
 

 
 

  P
er

si
an

 C
hu

rc
h 

of
 T

he
 G

oo
d 

Sh
ep

he
rd

 “
Se

at
tle

” 

و 
يک
ن ن
شبا

ی 
جيل
 ان
ای
يس
کل

"
تل
سيا

"      U
ni

ve
rs

ity
 P

re
sb

yt
er

ia
n 

C
hu

rc
h 

  4
54

0 
15

th
 A

ve
nu

e 
N

E 
  S

ea
ttl

e,
 W

A
 9

81
05

 
  U

SA
 

 
 

 ٨شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠۴مارس 

پيام نيكوپيام نيكو
 ءماهنامه

 کليسای انجيلی شبان نيکو
 "سياتل"

 
 
 
 

 

 
 

  فارسی زبانان عزيزءويژه

 

 
 

 سال نو
 !مبارك باد

Monthly magazine of: 
 
 
 
 
 

Persian Church of 
The Good Shepherd 

“Seattle” 

TThhee  GGoooodd  
MMeessssaaggee

Number 8 
 
 
 

March 2004 



 

 

 
 

 :عيسی مسيح  می فرمايد
 من شبان نيکو هستم«

 و خاّصان خود را می شناسم
 ».و خاّصان من مرا می شناسند

 
 :دوستان گرامی، هموطنان عزيز

 سالمی به لطافت بهار به تک تک شما که                            
دوستتان داريم و منتظر ديدار و شنيدن صدايتان                     

قيت و کاميابی برای    با آرزوی  تندرستی، موف    .  هستيم
همه شما از درگاه بی زوالش و ضمن تبريک اين                   

پيام پيام ايام زيبا و فرا رسيدن نوروز، هشتمين شمارهء                
 .ا با ظاهری متفاوت و جديد تقديمتان می داريم  نيكونيكو

همچون هميشه اين ماهنامه رايگان است و بهبود             
و تداوم آن مرهون نظرات و نوشتجات گرانمايهء                 

 . دايای مالی داوطلبانهء شماستشما و نيز ه
چنانچه دوستانی داريد که مايليد اين ماهنامه برای          
ايشان نيز ارسال گردد، لطفًا نام و آدرس آن عزيزان           

کشيشان اين کليسا بسيار     .  را در اختيار ما قرار دهيد      
خرسند خواهند بود تا پاسخگوی سؤاالت شما بوده،             

 در سفر       برای نيازهای روحانی شما دعا نموده،               
از ارتباط با شما     .زندگی و ايمان با شما همراه باشند         

خرسند و صميمانه منتظـــــر ديدار تک تک شمـا                  
جلسات پرستشی اين کليسا هر يکشنبه                   .می باشيم
 عصر در مکان مقابل  به زبان فارسی                    ۵ساعت   

چنانچه مايل به مطالعه و دريافت                .  برقرار است   
حی ويا فيلم زندگی و         رايگان انجيل يا کتابهای مسي        

 .تعاليم عيسی مسيح هستيد، لطفًا با ما تماس بگيريد
                                            :مطا لب اين ماه
       ی ماه   پيام نيكوپيام نيكو 
 زندگی) شهادت(داستان  
 هايی از کتابمقدس برگزيده 
 نبوت های عهد عتيق و انجام آنها 
 از ايرانمان چه خبر؟ 
جدول 

  پيام نيكوپيام نيكو
  

  پيامی از انجيل و اجتماع پيامی از انجيل و اجتماع 
  ٨٨ال اول، شمارهء ال اول، شمارهء سس

    ٢٠٠۴٢٠٠۴مارس مارس 
  

  : :  مدير مسئول و سردبير مدير مسئول و سردبير
ناهيد سپهری

  : : طراحی و تنظيمطراحی و تنظيم
منصور خواجه پورمنصور خواجه پور

  
 و وشبان نيكو  شبان نيكو  محصول انتشارات     محصول انتشارات     پيام نيكو     پيام نيكو     

متعلق به کليسای انجيلی شبان نيکومتعلق به کليسای انجيلی شبان نيکو
در شـهر سياتـل، ايـاـلت واشنـگتندر شـهر سياتـل، ايـاـلت واشنـگتن

تالش ما در اين ماهنامه برتالش ما در اين ماهنامه بر.  .  می باشد می باشد 
دهء نظراتدهء نظراتاين است که انعکاس دهن       اين است که انعکاس دهن       

و نوشته های  فارسی زبانان عزيزو نوشته های  فارسی زبانان عزيز
مقاالت، مطالب، اشعار ومقاالت، مطالب، اشعار و.  .  باشيمباشيم

شهادت های خود را برای درج درشهادت های خود را برای درج در
، به  نشانی زير يا، به  نشانی زير ياپيام نيكو  پيام نيكو  ماهنامهء   ماهنامهء   

آدرس پست الکترونيکی ماهنامهآدرس پست الکترونيکی ماهنامه
بديهی است ماهنامهبديهی است ماهنامه.  .  ارسال فرماييد  ارسال فرماييد  

در ويرايش و خالصه کردن مقاالتدر ويرايش و خالصه کردن مقاالت
مطالب رسيدهمطالب رسيده.  .  رسيده آزاد است         رسيده آزاد است         

مقاالتمقاالت.  .  نبايستی الزامًا مسيحی باشند     نبايستی الزامًا مسيحی باشند     
مندرج الزامًا نظريهء ناشر و يا کليسامندرج الزامًا نظريهء ناشر و يا کليسا

  . . نمی باشدنمی باشد
  

  : : نشانینشانی
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Jesus Christ:  
“I am the good shepherd; 

 I know my own  
and my own know me.” 

 
Dear Friends in Christ,  
Greetings to you all, to you whom we 

love!  We are looking forward to seeing 
you and hearing from you. With our 
warmest wishes for this beautiful spring 
season, we pray that you may have joy 
and peace. You have the 8th monthly letter 
of TThhee  GGoooodd  MMeessssaaggee  in your hands with a 
new and different look. 

As always this monthly letter is FREE, 
but its improvement and continuation is 
dependent on your valuable ideas and 
writings as well as on your generous gifts. 

If you have friends that you want to 
receive TThhee  GGoooodd  MMeessssaaggee, please provide 
us with their name and address. Pastors of 
this church will be glad to answer your 
questions, to pray for your spiritual needs 
and to come alongside with you in the 
journey of life and faith. Weekly Persian 
worship services are held every Sunday at 
5 P.M. at this church.  Please consider 
joining us. If you are willing to receive 
FREE, the Gospel, Christian literature or a 
Jesus Film, please contact us. 
Titles of this issue: 

 GGoooodd  MMeessssaaggee  ooff  tthhee  mmoonntthh 
 TTeessttiimmoonnyy 
 SSeelleecctteedd  ppaarrttss  ooff  tthhee  BBiibbllee 
 PPrroopphheessiieess  ooff  tthhee  OOlldd  

TTeessttaammeenntt  aanndd  iitt’’ss  ffuullffiillllmmeennttss 
 NNeewwss  ffrroomm  IIrraann 
 CCrroosssswwoorrdd  PPuuzzzzllee 

 

  

TThhee  GGoooodd  
MMeessssaaggee     

  
AA  MMeessssaaggee  ffrroomm  GGoossppeell  

aanndd  SSoocciieettyy  
11sstt  yyeeaarr,,  NNuummbbeerr  88  

MMaarrcchh  22000044    
  

CChhiieeff  eeddiittoorr::    
NNaahhiidd  SSeeppeehhrrii

DDeessiiggnn::    
MMaannssoouurr  KKhhaajjeehhppoouurr

  
TThhee  GGoooodd  MMeessssaaggee  iiss  ppuubblliisshheedd  bbyy
tthhee  PPeerrssiiaann  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  GGoooodd
SShheepphheerrdd  iinn  SSeeaattttllee,,  WWaasshhiinnggttoonn..
WWee  ssttrriivvee  ttoo  ppuubblliisshh  aanndd  ddiissttrriibbuuttee
tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  FFaarrssii  ssppeeaakkiinngg
ppeeooppllee..  PPlleeaassee  sseenndd  uuss  yyoouurr
wwrriittiinnggss  aanndd  iinn  tthhiiss  wwaayy  yyoouu  ccaann
ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  oouurr  rreeaaddeerrss
aanndd  uuss..  YYoouu  mmaayy  rreeaacchh  TThhee  GGoooodd
MMeessssaaggee  vviiaa  ee--mmaaiill  oorr  rreegguullaarr  mmaaiill
aass  aallll  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss
pprroovviiddeedd  bbeenneeaatthh..  IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt
tthhee  mmaaggaazziinnee  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo
rreevviieeww,,  eeddiitt  aanndd  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  iinn
pprriinnttiinngg  tthhee  rreecceeiivveedd  mmaatteerriiaallss..
TThheessee  wwrriittiinnggss  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy
nneeeeddeedd  ttoo  bbee  CChhrriissttiiaann  wwrriittiinnggss..
PPuubblliisshheedd  mmaatttteerrss  aarree  nnoott
nneecceessssaarriillyy  tthhee  mmaaggaazziinnee  oorr  tthhee
cchhuurrcchh’’ss  ooppiinniioonn..    
    
CCoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn::  
  

PPeerrssiiaann  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  GGoooodd  SShheepphheerrdd  
CC//OO::  UUPPCC  
44554400  1155tthh  AAvvee  NNEE  
SSeeaattttllee,,  WWAA  9988110055  
UUSSAA  
TToollll  FFrreeee::  887777--  99KKEELLIISSAA  
FFaaxx::  ++++11  ((442255))  777711--33113333  
EE--mmaaiill::  iinnffoo@@kkeelliissaa..oorrgg  
wwwwww.kkeelliissaa.oorrgg



 :پيام نيکوی ماه
 

 
 

 نوروز
 

. نسيم فرح انگيز بهاری بار ديگر وزيد و جانی تازه در آالبد طبيعت دميد                
درختان آه همچون اسكلتی بر جای مانده بودند، ازنو لباسی تازه در برآردند و                        

هوا آنچنان دل انگيز شد آه جان و روح آدمی را              .  خود زينت بخش طبيعت گشتند     
. ازه می گرداند و شوق گردش در دشت و دمن را در آدمی از نو بوجود می آورد                  ت

غنچه های رنگارنگ زينت بخش خانه و آوچه و خيابانها گشته و عطر سنبل آه                     
 .در فضا پيچيده آرام بخش مشام و شادی بخش روح خسته آدميان است

با آغاز  به راستی شروع سال ايرانی چه بجا و زيباست چرا آه اين آغاز،                 
 آهنه  ءهمه.  زندگی طبيعت همراه است و همه جا نمودار تازگی به چشم می خورد               

با آمی دقت در سنت های       .  گی ها رخت بربسته و تازگی جای آنها را گرفته است            
نوروزی، هر هوشياری در می يابد آه پيامی در راه است و گويا در و دشت،                             

 ای تو آه فشارهای     !ه به هوش باش   ای رهنورد خست  زبان به هدايت گشوده اند آه،       
بی مهری ها روح و جانت را خسته آرده و ديگر نه چشمی برای ديدن و نه گوشی     

راه را اين چنين با آدورت و دلسردی و نا                   .  به خود بيا    برای شنيدنت باقيمانده       
خدای تو،   .  چرا آه خالق تو، تو را برای اين چنين حالتی نيافريده                    .  اميدی نپيما  
درآن وقت می پرسی اين اميد آجاست و اين شادی          .  ی و خدای اميد است    خدای شاد 

 :پاسخ تو اين خواهد بود آه! در آجا نهفته است؟
 

 خدا، جهان و در و دشت تازه گردان آه ما، روان و تن خويش تازه گردانيم
 

آيا می شود گمان برد آه خدای                  .خدا محبت است       :انجيل می فرمايد     
 اين چنين در غم و پرشانی، دلسردی و نااميدی رها                       محبت، مخلوقات خود را      

او با محبت بی انتهای خود به سوی مخلوق خويش آمد تا تمام                              !  سازد؟ حاشا  

مخلوقات خود را آه به سبب نافرمانی و سرآشی خانه         
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پدری خويش را ترک آرده   ء  
 . و به ديار پريشانی روی آورده اند، باز جويد و نجات بخشد

 
  :ويدانجيل شريف می گ

 
  خود را فرستاد تا ءخدا جهانيان را اينقدر محبت نمود آه پسر يگانه«

 ».هرآه به او ايمان آورد هالک نگردد بلكه حيات جاودانی يابد
 

عيد نوروز مقارن است با عيد ديگری آه در واقع بايد گفت عيد رهايی و                   
رهايی و   پيام    عيد قيام عيسی مسيح،     آری  .  نجات است، عيد رستگاری و آزادی         
 .  مردم جهان استءآزادی و اميد و نيک بختی برای همه

 
 :موالنا جال الدين می فرمايد

 
 نام آنكس بر، آه مرده از جمالش زنده شد گريه های جمله عالم در وصالش خنده شد
 جملـه آب زنـدگانــی زيـــر تختش می رود هرآـه خورد از آب جويش تا ابـد پاينده شد

 
 :ر تقارن با عيد رستاخيز عيسی مسيح اين است آه خود عيسی فرمودپيام نوروز د

 
 »بيایيد نزد من اى تمامی زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشيد«

 
 پيام عيد نوروز در همگامی با عيد قيام، پيام تولد تازه است، تولدی ديگر،               

.  دمد واو را ازنو مى آفريند      تولدى ازروح، تولدى آه روحى تازه درآالبد آدمى می        
بخشد، ايمان به     همانگونه آه نسيم بهاری، درختان و گلها را حيات و طراوت می                

. عيسى مسيح وايمان به صليب و قيام او ازمردگان نيز به انسان جانى تازه می دمد                
سپردن زندگی به دستهای مهربانی آه برای پاک شدن گناهان ما در روی صليب                    

مش و نشاط را به ارمغان می آورد و نا اميدی و پريشانی را به                        سوراخ شد، آرا   
 .همراه غم های آن بيرون می برد

 
          برون شو ای غم از سينه، که لطف يار می آيد

                                           تو هم ای دل زمن گم شو،  که دلدار می آيد 
 

ز اگر تازگی روح ما را به همراه            آری دوستان عزيز، بهار و عيد نورو          
نياورد، چه عيدی وچه بهاری؟ خدا را شكرآه باايمان به عيسی مسيح ما می توانيم                

بياييد همچنانكه  .  پيوسته از اين روح طراوت بخش و شادی آور برخوردار باشيم                
برای استقبال از نوروز و بهار خانه های خود را از غبار آهنه پاک می آنيم، در                     

 ء عيد قيام غبار تاريكی و نا اميدی را آه همانا غبار گناه است به وسيله                            ءآستانه
عيسی مسيح از روح های خود بزداييم و گرد آهنگی را از افكار پريشان و                                  
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 ءخودخواهی های بيجای خود پاک آنيم و زندگی تازه را با روح القدس آه بخشنده                 
 :راستی ونيكبختی است آغاز آنيم، چون آه

 ايران سراى من استي همه جا
 

 ١٨ بم نگذشته بود، که در روز چهارشنبه                ءهنوز مدت زيادی از زلزله       
آری هفته. عزای عمومی در شهر نيشابور نمودفوريه، دولت ايران اعالم سه روز    

 ء قبل از طريق اخبار و نيز دوستان مقيم استان خراسان مطلع گرديديم که حادثه                    ء
 ناگواری که مطابق     ءحادثه.   کيلومتری شهر نيشابور اتفاق افتاد       ٢٠جانگدازی در    

  . نفر از هموطنانمان بود۵٣٠آمار رسمی، پيامد آن کشته شدن بيش از 

 

 

 آن يوسف خـوش عـذار آمـد وزگـار آمـدآن عيـسی ر
 و آن سنجق صدهزار دستان بر مـرکب نـوبهـار آمــد
ای کا رتو مـرده زنـده کردن برخيز که روز کار آمـد

 

 مهربان آه   ءبياييد روح مرده از گناه را به دست طبيب اعظم و شفا دهنده                 
 خود زندگی   ء دم احياء آننده   حتی مرده ها را نيز زندگی تازه بخشيد بسپاريم تا او با           

آنگاه با هم سال نو را       .  تازه ای، همراه با اميد و نشاط و آرامش الهی، به ما ببخشد              
 : دلها، عيسی مسيح، با اين جمالت شروع آنيمءدر نام زنده آننده

            
                  غم مرد و گريه رفت، بقای من و تو باد

بنزين، مازوت    گوگرد،   واگن قطارحاوی  ۴٠انفجارهمزمان بيش از    متأسفانه دهر جا آه گريه ای است، آنون خنده می شو
شدت اين انفجار به    .  و پنبه خسارات مالی و جانی فراوانی از خود برجای گذاشت             

. نيز شنيده شد  )   کيلومتری ٧٠(حدی بود که صدای مهيب آن حتی در شهر مشهد                
 . روستای نزديک آن نيز تخريب گرديدند۵درخالل اين حادثه ايستگاه خيام و

 آمين                                                   
                                                                 کشيش صادق سپهری، آلمان

ثه، آرزومند است که       ضمن ابراز همدردی با بازماندگان اين حاد             پيام نيكو پيام نيكو 
آرامش و حضور خداوند کشور عزيزمان را به کلی در بر گيرد و در آينده شاهد                      

 .چنين وقايعی نباشيم

 

 
 

  :برگزيده هايی از کتابمقدس 

 "The Passion of The Christ " فيـلم محبت مسيح 
  آرام کردن طوفان دريا

 فيلم تازه ای که از ِمل گيبسون          The Passion of The Christپيرامون  
وقتی يک هفته پيش از          .  به بازار آمده، اين روزها چيزهای زيادی می شنويم                  

شروع نمايش عمومی اين فيلم برای خريد بليط برای گروهی از اعضای کليسايمان             
 بليطها برای آن روز فروخته       ءد که همه  به سينمای محل مراجعه کردم، به من گفتن         

 يک  ء نفره ٧٠٠يکی از دوستانم می گفت که کليسای ما کل صندلی های            .  شده است 
شما چه؟ اگر تاکنون موفق به تماشای اين فيلم نگرديده ايد،                  .  سالن را اجاره کرد     

به چهار دليل   .  تشويقتان می کنم در اين مورد يک تجديد نظر جدی به عمل آورديد              
 : شتهاد می کنيم اين فيلم را حتمًا ببينيدپي

 
پس »   ديگر عبور کنيم   ءبه کناره «:  و در همان روز وقت شام، بديشان گفت       

چون آن گروه را رخصت  دادند، او را همانطوری که د رکشتی بود برداشتند و                        
آمد و امواج   که ناگاه طوفانی عظيم از باد پديد         .  چند زورق ديگر نيز همراه او بود       

و او درمؤخر کشتی بر بالشی خفته          .  برکشتی می خورد به قسمی که برمی گشت          
ای استاد، آيا تو را باکی نيست که هالک                    «:  پس او را بيدار کرده گفتند            .  بود

ساکن شو و    «:  در ساعت او برخاسته، باد را نهيب داد و به دريا گفت                 »  ميشويم؟
از بهر  :  و ايشان را گفت    .  کامل پديد آمد  که باد ساکن شده، آرامی        »  !خاموش باش 

پس بی نهايت ترسان شده، به         »  چه چنين ترسانيد و چون است که ايمان نداريد؟              
 )۴١-٣۵:۴انجيل مرقس( »اين کيست که باد و دريا هم او را اطاعت می کنند؟«: يکديگر گفتند

در تمام طول فيلم، تماشاگر خود را نزديک و بخشی از               .  اثر سينمايی جسته ای است      .١
است که به بيننده    )   انگليسی ءبا زيرنوشته (کل فيلم به زبان آرامی و التين         .  فيلم می بيند  

از نظر   .  ی بشنود  اين امکان را می دهد تا مکالماتی را بسيار شبيه به زبان اصل                             
 اول آن بيينده را تحت تأثير قرار         ءاحساسات فيلمی است بسيار قوی که از همان صحنه         

 .)به همين دلين برای بينندگان نوجوان اصًال مناسب نيست. (می دهد
 

آيا امروز شما نيز از بهر چيزی ترسانيد؟ آيا امواج اين دنيا بر شما                                 
او طوفان های   .  نيزهجوم آورده؟ اگر چنين است بانگ برآورده از او ياری بطلبيد             
 . زندگی شما را نهيب داه، کشتی زندگی تان را نيز آرام خواهد نمود
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اغلب ما در محل کار، رستوران،          .   فرهنگی امروز است     ءاين فيلم بخشی از جامعه        .٢
از اين فيلم چيزهايی می شنويم، بهتر است خودتان نيز آنرا ببينيد تا بتوانيد        ...  اتوبوس و 

 .بهتر در مورد صحت و سقم اين نظرات تصميم بگيريد
تماشای اين  .  فيلم، خط ُبطالنی برتصورات غلط در مورد شکنجه شدن مسيح می کشد               .٣

يدی از قبيل     فيلم که مطابق حقايق تاريخی ساخته شده است، ديگر جايی برای عقا                         
 مسيح شايد توهمی بيش نبوده و يا اينکه شايد فقط او را تنبيه مختصری نموده                    ءشکنجه

 .اند، باقی نمی گذارد
در تقويم  .   عطف تاريخ است     ءاين فيلم بيان می کند که چرا عيسی مسيح نقطه                .٤

 می   تمام دنياست، تاريخ به قبل و بعد از مسيح تقسيم                ءميالدی که تقريبًا مورد استفاده      
 . اثر مرگ و قيام مسيح آنچنان عميق بود که مبنای تاريخ نيز گرديد. شود

چيزی که بيش از همه باعث قوت قلب و برکت می گردد اين است که او پس از                       
حتی اگر به قيام عيسی مسيح از مردگان اعتقاد               .  چنين مرگی در قبر نماند و قيام نمود            

گز نخواهيد توانست، قدرت حيات او را انکار            نداشته باشيد، پس از تماشای اين فيلم هر           
چنانچه پس از تماشای اين فيلم احساس نموديد که می خواهيد در رابطه تان با                           .  نماييد

عيسی مسيح تجديد نظری داشته باشيد، می توانيد با ما تماس بگيريد، بسيار خرسند                               
 .خواهيم شد که در اين تجربه همراه شما باشيم

 
  مسيح چه می گويد؟ءدر باره) تورات و نوشتجات پيش از انجيل(عهد عتيق 

 

 ُسلِب تو بر ءاز ثمره"خداوند برای داود براستی قسم خورده و از آن بر نخواهد گشت که "
 )١١:١٣٢مزمور (." اهم گذاشتتخت تو خو

اينکه مسيح پادشاه ابدی از نسل داود می باشد، تنها نبوتی از زبان حضرت داود نبوده، 
 : بلکه ساليان بعد از اين نبوت ارميای بنی نيز چنين پيشگويی می کند

کنم وپادشاهی و سلطنت نموده، به  ای عادل برای داود برپا می که شاخه آيد اينک ايامی می"
 )۵:٢٣ارميا( ."فطانت رفتار خواهد کرد وانصاف و عدالت را در زمين مجرا خواهد داشت
 سلطنت وی را ءدر اين آيات ارمياء نبی نه تنها پادشاهی مسيح را از نسل داود، بلکه نحوه

 :نيزپيشگويی می کند و اما بنگريم که اين بنوتها چگونه درعهد جديد به تحقق پيوستند
 ، خدا برحسب وعده)اودد(و از ذريت او "

 )١٣:٢٣اعمال رسوالن(." برای اسرائيل نجات دهنده ای يعنی عيسی را آورد
  آن را داده بود بوساطت انبيای خود در کتب مقدسه ءسابقًا  وعده"... 
 )٣:١ روميانءرساله( ." پسر خود که به حسب جسم از نسل داود متولد شدءدرباره
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قـوم اسـرائيـل، بلکه تمامی مـا را به نجـات دعوت              عيسی مسيح بر روی صليب نه تنها            
ما هريکشنبه  .  چنانچه مايليد در اين مورد بيشتر مطالعه نمائيد با ما تماس بگيريد           .  می نمايد 

 .منتظر ديدار شما و هرروز مشتاق شنيدن صدايتان می باشيم
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 شهادت زندگی يک هموطن
 

 مالقات من با مسيح= شهادت زندگی من 
 

ن زيادی از آن بگذرد، ولی تمام لحظات آن به روشنی جلوی                        شايد زما  
ای متوسط،      من در خانواده      .  مالقاتی شيرين و به موقع              .  چشمان من است       

بی دردسر از فشارهای    .  با عقيده ای بسيار آرام      )  پدر، مارد و شش بچه    (پرجمعّيت
ان تنها مادرم با انجام بعضی از اصول، سعی به مسلم                  .  اسالم زندگی می کردم      

بودن می کرد و خوشبختانه نه از طرف ايشان نه پدرم هرگز هيچگونه فشار و                          
با وجود خانه ای شلوغ، هميشه احساس          .  اجباری برای انجام مراسم دينی نداشتيم        

خأل و تنهايی آزارم می داد؛ تا اينکه به فکر خدا و نزديک شدن به ا و افتادم و                               
 . اّما کافی نبودشروع به خواندن نماز و قرائت قرآن کردم،

بعد از مّدتی به اين فکر افتادم، من که زبانم فارسی است چرا به زبان                            
در اين  .  مادری نماز نخوانم و قرآن را فقط از زير نويس فارسی اش دنبال نکنم                     

. مرحله بود که مادرم اعتراض کرد و بسيار جّدی با اين مسئله برخورد کرد                              
ی ديد، اّما خواندن نماز به فارسی برايش              خواندن قرآن به فارسی را اشکالی نم           

کافر باشی  :  تا بجايی که وسايل نماز خواندن مرا گرفت و گفت          .  غيرقابل هضم بود  
اّما من گيج و مبهوت بودم چرا؟ پس چه کنم؟                  .  بهتر است از اين مسخره بازی          

چطور با خدا ارتباط برقرار کنم؟ اين بود که تصميم گرفتم و برای خدا نامه می                         
 .شتم که چقدر دوستش دا رم و دلم می خواهد با او دوست باشمنو

وقتی در اول شهادتم گفتم مالقات شيرين و به موقع منظورم اين بود که                       
درست در اين حال و هوای تانشنگی من، نامه ای از طرف يکی از دخترخاله هايم                 

قبلی فرق  متن نامه اش با نامه های         .  که د ر تهران زندگی می کرد به دستم رسيد            
 صحبت می کرد،      مالقات با خدا، محّبت خدا، بخشش خدا          او در مورد      .  می کرد 

 بعدی او همراه با يک جلد کتاب عهدجديد           ءنامه!    متعّجب بودم چه بر سرش آمده؟      
توّجهی به کتاب نکردم ولی متن از نامه اش برايش بسيار نگران                  .  به دستم رسيد   

ت ياد گرفته بودم و با کمک ديگران بطور پس سعی کردم آنچه در اين چند وق .  شدم
غيرمستقيم به نامه هايش پاسخ درستی بدهم ، تا او را  از گمراهی که دچارش شده                   

 .و بود نجات دهم
اّما هرچه جلوتر می رفتم ضعف خودم را بيشتر درک می کردم تا اينکه                    

خاله ام قول اعتراف کردم  که نمی توانم بيشتر از اين خودم را گول بزنم و به دختر      
نمی دانم چند روز يا چند ساعت         .  را بخوانم )  عهدجديد(دادم فقط يک بار آن کتاب       

درست مثل اينکه بعد از مّدت ها           .  طول کشيد، اّما می دانم شيرين و عجيب بود              
 پنجره ای به طرف کوهستانی با طراوت گلهای بهاری باز کرده و               ءهوای َدم کرده  

 دانستم چکنم چون فقط شنيده بودم ارامنه و                      نمی.  هوای آن را استنشاق کنيم          
آيا اصًال  .  خوب من چطورمی توانستم به مسيح دست بيابم        .  آشوريان مسيحی هستند  

مثًال ايرانی  .  اجازه دارم؟ فکر می کردم مثل ماهّيت است، که عوض نمی شود                     
دم در افکار خو  .  هر کاری کنم، هر لباسی بپوشم، ايرانی هستم       .  بودنم را تغيير بدهم   

تا اينکه نتابستان فرا رسيد و فرصت پيش آمد که ما همراه خانواده                  .غرق می شدم  
به پيشنهاد دخترخاله ام صبح جمعه که به نظر من عجيب              .  به تهران مسافرت کنيم   

در اطرافم  .  از همان اول ناخودآگاه گارد خود را بستم         .  هم می آمد، به کليسا رفتيم       
های آجری، پنجره های بلند و قديمی با شيشه             ديوار.  همه چيز طبيعی و ساده بود        

به دور و برم نگاه کردم همه          .  های رنگی و در روبرو صليب چوبی بلند و ساده              
وقتی جلسه شروع شد،     .  آدم های معمولی با ظاهری آراسته و لبخندی بر صورت            

اّما وقتی  .  من در هيج يک از سرود ها و خواندن مزمور و غيره شرکت نکردم                      
احساس کرم هيچ کس در        .   به صحبت کرد، احساس عجيبی کردم           کشيش شروع 

جمله... اطرافم نيست و کشيش فقط با من صحبت می کند
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 ...بيائيد نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشيد
 

به انسان فرصت می دهد، و       .  چطور خدا با انسان اينگونه مواجه می شود         
بعد از تمام شدن جلسه احساس کردم تمامی سنگينی ساختمان           ...  ودعصبانی نمی ش  

از وضع روحی و ظاهری ام دخترخاله ام فهميد و                     .  کليسا روی سر من است         
تا عصر همه چيز روال عادی ميهمانی را داشت اّما بعد           .  بزودی به منزل بازگشتيم   

ستاره ها  .  ام برويم از شام دختر خاله ام پيشنهاد کرد برای ديدن ستاره ها به پشت ب               
نظرت چه بود؟ گفتم در      :  از من پرسيد  .  بيشتر از هميشه درخشان و نورانی بودند        

درونم آشوبی بود از سؤاالت و            .  َبد نبود  :  گفتم.   کليسا  ءجلسه:  مورد چی؟ گفت    
بعد از کمی صحبت در مورد کليسا پرسيد              .  حرفها، اّما دو باره گفتم که َبد نبود             

. ميل خودت است و او و دستانش را به هم گره کرد              :  م؟ گفتم اشکالی نداره دعا کني   
 :چشمانش را بست و با لبخند اينطور شروع کرد

 

 ...ای پدر ما که در آسمانی
 

: دعايش گفت ء  ديگرنتوانستم خودم را کنترل کنم،اشکانم جاری شد، درادامه       
ده ات جای خالی پدرجسمانی مرا که مر              ای پدرمتشکرم که تو با محبت آسمانی            

گذاری و در پايان گفت       تورا شکر می کنم که هرگز ما را تنها نمی          .  گيری  است می 
 ....صحبت کن و حقيقت خودت را به او نشان بده) منظورش من بودم(با خواهرم

خدای من چقدر عجيب، آيا خدای قادر مطلق می تواند اينقدر به ما نزديک                
دانم تمام تابستان انجيل را       و صميمی باشد؟ نمی دانم چه بر من گذشت، فقط می                   

مشتاق جلسات   .  با دختر خاله ام در مورد خدا صحبت می کردم                   .  مطالعه کردم  
چون پاسخ به سؤاالت    .  کليسايی بودم که بشنوم هر جلسه عجيب ترو شيرين تربود           

پاسخ به سؤاالتی که حّتی نمی دانستم چطور مطرح کنم و باالخره              .  درونی من بود  
ت آشنايی با مسيح قلب خود را با اطمينان به او دادم و اآلن                    بعد ازچندی در جلسا    

 :بعد از سال ها می دانم و ايمان دارم که

 »خدامحبت است«
 آمين

 ونکوور، کانادا/  پ . رويا
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 :جدول 

 

     
 

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

 
 .مسيح را  پيشگويی نمود  پيامبر درمزامير خود رستاخيزعيسیداود .١
  )٣۵:١٨مزامير " ( تو مرا بزرگ ساخته استمهربانی:"حضرت داود  .٢
 )١٧:٧متی ("  نيکو می آوردء نيکو ميوهدرختهر : "عيسی مسيح .٣
 ) ٩:١٠يوحنا("  هستم درمن: "عيسی مسيح .٤
 )٢۵:۶متی (." خود انديشه مکنيد جانراز به: "عيسی مسيح .٥
 )٣٢:٨يوحنا(.."  را خواهيد شناخت و حق: "عيسی مسيح .٦

 )١:۴٢اشعياء نبی (.  استخوشنودجانم از او  .٧

 )٣:٧متی (..."  را در چشم خود می بينی خس: "عيسی مسيح .٨

 )٣٣:١۶يوحنا (" داشته باشيد سالمتیدر من: "عيسی مسيح .٩

 )١۵:٧٢مزمور(" . خواهد خواندمبارکاو را "... .١٠
 )۵:١اول تيموتاوس (."  محّبت استحکمغايت : "پولس رسول می فرمايد .١١
  )٣۶:١۴مرقس(." ، پدر، همه چيز نزد تو ممکن استابايا :" عيسی گفت .١٢
 )۴۴:۵متی  (." رساند دعای خير کنيدجفابه هرکه به شما : "عيسی مسيح .١٣
 )١:۶افسسيان(."  نمائيد اطاعتوالدين خود را: "پولس رسول می فرمايد .١٤

 )١۶:٣١ارميا نبی ("  بازداراشکچشمان خود را از " .١٥
 )٣۴:١٢متی ("  سخن می گويددلزبان از زيادتی : "عيسی مسيح می فرمايد .١٦
 )     ۵:٢١مکاشفه(."  می سازم نوالحال همه چيز را: " آن تخت نشين گفت .١٧
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