
 
 پيام  نيکو

  کليسای انجيلی شبان نيکو ءماهنامه
  فارسی زبانان عزيزءويژه

     ٧سال اول   شماره 
 ٢٠٠۴                                  فوريه                                                                                                                                                   

 
 ."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
. منتظر ديدارو شنيدن صدايتان هستيم     سالمی به گرمی آفتاب تقديم به تک تک شما که دوستتان داريم و               

با اميد و آرزوی  سالمتی و تندرستی و موفقيت و کاميابی برای همه شما ار درگاه بی زوالش هفتمين شمارهء                               
 .پيام نيکو را تقديمتان می داريم

 امسال در    به پيشواز نوروز   برنامهء  .  دوستان عزيز بهار بردر است آماده شويم به استقبالش برويم                 
 .   برگزار می باشد لطفاً  اين تاريخ را به دوستان خود نيز اطالع دهيد مارس١٣ يخ تار

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

از ارتباط با شما خرسند و صميمانه .نيازهای روحانی شما دعا نموده،  در سفر زندگی و ايمان با شما همراه باشند      
 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    
  ١-٨٧٧ -٩کليسا) ١-٨٧٧-٩۵٣-۵۴٧٢:   (تلفن رايگان»               هايی از کتابمقدس برگزيده 
 org.info@Kelisa    :ای ميل»   زندگی) شهادت(داستان  
 org.kelisa.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:
 

يا کدام زن است که ده ِدرَهم  داشته باشد، هرگاه يک ِدرَهم  ُگم شود، چراغی افروخته خانه را "
 را بيابد و چون يافت دوستان وهمسايگان خود را جمع کرده، می جاروب نکند و به دقت تفحص ننمايد تا آن

 : گويد
 )٩-٨:١۵انجيل لوقا (  ."ام کردهبا من شادی کنيد زيرا ِدرَهم  گمشده را پيدا 

 
نمود، تا درک آن      عيسی مسيح هميشه برای  تعليم مردم و شاگردان خويش از َمَثل و داستان استفاده می                  

را   کنيم آن   در اين مثال ِدرَهم  گمشده، سه عامل مطرح شده است که سعی می              .  تر باشد   برای مردم بهتر و قابل فهم     
 .ر دهيمکمی مورد مطالعه و بررسی قرا

. زنی که ِدرَهم  خويش را گم کرده است              :  باشد  عامل و در واقع شخصيت اول در اين مثال، زن می                 
کند، ِدرَهمی است که او برای يافتن آن زحمت بسيار            دومين چيزی که توجه ما را در اين داستان به خود جلب می             

گرچه او  .    دادن آن   و اندوهناک بخاطراز دست   و حال ناراحت    .  است  های فراوانی نيز داشته     کشيده و برای آن نقشه    
 ِدرَهم  ديگر باقی دارد ولی به ياد داشته باشيد که يک ِدرَهم را گم کرده و درواقع مثل آن است که آنرا از                            ٩هنوز

ن  اهميتی که آ    ءبه اندازه .  ايد  ای بوده   حتمًا اين تجربه برای شما هم اتفاق افتاده و به دنبال گمشده              .    است  دست داده 
 چيز يا شخص گمشده برای شما داشته است، برايش ارزش قائل شده و درجستجويش ساعتها وقت صرف نموده                       

در اين مثال اين زن      .  سومين نکته، افروختن چراغ است     .  ايد  سو دوخته   سو و آن    ايد، چشمان خود را خيره به اين        
خانه را جاروب      .   پيدانمودن ِدرَهم  نيست      داند که در تاريکی قادر به          بينيم که چراغی افروخته، زيرا می          را می 
کشد و بانگ شادمانی       زمان است که با شادمانی، نفس راحتی می           يابد، آن    تالشش را می    ءکند و باالخره نتيجه      می

اين خوشی اينقدر برای او عظيم است که دوستان خود را نيز صدا نموده،                  .  دهد که باالخره پيدايش کردم       سر می 
کنند زيرا    و شاد باشيد زيرا آنچه که در جستجويش بودم پيدا نمودم و دوستانش نيز با او خوشی می                   گويد بيائيد     می

 .اند که شاهد زحمات او برای پيدا کردن آن ِدرَهم  بوده
خواهد به ما نشان بدهد که چطور مانيز مانند آن ِدرَهم  گمشده هستيم، که هر                  با بيان اين َمَثل، خداوند می     

آری بدون اينکه خود متوجه شده باشيم دراين دنيا           .   افتاده ايم و بدون اينکه متوجه باشيم  گمشده ايم            کدام در جايی  
ها، و گناهان خود، در جايی که نوری بر ما نتابد گم               ها، بيماری   ها، تنهائی   در ميان گرفتاريها، مشکالت، ناراحتی    

م و به آنچه که اآلن هستيم و کشمکشی که با آن                  ايم و اگر برای خود وقت بگذاري           شده و از نظرها مخفی مانده        
شويم که گرچه سخت است ولی حقيقت دارد مانيز در               نگاهی بياندازيم متوجه می    ...  کنيم و   دست و پنجه نرم می     

 .ايم اين  دنيا گمشده
 خوشبختانه در اين مثال، داستان با گم شدن ِدرَهم  تمام نشد، بلکه او که صاحب ِدرَهم  بود، دست بر                              

عزيزان او که آفريدگار     .  اش را پيدا نمود      دست نگذاشته، برخاست و چراغی افروخته، با زحمت فراوان گمشده             
ميان .  کشد  ماست نيز دست بر دست ننهاده بلکه چراغی افروخته در جستجوی ماست و هرلحظه انتظار ما را می                   

ست صدايش را بلند کند و کمک بخواهد، در             توان  آن ِدرَهم  و ما  تفاوتی بس عظيم است و آن اينکه ِدرَهم نمی                      
ترين چراغ را در      او با فرستادن عيسی مسيح بزرگترين و نورانی        .  حاليکه خدا ما را بر اينکار قار فرموده است          

. اين نور هميشه درحال تابيدن است       .  ايم  بازگرداند     دنيا افروخت، تا من و شما را  که در تاريکی جهان گمشده                  
که صدايم  دهم هنگامی چنانکه شهادت می. و ما را درخواهد يافت. برآريم که خداوند مرا دريابکافی است تا صدا  

سپس فرشتگان خود را فرمود تا شادی       .  ام زدود   را بلند کردم مرا دريافت، به آغوش کشيد و گرد و غبار از چهره              
 .ا وقت باقی است او را بخوانيدايد، ت کنيد که گم شده او منتظر صدای شماست اگر شما هم احساس می. نمايند

 

 
 

 
ايران سراى من استی همه جا

  
 اين کليسا و ساير کليساهای ايرانی و امريکايی مبلغ قابل توجهی هديه جمع آوری نموده با لطف و کمک خداوند

کنيم خداوند اين هديه را که  دعا می. و آن را توسط يکی از کشيشان ايرانی مستقيما به شهرستان َبم ارسال نمودند
 .ياجات جامعه هوشيارتر بگرداند ما را نيز نسب به احتءبه همراه دعاها به ايران ارسال شد، برکت دهد و همه
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 شهادت زندگی يک هموطن
 ."زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که براو ايمان آورد هالک نگردد"

 )١۶:٣يوحنا (
ت اش به اين نتيجه رسيد بود که اگر دعای کميل در نيمه شب ادا شود، دارای فضيل                     پدرم در ايام جوانی   

.  جديد شروع نمودند   ءپس او و چندين تن از دوستانش جلسات هفتگی دعای کميل را به شيوه               .  بيشتری خواهد بود  
بنابراين من نيز از سنين کودکی شروع به         .  تقريبًا تمام فاميل ما در انجام مراسم مذهبی بسيار دقيق و جدی بودند              

هنوز پانزده . گرفتم  کامل میءخواندم و از ده سالگی روزه نمازم را هميشه به موقع می. انجام مراسم مذهبی نمودم   
. سالم نشده بود، که به همراه پدرم، برای مراسم حج عمره به عربستان و پس از آن برای زيارت به سوريه رفتيم                       

را )  شريعت ساالنه (و روزه    )   روزانه ءوظيفه(  انديشيدم که نماز     دائما می .  در طول سفر احساس خاصی داشتم         
دادم، يعنی مراسم     ای هستم که يکبار در تمام عمرم بايد آن را انجام می                ام، و حاال در حال انجام وظيفه          داده انجام
ولی هيچ  .  دادم  تمام مراسم را با شور و شوق انجام می             .  به نظر خودم در زمينه مذهب چيزی کم نداشتم             .    حج

برايم نقش يک کاری که باالخره آن را بايد              اجرای مناسک و مراسم بيشتر      .  خورد  تغييرعمده ای به چشمم نمی      
انتظار داشتم که در    .  نمودم خوشحال بودم، ولی چيزی بيشتر از اين نبود          از اينکه يک کاری می    .  انجام داد، داشت  

اثر اجرای اين مراسم تبديل به شخص بهتری بشوم، يا الاقل نسبت به آنچه که بودم، يک تغيير کلی پيدا کنم، ولی                        
وقتی به ايران برگشتم، از بيان خاطراتم برای ديگران تا چند وقتی خيلی خوشحال بودم، ولی                          .  شدهرگزچنين ن 

تر در وقايع مرتبط با انقالب          برای جبران اين مشکل تصميم گرفتم، خيلی جدی          .  شد  کم اين اثر کم رنگتر می         کم
. کردم  اسی خودم را مشغول می      با شرکت در مراسم مختلف مذهبی و سي           .  تازه پيروز شده اسالمی مرتبط شوم        

های  گروه کوچکی بوديم که درگاراژ يکی ازهمسايگان هرشب برای تفسيرموضوعات مذهبی ونيزتجزيه و تحليل     
داديم اين بود که با گروههای سياسی که انديشه            يکی از کارهايی که باهم انجام می       .  شديم  سياسی دور هم جمع می    

روز خوب به     تر گرفتيم و يک     بعدها حتی موضوع را جدی    .  ره  و مباحثه نماييم    متفاوتی با آنچه که ما داشتيم مناظ      
ياد دارم که کتابفروشی يکی از گروههای سياسی دگرانديش را به جرم اينکه با خط غالب در نظام متفاوت بودند                       

 هرآن به دنبال    در چنين حال و هوايی که شايد هم ناشی از سن و نيز احساسات شديد مذهبی بود،                  .  به آتش کشيديم  
يکی از روزهای تابستان سال      .  گشتم تا وظيفه امر به معروف و نهی از منکر خود را به انجام رسانم                    چيزی می 
رفتم، در ميدان سوم اسفند مشهد، صليبی که در باالی يک               وقتی با اتوبوس از منزل به محل کار پدرم می           ١٣۶٠

 برايم خيلی سخت آمد که ببينم در شهر مذهبی مشهد خصوصًا              ناگهان.  ساختمان بود، نظرم را به خود جلب نمود        
بالفاصله از اتوبوس پياده شدم و به آن ساختمان مراجعه            .  پس از انقالب اسالمی هنوز اثری از کليسا باقی است            

جا را    داخل ساختمان شدم و تقريبا همه       .  درب اصلی نيمه باز بودم ولی هرچه زنگ زدم کسی باز نکرد                 .  کردم
درب اصلی اين دفعه بسته بود،        .  روز بعد مجددًا به همان مکان مراجعه کردم          .  کس نبود   ولی اثری از هيچ    ديدم  

وقتی به آن خانم گفتم که مايلم با مسئول کليسا صحبت کنم، ايشان . ولی با اولين زنگ يک نفر جلوی در ظاهر شد         
ن کليسا يا به خارج از ايران و يا به تهران                 در پاسخ گفتند که پس از انقالب تقريبًا همه اعضای ارمنی زبان آ                   

در انتها ايشان اضافه نمودند که در پشت باغ ملی يک   .  اند  اند و کشيش کليسا را روز قبل دفن نموده          مهاجرت کرده 
از اينکه شنيدم آن کليسا يک کليسای مرده و غيرفعال است                     .  کليسای فارسی زبان وجود دارد که فعال است              

همان .  ز اينکه شنيدم در مشهد بيش از يک ساختمان نام کليسا را بر خود دارد تعجب کردم                       خوشحال شدم ولی ا    
تابلوی زرد رنگ بزرگی روی ساختمان کليسا نصب شده بود و روی               .  روز به آدرسی که ايشان به من داد رفتم          

 زدم، آقای    چند لحظه پس از آنکه زنگ          "کليسای انجيلی مشهد   .  خدا محبت است   "آن درشت نوشته شده بود         
 ايشان اصال شبيه ارامنه      ءچهره.  در حاليکه مقدار زيادی کتاب در بغل داشت درب را باز کرد               .)  تقی م (جوانی  

ولی وقتی از ايشان پرسيدم که آيا مسيحی است، پاسخ                .  نبود، به نظرم آمد که شايد ايشان اصًال مسيحی نباشند               
امروز بايد  :  "سالم و مسيحيت کردم، با لحنی مهربان گفت         او را دعوت به مناظره و بحث در مورد ا            .  مثبت داد 

قبول کردم  ."   دوم به کتابفروشی پايين منتقل کنم، اگرممکن است برويد و يکشنبه برگرديد            ءکتابها را از انبار طبقه    
 قبل از اين جريان   .  من هم با خوشحالی، قبول کردم      .  و در زمان خداحافظی، ايشان يک نسخه انجيل به من دادند             

های مختلف مطالعاتی داشتم، از جمله با صندوق پستی در قم در تماس بودم، که برايم مطالب مختلف                           در زمينه 
برای اينکه به صداقت کتابهايم بيشتر پی ببرم، شروع           .  درارتباط با مسائل مختلف از جمله مسيحيت فرستاده بود          

ی که در کتابهای ضد مسيحی از انجيل نقل شده بود،             ديدم که تمام آيات     با کمال تعجب می   .  به خواندن انجيل نمودم   
ديدم که نه تنها آن اطالعاتی را که داشتم بلکه                  می.  شروع به خواندن انجيل نمودم       .  کامال مطابق حقيقت بودند     

با خودم    .  نمود  آمد که برايم بيشتر تحريف انجيل را اثبات می               مطالب بسيار ديگری ضمن مطالعه به چشمم می           
ُزيده تر َبَرد کاال         "گفتم    می ا چراغ آيد،  اطالعاتم عليه مسيحيت خوب بود، ولی حاال که يک نسخه           "  چو دزدی  گ  ءب

انجيل را  .  توانستم به آنها اثبات کنم که چقدر درعقايد خود گمراه و سرگردانند               فارسی انجيل داشتم، خيلی بهترمی     
وقتی به کليسا رفتم، همان        .  کشنبه فرا رسيد   ي.  کشيدم  خواندم و زير جاهايی که بحث برانگيز بود، خط می                  می

به محض ورودم، ايشان به من يادآوری کرد که               .  کراوات زده، پشت درب ورودی منتظرم بود          )  تقی(شخص  
همچنين .  گردند  يکشنبه روز مقدسی برای مسيحيان است و در اين روز آنها برای پرستش خالق دور هم جمع می                    
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کنند، من    شی بايد به احترام خداوند و نيز جماعت کليسا، هرچه که ايشان می               پرست ءبه من گفت که در طول جلسه       
کند تا  معرفی می.) عباس م(و نيز اضافه کرد که پس از خاتمه جلسه، ايشان مرا به کشيش کليسا       .  نيز همچنان کنم  

انه به سؤاالتم      عبادتی، صبور   ءدانستم، در تمام طول جلسه        ازآنجا که ترس خدا را خوب می         .  با هم صحبت کنيم    
ايستادم وهرگاه که برای دعا نمودن،          ايستادند من نيز می      هرگاه که ديگران برای خواندن سرود می        .  انديشيدم  می

ولی فقط اين ظاهر بود و هيچ اعتقادی به اين روش عبادت . کردم افکندند، من نيز چنان می   سر خود را به زير می     
پس از جلسه، کشيش کليسا بعد از احوالپرسی مرا به          .   از خدا می دانستم    کردن نداشتم بلکه آنرا بيشتر سبب دوری      

. به محض ورود به اين سالن جديد، يک خانم تقريبًا مسن برايم چای و شيرينی آورد                    .  سالن پذيرايی دعوت نمود    
حی فرانسوی   نفرديگر، خادمين مسي   ٢بعدها فهميدم که ايشان و    .  داد  اين کار را ايشان هرهفته برای همه انجام می         

 اول شروع   ءاز همان جلسه  .  کردند   مشهد بصورت افتخاری برای ساليان درازی کار می         ءبودند که در جزام خانه     
به مباحثه کردم و اميدم اين بود که يا آنها را به راه راست هدايت کنم و يا اينکه مجبورشان کنم که مشهد را ترک                           

خيلی وقتها جزء آخرين . تم را صبورانه و با محبت پاسخ می گفتندسه ماه تمام کشيش و اعضای کليسا سؤاال   .  کنند
کم کم احساس می کردم يک تفاوت بسيار بزرگی موجود است بين                   .  کردم  نفرهايی بودم که کليسا را ترک می          

در جامعه فقط خشونت و مسائل خشک مذهبی مطرح بود، در حاليکه در کليسا،                        .  دنيای داخل و خارج کليسا       
اگرچه هنوز مسيحی نشده      .  گير   زنده با خدای پرمحبت بود، نه حاکمی سخت              ءبيانگر يک رابطه   مذهب بيشتر    

در خالل دو ماه اول هيچگاه موضع جدی           .  ماندم   بعد می  ءصبرانه منتظر هفته    بودم، ولی پس از هر يکشنبه، بی        
ه ويژه خواهران      اعضاء کليسا، ب       ءبرايم کامًال روشن شده بود که محبت خالصانه                 .  خودم را عوض نکردم       

کم، شروع    کم.   آبی بود که از منبعی گوارا جاری می شد             ءفرانسوی نه برای تبليغ مسيحيت بلکه همچون چشمه          
متوجه شدم که انجيل دارای نسخ        .  کردم به درک اينکه مسيحيان نه چهار کتاب بلکه فقط يک کتاب مقدس دارند                  

برايم ...   تثليث و   ءمسئله يکتاپرستی مسيحيان و فلسفه      .  دکنن  تاريخی معتبری است که عدم تحريف آنرا اثبات می            
ام بگذارم و زانوانم را در         مذهبی ء گذشته ءداد، که پا روی همه      حال غرورم اجازه نمی     روشن شده بود ولی درعين    

اگرچه من  :  "ماندم، با خودم می گفتم         هميشه وقتی از مباحثه بازمی       .   جذاب عيسی مسيح خم کنم         ءمقابل چهره 
در .  سه ماه گذشت   !  چراکه تعليم جامعه اين بود      "    ستم قانعشان بکنم ، ولی آنها بايد سخت در اشتباه باشند                نتوان

دو يا سه   .   جشنها و اعياد ديگر کامالً  متفاوت بود         ءبا همه .    چيز زيبا بود    خيلی همه .  جشن کريسمس شرکت کردم   
 احترام و   ءثل عادت هميشگی، سرم را به نشانه       هفته پس از آن، در يک يکشنبه، وقتی کشيش اعالم دعا نمود، م               

ولی اين  .  شدم  کردم، ولی هيچگاه در دعا با ايشان همراه نمی              سرم را هميشه خم می      .  همراهی با جمع خم کردم      
کردم که ديگر روی       احساس می .  مرتبه به محض اينکه سرم را خم کردم، يک احساس عجيبی به من دست داد                    

درحالتی که مطمئنم قوتش ازخودم نبود، شروع کردم به ستايش و              .  مانم را باز کنم    ترسيدم چش   می.  صندلی نيستم 
پاک   از حضور   آنچنان قوتی به من دست داد که ايمان دارم ناشی              .  مسيح و با صدای بلند        نام عيسی   دعا کردن به   

برای اولين . کردم احساس سبکی خاصی می. القدس بود وگرنه من محال بود که تحت هيچ شرايطی چنان کنم     روح
بياييد نزد من ای    :  "فرمايد  آورم که می    کالم عيسی مسيح را بياد می     .  باردرعمرم، محبت عظيم خدا را لمس نمودم      

 کليسا  ء جلسه چند نفرازاعضا    ءپس از خاتمه  ."  تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشيد              
دلی   ند سال بعد از آن ماجرا نتوانستند باور کنند که شخص سخت            کشيش و چند نفر ديگر تا چ      .  به من تبريک گفتند   

بعدها فهميدم به اين دليل که من مدتها در بسيج و گشت             .  مثل من به اين سادگی دل خود را به عيسی مسيح بسپارد            
کردند که من شايد برای جاسوسی و نه صادقانه ادعای                     شب شهربودم، همه با شک و برای سالها تصورمی                

شش سال بعد، به فيض غسل تعميد         .  با اين همه، هنوز محبت ايشان نسبت به من کم نشده بود                .  کنم   می مسيحيت
 . نائل آمدم و رسمًا مسيحيت خود را اعالم نمودم

او چون پدری    .  بينم که خدا چه محبت عظيمی نسبت به ما دارد                نگرم، می    خود می   ءحال که به گذشته    
خدای . ماند تا ما دل خود را به او تقديم نماييم دهد و صبورانه منتظرمی  میمهربان، ما را مورد محبت خود قرار      

. است  های خود امين مانده و کماکان مرا مورد محبت خودش قرار داده                مهربان من، در خالل اين مدت به وعده         
 خيلی خوشحالم   ام اين بود که با پای بشری خود به خدا برسم، ولی اکنون              تمام تالش بی ثمر من در زندگی گذشته       

که خدا برای من و شما به زمين آمد و وعده داد که هرکس که به او ايمان آورد، او را با خود به آسمان باال                                        
چيزی که در گذشته داشتم، اين بود که با کارهای نيک خودم، راه بهشت را برای خود هموار کنم،                        .  خواهد برد 

خدا خودش اين    .  تواند طی نمايد     ی و ضعيف چون من نمی         دانم که راه آسمان را موجودی زمين            ولی اآلن می   
او در کالم مقدس     .   عظيم بين ما و خود را با قربانی عيسی مسيح برروی صليب برای هميشه برداشت                     ءفاصله

ونيز فرمود که   "  مزد گناه موت است، اما نعمت خدا، حيات جاودانی در خداوند ما عيسی مسيح                   :  "خود فرمود 
ام   اکنون با کسب قّوت روزانه از درگاه بی زوالش، نيرو يافته             "  آورد، هرگز هالک نگردد    هرکه به من ايمان      "

 . که کالمش را با عزيزانی چون شما در ميان بگذارم
کوبم، اگر کسی     ايستاده می )  قلب(اينک بر در    :  "فرمايد  عيسی مسيح يعنی کالم غير قابل تغيير الهی می         

دعای قلبی من اين است که شما هم        ."     وی شام خواهم خورد و او نيز با من          در را باز کند، داخل خواهم شد و با        
 منصور، سياتل        .عيسی مسيح را به قلب خود دعوت نماييد



  
 هايی از کتابمقدس برگزيده

   
گذشت، که ناگاه شخصی زکی نام، که رئيس باجگيران و دولتمند بود،                  وارد اريحا شده از آنجا می       )  عيسی(پس  
پس پيش دويده، بردرخت افراغی     .  ت عيسی را ببيند که کيست و از کثرت خلق نتوانست، زيرا کوتاه قد بود               خواس

خواست از آن را ه عبور کند و چون عيسی به آن مکان رسيد، باال نگريسته،                      برآمد تا او را ببيند، چونکه او می         
پس بزودی پائين شده او     ."   توبمانم ءوز در خانه  ای زکی بشتاب و به زير بيا زيرا که بايد امر            :  "او را ديد و گفت    

 شخصی گناهکار به مهمانی       ءگفتند که در خانه      کنان می   را به خّرمی پذيرفت و همه چون اين را ديدند، همهمه                
دهم و اگر      الحال ای خداوند نصف مايملک خود را به فقرا می               :  "اما زکی برپا شده به خداوند گفت          .  است  رفته

عيسی به وی گفت امروز نجات در اين خانه پيدا            .  کنم   گرفته باشم چهار برابر به او رد می          چيزی ناحق از کسی   
 .زيرا پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد. شد، زيرا که اين شخص هم پسر ابراهيم است

 )١٠-١:١٩انجيل لوقا ( 
سی مسيح هستيد بشتابيد، زيرا که او امروز        اگر امروز شما هم مانند زکی مايل به مالقات و ديدار با عي              

.  گذرد، عزيزان فرصت را از دست ندهيد            ما می    ءنيز چون روزگاران پيش از شهر و ديار ما و از کنار خانه                  
الزم نيست که چون زکی  از درخت افراغ باال برويد، بلکه کافی است قلب خود را به روی او بگشائيد و او داخل  

 .   خواهد شد
 

 
   

 گويد؟  مسيح چه میء در باره)تورات و نوشتجات پيش از انجيل(عهد عتيق 
 

 ! خوانندگان گرامی*
يسی مسيح هرماه به طور مرتب از               از اين شماره درنظر داريم برای آشنانمودن بيشتر شما با ع                         
چنانچه در مورد  اين        .  های نوشتجات قبل از مسيح و به انجام رسيدن آنها در انجيل مطلبی بنويسيم                         پيشگوئی

 .  مطالب سؤالی داشته باشيد خوشحال خواهيم شد که پاسخگوی سؤاالتتان باشيم
 

 :خوانيم که  می١۵ آيه ٣در کتاب پيدايش فصل 
 . گذارم  تو و زن  و د رميان ذريت تو و ذريت وی میعداوت در ميان"

 ." وی را خواهی گزيدءاو سر تو را خواهد کوبيد و تو پاشنه
 

ای از نسل زن داد که شيطان را          ای بود که خدا به انسان در مورد بدنيا آمدن نجات دهنده              اين اولين وعده  
 .نی نقشی در به دنيا آمدن آ ن طفل نخواهد داشتاز نسل زن متولد شدن، يعنی هيچ پدر زمي. مغلوب خواهد کرد

 
مشاهده )  انجيل(توانيم درعهدجديد       امينی است انجام اين وعده را ما می             ءاز آنجايی که او وعده دهنده        

 :فرمايد  هزاران سال پس از آن کالم چنين می۴ ء آيه۴ به غالطيان فصل ءکالم خدا در رساله. نمائيم
 

و زير شريعت متولد، ) از نسل زن(رسيد خدا پسرخود را فرستاد که از زن زائيده شد ليکن چون زمان به کمال "
 ."تا آنانی را که زير شريعت باشند، فديه کند تا آن که پسر خواندگی را بيابيم

 

 
 : آگهی مهم

ای از آن      فارسی در سياتل است، در نظر داريم که صفحه            ء تنها ماهنامه  "پيام نيکو "با توجه به اينکه       
و هرگونه مطلبی که شما بنويسيد را منتقل         اين صفحه متعلق به شماست      .  را به خوانندگان عزيز اختصاص دهيم      

و دوم اينکه   .   اينکه احترام اشخاص در نوشتجات حفظ شده باشد        اول:   محدوديت خواهيم داشت   ٢تنها  .  خواهد نمود 
پور، يکی    خانم الهه رفيع  .  لطفًا ما را در شروع نمودن اين صفحه ياری فرماييد           .  از نشر مطالب سياسی معذوريم     

 ءژه وي ء  اند که آگهی شرکت ايشان را درج کنيم، به محض اينکه صفحه             از خوانندگان عزيز ماهنامه، از ما خواسته      
همچنين اگر شما مايل هستيد شرکت خود را به           .  خونندگان را شروع کنيم، آگهی ايشان را نيز درج خواهيم نمود             

 .خوانندگان ما به صورت رايگان معرفی نماييد، لطفا با دفتر ماهنامه تماس بگيريد
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 :جدول

                                        
 

 چ ع ق ط ر ن ا ب ن ع ث ص ث ق ف غ ع

 ج ج ژ ز ط ی ل ظ ر غ ی س ن چ ح ن خ

ض ا ا ب ی م گ د ف ج گ ی ر ف خ ه ث

ک ث ب ز ر ک ا ق و ن ر ز و ک ر ق خ

ف م ی ح ه غ ض ل س ح  ا س   ل غ ز ب

ک م ت و ت ی م س ک ی ر ث ه  ا ک ن ا

ش ا ا ب ن ت ی ر و ب  ب ب ذ ی ظ پ ب

 ی ش ا ه د ا م ی ن ت ت ش ن گ ا ن ه

س ذ ر خ ث ص ط ل ف ق س و ذ ل ب غ ل

ش ظ ر ز ش ض س ب ض ش ش س ث ع ی   ی
 
 

 :دوستان عزيز
 زيبائی در جلوی چشمان شما ء زير را بيابيد و رنگ کنيد تا کلمهءدر جدول باال کلمه های پررنگ شده 
 . افت خواهيد نمود جواب باشيد، حتماً  جايزه دريءچنانچه شما يکی از دونفر اول ارسال کننده .نقش ببندد

 .توجه داشته باشيد که حروف ممکن است در تمامی جهات شامل باال و پائين، چپ و راست و يا نيز موّرب چيده شده باشند
 

 )۵:١٩انجيل لوقا("  بشتاب و به زير بيازکیای : "عيسی مسيح فرمود )١

ن بخری تا دولتمند  مصفی به آتش را از م زرتو را نصيحت می کنم که : "عيسی مسيح می فرمايد )٢

   )١٨:٣مکاشفه (.شوی و رخت سفيد را تا پوشانيده شوی

 )۵:١مکاشفه(...  و نخستزاده از مردگان استشاهد امينعيسی مسيح که  )٣

 ) ١٠:١١انجيل يوحنا . ( راه رود لغزش خورد شباگر کسی در: "عيسی مسيح می فرمايد )٤

  )۵:٣انجيل لوقا( . صاف خواهد شدناهموارهر راه : وعدهء کالم خداست که )٥

 )١:۵۵اشعيا نبی (.  نزد من بيائيد و همهء شما که نقره نداريد بيائيد بخريد و بخوريدتشنگانای جميع  )٦

 )۵:٢١مکاشفه ( می سازم نوآن تخت نشين گفت الحال همه چيز را  )٧

س و چون عيسی به خانهء پطرس آمد مادر زن او را ديد که تب کرده خوابيده است پس دست او را لم )٨

 )١۴:٨انجيل متی (.  او را رها کردپس برخاسته به خدمت گذاری ايشان مشغول شدتبکرد و 

 )٢٢:٢١انجيل يوحنا (".  از عقب من بياتو: " عيسی مسيح فرمود )٩
 .و الناز ر. خانمها مينو ح: برندگان جدول ماه قبل* 
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