
 
 پيام  نيکو

  کليسای انجيلی شبان نيکو ءماهنامه
  هموطنان عزيزءويژه

     ۶ءسال اول   شماره 
 ٢٠٠۴       ژانويه                                                                                                                                                                             

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

 )٢٠ آيه ٣کتاب مکاشفه باب (

 :دوستان گرامی، هموطنان عزيز
 ميالدی را تبريک     ٢٠٠۴  فرا رسيدن  سال    !  پيام نيکو با سالمی گرم خدمت تک تک شما خوانندگان             

عرض نموده از درگاه خداوند مهربان سالی پر از يرکت، رحمت و راستی برايتان آرزو داريم و دعا می کنيم تا                        
باشد که سال نو، سال        .  حضور ملموس وی پيوسته با شما بوده، شما را در هر امری هدايت و رهبری نمايد                           

 .يان عزيزو باالخره  سال نو، سال نزديک شدن دلها به خالق باشدسالمتی و شفا، سال اتحاد و يکدلی ميان ايران
جا دارد در اينجا از شما خوانندگان عزيز که با حضور خود به جشن عيد ميالد مسيح باعث تشويق و                           

ها و مراسم اين کليسا و مخصوصاً           اميدواريم شما را درساير جشن    .  دلگرمی ما در اين خدمت شديد، تشکر نماييم       
 .پرستشی يکشنبه ها مالقات نماييمجلسات 

چنانچه دوستانی داريد که مايليد اين ماهنامه برای ايشان نيز ارسال گردد، لطفًا نام و آدرس آن عزيزان                    
کشيشان اين کليسا بسيار خرسند خواهند بود تا پاسخگوی سؤاالت شما بوده، برای                   .  را در اختيار ما قرار دهيد       

از ارتباط با شما خرسند و صميمانه .ه،  در سفر زندگی و ايمان با شما همراه باشند  نيازهای روحانی شما دعا نمود    
 عصر در مکان زير به         ۵جلسات پرستشی اين کليسا هر يکشنبه ساعت              .منتظر ديدار تک تک شما می باشيم

 .زبان فارسی برقرار است 
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) ١-٨٧٧-٩۵٣-۵۴٧٢:   (تلفن رايگان»                زندگی) شهادت(داستان  
 org.info@Kelisa    :ای ميل»         بم ءيادمان زلزله 
 org.isakel.www    : وب سايت کليسا»      جدول 

 
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

 ! سال نو مبارک
 

 نزديک شدن سال نو، به دنبال خريد             ءاز اوسط زمستان بيشتر مردم به بهانه          !  يادش بخير اون روزا      

. همه چيز و همه جا حال و هوای ديگری داشت         .   خانگی بودند  ءلباس و خانه تکانی و پختن شيرينی های خوشمزه        

دست کم سيزده . لو از معنويت و بهانه ای برای تجديد و تحکيم روابط بود         سال تحويل برايمان لحظه ای مم      ءلحظه

روز وقت داشتيم که با ديد و بازديد و رفت وآمد ديداری تجديد کنيم، دلی بدست آوريم و يا رابطه ای را مستحکم                          

بازی کردن بودند   کوچکترها با اشتياق تمام به دنبال آجيل و شيرينی خوردن و              !    يادش بخير اون روزا   .  ترنماييم

و بزرگترها نيز با دادن اسکناسهای تانخورده ونو، کوچولوترها را دربرکتی که ازخدا يافته بودند شريک می                           

اون روزها و خاطرات شيرينش برای خيلی از ما به گذشته پيوسته، در حاليکه برخی ديگر به ياد ايران                      .    کردند

ين منازل و درختان و امثال اينها بوی سال نو را به منازلشان می              و اون روزها، کمی تميزکاری می کنند و با تزئ         

 . آورند

آنچه که می توانستيم     .  فرصت برای پارسال به اتمام رسيد      .   هم تمام شد و به تاريخ پيوست         ٢٠٠٣سال  

ه از ايمان   نشأت گرفت  خيلی از ما توانستيم با ايمان و اعمال        .  کاشتيم و حال بايد مهيا شويم تا در سال جديد بکاريم            

خيلی ها  .  الهی خود، سال گذشته را برای خود و نيز برای جامعه ای که در آن زندگی می کنيم، زيباتر نماييم                              

 مقابل خيلی از ما        ءولی همچنين در نقطه     .  توانستند دست نيازمندی را بگيرند و يا پای سستی را نيرو بخشند                     

صًال متوجه نشديم به عنوان يک عضو در جامعه نيز                 خود بوديم که انگار ا        ءآنچنان غرق در زندگی روزمره       

 :پنداری به کلی از ياد برده بوديم که. وظايفی برعهده داريم

 بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش زيک گوهرند

 شهرستان بم جدی است و هرچه          ءبا چنين زمينه ای چه نيکوست به ياد آوريم که هنوز بحران زلزله                   

نياز بسيار وسيع است و مطمئن هستم که هريک از ما سهمی در                    .  جدی تر نيز می شود      زمان برآن می گذرد       

خوب است به ياد داشته باشيم که اگرچه        .    زده خود داريم    ارتباط با اين واقعه دردناک و مرتبط با هموطنان زلزله          

ن و شريک     به اتمام رسيده است ولی فرصت زيست           ٢٠٠٣فرصت برای زندگی و خدمت به همنوعان در سال               

چيزهای کهنه  :  "کتاب مقدس می فرمايد     .   تازه شروع شده است       ٢٠٠۴نمودن ديگران در شادی ها برای سال             

خيلی از ما ممکن است درافسوس، ای کاش بيشتر قدرعافيت را می                "  .چيز تازه شده است      درگذشت، اينک همه  

 و ای کاش های بسيار ديگر زندگی           ای کاش پارسال آن حرف را نمی زدم و دل دوستم را نمی شکستم                   .  دانستم

به ياد  .  کنيم، ولی عيسی مسيح آمد تا انسانها در گذشته و اندوه آن زندگی نکنند بلکه شادی و حيات جاودان بيابند                       

عزيزان در  .  داشته باشيم که سال جديد يعنی فرصتی دوباره، سال جديد يعنی سال بياد آوردن و اطاعت از خدا                         

 لحظاتی بينديشيم و با اندکی تفکر به ياد آوريم که چه کارها را می بايست به عمل می                                  اين ابتدای سال بياييد     

 . آورديم که از آنها غافل شديم وبه هر دليلی نتوانستيم آنها را انجام دهيم

در حالی  .   سال آخر زندگيشان در اين سوی ابديت بود         ٢٠٠٣هموطن مقيم َبم، سال     ٠٠٠/٣٠نزديک به   

 يا کسانی را داشتيم که به ايشان سال نو را تبريک بگوييم، ولی عده ای از هموطنان                                   که برخی از ما کسی        
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در چنين شرايطی که بسياری از      .  عزيزمان، در اين ايام در ماتم از دست دادن عزيزانشان در اندوه بسر می برند               

با نوشتن چند خط ابراز       هموطنان ما در اندوه و ماتم بسر می برند، بسيار شايسته و بجاست که هرکدام از ما                            

 . همدردی و محبت اين عزيزان را در سفر زندگی همراه شويم

 "ماتم کنيد با ماتميان: "عيسی مسيح می فرمايد

 
 

 نشهادت زندگی يک هموط
 

 مسلمان به دنيا آمدم که پای بند به اجرای اصول اسالمی به صورت اجباری نبود، تا                       ءدر يک خانواده  
پس از سپری شدن چند سال از انقالب اسالمی، تصميم             .   سالگی خودم عالقه مند به نماز و دعا شدم            ١٧در سن   

 اعتقاد داشتم ولی کم کم بر اثر مشکالت           در چند ماه اول از ورودم به اروپا، هنوز به خدا              .  گرفتم به اروپا بروم    
بسيار زياد و فشارهای روحی درآن کشور، خدا را به کلی فراموش کردم و بعد از دو سال اقامت پر دردسر در                           

 . خارج، با همسرم ازدواج کرده، که ايشان هم اعتقادی به خدا نداشت
 

در خواب ديدم   .  خواب بسيار بدی ديدم    اولين فرزندمان را باردار شدم و در آخر ماه ششم بود که شبی                   
زدم   که بسيار مريض هستم، در همان حال می ديدم که ُمرده ام و بچه ام را نديدم و هر دری را که با نگرانی می                           

با ترس و   .  همسرم را ديدم که تنها و غمگين نشسته است        .  بسته بود ولی وقتی آخرين در را کوبيدم، آن در باز شد            
 روز بيشتر از آن خوابم       ١٠ولی  .  ار شدم و از اينکه آن فقط يک خواب بود، خوشحال شدم              نگرانی از خواب بيد   

بر اثر فشار خون باال، جان . دکتر مرا به بخش جراحی سريع بيمارستان فرستاد. نگذشته بود که حالم بسيار بد شد      
عمل به هوش آمدم و      روز بعد از     .  هردوی ما در معرض خطر جدی قرار گرفته بود و مجبور به سزارين شدم                  

يک نصف روز تقريبًا حال من خوب بود که            .  متوجه شدم که نوزادم را به بيمارستان کودکان منتقل کرده بودند              
 روز تمام بيهوش بودم و فقط گاهی وجود              ٣.  دوباره بر اثر فشار خون باال به بخش مالقات ممنوع منتقل شدم                  

خواب ديدم که چند نفر در اطرافم هستند و يکی از آنها سؤال               کردم تا شب سوم دوباره در          همسرم را احساس می   
خواهم همسرم را ببينم، ناگهان ديدم         کرد که آيا دوست داری با ما بيائی؟ همان لحظه از ترس جواب دادم که می                    

وقتی خوابم را برای    .  کردم که حالم خوب است      از خواب بيدار شدم و حس می       .   همسرم است  ءکه سرم روی شانه   
 ."خدا تو را دوباره زنده کرد، چون دکترها تو را جواب کرده بودند: "م تعريف کردم، او گفتهمسر

: و ادامه داد   "  بچه در بيمارستان کودکان داخل دستگاه است           :  "حال بچه را از همسرم پرسيدم، گفت           
 آلومينيوم پيچيده،   وقتی بچه را در دقايق اول ديدم، از تعجب خشکم زده بود، او بسيار کوچک بود و او را الی                        "

ولی من ترسيده   .  دکتر به من گفت که دستم را داخل دستگاه نموده، پسرمان را لمس کنم               .  در دستگاه گذاشته بودند   
بودم، ولی با اصرار دکتر دستم را داخل دستگاه کردم و وقتی انگشت شستم را توی دست کوچکش گذاشتم، او                            

يبی به من روی داد که وجود خدای بزرگ را احساس کردم، خدايی             د رهمان حال احساس عج    .  آرام آنرا فشار داد   
من نيز به همسرم گفتم      .   خود ابراز پشيمانی کرده، توبه نمودم       ءهمان موقع از افکار گذشته     .  زنده و قادری مطلق   

  .وقتی به هوش آمدم و خداوند زندگيم را در خواب و بيداری به من نشان داد. که من نيز احساس او را داشتم
بعد از يکماه، خداوند پسر کوچولوی ما را پيش خود برد و در اين ماجرای تولد زودرس، وجود خودش                    

 . زندگيمان آموختءرا نشان داد و درس بزرگی به من و همسرم برای آينده
ای باهوش،    بچه!  ای می دهد     قبل ازاينکه برای بار دوم باردار شوم، از خداوند خواستم اگر به ما بچه                   

که پزشکان     ماه بعد به کمک خداوند در حالی        ٣.  سالم ببخشد که بتواند در راه خودش به جامعه خدمت کند            قوی و   
زير نظر پزشکان . احتمال تکرار همان مريضی و خطرش را به من قيد کرده بودند، دوباره منتظر فرزندی بوديم

 هيچگونه  ء مطالعه ء داشتم و نه اجازه        مالقات ءنه اجازه .   ماه قبل از تولد بچه در بيمارستان بستری شدم                 ٣و  
فرزند دوممان سالم و قوی و به نظر خيلی            .  خداوند صبر و تحمل عجيبی به من داده بود           .  مطبوعات و نشريات  

در اين مدت هنوز زندگی ما در         .  باهوش به دنيا آمد، بعد از دو سال و نيم ديگر، خداوند به ما دختری هديه داد                       
تر و بدون هيچ      گذشت و بر اثر فشارهای روحی و اجتماعی، روز به روز خسته                می اروپا به همان روال خودش    

 . داديم اميدی به آينده زندگی را ادامه می
يکسال پس از ورودمان به کانادا  .  نيم داشتند که راهی کانادا شديم       و  پسرم حدود پنج سال و دخترم دو سال       

با ).  عيسی مسيح   (Jesusميدانی خدا يک پسر دارد به نام          مامان  :  " سال داشت به من گفت      ۶زمانيکه پسرم فقط     
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کردند و خدا را       خدا آن زمانهای قديم که مردم خيلی گناه می            :  "ادامه داد »  دانی؟  تواز کجا می   «:  تعجب پرسيدم 
همه اطالعات را     از کجا اين  «:  سؤال کردم ."  باور نداشتند، روح خود را به زمين فرستاد تا مردم را نجات دهد                 

: پرسيد»  .مادرجان ما مسلمان هستيم   «:  گفتم."  گويم  دانم، برای همين است که به شما هم می          می:  "گفت»  دانی؟  می
هميشه برايم اين سؤال بود که راجع به مسيحيت از کجا اين مطالب را آموخته؟ ما هنوز                    "  ...  مسلمان يعنی چه؟  "

 . در اين مدت کم در کانادا به هيچ شخص مسيحی آشنا نشده بوديم
پس از  .  بعد از چند روز پسرم اصرار داشت که به کليسا برويم و بايد بهترين لباسهايمان را هم بپوشيم                      

مدتی کوتاه پس از اينکه شروع کرديم در جلسات           .  چند ماه اصرار هر يکشنبه او، تصميم گرفتيم به کليسا برويم             
ر عيسی مسيح پيدا کرده بودند و اعتماد            کليسايی شرکت جوئيم، مدتی بعد، هردو فرزندمان رشد بسيارخوبی د               

همين مسئله باعث شده بود که من و همسرم نيز بيش از پيش به                       .  بسيار قوی درعيسی مسيح است يافته بودند          
نمودم   يک غروب که شب شکرگذاری بود در دعا از خداوند التماس بسيار می                      .   خويش بگرديم   ءدنبال گمشده 
در .  خواستم که راه درست و حقيقت را به من نشان بدهد               دوست دارم و می    کردم که عاشقانه خدا را      واحساس می 

و .  نظرم را جلب کرد   »  )اشتياق برای خدا    (۶٣مزمور  «مقدس را باز کردم       ضمن دعا و راز و نياز با خدا، کتاب        
کردم به    با احساس اينکه خدا را حس می       .  دهد  وقتی مزمور داود را خواندم، خدا را شکر کردم که جواب مرا می              

 روز  ٣گويد تو     شنوم که ايستاده ام و او می          خواب رفتم که دوباره خواب ديدم، که اين بار صدای خداوند را می                 
اين جمله را سه بار تکرار کرد و هربار من به ميان جمعيت رفته، ايشان را دعوت                               .  پيش غسل تعميد گرفتی     

 روز پيش غسل     ٣ کماکان جمله باال را تکرار می کردم که              نمودم که به کليسا آمده و راه حقيقت را بيابند و                می
 . تعميد گرفتم

کردم تولد ديگری پيدا کردم و به قدری خود را                احساس می .  روز بعد از خوابم، انرژی خاصی داشتم         
گذرد و از     ام می    سال از شروع زندگی روحانی      ۴اآلن  .  روم  کردم که گويا در هوا راه می          سبک بال احساس می    

 .  به بعد زندگی ما رنگ و روشنايی گرفت و هرلحظه مان پر است از اميد به خدا و آيندهآنروز
از عيسی خداوند سپاسگزارم که دعاهای مرا جواب داده و به فرزندان ما برکت و توانايی اعطاء نموده                    

يا جمع   دن ء روز روزه گرفت و مقداری پول برای کودکان گرسنه               ٣١ سالگی به مدت       ١٠پسرم در سن      .  است
 سال دارد، با نوشتن مطلبی، معلم خود را تحت تآثير قرار داده و از او در مورد                                 ١٢امسال که    .  آوری کرد 

 . چگونگی کمک نمودن به کودکان گرسنه سؤال نموده و تقاضای راهنمايی کرده بود
دايت      از عيسی خداوند سپاسگزارم، که دعاهای مرا جواب داده است و اميدوارم در اين راه با ه                                      

 .روح القدس همراه با ساير فرزندان صادق خدا که او را خدمت می نمايند، به پيش روم
 .  ما را دوست داردءعزيزان محبت خدا بسيار است، او همه

 
  ونکوور کانادا–نجما 

 برگزيده هايی از کتابمقدس
  
وی می بسياری از فريسيان و صدوقيان را ديد که به جهت تعميد             )  يحيی(پس چون    

  
: آيند، به ايشان گفت   

ای افعی "
  

 توبه بياوريد، و اين      ء شايسته ءاکنون ثمره "  زادگان، که شما را اعالم کرد که ازغضب آينده بگريزيد؟            
سخن را به خاطر خود را ه مدهيد که پدر ما ابراهيم است، زيرا به شما می                   

  
گويم خدا قادر است از اين سنگ       

  
ها 

 ء درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره                    ءوالحال تيشه برريشه    .  اندفرزندان برای ابراهيم برانگيز      
من شما را به آب به جهت توبه تعميد می         .  نيکونياورد، بريده و در آتش افکنده شود      

  
لکن او که بعد از من می   .  دهم

 

آيد از من تواناتراست که اليق برداشتن نعلين ا و نيستم، او شما را به روح                        
  

او .  عميد خواهد داد   القدس و آتش ت    
غربال خود را دردست دارد و خرمن خود رانيکو پاک کرده؛ گندم خويش را در انبار ذخيره خواهد نمود، ولی                           

کاه را د رآتشی که خاموشی نمی
 

 .پذيرد خواهد سوزانيد
من   ":اما يحيی او را منع نموده، گفت         .  آنگاه عيسی ازجليل به اردن نزد يحيی آمد تا از او تعميد يابد                    

احتياج دارم که از تو تعميد يابم و تو نزد من می
 

 " آيی؟
اآلن بگذار زيرا که ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به کمال                    :  "عيسی د رجواب وی گفت      
 ." رسانيم

اما عيسی چون تعميد يافت، فوراً  از آب برآمد که د رساعت آسمان بر وی گشاده                 .  پس او را  وا گذاشت      
و روح خدا را ديد که مثل کبوتری نزول کرده، بروی می                شد  

  
اين :  "  آنگاه خطابی از آسمان در رسيد که           .  آيد

 ."است پسر حبيب من که از او خشنودم 
 )١٧-٧:٣انجيل متی (
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 يادشان گرامی باد
 
 

 سعديا مرد نکونام نميرد هرگز مرده آن است که نامش به نکويی نبرند
 

 بيشماری از هموطنان عزيزمان به ديار باقی شتافتند،  بسياری                ء عده ٢٠٠٣در آخرين روزهای سال       
های بسياری را به درد        دلخراشی بود و دل ملت     ءواقعه.  زخمی و مجروج، تعدادی بی خانمان و ماتم زده گرديدند          

دلخراش تسليت    ء بازماندگان اين واقعه   ءجا دارد که در اينجا به کليه       .  و گروههای بسياری به کمک شتافتند      .  آورد
 . گفته و از درگاه خداوند تسلی و صبر برايشان آرزو نماييم

 آنها، آثار بجای     ء نفر از عزيزانمان به ديدار معبود شتافتند ولی ياد و خاطره                 ٠٠٠/٣٠گرچه بيش از     
 .ها نخواهد رفت شان هرگز از خاطره مانده از ايشان، تعليمات و محبتهايشان، آرمانها و دوستی صادقانه

 
 !                                                                                                يادشان همواره گرامی باد

 

            
          

 
 

ايران سراى من استی همه جا
 بياييد بسازيم آشيانه های بر خاک نشسته آنانی را 

 سوزند،  یکه در ماتم از دست دادن عزيزانشان م
 .تا بدين وسيله دست کم همدلی را باور کنند

 بياييد بضاعت خود را در سبد بگذاريم 
 . و بياری شان بشتابيم
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 :جدول

                                        
 ی ط ذ و د ر ب ت ک چ ع ل م ا خ ه ف ق ث ش
س د ض چ  م ذ ط  ع ا ش ی ن ب ض  م ت ا ک س ب
 ظ غ ی ا گ ژ ذ ظ ر ف ب ز خ س گ و ش ذ ی ح
ض ه چ ب ت ت و ل د ط س ص ب ر گ م و ت ر  ق
ش ل غ د چ ر د ف ض چ م ئ س ک ه س ت ح  ب ژ
 ز ب ر ن ر ت خ ی ظ ا ز ا خ ه ی ل ن س ب ذ
ض ز ی ق ب د ر م خ ی ف خ ط د ذ ز ا ط  ط چ
ص د ض ی ث ذ ر ا س ی ت ظ ت س ذ ا ی ط  ی م
 ع ا ی ح ط م ح ت ن ی ا ط ل ا ظ ه ز ن  ک ض
 ح ف ظ د ر ظ ب ا گ ن ح ه غ ض ت گ ع ف ز و

 
 :دوستان عزيز

 زيبائی در جلوی چشمان شما ء را بيابيد و رنگ کنيد تا کلمه زيرءدر جدول باال کلمه های پررنگ شده 
 .  جواب باشيد، حتماً  جايزه دريافت خواهيد نمودءچنانچه شما يکی از دونفر اول ارسال کننده .نقش ببندد

 باشند و توجه داشته باشيد که حروف ممکن است در تمامی جهات شامل باال و پائين، چپ و راست و يا نيز موّرب چيده شده* 
 .همچنين ممکن است يک حرف برای بيشتر از يک پاسخ مورد استفاده قرار گرفته باشد

 
  عيد مبارک )١

 )۶:١٠انجيل متی (.  اسرائيل برويدء شدهگمنزد گوسفندان  )٢

 ) ٣۶:١انجيل يوحنا  . ( خداء برهاينک «: ناگاه عيسی را دبد که راه می رود و گفت )٣

  )١:١۵نا  انجيل يوح(.  حقيقی هستم تاکمن  )٤

 )١٠:٩امثال سليمان (.  خداوند است ترسابتدای حکمت،  )٥

 )١۵:٢٣خروج (."  حاضر نشودتهی دستهيچکس به حضور من  : "خداوند می فرمايد )٦

 )۶:٨روميان (.  استسالمتی است، ليکن تفکر روح، حيات و موتتفکر جسم   )٧

 )١١:٢انجيل متی (.  وی گذرانيدند و کندر و مر بهطالذخاير خود را گشوده، هدايای ) ... مجوسيان( )٨

 .  عيسی مسيح عجيب ترين تولد در طول تاريخ استتولد )٩

 )٨:١٠انجيل مرقس (.  خواهند بودتنيک ) زن و شوهر( و اين دو  )١٠

 )١۴:١٠انجيل مرقس (.  های کوچک نزد من آيندبچهبگذاريد : " عيسی مسيح می فرمايد )١١

  )٢۴:١٣٩مزمور(.  فرماهدايت مرا به طريق جاودانی) ای خدا: "( حضرت داود )١٢

  )١٠:۵١مزمور(. در باطنم تازه بساز مستقيمروح ) ای خدا: "( حضرت داود )١٣

 )١٢:۶عبرانيان (.  وارث وعده ها می باشندصبر اقتدا کنيد آنانی را که به ايمان و  )١٤

 )١٠:٣ تسالونيکيان ٢(.  نکند، البته خوراک هم نخوردکار هرکه  )١٥
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