  )٥

 )١:٢٧مزمور داود (.  من استنجاتخداوند  )٦

 )۴۴:۵انجيل متی (.  بطلبيدبرکتبرای لعن کنندگان خود، : "عيسی مسيح فرمود )٧

 )١٨:١ قرنتيان ١(.  قوت خداستبصليذکر )٨

 )٣١:١۶الويان (.  ، آرامی برای شماستسبت )٩

 )٢٣:١٩امثال سليمان (.  خداوند مؤدی به حيات استترس )١٠

 را خوردند، چنانکه مکتوب است که از آسمان بديشان نان عطا کرد که مّنپدران ما در بيابان  )١١

 )٣١:۶انجيل يوحنا (. بخورند

 )١۶:۵افسسيان (."  را دريابيد، زيرا که اين روزها شرير استوقت: "ند کهکالم خدا به ما توصيه می ک )١٢

 )١١:١٠انجيل يوحنا (!" هستم نيکومن شبان : "عيسی مسيح فرمود )١٣
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