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 پیشگفتار
مقدس  اید که نام کشور ایران مرتباً در کتاب آیا متوجه شده 

کورش؛ : مسیحیان ذکر شده است؟ چهار پادشاه اول پارس
مقدس  داریوش، خشاریارشا، و اردشیر بارها نامشان در کتاب

هایی است که خدا  ایران یکی از اولین ملیت. ذکر شده است
 .انجام برساند برگزید تا اراده مقدس خود را به

مقدس به عنوان پارس شناخته شده،  ایران، که در کتاب 
مقدس مانند استر ملکه و  های معروؾ کتاب سرزمین شخصیت

فرماید که این ملت  مقدس مي همچنین، کتاب! باشد دانیال مي
نگذاری شد تا قوم یهود را از اسارت بابل رهایی بوسیله خدا بنیا

پادشاهی که اجازه داد یهودیان به اورشلیم باز گردند، . دهد
او از پادشاهان حکومت سلطنتی پارس بود، . کورش کبیر بود

 5ٓٔدر حقیقت نام و زندگی و کارهای او توسط اشعیاء نبی
 .سال قبل از اینکه بدنیا بیاید پیشگویی شده بود

نام ( عنوان تورات معروؾ است که عموماً به)عتیق  عهد 
نماید از جمله داریوش پادشاه  پادشاهان دیگر پارس را ذکر مي

استر ملکه و . که با انبیایی چون حجی و زکریا همزمان بود
کردند که  شوهرش خشایارشا بر کشور ایران حکومت مي

. داشتوسعت قلمرو آن از هندوستان تا حبشه در آفریقا امتداد 
اردشیر پادشاه بود که به نحمیا اجازه داد که به اورشلیم باز 

ایرانیها این اشخاص را نه . گردد و دیوارهای شهر را بنا کند
های کتاب مقدس میشناسند بلکه بخشی  عنوان شخصیت  فقط به

دانیال، استر، عزرا، و نحمیا . دانند از تاریخ کشور خود مي
عنوان شهروندان خدا ترس در  هاشخاص عالی قدری بودند که ب

نام ایرانیها مجدداً در عهد . امپراطوری ایران زندگی کردند
. ذکر گردیده( معروؾ است“ انجیل”که عموماً با نام )جدید 

ایرانیان در ایام عید پنطکاست که چهل روز بعد از صعود 
. شد در اورشلیم حاضر بودند مسیح به آسمان جشن گرفته مي

رس را که پر از روح بود شنیدند، از گناهان آنان موعظه پط
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عنوان مسیحاي موعود خود  خود توبه نموده، عیسی مسیح را به
تاریخ کلیسا نقش ایرانیان را در اشاعه پیام انجیل در . پذیرفتند

یک مسیونر ایرانی بنام آلوپن . کند سراسر آسیا تائید مي
(Alopen)  بعد از میالد به کشور چین رفت تا  6ٖ5در سال

بعلت . خبر خوش نجات بوسیله عیسی مسیح را اعالن کند
فعالیت او در قسمت مرکزی چین یک کلیسای قوی بوجود آمد 

 .که چند صد سال ادامه داشت

 978ٔتا  96ٕٔمن این افتحار را داشتم که طی سالهای  
ه اکنون اسم ک)همراه با دیگر همکارانم در میسیون بین المللی 

کار ما . در ایران خدمت کنم( باشد مي ”Christar“آن کریستار 
دار کار  همچنین عهده. بشارت، شاگردسازی و تاسیس کلیسا بود

در . نگاری دروس کتاب مقدس به زبان فارسی بودیم نامه
 Tehranمشارکت انگلیسی زبان تحت عنوان  96ٖٔسالهای 

Bible Church  بردند،  ایران بسر ميجهت خارجیانی که در
از . اینجانب چندین سال کشیش آن کلیسا بودم. تاسیس یافت

دانند كه این  آنجایي که اکثر مسیحیان خارجی در ایران، نمي
مقدس مذكور آمده،  كشور همان مملكت پارس است که در کتاب

ماه بطور مخصوص در کالس درس  ٖلذا من بمدت 
تعلیم “ مقدس و کتاب ایران”مقدس، دروسی تحت عنوان  کتاب
عاقبت از من خواسته شد که آنچه را تعلیم داده ام . دادم

جزوه  974ٔبصورت جزوه در بیاورم، بدین ترتیب در سال 
 .پا به عرصه وجود نهاد“ مقدس ایران و کتاب”
خواهم به دوستان ایرانی مسیحی خود خاطر نشان کنم  مي 

ایران بوجود  ای در مردم که خدا دارد تشنگی روحانی تازه
امیدوارم مطالعه این کتاب شناخت شما را افزایش دهد . آورد مي

تا بدانید كه چگونه خدا ایرانیان را در گذشته مورد استفاده قرار 
برد و تشویقتان نماید تا  كار مي داده و امروز نیز ایشان را به

انجام خواهد  برای آنچه که خدا در آینده نزدیک در میان آنان به
. توانید بخشی از کار خدا باشید شما هم مي. نید دعا كنیدرسا

امیدواریم درک شما از این حقایق این ؼیرت را در شما بوجود 
های مختلؾ  طریق بیاورد تا برای دیگر ایرانیان دعا کنید و به

آرزوی من این است که عده . در خدمت به ایشان سهیم شوید
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بخوانند و درک زیادی از مسیحیان ایرانی این کتاب را 
تری از کار خدا در میان ملت خود و در زندگی اشخاصی  عمیق

دعای من برای آنها این است که . مانند استر و دانیال کسب کنند
تنها این نسل از . آرزو کنند شبیه استر و دانیال گردند

زبان است که کلید این را در دست دارد تا  ایمانداران فارسی
میلیون ایرانی  67یسی مسیح را به خبر خوش نجات بوسیله ع

 .میلیون ایرانِی پراکنده در سرتاسر جهان برسانند 4در ایران و 

خواهیم این را به ایرانیانی که مسیحی نیستند یادآوری  مي 
این کتاب . مقدِس مسیحیان یک کتاب ؼربی نیست کنم که کتاب

در مناطقي چون اسرائیل، مصر، ترکیه، عراق و ایران نوشته 
های پایانی عهدعتیق در طی حکومت  بسیاري از قسمت. دهش

ایمان دارم در حالیکه . چهار پادشاه ایران روي داده است
کنید، شادی  درباره تاریخ ایران باستان در این کتاب مطالعه مي

شناخت خدا را بوسیله عیسی مسیح بطریق شخصی تجربه 
ین عیسی شویم ا زمانی که با مشکالت فراوان روبرو مي. كنید

 :فرماید مسیح است که مي
 
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما ”

یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم . را آرامی خواهم بخشید
باشم و در نفوس خود آرامی  دل مي یابید زیرا که حلیم و افتاده

 "زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. خواهید یافت

 ٖٓ-8ٕآیات  ٔٔفصل  متی
 
مقدس در این کتاب آورده شده از  هایی که از کتاب قسمت 

میالدی  895ٔترجمه نسخه چاپ فارسی مربوط به سال 
در عوض در جایهایی که لؽات و عبارات قدیمی آمده . باشد مي

همچنین ممکن است بعضی . از فارسی مدرن استفاده خواهد شد
یا از . بچاپ رسیده  995ٔ لؽات از ترجمه تفسیری باشد که در

میالدی بچاپ  976ٔنسخه انجیل شریؾ که ابتدا در سال 
توان از طریق  مقدس را مي ترجمه تفسیريِ کتاب. رسیده

برای . بدست آوردwww.ibs.org/bibles/farsi اینترنت، 
وانید به سایت ت دریافت عهد جدید فارسی و انگلیسی می
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www.persecution.com هر وقت که قسمتی از  .مراجعه کنید
جزِو  66شود، ابتدا نام کتاب از  مقدس نقل قول مي کتاب
شود؛ سپس شماره فصل مورد نظر و  مقدس ارائه مي کتاب

را نشان  باالَخره شماره آیه یا آیات که قسمت دقیق کالم خدا
گزاریها در نسخه اولیه  این شماره. گردد دهند عرضه مي مي

بوسیله خدا الهام نشده بلکه بعداً اضافه گردید تا با کمک آن 
مقدس را سریعاً پیدا  های مختلؾ کتاب ایمانداران بتوانند قسمت

 .کنند
بطور  (Diane)خواهم در اینجا از همسرم دایان  مي 

هنگامی که به او پیشنهاد کردم با من . مخصوص تشکر کنم
دانست که قبول کردن آن مستلزم این خواهد  ازدواج کند، مي

. بود که با هم خداوند ما عیسی مسیح را در ایران خدمت کنیم
. دو سال اول را در ایران به آموختن زبان فارسی پرداختیم

مسئولیت تعلیم و  سپس با هم مشؽول خدمت شدیم د رحالیکه
بعالوه دایان در . عهده داشتیم تربیت هر سه فرزندانمان را به

تهیه این کتاب از طریق تنظیم و بازنویسی به افکار پراکنده من 
 .کمک زیادی نمود

در نسخه  (Nancy Maurer)همچنین خانم نانسی موریر  
 انگلیسی این کتاب نصایح گرانبهایی دادند و به عنوان ناشر نیز

از . های این کتاب اصالحات زیادی نمودند در بعضی از قسمت
سازمان کریستار که در آن مشؽول خدمت هستم قدردانی 

نمایم که اجازه دادند از بخش منشی اداره خصوصاً خانم  مي
جهت تجدید نظر و چاپ این  (Judy Butler)جودی باتلر 

افراد  خواهم از کلیساها و باالخره مي. ها استفاده شود نسخه
زیادی که با دعاها و کمک مالی خود وفادارانه طی این سالهای 
زیاد ما را پشتیبانی کردند تا بتوانیم به ایرانیان خدمت کنیم 

 .تشکر نمایم
عالقه قلبی من نسبت به رفع احتیاج روحانی مردم ایران در 

در صورتیکه بتوانم شما یا کلیسای . تمام دنیا کاسته نشده است
ری دهم تا به ایرانیان بشارت دهید یا در خصوص شما را یا

خدمت بین ایرانیان آگاهیهایي بدست آورید، در خدمت شما 
توانید از طریق ایمل با نشانیهاي  مي. خواهم بود
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allyn316@gmail.com  ،یا  
allynlovesiranians@gmail.com  با این نشاني پستي  یا

 مکاتبه فرمایید

Allyn Huntzinger, c/o Christar,  PO Box 850357, 
Richardson, Texas 75085 USA 

توجه داشته باشید که شما آزاد هستید که هر قسمت یا تمام  
های این کتاب را فتوکپی نموده، به دوستان خود یا  قسمت

نویسنده از فروش این کتاب پولی دریافت نمی . دیگران بدهید
ایرانیان ”دارد بلکه تمام وجوه دریافتی، جهت چاپ بیشتر کتاب 

صورت تمایل در . مصرؾ خواهد رسید به“ مقدس در کتاب
توانید به دوستان ایرانی در هر  بخشهایی از این کتاب را مي

لطفاً ذكر . جای دنیا كه هستند، از جمله به ایران ارسال فرمایید
“ مقدس ایرانیان در کتاب”بفرمایید که آن بخش از كتاب 

همچنین در صورتیکه مایل باشید این کتاب را از . باشد مي
دریافت دارید، از  (PDF)وتری یا طریق پرونده تصویری کامپی

طریق نامه نگاری کامپیوتری با من تماس بگیرید 
allyn316@gmail.com allynlovesiranians@gmail.com 

تمام متن . و کتاب را ضمیمه کرده، برایتان خواهم فرستاد
انگلیسی این کتاب در سایت اینترنت 

www.farsinet.com/persiansinbible  و
www.persianwo.org توانید از آن کپی  موجود است و مي

 .باشد ترجمه فارسی این نیز در همان صفحه موجود مي. کنید
دعای من این است که این کتاب در جهت تكریم و جالل  

 .کار برده شود عیسی مسیح به خداوند و نجات دهنده ما
 اَلن هانتزینگر

 
من می خواهم از خوانندگان مختلؾ که اشتباهات کوچکی  

من آنها . را در چاپ اول پیدا کرده و یادآوری کردند تشکر کنم
را تصحیح کردم چند اطالع جدید و سایت جدید هم به چاپ 

مقدس  کتابامیدوارم که این کتاب ایرانیان در . جدید اضافه شده
باعث افتخار و جالل خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح 

 .بشود
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 1فصل 
 

یك سلسله سلطنتی پا به عرصه وجود 
 گذارد مي

 مقدمه
امروزه چند كشور ! چه افتخاري كه شخص را ایرانی بدانند 

سال  5ٕٓٓشناسید كه بتوانند مانند ایرانیان ادعا کنند که  را مي
 97ٖٔسابقه تاریخی دارند؟ اگر به خاطر داشته باشید، در سال 

سران مملکت ایران با شخصیتهای مهم بین المللی در شهر 
سال تاریخ  5ٕٓٓجمشید گرد آمدند تا  تاریخی و باستانی تخت

ایران را که با اولین پادشاه آن یعنی کورش کبیر آؼاز گردید 
 .جشن بگیرند

به کشورهای شمال ایران توجه کنید از جمله آذربایجان،  
این کشورهای جدیدالتاسیس تاریخ . ترکمنستان و قزاقستان

رسد که  بنظر مي. سال است ٖٔسیاسی جاری آنها کمتر از 
در حالیکه . گردد تقریباً هر سال كشورهاي جدید تشکیل مي

سال پیش تشکیل شده و تا به  5ٕٓٓکشور ایران بیش از 
چه چیزی باعث این تفاوت شده است؟ ! باشد امروز موجود مي

فرماید  مقدس مي آیا دست خدا در کار بوده؟ اشعیاء نبی در کتاب
که خدا این کشور را تاسیس کرد تا مقاصد خدا را به انجام 

تاریکترین . کند عهدعتیق تاریخ قوم یهود را بیان مي. برساند
یق ثبت گردیده است، زمان تاریخ آنها در قسمت آخر عهدعت

زمانی که ابتدا توسط آشوریها و سپس توسط امپراطوری بابل 
اگر به برخي از جزئیات توجه کنید، . به اسارت برده شدند

 .خواهید دید که ایران در نقشه خدا چقدر مهم بوده است
 

 شود اسرائیل به اسارت برده مي( الف
نوح آشوریها از نسل آشور پسر دوم سام و نوه حضرت  

حکومت آشور وسیع و نیرومند (. ٕٕ: ٓٔپیدایش )باشند  مي
 .گرفت بود و کل خاورمیانه را در بر مي
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آموزیم که خدا امپراطوری  می 6-5: ٓٔاز اشعیاء  -ٔ 
 .آشور را بوجود آورد تا اسرائیل را بخاطر گناهانش تنبیه کند

من آشور را مانند چوب تنبیه بدست خواهم : خداوند میفرماید”
گرفت و برای مجازات آنانی که برایشان خشمناک هستم به کار 
خواهم برد قوم آشور را بر ضد این قوم خدانشناس که مورد 
خشم من هستند خواهم فرستاد تا آنها را ؼارت کنند و مانند ِگل 

 .“زیر پایهای حود لگدمال نمایند

 
 7ٕٕطایفه شمالی اسرائیل را احتماالً حدود  ٓٔآشوریها ( الؾ

دقت کنید که بعضی از قوم یهود در میان . م به اسارت بردند.ق
 .مادها که ایران امروز میباشد ساکن شدند

سرانجام در نهمین سال سلطنت هوشع، شلمناسر شهر سامره ”
او . را گرفت و مردم اسرائیل را اسیر نموده به آشور برد

بعضی از اسرا را در شهر ُحلًَح، برخی دیگر را در شهر 
ن که کنار رود خابور است، و بقیه را در شهرهای جوزا

 (.6: 7ٔدوم پادشاهان )“ سرزمین ماد  سکونت داد
 

سال بعد یکی از پادشاهان آشور بنام سخاریب  ٕٕحدود ( ب
 سعی کرد اورشلیم و یهودا را تسخیر نماید

-6ٖ، اشعیا بابهای 9ٔ: 8ٔدوم پادشاهان )اما شکست خورد 
ٖ8.) 

و عاقبت مردم آن به . تسلیم بابلیها شد. م.ق 68ٕیهودا بعداً در 
 .بابل تبعید گردیدند

 
آشوری وجود دارند که خیلی از  50ٖٓٓٓامروزه حدود ( ج

آنها از . کنند آنها مسیحیان اسمی هستند و در ایران زندگی مي
در فصل دیگری در خصوص . نسل امپراطوری آشور هستند

 .آنان سخن خواهیم گفت
در زمان . حکومت دیگری برانگیخت بنام بابل بعداً خدا -ٕ 

سلطنت نبوکدنصر، بابلیها باقی مانده قوم یهود را اسیر کرده 
 .آنها را به بابل بردند
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پس خداوند پادشاه بابل را بضد ایشان برانگیخت و تمام ” 
او به کشتار مردم یهودا . مردم یهودا را به دست او تسلیم کرد

دختر و پسر، رحم نکرد وقتی وارد پرداخت و به پیر و جوان، 
پادشاه بابل اشیاء قیمتی . خانه خدا شد جوانان آنجا را نیز کشت

خانه خدا را از کوچک تا بزرگ همه را برداشت و خزانه خانه 
خداوند را ؼارت نمود و همراه گنجهای پادشاه و درباریان به 
بابل برد سپس سپاهیان او خانه خدا را سوزاندند، حصار 

شلیم را منهدم کردند، تمام قصرها را به آتش کشیدند و همه اور
آنانی که زنده ماندند به بابل . اسباب قیمتی آنها را از بین بردند

به اسارت برده شدند و تا به قدرت رسیدن حکومت پارس، 
به این طریق، کالم خداوند . اسیر پادشاه بابل و پسرانش بودند

بود به حقیقت پیوست که که بوسیله ارمیای نبی گفته شده 
سرزمین اسرائیل مدت هفتاد سال استراحت خواهد کرد تا 
سالهایی را که در آنها قوم اسرائیل قانون سبت را شکسته بود 

 (.ٕٔ-7ٔ: 6ٖدوم تواریخ )“ جبران کند
خدا امپراطوری پارس را برانگیخت تا امپراطوری  -ٖ 

آیه  9ٕاب بابل را مجازات و تسخیر کند و ارمیای نبی در ب
اما وقتی هفتاد سال ”. نویسد اینطور می( ترجمه تفسیری) ٓٔ

ام، بر شما نظر  اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول داده
 “.لطؾ خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند

سال تحت اسارت امپراطور بابل بود، اما  7ٓایران مدت  
معجزه بزرگ اینجاست . گردید بوسیله امپراطوری پارس آزاد

سال آینده را دیده، پادشاهی را که سر  5ٓٔکه اشعیاء نبی 
فکر . برد سلسله حکومت تازه است یعنی کورش کبیر را نام مي

کردید، یعني حدود سال  سال قبل زندگی مي 5ٓٔکنید شما 
توانستید نام رهبر امروز ایران یا هندوستان یا  آیا مي. 85ٕٔ

مقدس،کالم خدا،  الت متحده را پیشگویی کنید؟ کتابژاپن یا ایا
کند زیرا بوسیله انبیاء و  جزئیات دقیق آینده را برایمان بیان مي

اشخاص دیگر دقیقاً همانطور که خدا به آنها فرمود نوشته شده 
 .بیایید کورش کبیر را از نزدیک مالحظه کنیم. است

 

 خدا پادشاهی را بر می انگیزاند( ب
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قبل  55ٓاي در دست خدا بود، در حدود  وسیلهکورش كه  
توانید  مي. او را کورش کبیر می نامند. از میالد به قدرت رسید

کتاب . مقدس درباره او مطالعه کنید های کتاب در این قسمت
، ٔٔ-ٓٔ: 46، ٖٔ: 45، ٖ: 45، 8ٕ: 44، ٖ-ٕ: 4ٔاشعیاء 

48 :ٔ4-ٔ5. 
هدعتیق نام پارسِی کورش، با تلفظ عبری آن در ع -ٔ 

صدها سال بعد از مرگ کورش هنوز هم . مطابقت دارد

سالها بزرگترین فروشگاههای . کنند ایرانیان نام او را یاد مي
ای همراه با بسیاري از هتلها بنام او یعنی کورش  زنجیره

نامگذاری شده بود؛ دو خیابان اصلی که از مرکز تهران بطرؾ 
بعد از . نام داشت یافت، کورش کبیر کوههای شمال امتداد مي

سقوط شاه و تؤسیس دولت اسالمی خیلی از این اسامی تؽییر 
به هر حال بعضی ها هنوز هم اسم پسرانشان را کورش . کرد
 .گذارند مي

و  8ٕ: 44به عناوینی که خدا به کورش داد، در اشعیا  -ٕ 
و درباره کورش می ”: داد، توجه بفرمایید ٕ: 4ٔو  ٔ: 45

گوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد 
گوید بنا خواهد شد و درباره هیکل  رسانید و درباره اورشلیم می
 (.8ٕ: 44اشعیاء )“ که بنیاد تو نهاده خواهد گشت

خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش که دست راست او را ”
تا بحضور وی امتها را مؽلوب سازم و کمرهای  گرفتم

پادشاهان را بگشایم تا درها را بحضور وی مفتوح نمایم و 
 (.ٔ: 45اشعیاء )“ دروازه ها دیگر بسته نشود

 
 .کورش شبان من و مسیح من خوانده شد. الؾ 
 .به شرح وظایفی که خدا به کورش داد توجه بفرمایید -ٖ 

 آزادکردن اسرای یهودی: الؾ
 کمک در بنای اورشلیم: ب
 بنیانگذاری اساس معبد: ج
 مجازات بابل: د
چرا خدا از یک پادشاه ؼیر یهودی برای آزادی یهودیان  -4 

 .کند استفاده مي
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من یهوه هستم و دیگری نیست و ؼیر از من خدایی نی من ”
کمر ترا بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از شرق آفتاب و 
مؽرب آن بدانند که سوای من احدی نیست من یهوه هستم و 

 (.6-5: 45اشعیاء )“ دیگری نی
فرماید  در همان فصل، خداوند مي ٕٕو  ٕٔمجدداً در آیات  

. دهنده اعالن میکند خود را عادل و نجاتکه او تنها خداست و 
بینیم که یک  با این حال می. تواند واقعاً نجات دهد تنها خدا مي

برد تا حاکمیت خود را بر همه چیز  پادشاه بیگانه را بکار مي
 .نشان دهد

پس اعالن نموده ایشانرا نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت ”
عالن نموده و از زمان سلؾ نمایند کیست که اینرا از ایام قدیم ا

آیا نه من که یهوه هستم و ؼیر از من خدایی . اخبار کرده است
ای . خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست. دیگر نیست

جمیع کرانهای زمین به من توجه نمایید و نجات یابید زیرا من 
 ."خدا هستم و دیگری نیست

اعتقاد . دمذهب ایران در زمان کورش دین زرتشت بو -5 
به این که نور خوب است و تاریكي بد، قسمتی از این مذهب 

پدیدآورنده نور و آفریننده ظلمت ”. فرماید اشعیاء نبی مي. بود
صانع سالمتی و آفریننده بدی من یهوه صانع همه این چیزها 

هنگامیکه خدا مکاشفه خود را به (. 7: 45اشعیاء )“ هستم
که همه چیز در کنترل او است،  اشعیاء داد اینرا تاکید فرمود

 .حتی آفرینش نور و تاریکی و تمام خلقت
 ٖ-ٔ: 45هایی به کورش داد؟ در اشعیاء  خدا چه وعده -6 

خدا دست . های زیادی به کورش داده است بینیم که خدا وعده می
قدرتی را که به او داده به نمایش در . گیرد راست کورش را مي

وده، کشورها را مؽلوب خواهد ها را گش دروازه. آورد می
جایهای ناهموار را هموار خواهد ساخت و درهای . ساخت

کورش . بندهای آهنی را خواهد برید برنجی را شکسته، پشت
سه تا از چهار امپراطوری بزرگ دنیای زمان خود را مؽلوب 

یکی از آنها ماد بود که جذب پارس شد و کشور واحدی . ساخت
را بخشید، این امکان “ زاین ظلمتخ”خدا به کورش . گردید

دارد که به ثروت مملکت لیدیا اشاره شده باشد که کورش آن را 
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افسانه پادشاه میداس ممکن است . قبل از حمله به بابل فتح کرد
 .ریشه در سرزمین لیدیا و شاه تاریخی آن کروْسس داشته باشد

 

 رساند کمال مي کوروش وظایف خود را به( ج
ارد شرح وظایؾ هم دارد تا بداند کسی که شؽلی د 

شرح وظایؾ کورش قبالً پیشگویی شده . هایش چیست مسئولیت
 .بود

کورش قوم یهود را آزاد کرد تا به سرزمینشان  -ٔ 
گوید که او جهت این وظیفه  می ٖٔ: 45اشعیاء . بازگردند

مخصوص معین شده بود آنهم بدون انتظار دریافت پاداش 
چگونه پنج پادشاه ایران ”فصل ششم جهت جزئیات بیشتر به )

همچنین تاریخ نیز به (. مراجعه فرمایید“ مقدس شدند وارد کتاب
کتاب تاریخ کالس پنجم در ایران . دهد این کار نیکو گواهی می

دهد  ام عکس کورش را نشان مي بطوریکه اینجانب مطالعه کرده
ه که در مقابل گروهی از قوم یهود که از اسارت بابل آزاد شد

به فرمان کورش، ”: دهد اند ایستاده است، و چنین شرح می
توانند به  یهودیانی که در اسارت بابل بودند آزاد شدند و مي

به یهودیان اجازه داده “ .شهر مقدس خود اورشلیم باز گردند
همچنین کورش طال و . شد، طال و نقره همراه خود ببرند

بل از خانه خدا به سال ق 7ٓای که نبوکدنصر پادشاه بابل  نقره
 .سرقت برده بود برگردانید

بازگشت یهودیان در آنزمان را با بازگشت یهودیان به  
 96ٓٔ-95ٓٔاسرائیل از اتحاد شوروی سابق طی سالهای 

یهودیان شوروی گرچه مجاز بودند به کشور . مقایسه کنید
پرداختند تا بتوانند از  اسرائیل بازگردند، اما باید مبلػ زیادی مي

باید تمام دارایی از جمله مستؽالت خود را در . آنجا خارج شوند
مهاجرت آنها به اسرائیل به بهای زیادی . روسیه جا بگذارند

اما زمان کورش عکس آن صادق بود یعنی او حتی . شد تمام مي
گشتند کمک هایی هم  به یهودیانی که به اورشلیم باز مي

 .کرد مي
: 44طوری که در اشعیاء کورش بازسازی اورشلیم را ب -ٕ 

به برکت او . پذیر ساخت پیشگویی شده امکان ٖٔ: 45، 8ٕ
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یهودی به شهر اورشلیم باز گشتند تا  4ٕ0ٓٓٓبیش از 
 .دیوارهای شهر را بنا کرده، بار دیگر شهر را مستحکم سازند

فرماید یهوه خدای آسمانها، جمیع  کورش پادشاه فارس چنین مي”
ای  مالک زمین را بمن داده است و مرا امر فرموده که خانه

پس کیست از . برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم
شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که 

 (.ٖ-ٕ: ٔعزرا )“ در یهودا است برود

در دوم . کورش در بازسازی بنیاد معبد کمک کرد-ٖ 
کند که  کنیم که کورش اعالن مي مالحظه مي ٖٕ: 6ٖتواریخ 

به . خدا او را بطور مخصوص جهت این کار معین کرده است
فهمیم که در  می 8ٕ: 44هر حال بخاطر بیاورید که از اشعیاء 

شادی قوم  کتاب عزرا داستان. آن زمان فقط بنیاد معبد نهاده شد
اسرائیل در بنیانگذاری معبد جدید و همچنین ناامیدی و یؤس 

کار . كند آنها را در اثر ضدیت اقوام مجاور را بیان مي
 .سال بعد تحت رهبری حجی نبی به پایان رسید 5ٓبازسایزي، 

 5ٔ-4ٔ: 48در اشعیاء . کورش بابل را مجازات کرد -4 
" دارد دوست میخداوند او را ”کورش تحت عنوان کسی که 

. انجام رسانید نامیده شده که هدؾ خدا را بر ضد بابل به
های تاریخی در مورد پیروزی عظیم او بر امپراطوری  افسانه

از جمله اینکه او مخفیانه مسیر رود فرات را . بابل وجود دارد
گذشت تؽییر داد تا اینکه سپاه او  که از وسط پایتخت بابل مي

رودخانه عبور کرده، شهر را تسخیر  بتواند شبانه از بستر
 .نماید

 

 كاربرد شخصی( د
دهد که ایران را  مقدس ما را یاری مي توضحیات كتاب -ٔ 

برخالؾ سایر . عنوان یک ملت، بهتر مورد توجه قرار بدهیم به
امپراطورها که خدا برانگیزانید تا بوسیله آنها اسرائیل را 

جهت رهایی قوم یهود  مجازات کند، مانند آشور و بابل، ایران
در حالیکه خیلی ملل دیگر بعلت طرز برخورد . بکار برده شد

عنوان یک مملکت بیش  با اسرائیل از بین رفتند، ایران به
 .سال است باقی مانده است 5ٕٓٓ
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مقدس از جانب خداست؟  توان گفت که کتاب چگونه مي -ٕ 
ات یک امتحان اینست که وقایع آینده را بدرستی و با جزئی

مقدس  مالحظه بفرمایید که چگونه کتاب. روشن بیان کند
. آید به آسانی از این امتحان سربلند بیرون می( تورات و انجیل)

سال اسارت یهودیان  7ٓپیشگویی : به این پیشگوییها توجه كنید
عنوان  بوسیله امپراطوری بابل و در ذکر نام کورش کبیر به

. جود آمدن امپراطوری پارسآزاد کننده یهودیان و پیش بینی بو

طریق . باشد هایش مي خدا نشان داد كه قادر به انجام وعده
مقدس کتابی است از جانب خدا،  کند کتاب دیگری که ثابت مي

اینست که مردم از طریق مطالعه آن امید شادی و حیات 
 .یابند جاودانی را مي

مقدس یک کتاب ؼربی نیست که از آمریکا یا  کتاب -ٖ 
بلکه در خاورمیانه نوشته شده با سابقه . آمده باشد اروپا

فرهنگی که از مصر و ایران و کشورهای اطراؾ دریای 
 .مدیترانه دارد

 تر كاورشي عمیق( ه
را مطالعه كنید و  48تا  4ٓهای  کتاب اشعیاء فصل -ٔ 

شرح دهید چگونه خدا اسرائیل را بخاطر گناهانش تنبیه كرد و 
اي بنام کوروش ایشان را رهایي داد  دهدهن وسیله نجات سپس به

: 48و  ٔٔ: 46، ٖٔ-ٔ: 45، 8ٕ: 44و  5ٕ، ٕ: 4ٔاشعیاء )
ها تشابهات و اشاراتی در  توانید از این قسمت آیا مي(. 5ٔ-4ٔ

دهنده از گناه یعنی مسیح موعود، عیسی مسیح  موردآمدن نجات
 پیدا کنید؟

آن را  طبیعي مقدس وقایع فوق بعضی از منتقدین کتاب -ٕ 
آنها این نكته را . نامند این اشخاص را لیبرال مي. کنند انکار مي
كنند که انبیاء قادر بودند آینده را بدرستی پیشگویی  انکار مي

گویند کتاب اشعیاء نه بوسیله یک اشعیاء  آنها به اشتباه مي. کنند
 . بلکه بوسیله چندین اشعیاء نوشته شده است

یماندار به عیسی مسیح، چه شرح عنوان ا خدا به شما به -ٖ 
خواهد،  وظایفی داده چیست؟ آیا آنچه را که خدا از شما مي

 دهید؟ بخوبی انجام مي
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مقدس، کتاب خدا، قادر است آینده تاریخ را  کتاب -4 
کنید؟  آیا برای آینده خودتان به آن اعتماد مي. بدرستی بیان کند

ابد در حضور خدا  آیا مایلید امید حیات جاودانی را داشته و تا
مقدس ایمان داشته و به  به وعده های خدا در کتاب. زندگی کنید

من راه و راستی و حیات ”عیسی مسیح توکل کنید که فرمود 
 “.هستم
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 (شرح تصویر)

در ( 1711چاپ )این تصویر که در کتاب تاریخ سال ششم 
فرمان کورش، یهودیان آزاد به : "گوید ایران منتشر شده، می

 .شدند و توانستند به شهر مقدس خود اورشلیم باز گردند
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 2فصل 
 

دانیال بر سرگشتگي فرهنگي غالب 
 آید مي

 

 كننده شیران كسي بیش از رام( الف
یاد  شنویم، اكثراً به ما مسیحیان وقتي نام دانیال نبي را مي

شیرها انداختند چرا افتیم كه طي آن او را به چاه  ماجرایي مي
كه حاضر نشده بود در مقابل پادشاه خم شود و كسي جز خدا را 

اي  اش به خدا، بگونه سبب وفاداري دانیم كه او به مي. بپرستد
در واقع هر فرد مسیحي كه در محیطي . آسا نجات یافت معجزه

ؼیرروحاني كار كند، ممكن است در مواقعي احساس كند كه 
بیایید نگاهي به زندگي دانیال . رهاستگویي در وسط چاه شی

بیفكنیم و ببینیم كه او چگونه وفادار ماند و نتیجتاً نه فقط در 
حكومت بابلیها، بلكه در حكومت پارسها نیز همچون شاهدي 

در واقع، در ایراِن امروزي، در شوشان، . راسخ خدمت كرد
گویند مقبره دانیال نبي در  در كاخ شوش، مسجدي هست كه مي

البته ما مسیحیان نگاهمان به آرامگاهها و بقایاي . ن قرار داردآ
انبیا نیست، بلكه به خداي زنده است تا او را محبت كرده، 

 .خدمت نماییم و بپرستیم
دانیم كه  مي. دانیال در اورشلیم اسیر شد و به بابل برده شد -1

نبوكدنصر در سه زمان مختلؾ اسرایي را از اسرائیل به بابل 
 :فرستاد

  در دوره سلطنت یهویاقیم كه طي آن . م.ق ٗٓٙدر سال
در سال سوم سلطنت یهویاقیم، پادشاه یهودا، . "دانیال اسیر شد

. نبوكندنصر پادشاه بابل به اروشلیم آمده، آن را محاصره نمود
و خداوند یهویاقیم، پادشاه یهودا را با بعضي از ظروؾ خانه 

را به زمین شنعار به خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها 
المال خداي خویش  خداي خود آورد و ظروؾ را به بیت

 (.ٕ-ٔ: ٔدانیال " )گذاشت
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  در دوره سلطنت یهویاكین. م.ق 97٘در سال 
 (ٓٔ-9: ٖٙدوم تواریخ )

  در دوره سلطنت صدقیا. م.ق 8ٙ٘در سال 
 (ٕٔ-8ٔ: ٖٙدوم تواریخ )
دمت كرد؟ دانیال به چه مدت خدا را در بابل و پارس خ -2

دانیم كه دانیال خدمتگزاري مورد احترام در حكومت   مي
پادشاهان بابل بود و حداقل تا سال سوم فرمانروایي كورش، در 

سال  7ٓخدمت پارسیان نیز بود؛ تمام اینها جمعاً بیش از 
 .درازا انجامید به

 (ٕٔ: ٔدانیال " )و دانیال بود تا سال اول كورش پادشاه"
در سال سوم كورش، پادشاه فارس، امري بر دانیال كه "

به َبلَطَشَصر مسمي بود كشؾ گردید و آن امر صحیح و مشقت 
: ٓٔدانیال " )پس امر را فهمید و رویا را دانست. عظیمي بود

ٔ) 

 رویارو با وسوسه( ب
سرگشتگي فرهنگي همان مشكلي است كه پناهندگان و آناني 

شوند، خصوصاً  با آن مواجه مي روند كه به كشور جدیدي مي
اي متفاوت را  زاي زندگي در جامعه وقتي تؽییرات استرس

اي  درماندگي، افسردگي، و سرگشتگي فقط نمونه. كنند تجربه مي
شود كه در كشوري  از عالئمي است كه گریبانگر كسي مي

اي  فصل اوِل كتاب دانیال شمه. كند ؼریب شروع به زندگي مي
كه دانیال در فرهنگ بابلي تجربه كرد، به ما از فشارهایي را 

هاي زیر چه تشابهي دارد با فشارهاي  نمونه. دهد نشان مي
كنند، خصوصاً  مردمي كه به كشورهاي دیگر مهاجرت مي

پناهندگان؟ آیا مسیحیاني كه در جامعه ؼیرمذهبي خودشان 
شوند و بخاطر  كنند، با فشارهایي مشابه رویارو مي زندگي مي

 كنند؟ شان احساس ؼریبگي ميایمان
پرستان،  كار كردن در مقام یك یهودي در دنیاي بت -1

شریعت خدا از . اي نبود عنوان پناهنده، كار ساده خصوصاً به
خواست كه از دنیا جدا زندگي كنند، و همانطور كه  قومش مي

هاي براي  اشاره شد، در خصوص خوراك، محدودیت
 .بودخوراكهاي حالل و حرام تجویز كرده 
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توانست دانیال  مشاهده ویراني اورشلیم و اسارت قوم خدا مي -2
هاي او شك  جوان را وسوسه كند تا به قدرت خدایش و وعده

كرد كه چرا به بابلیها اجازه داده  شاید او از خدا سوال مي. كند
 .تا اورشلیم را فتح كنند

هاي جدید در سرزمیني  انطباق با اسارت و مسوولیت -3
بر دانیال بود كه در آن زمان نوجواني بیش  بیگانه، فشاري

 .نبود

ادامه زندگي مستلزم فراگیري فرهنگ و زبان بابلي بود كه  -4
 .تحت تاثیر اعتقاداتشان به خدایان ؼریب قرار داشت

خدمت به پادشاه امري بود اجباري؛ تنها راه براي دانیال،  -5
 .زندگي كردن در قصر پادشاه و مطالعه سخت بود

ام جدیِد بابلي دادند، یعني بلطشصر كه معني آن به دانیال ن -6
این  ؛ حال آنكه نام اصلي او به"حاكم یا محافظ بعل: "این است
این امر قطعاً در دانیال این ". خدا داور من است: "معني بود

احساس را بوجود آورد كه بخشي از هویت خود را از دست 
روؼین از حاال به بعد، او را با نام خدایي د. داده است

 .شناختند مي
وسوسه به سازشكاري، سبب شد كه ایمانش در بوته آزمایش  -7

 .قرار گیرد

 واكنش دانیال چه بود( ج
 .دانیال به خدا توكل كرد -ٔ

همراه دیگران به اسارت رفت، یك اسرائیلي  دانیال وقتي به 
كیلومتر از  ٓ٘ٙبایست بیش از  آنان مي. زاده بود جوان و نجیب

بایست با پاي پیاده  این راه را مي. اورشلیم تا بابل راه بپیمایند
شاید بابلیها . رفتند و شاید در راه متحمل گرسنه نیز شدند مي

بعضي ممكن است در راه مرده . ایشان را به باد تمسخر گرفتند
توانست وجود  پرست چه امیدي مي براي اسراي ملتي بت. باشند

دانیال انتخاب شد تا یكي از معدود افرادي باشد كه داشته باشد؟ 
بایست فرهنگ بابلي را بیاموزد تا بتواند در قصر پادشاه  مي

 .اي داشت خدا براي دانیال نقشه. خدمت كند
سرایان خویش را امر فرمود  و پادشاه، اشفناز رئیس خواجه"

اسرائیل و از اوالد پادشاهان و از شرفا را  كه بعضي از بني
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جواناني كه هیچ عیبي نداشته باشند و نیكومنظر و در . اوردبی
هر گونه حكمت ماهر و به علم، دانا و به فنون، فهیم باشند كه 
قابلیت براي ایستادن در قصر پادشاه را داشته باشند و علم و 

 (.ٗ-ٖ: ٔدانیال " )زبان كلدانیان را به ایشان تعلیم دهند
 

 .خشنود سازددانیال بر آن شد تا خدا را -ٕ
اما دانیال در دل خود : "چنین آمده است 8: ٔدر دانیال  

قصد نمود كه خویشتن را از طعام پادشاه و از شرابي كه او 
سرایان درخواست  پس از رئیس خواجه. نوشید نجس نسازد مي

خواست از  دانیال نمي." نمود كه خویشتن را نجس نسازد
االً به این دلیل كه مطابق ؼذاهاي لذیذ سفره پادشاه بخورد، احتم

او . آمد حساب مي شریعت خدا نبود و جزو خوراكهاي حرام به
این كار را با درایت انجام داد تا اهانتي به كسي نشود و از 

سرا خواست تا سالمت او را ظرؾ چند روز بیازماید و  خواجه
ببیند كه آیا فقط با خوردن سبزیجات و آب نیرومندتر نخواهد 

تعهد دانیال را احترام گذاشت و نتیجتاً خوراك نجس خدا . بود
 .دیگر به هیچیك از مردان اسیر اسرائیل در قصر داده نشد

پس رئیس ساقیان طعام ایشان و شراب را كه باید بنوشند " 
 (.ٙٔ: ٔدانیال " )برداشت و بقول به ایشان داد

 
 .دانیال با كاملیت زندگي كرد -3

ومتي گردید كه خدمتش دانیال یكي از مقامات محترم حك
او با موفقیت پادشاهاِن . هنگام ا نتقال قدرت نیز ادامه یافت به

فرهنگهاي مختلؾ را خدمت كرد، از بابلیها گرفته تا مادها و 
در مشكالت سه ساِل نخست تحصیالتش و در تمام . پارسها

طول چند دهه بعدي، خدا دانیال را حفظ كرد و او با ایمان و 
 .زیست كاملیت اخالقي

 
 .او مرد دعا بود( الؾ

پس دانیال به خانه خود رفته، رفقاي خویش، حننیا و میشائیل "
و عزریا را از این امر اطالع داد، تا در باره این راز از خداي 
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آسمانها رحمت بطلبند مبادا كه دانیال و رفقایش با سایر حكیمان 
 "بابل هالك شوند

 (8ٔ-7ٔ: ٕدانیال )
 
دانست كه نوشته امضا شده است، به خانه خود  اما چون دانیال"

هاي باالخانه خود را به سمت اورشلیم باز  درآمد و پنجره
نمود و چنانكه  زد و دعا مي نموده، هر روز سه مرتبه زانو مي

كرد و  داشت، نزد خداي خویش دعا مي قبل از آن عادت مي
 (.ٔٔ: ٙدانیال " )خواند تسبیح مي

داوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و پس روي خود را بسوي خ"
تضرعات و روزه و پالس و خاكستر مسالت نمایم؛ و نزد یهوه 

اي خداوند خداي : خداي خود دعا كردم و اعتراؾ نموده، گفتم
عظیم و مهیب كه عهد و رحمت را با محبان خویش و آناني كه 

 (.ٗ-ٖ: 9دانیال " )داري نمایند نگاه مي فرایض تو را حفظ مي
ر آن ایام، من دانیال، سه هفته تمام ماتم گرفتم، خوراك لذیذ د"

نخوردم، و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاي آن 
 (.ٖ-ٕ: ٓٔدانیال " )سه هفته خویشتن را تدهین ننمودم

 
 ٘-ٗ: ٙ؛ 8: ٔ. او عادل و خداترس بود( ب
اما دانیال در دل خود قصد نمود كه خویشتن را از طعام "
پس از رئیس . نوشید نخس نسازد دشاه و از شرابي كه او ميپا

" سرایان درخواست نمود كه خویشتن را نجس نسازد خواجه
 (.8: ٔدانیال )
جستند تا شكایتي در امور  پس وزیران و والیان بهانه مي"

سلطنت بر دانیال بیاورند اما نتوانستند كه هیچ علتي یا تقصیري 
وخطایي یا تقصیري در او هرگز  بیابند، چونكه او امین بود

پس آن اشخاص گفتند كه در این دانیال هیچ علتي . یافت نشد
پیدا نخواهیم كرد، مگر اینكه آن را در باره شریعت خدایش در 

 (.ٙ-٘: ٙدانیال ) "او بیابیم
 

 :با او سایرین ارتباط اجتماعي داشت( ج
 :ایمانداران
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و در میان ایشان دانیال و حننیا و میشائیل و عزریا از "
سرایان نامها به ایشان نهاد، اما  و رئیس خواجه. یهودا بودند بني

دانیال را به بلطشصر و حننیا را به شدرك و میشائیل را به 
 (.7-ٙ: ٔدانیال " )میشك و عزریا را به عبدنؽو مسمي ساخت

 :ایمانان بي
سرایان محترم و مكرم  رئیس خواجه و خدا دانیال را نزد"

 "ساخت

 (.9: ٔدانیال )
 
 .او دانشجوي ممتازي بود -4
و پادشاه با ایشان گفتگو كرد و از جمیع ایشان كسي مثل "

پس در حضور . دانیال و حننیا و میشائیل و عزریا یافت نشد
و در هر مساله حكمت و فطانت كه پادشاه از . پادشاه ایستادند

رد، ایشان را از جمیع مجوسیان و جادوگراني ایشان استفسار ك
: ٔدانیال " )كه در تمام مملكت او بودند، ده مرتبه بهتر یافت

ٔ9-ٕٓ.) 
پذیر بود و نام بابلي خود یعني بلطشصر را  او انعطاؾ( الؾ

پذیرفت، با اینكه نام یك خداي بابلي بود، و زباني تازه فرا 
 .گرفت

كه منشا دانش و حكمتش كرد  او فروتن بود و تصدیق مي( ب
 .خدا است

اما خدا به این چهار جوان، معرفت و ادراك در هرگونه علم و "
حكمت عطا فرمود و دانیال در همه رویاها و خوابها فهیم 

 (.7ٔ: ٔدانیال " )گردید
 
پس دانیال . آنگاه آن راز به دانیال در رویاي شب كشؾ شد"

 (.9ٔ: ٔدانیال " )خداي آسمانها را متبارك خواند
 
 او شجاع بود حتي در حضور نبوكدنصر پادشاه -5
لهذا اي پادشاه، نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را "

به عدالت و خطایاي خویش را به احسان نمودن به فقیران فدیه 
 (.7ٕ: ٗدانیال " )بده كه شاید باعث طول اطمینان تو باشد
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 كاربرد براي امروز ما( د
دهد كه خدا چگونه فراسوي  دانیال نشان مي ٙتا  ٕهاي  فصل

مرزهاي اسرائیل كار كرده است، خصوصاً در امپراطوریهاي 
 ٕٔاین اصول چگونه در دنیاي امروز در قرن . بابل و پارس
 كاربرد دارد؟

 
برد  سازد و از میان مي ها را بر قرار مي خدا حكومت -ٕفصل 

 .سازد و حكومت خود را جایگزین آنها مي
ها  خدا ایمانداران را از آزارهاي مذهبيِ حكومت -ٖفصل 

 .دهد رهایي مي
 .ها كنترل دارد خدا بر حكومت -ٗفصل 
ها داوري خواهد  خدا شرارت را در سطح حكومت -٘فصل 

 .كرد
ایمانان رهایي  هاي بي خدا ایمانداران را از توطئه -ٙفصل 

چیزي كه این است آن . دهد تا تمام دنیا جالل خدا را بشناسد مي
 :پس از رهایي دانیال از چاه شیران نوشته شد

از حضور من فرماني صادر شده است كه در هر سلطنتي از "
ممالك من، مردمان به حضور خداي دانیال لرزان و ترسان 

و ملكوت . باشند زیرا كه او خداي حي و تا ابداآلباد قیوم است
جات اوست كه ن. زوال و سلطنت او ؼیرمتناهي است او بي

رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین  دهد و مي مي
سازد و ا وست كه دانیال را از چنگ شیران رهایي  ظاهر مي
 (.7ٕ-ٕٙ: ٙدانیال " )داده است

 

 تر كاوشي عمیق( ه
از الگوي دانیال و نحوه انطباق او با بابل استفاده كنید تا  -ٔ

مشكالتي را كه یك مهاجر به كشوري بیگانه با آنها مواجه 
شاید خدا در این هفته به شما این فرصت را . شود درك كنید مي

بدهد تا شخصي را كه اخیراً به سرزمیني جدید آمده، در این 
اند  این كتاب مجبور شده برخي از خوانندگان. هفته كمك كنید

ایران را ترك كنند و اكنون در كشورهاي جدیدي زندگي 
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چگونه برخي از اصول انطباق دانیال با كشور و . كنند مي
كند تا خود را با كشور جدید خود  فرهنگ جدید، به شما كمك مي

 انطباق دهید؟
ها را گروهي از  این فصل. دقت بخوانید را به ٙتا  ٔدانیال  -ٕ
استمداراِن مسیحي و خداترس كه در یكي از كشورهاي در سی

مقام رهبري قرار داشتند انتخاب كردند تا بررسي كنند كه 
هاي سیاسي، خدا را خدمت  توانند در چارچوب سمت چگونه مي

كنید این گروه چه نكاتي را مورد بحث قرار  فكر مي. كنند
 دادند؟

یال ؼیرعادي سال زندگي سیاسي دان 7ٓاي،  از چه جنبه -ٖ
گیري، دروؼگویي،  توانید گزارشي در باره رشوه بود؟ آیا مي

اختالس، یا استفاده از مقام سیاسي براي منافع خویش در جهت 
آزار دیگران در او بیابید؟ شخصي كه پیرو واقعي خداست، نه 

اش نیز  فقط در محل عبادت، بلكه در محل كار و در خانه
 .زندگي خداترسي خواهد داشت

تان به شهر جدیدي نقل  اگر الزم باشد كه شما و خانواده -ٗ
تان دور شوید، نحوه  مكان كنید و از دوستان و كلیساي محلي

تواند  انطباق یافتن دانیال با شرایط جدیدش در بابل، چگونه مي
 شما را كمك كند؟
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 3فصل 
 

پیشگوییهاي : گذر از رویا به تاریخ
 دانیال

 
امپراطوري جدید پارسها را كه بایست این  چه كسي مي 

نخستین پادشاهش كورش بود، مؽلوب سازد؟ پادشاه جواني در 
آرامي در گوش یكدیگر  مالزمانش به. بابل در بستر مرگ است

اند؟ آیا خواهد مرد؟ بسیاري  آیا او را مسموم كرده. كنند نجوا مي
تنها ده سال پیش از این بود كه اسكندر . در این مورد شك دارند

یوناني از رود ِهلِسپونت در آسیاي صؽیر گذشت و َعلَم مخالفت 
ظرؾ مدت . را تا دورترین نقاط امپراطوري پارس بر افراشت

كمتر از سه سال، دژهاي استوار پارس زیر ضربات سهمگین 
رفت تا براي  شمشیر اسكندر فرو ریخت، و جریان تاریخ مي

یي ساخته اما پادشاهي كه از او خدا. همیشه دگرگون شود
اسكندر كبیر بدون اینكه . بودند، نشان داد كه انساني بیش نیست

وارثي بر جاي بگذارد، درگذشت و امپراطوري عظیمش میان 
 .چهار تن از سردارانش تقسیم شد

سال پیش از وقوع  ٕٓٓاما حدود . این تاریخ جهان است 
 دانیال. این رویدادها، دانیال نبي آنها را پیشگویي كرده بود

نگارش در  تحت الهام الهي، پیشگویي دقیقي از تاریخ را به
عیسي مسیح بر صحت پیشگوییهاي این نبي ُمهر تائید . آورد

در حالیكه . توانیم چنین كنیم ، ما نیز مي(ٕٗ:٘ٔمتي )گذارد 
اند، ما به  مقدس هنوز تحقق نیافته بسیاري از پیشگوییهاي كتاب

بخشي از آنها یا تماماً  بررسي سه بخش خواهیم پرداخت كه یا
هایي كه در این كتاب آمده، گستره  در نقشه. تحقق یافته است

امپراطوریهاي بابل و پارس در روزگار دانیال و نیز در 
 .امپراطوري آتيِ یونان نشان داده شده است

 

 قوچ و بز( الف
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، جهان آن .م.طبق تاریخ جهان، در حدود قرن ششم ق 
مصر، ماد، : امپراطوري تقسیم شده بودروزگار میان چهار 

بیایید نگاهي بیفكنیم به رویاي دانیال در مورد یك . لیدیه، و بابل
میش و بز، و همزمان با بررسي فصل هشتم دانیال، مطالبي در 

 .زمینه تاریخ بیاموزیم
دانیال جزئیات این پیشگویي را زماني كه در قصر شوَشن  -1
امروزي، در یك رویا  ، واقع در جنوب ؼربي ایران(شوش)

 .دید
، قوچي با دو شاخ توصیؾ شده، كه یكي ٗو  ٖهاي  در آیه -2

، معني ٕٓخدا در آیه . از آنها بعداً بلندتر از دیگري خواهد شد
اما آن قوِچ صاحب دو شاخ كه آن : "فرماید این رویا را بیان مي

 ."باشد را دیدي، پادشاهان مادیان و فارسیان مي
بر افراشته، دیدم كه ناگاه قوچي نزد نهر  پس چشمان خود را"

ایستاده بود كه دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود یكي از 
و قوچ را دیدم كه به . دیگري بلندتر و بلندترین آنها آخر بر آمد
زد و هیچ وحشي با او  سمت مؽرب و شمال و جنوب شاخ مي

 مقاومت نتوانست كرد و كسي نبود كه از دستش رهایي دهد و
-ٖ: 8دانیال " )شد بر حسب راي خود عمل نموده، بزرگ مي

ٗ.) 
اما آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را دیدي، پادشاهان مادیان "

 (.8:ٕٓدانیال " )باشد و فارسیان مي
 

یاد داشته باشید كه در فصل اول این كتاب، مطالبي در  به( الؾ
دعتیق باره كورش، پادشاه پارس، آموختیم و اینكه نام او در عه

او امپراطوري ماد را مطیع خاندان پارس ساخت و . آمده است
این همان . آن را تبدیل نمود به امپراطوري ماد و پارس

سرزمیني است كه در آن دانیال را در چاه شیران انداختند، 
 .زیرا قانون مادها و پارسها ؼیرقابل تؽییر بود

 
اهتِر قوچ تر بودند، همان شاخ كوت مادها كه حكومت ضعیؾ( ب

پارسها، حكومت نیرومندتر، آن شاخ دیگر هستند كه . هستند
 .بلندتر شد
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داشت، و " شاخي معتبر"دانیال بز نري دید كه  8-٘: 8در  -3

آن شاِخ معتبر آن دو شاخ قوچ را ُخرد كرد و . آمد از مؽرب مي
بز بسیار بزرگ گردید، اما در اوج قدرت خویش، . پایمال نمود

 .ت و در جایش چهار شاخ دیگر روییدآن شاخ بزرگ شكس
توانید تشخیص دهید كه این كدام رویداد تاریخي است؟  آیا مي

و آن بز : "بیایید تعبیر خدا را در باره معناي بز و قوچ بخوانیم

باشد و آن شاخ بزرگي كه در میان دو  نِر ستبر پادشاه یونان مي
دشاه همان این پا(. 8:ٕٔدانیال " )چشمش بود، پادشاه اول است

او از ؼرب، از سرزمین یونان آمد، و . اسكندر كبیر است
اي شتابان، تركیه را فتح كرد، پیش از آنكه از  همچون گلوله

رود ِهلِسپونت كه ؼرب و شرق، و یونان و پارس را از هم جدا 
گریست  نشست و مي گویند كه او مي مي. ساخت، عبور كند مي

اما در جواني، زماني . كند چونكه دیگر سرزمیني نبود كه فتح
كه فقط حدود سي سال داشت، درگذشت و حكومتش به چهار 

این معناي چهار . بخش تقسیم شد و هر یك به سرداري رسید
 .دهد شاخ را توضیح مي

 مجسمه طالیي( ب
نبوكدنصر شاید فرمانرواي پرشكوهترین حكومت روي  

، عمیقاً علت خوابي ؼیر قابل توصیؾ زمین بوده باشد، اما به
او حكیمان بابل . پریشان گردید و خواب از چشمانش ربوده شد

. قتل برساند را تهدید كرد كه اگر پاسخش را ندهند، ایشان را به
او بقدري پریشان و مضطرب بود كه از تعبیركنندگان خواست 

. تا پیش از تعبیر خوابش، خوِد خواب را برایش بازگو كنند
ر حكیمان در خطر مرگ قرار دانیال كه جانش همانند سای

داشت، با ایمان قدم به جلو گذارد و از خدا مدد جست و خدا او 
 :را قادر ساخت تا خواب را بازگو كند

دیدي و اینك تمثال عظیمي بود و این تمثال  تو اي پادشاه، مي"
نهایت و منظر آن هولناك بود، پیش  بزرگ كه درخشندگي آن بي

مثال از طالي خالص و سینه و سر این ت. روي تو بر پا شد
و ساقهایش . بازوهایش از نقره و شكم و رانهایش از برنج بود

و مشاهده . از آهن و پایهایش قدري از آهن و قدري از ِگل بود
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نمودي تا سنگي بدون دستها جدا شده، پایهاي آهنین و ِگلین  مي
آنگاه آهن و گل و برنج . آن تمثال را زد و آنها را خرد ساخت

نقره و طال با هم خرد شد و مثل كاِه خرمِن تابستاني گردیده،  و
و آن . جهت آنها یافت نشد باد آنها را چنان برد كه جایي به

سنگ كه تمثال را زده بود، كوه عظیمي گردید و تمامي جهان 
 "را پر ساخت

 (.ٖ٘-ٖٔ: ٕدانیال )

كنید كه چرا نبوكدنصر از حكیمان خود خواست  فكر مي -ٔ 
اول خوابش را بازگو كنند و بعد، تعبیرش را؟ دانیال چگونه تا 

 توانست كاري را بكند كه سایر حكیمان نتوانستند؟
مقدس را همراه با  بیایید تصاویر مذكور در كتاب -ٕ 

 :معنایشان بررسي كنیم

 مجسمه عظیم و درخشنده و هولناك بود. 

  سر آن طالیي بود كه مظهر نبوكدنصر و امپراطوري بابل
 .بود

 اش از نقره بود، و این مظهر حكومتي فروتر  بازوها و سینه
 .بایست بعداً بیاید بود كه مي

  رانها و شكم برنجین مظهر سومین حكومتي بود كه
 .بایست بر جهان حكمراني كند مي

  حكومت چهارم با ساقهاي آهنین پس از آن خواهد آمد كه
ین حكومت اما ا. هاي دیگر را خرد خواهد ساخت تمام حكومت

چرا كه مردمانش )اي از آهن و ِگل  پایهایي داشت از آمیزه
 (.مختلط بودند و اتحاد نداشتند

  سنگي كه با دستهاي انساني بریده نشده بود، این تمثال را
 :خرد ساخت

 .آن سنگ پایهاي آهنین و گلي را نابود ساخت
تمثال فرو افتاد و اجزاي مختلفش بر زمین افتاد و همچون 

 .ر باد گردیدكاه د
آن سنگ تبدیل به كوهي عظیم گردید و تمامي زمین را پر 

 .ساخت
دانیال بیان . دهد توجه كنید واسطه دانیال مي به تعبیري كه خدا به -ٖ 

اكثر محققیِن معتقد به . دارد كه آن سر طالیي، نبوكدنصر است مي
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اي و  نقرههایي كه مظهرشان بخشهاي  مقدس توافق دارند كه حكومت كتاب
هاي پارس و یونان و  باشد، حكومت برنجین و آهنین و گلیِن بدن تمثال مي

 .روم است
در این بررسي، مجال آن نیست كه بطور كافي در مورد ساقهاي  

. آهنین و پایهاي مخلوِط آهن و گل كه توسط سنگ خرد شدند، بحث كنیم
ت روم در اما بسیاري از علماي الهي معتقدند كه اینها مظهر حكوم

هاي آخر  روزگار مسیح و نیز امپراطوري احیا شده روم در زمان
امپراطوريِ احیاشده خرد خواهد شد، همانند هر حكومت انسانيِ . باشد مي

" ملكوت"، حكومت یا همان "سنگ"دیگر، زماني كه عیسي مسیح، آن 
خود را بر پا دارد؛ آنگاه طبق باور بسیاري از مسیحیان، او سلطنت 

 ساله خود را بر روي زمین آؼاز خواهد كردهزار
. 

 از دریا( وحش)چهار جاندار ( ج
در . و اینك نوبت دانیال بود كه در اثر یك رویا عمیقاً منقلب شود 

زمان حكومت بلشصر، نوه نبوكدنصر، دانیال خوابي دید در باره یك شیر، 
. را بخوانید 8ٕ-ٔ: 7دانیال . خرس، پلنگ، و جاندار هولناكي دیگر

آنها معرؾ : فرشته جبرائیل معني چهار جاندار را براي دانیال تعبیر كرد
 .هاي جهان بودند حكومت

یاد داشته باشید كه در خواب  به. نخستین جاندار، شیر بود -ٔ 
نبوكدنصر، بخشهاي مختلؾ آن مجسمه معرؾ بابل، ماد و پارس، یونان، 

در رویاي دانیال بابل همان شیر بطور تطبیقي، . و امپراطوري روم بود
عنوان شیر و عقاب  سایر اشارات به بابل به)بود كه بالهاي عقاب داشت 

 (.شود یافت مي 7ٔ:ٖ لو حزقیا ٗ:7در ارمیا 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .م.ق 585امپراطوری بابل، 
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 .م.ق 585امپراطوری بابل، 

 
. جاندار دوم، خرسي بود كه بر یك طرؾ خود بلند شد -ٕ 

این تصویر مشابه با تصویر قوچ و بز است، قوچي كه دو شاخ 
اي بود به حكومت  این اشاره. داشت و یكي بلندتر از دیگري بود

. ماد و پارس كه در آن، پارس بخش نیرومندتر حكومت بود

این . خورد و در دهانش سه دنده بود" گوشت بسیار"خرس 
دیه و بابل به تصویر را مقایسه كنید با تصرؾ سریِع ماد و لی

 .دست پارسیها
و اینك وحش دوم دیگر مثل خرس بود و بر یك طرؾ " 

خود بلند شد و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود وي 
 (.7:٘دانیال !" )برخیر و گوشت بسیار بخور: را چنین گفتند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م.ق 555امپراطوری پارس، 
 

 .م.ق 555امپراطوری پارس  
به چهار سر . جاندار سوم یعني پلنگ، همان یونان است -ٖ

پلنگ توجه كنید كه یادآور چهار شاخي است كه از بِز نِر دانیال 
بر آمد كه البته همان چهار جانشین اسكندر است كه پس از 

 .مرگ او، حكومتش را میان خود تقسیم كردند
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بعد از نگریستم و اینك دیگري مثل پلنگ بود كه بر پشتش " 
چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت و سلطنت به 

 (.ٗ:ٙدانیال " )او داده شد
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .م.ق 215امپراطوری یونان، 
 

 .م.ق 585امپراطوری 
، كه شاید آنقدر هولناك بود كه (7:7)جاندار چهارم  -ٗ 

شد از او نام برد، همه چیز را بر سر راه زیر پا خرد  نمي
در مقایسه با خواب نبوكدنصر، این همان امپراطوري . كرد مي

خوانیم كه ده شاِخ آن مظهر ده پادشاه هستند و  مي. روم است
كن شد و در همان حال شاخ  اینكه سه تا از این شاخها ریشه

خوانیم  مي. كرد كوچك دیگري كه بسیار قدرتمند بود، رشد مي
رساند و بر كه آن شاخ كوچك قدرتمند بر مقدسان آزار خواهد 

بسیاري بر این (. ٕ٘-ٕٔ: 7)ضد خدا سخن خواهد گفت 
باورند كه این همان شخصي است كه دجال خواهد شد و بر 

 .امپراطوريِ احیاشده روم فرمان خواهد راند
 

 جمشید خاطرات تخت
هر یك از این سه رویا، هشداري بود به دانیال در باره  

بابل طالیي، آن شیر، . رویدادهایي كه در آینده رخ خواهد داد
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پارس . ايِ پارس، آن خرس مؽلوب گردید بدست خاندان نقره
نیز به نوبه خود بدست یونانیهاي برنجین، اسكندر كبیر، آن 

توسط حكومت  و امپراطوري یونان نیز قطعاً . پلنگ، ساقط شد
اكثر اینها اكنون فقط تاریخ است . چهارم، یعني روم، فرو پاشید

جمشید باقي  هاي باستاني تخت كه خاطراتش در میان خرابه
 .است

جمشید تصاویري  در تخت( كاخ پذیرایي)هاي آپادانا  بر پله 

كشور مختلؾ كه مطیع امپراطوري پارس  ٖٕهست معرؾ 
. متعلق به امپراطوري بابل استتصویر  ٖٕیكي از این . شدند

طال، نقره، پارچه، گاومیش جزو خراجهایي است كه به پادشاه 
اش شهر را به  اسكندر كبیر و سپاه یوناني. شود پارس تقدیم مي

هایش  همراه كاخ و گنجینه جمشید را به آتش كشیدند و تخت
هاي بابل، پارس،  با این همه، آثاري از حكومت. ویران ساختند

 .ها یافت توان یك به یك در میان این ویرانه نان را ميو یو
 

 تر كاوشي عمیق( د
ها و  چگونه قدرت خدا در خصوص پیشگویي دولت -ٔ 

ها در كتاب دانیال، نظیر ظهور امپراطوري یونان در  حكومت
تواند تسالیي باشد براي ما آن هنگام كه  زمان اسكندر كبیر، مي

 شویم؟ جهان مواجه ميثبات سیاسي در  با تؽییرات بي
تواند به شما كمك كند تا براي  این بخش چگونه مي -ٕ 

مسیحیاني كه از سوي مقامات دولتي در كشورهایي نظیر 
 بینند، دعا كنید؟ سودان و تركمنستان و چین آزار مي

. هاي دانیال را مطالعه كنید اگر وقت دارید، تمام نبوت -ٖ 
( ها امت)آتيِ ملل ؼیریهود  چرا چنین تاكید نیرومندي بر تاریخ

 وجود دارد؟
مقدس  چرا علماي لیبرال الهیات كه به الهامي بودِن كتاب -ٗ 

نمایند كه كتاب دانیال را خوِد دانیال  ایمان ندارند، انكار مي
ها را شخصي صدها  كنند كه این فصل نوشته است، و ادعا مي

 سال بعد نوشته و از نام دانیال استفاده كرده است؟
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 4فصل 
 

 ترین كتاب تاریخ دنیا دقیق
 

مقدس كالم خدا خطاب به انسان است و براي آن  كتاب 
دهنده نشان  نوشته شده تا به انسان گناهش و نیازش را به نجات

این كتاب در باره مرگ و قیام عیسي مسیح سخن . دهد
گوید، همان كاري كه او براي پرداخت جریمه گناهان بشر  مي

بریم كه چگونه  همچنین بر اساس این كتاب پي ميانجام داد؛ 
توانیم شخصاً خدا را بشناسیم و او را بپرستیم و با او راز و  مي

. نیاز كنیم و نیز از وعده حیات جاوداني برخوردار شویم
مقدس، كتاب خدا، هر جا كه در باره تاریخ سخن گفته، از  كتاب

دانیال به ما نگاهي به كتاب . باشد دقتي كامل برخوردار مي
 .كند تا به دقت كالم خدا بیشتر پي ببریم كمك مي

 

 مقدس و تاریخ كتاب( الف
مقدس و آنچه كه این كتاب در باره  وقتي در باره كتاب -1

آیند؟  ها به نظرتان مي كنید، كدام آیه دارد فكر مي خودش بیان مي
..." تمامي كتب از الهام خداست"، ٖ:ٙٔاحتماالً دوم تیموتاوس 

زیرا كه نبوت به اراده : "فرماید كه مي ٔ:ٕٔدوم پطرس یا 
القدس مجذوب  انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح

 ."شده، ازجانب خدا سخن گفتند
: توجه كنید كه فرمود ٕٗ:ٖ٘به فرمایش عیسي در متي 

آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیكن سخنان من هرگز زایل "
 ."نخواهد شد

 
مقدس قابل اعتماد  سازند كه كتاب ها ما را مطمئن مي این آیه

بار خود را كالم خدا خوانده  ٖٓٓٓاین كتاب بیش از . است
عنوان  ها و رویدادهاي عهدعتیق به عیسي به شخصیت. است

ها و رویدادهاي واقعي اشاره كرد، نه تحت عنوان  شخصیت
 .امور مجازي و استعاري
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ها و  ها و مكان ها و ملت شخصیتدر فهرست زیر برخي از  -2

. رویدادهایي كه در كتاب دانیال ثبت شده، ارائه شده است
اند، در تاریخ عمومي  كشي شده نامهایي كه در فهرست زیر خط

مقدس، در كتاب دانیال ثبت شده  پارس و نیز در تاریخ كتاب
 .است

 
 ها شخصیت

 اسامی آیه

 یهویاقیم ٔ: ٔ

 نبوكدنصر  ٔ: ٔ

 اشفناز ٖ: ٔ

دانیال  6-7: ٔ
 (بلطشصر)

 (شدرك)حنانیا  6-7: ٔ

 (میشك)میشائیل  6-7: ٔ

 (عبدنؽو)عزریا  6-7: ٔ

 كورش ٕٔ: ٔ

 اریوك 4ٔ: ٕ

 بلشصر 5: ٔ

 داریوش مادي ٖٔ: 5

 ارمیا ٕ: 9
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 ها مكان

 مکان آیه

 اورشلیم ٔ: ٔ

 یهودا ٔ: ٔ

 بابل ٔ: ٔ

 دشت دورا ٖ: ٔ

 (شوشن)شوش  ٕ: 8

 ایالم ٕ: 8

 رود دجله 4: ٓٔ

 

 
 

 ها ملت

 ملت آیه

 بابل ٔ: ٔ

 ماد ٖٔ: 5

 پارس –ماد  ٕٔ: 8

 یونان ٕٔ: 8
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 رویدادها

 رویداد آیه

 محاصره اورشلیم ٖ-ٔ: ٔ

ٕ :ٔ-
ٗ8 

 خوار شدن نبوكدنصر

ٕ :ٔ-
ٗ9 

 خواب پادشاه

 رتمثال طالیي نبوكدنص 8-ٔ: ٖ

ٖ :ٖٔ-
ٖٓ 

 كوره نبوكدنصر

٘ :ٔ-
ٖٓ 

 ضیافت بلشصر

٘ :ٕ٘-
ٖٔ 

 سقوط بابل

ٙ :ٔ-
ٕٗ 

 دانیال در چاه شیران

ٙ :ٕ٘-
ٕ8 

 اعالمیه داریوش

 
به چه دالیلي ممكن است تاریخ عمومي جهان كه  -ٖ

مقدس گاه  كنیم دقیق نباشد و چرا تاریخ كتاب امروز مطالعه مي

 با تاریخ عمومي منافات دارد؟
 

ها و  مسیر رودخانهشرایط جؽرافیایي زمینها، نظیر ( الؾ
سواحل دریاها، و نیز شرایط اقلیمي در طول زمان تؽییر 

كند؛ شهرها بزرگ  شناسي تؽییر مي همچنین جمعیت. كند مي
 .روند شوند یا از میان مي مي

 
در گذشته، تهران همانند بسیاري از شهرهاي خاورمیانه، ( یك

ه شهر دوازده دروازه ورود و خروج ب. با دیوار احاطه شده بود
در طول سالها، دیوارها و حصارها و . ساخت پذیر مي را امكان
اما بخشهایي از تهران هنوز هم با نام . ها تخریب شد دروازه
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و " دروازه شمیران"شود، نظیر  هاي قدیمي آن نامیده مي دروازه
مردم با استفاده از نامهایي اینچنین، تاریخ ". دروازه دولت"

 .آورند خود را به یاد مي
اكثر نامهاي شهرها، چه در ایاالت متحده چه در كشورهاي ( دو

دیگر، وجه تسمیه تاریخي دارند كه ممكن است دیگر معتبر 
كنم كه  من در پنسیلوانیا در نزدیكي شهري زندگي مي. نباشد

باشد،  مي( چشمه در حال ؼرق) ”Sinking Spring“ نامش 

ظاهراً . رفت ميشهر داشت در زمین فرو  زیرا زماني چشمه
چشمه مدتها پیش كاماًل در زمین فرو رفت و ناپدید شد، اما نام 

 .هنوز باقي است" چشمه در حال ؼرق"
 

 نام كند به دوستي دارم كه در خیاباني زندگي مي( سه
“Oceanview” (منظره اقیانوس .) نام این خیابان دروغ است

توان آن  كیلومتر دورتر است و نمي ٘ٔچونكه اقیانوس حدود 
شناسان پس از پانصد سال این نقطه را  شاید اگر باستان. را دید

حفاري كنند و به نام این خیابان برخورد كنند، نتیجه بگیرند كه 
 .بایست در یكصد متري آن خانه بوده باشد اقیانوس مي

هنگام ترجمه از یك زبان به زباني  ها به نام اشخاص و مكان( ب
الً در ایران مردم كشوري را كه ما در مث. كند دیگر، تؽییر مي

خوِد آلمانیها . خوانند مي" آلمان"نامیم،  مي Germanyانگلیسي 
 .خوانند  مي Deutschlandهم كشور خودشان را 

 
 نویسد نگرشهاي تاریخي بر حسب اینكه چه كسي آن را مي( ج
براي مثال، روسیه و چین امروز بخش بزرگي . كند تؽییر مي 

شته و بخشي از تاریخ معاصر خود را پاكسازي از تاریخ گذ
عالوه، هر كشوري تاریخ را از دیدگاه خود مورد  به. اند كرده

انگلستان و ایاالت متحده از جنگهاي انقالبي . دهد تاكید قرار مي
هاي  در كتاب. دهند آمریكا دیدگاههایي كاماًل متفاوت به دست مي

خوانند و در  ستقالل ميتاریخ آمریكا، آنها را مبارزه در راه ا
 .انگلستان، شورش
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نسخ خطي در اثر مرور . اطالعات همیشه در دسترس نیست( د
ها در جنگها مفقود یا نابود  كتاب. رود زمان از میان مي

بسیاري از خاطرات دوران كهن بخاطر نبودن وسایل . شوند مي
 .اند طریق سنت شفاهي حفظ شده نگارش و تكنولوژي، به

 
. مقدس، تاریخ نجات بشریت است توجه خدا در كتابمركز ( ه

در عهدعتیق، این نجات متمركز بود بر ملت اسرائیل، و بعدها 

ها را در بر  واسطه عیسي مسیح همه ملت در عهدجدید به
مقدس به این منظور نوشته نشده كه كتابي  گرچه كتاب. گرفت

اشیم كه توانیم به این واقعیت اعتماد داشته ب تاریخي باشد، مي
 .تاریِخ موجود در آن، دقیق است چرا كه خدا حقیقت است

 

 مقدس و تاریخ عمومي جهان كتاب( ب
مقدس منافات  وقتي تاریخ عمومي جهان با مطالب كتاب -ٔ 

دهد كه تاریخ عمومي جهان  یابد، گاه كشفیات جدید نشان مي مي
مقدس تكمیل  همانگونه كه خواهیم دید، كتاب. نادرست بوده است

شده است، اما كشفیات تاریخي هنوز ادامه دارد و دائماً در حال 
 .درا بخوانی ٘دانیال فصل . تؽییر است

 
مقدس در خصوص سقوط بابل به این  مندرجات كتاب( الؾ

بلشصر پادشاه، جانشین نبوكدنصر، ضیافتي : شرح است
ماالمال از فساد و میگساري برگزار كرد كه طي آن دستي را 

او كه وحشت . نوشت دید كه بر روي دیوار پیامي را مي
د سراپاي وجودش را فرا گرفته بود، وعده داد كه هر كه بتوان

تعبیر آن نوشته را بگوید، در حكومت او مقام سوم را احراز 
اما هیچیك از حكیمان او قادر به تشخیص معناي . خواهد نمود

دانیال را آوردند و او تعبیر درست را عرضه . آن نوشته نشد
حكومت بلشصر به پایان خود رسیده و قلمرو بابلیها به : داشت

صر پادشاه چنان خشنود شد بلش. مادها و پارسها داده خواهد شد
اي ارؼواني بخشید و طوقي زرین بر گردنش  كه دانیال را جامه

اما همان شب . آویخت، و او را سومین مقام حكومتي نامید
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 ٕٙبلشصر به قتل رسید و داریوش مادي حكومت را در 
 .سالگي بدست گرفت

كردند كه بلشصر  تا اوائل قرن بیستم، مورخین ادعا مي( ب
دانیال ذكرش آمده، هرگز وجود نداشته  ٘كه در فصل پادشاه 

كه كورش بابل را فتح  هاي تاریخي، هنگامي  طبق داده. است
نام نبونیدوس پادشاه بابل بود، و این نبونیدوس  كرد، شخصي به

در جریان تسخیر بابل كشته نشد بلكه در تمام طول عمرش از 

 .كرد خزانه پادشاه مستمري دریافت مي
شناسان در اواخر  هاي باستاني توسط باستان شؾ لوحاما ك( ج

نبونیدوس پادشاه بابل . هاي بیشتري بدست داد قرن نوزدهم، داده
السلطنه قرار  بود، اما در سالهاي پایاني عمرش، پسرش را نایب

ها نیز  بعضي از لوح. كرد همراه او سلطنت مي داده بود و به
ریق یاد كردن حاوي قراردادهاي بازرگاني است كه از ط

سوگند به دو ناِم نبونیدوس . شد سوگند به پادشاه وقت استوار مي
 .و بلشصر یاد شده است

 
، (R. Doughterty)داوترتي . در سالهاي اخیر، تحقیقات آر

دهد كه  استاد فقید آشورشناسي در دانشگاه ِییل، نشان مي
نبونیدوس بخش عمده سالهاي آخر حكومت خود را در 

گذراند و بلشصر را در بابل گذاشت تا بر كشور عربستان 
كنید كه چرا به دانیال فقط مقام  آیا اكنون درك مي. فرمان براند

. سوم در حكومت اعطا شد؟ بلشصر خودش داراي مقام دوم بود
مقدس در خصوص بلشصر را  گرچه تاریخ، حقانیت كتاب

تصدیق كرده است، اما هنوز بسیاري از پژوهشگران، 
مقدس در خصوص داریوش مادي را كه  كتاب مندرجات

 .كنند جانشین بلشصر شد، انكار مي
 
ام كه به نمودن تعبیرها و گشودن  و من درباره تو شنیده" 

پس اگر بتواني اآلن نوشته را بخواني و . باشي ها قادر مي عقده
تفسیرش را براي من بیان كني، به ارؼوان ملبس خواهي شد و 

هاده خواهد شد و در مملكت حاكم سوم طوق زرین بر گردنت ن
 (.ٙٔ: ٘دانیال " )خواهي بود

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 42  مقذس کتابايرانيان در 

آنگاه بلشصر امر فرمود تا دانیال را به ارؼوان ملبس " 
اش ندا كردند  ساختند و طوق زرین بر گردنش نهادند و در باره

 (.9ٕ: ٘دانیال " )باشد كه در مملكت حاكم سوم مي
ات میان تاریخ شناسي ممكن است هرگز تمامي اختالف باستان 

براي مثال، محققین و . مقدس را روشن نسازد عمومي و كتاب
مورخین لیبرال امروزه اكثراً به ماجراي دانیال و چاه شیران 

خندند زیرا در آن به پادشاهي به نام داریوش مادي اشاره  مي

دهد كه یك پادشاه  گزارشهاي تاریخي نشان مي. شده است
پس از فتح بابل بدست كورش به  سال 8ٔنام داریوش  پارسي به

 .توانسته معاصر با دانیال بوده باشد پادشاهي رسید، پس او نمي
چقدر دقیق  ٖٔ: ٘مقدس در دانیال  اما توجه كنید كه كتاب 

او زماني كه به پادشاهي . پردازد به توصیؾ داریوش مادي مي
این داریوش مادي اگر همان (. ٖٔ: ٘)سال داشت  ٕٙرسید، 

توانست باشد و  شاهنشاه مشهور ایران نباشد، كه مي داریوش،
چرا چنین اختالفي هست؟ در این زمینه چند توضیِح محتمل 

 :وجود دارد
 

گویند كه داریوش مادي و كورش پادشاه كه در  اي مي عده( الؾ
اند، در واقع یك نفر هستند  مقدس مورد اشاره قرار گرفته كتاب

اشاره  9ٕ: ٙخود به دانیال  با دو عنوان، و براي اثبات گفته
 :كنند مي

پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت كورش " 
 ."بود فارسي فیروز مي

 
گویند كه داریوش مادي سرداري بود كه  اي دیگر مي عده( ب

تحت فرمان كورش بابل را فتح كرد، یا كیاخشایارشا، یكي از 
كورش، او را پادشاهان ماد بوده كه پس از مؽلوب شدن بدست 

 .هایش همراهي كرد در لشكركشي
ترین توضیح این است كه در تاریخ عمومي، داریوش  معقول( ج

با نامي دیگر مورد اشاره قرار گرفته، یعني با نام گوبارو، كه 
از گوبارو، . از سوي كورش مامور حكومت بر بابل گردید

یبه فرمانداري كه ماموریت یافت تا بر بابل حكومت كند، در كت
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یا بهیستون، در نزدیكي شهر باختران یا كرمانشاه )بیستون 
 .نام برده شده است( سابق

Nabonidus Chronicle, Contenau Texts, Pohl 
Texts, and Tremayne Texts. 

 
 ای کتاب  صفحه 8ٖتوانید به کتاب  برای مطالعه بیشتر می
(Darius the Mede)  که نویسنده آن(J.C. Whitcomb) 

 .مراجعه بکنید
The Presbyterians and Reformed Publishing 

Company 1963. 

 

 نتیجه( ج
مقدس این است  هنگام مطالعه كتاب یك اصل خوِب تفسیر به 

دنبال معناي  مقدس روشن است، به هرگاه معناي كتاب"كه 
مقدس كتابي است در زمینه نجات  گرچه كتاب." دیگري نگردید

خدا را ! و شناخت خدا، اما مندرجات تاریخي آن دقیق است
ابند كه تاریخ ی هاي جدیدي مي شناسان دائماً داده شكر كه باستان

بااینحال، بنیاد ایمان ما به كالم خدا، . كند مقدس را تائید مي كتاب
" كالم تو راستي است: "آن فرمایش خوِد مسیح است كه فرمود

 (.7ٔ: 7ٔیوحنا )
 

 كاربرد شخصي( د
مقدس از نظر تاریخي درست است؟  آیا ایمان دارید كه كتاب 

دقیق، اما تاریخ مقدس تكمیل است و همیشه  گفتیم كه كتاب
هنگام  تواند به درك این حقیقت چگونه مي. اینچنین نیست

مقدس و تاریخ عمومي، به شما  مواجهه با اختالؾ میان كتاب
 كمك كند؟

 

 تر كاوشي عمیق( ه
ها و  ها چگونه به شخصیت عیسي مسیح در انجیل -ٔ 

كرد؟ آیا اینها امور تاریخي  رویدادهاي عهدعتیق اشاره مي
ا فقط ابزاري ادبي براي تعلیم؟ از اشخاص و رویدادهاي بودند ی
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عهدعتیق كه عیسي به آنها اشاره كرد، فهرستي تهیه كنید، و 
براي مثال، او از . بنویسید كه نحوه اشاره او به آنها چگونه بود

برد و در نظر او  عنوان اشخاص حقیقي نام مي آدم و حوا به
 .طوفان نوح واقعاً اتفاق افتاد

 
گوید براي تفسیر عهدعتیق روش دیگري  كسي كه ميبا  -3

كنید؟ مثاًل براي چنین شخصي،  دارد، چگونه برخورد مي

فقط معناي روحاني رویدادهایي نظیر دانیال در چاه شیران 
براي او مهم نیست كه اینها . یا طوفان نوح اهمیت دارد

چگونه به چنین . اند یا نه واقعاً در تاریخ اتفاق افتاده
دهید كه این رویدادها واقعاً در تاریخ  نشان مي شخصي

 اند؟ روي داده
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 5فصل 
 

 !دعاهایي نیرومند از پارس
 
اید كه كه دانیال در دوره كهنسالي، چه  آیا دقت كرده 

سال در  7ٓدعاهاي نیرومندي كرد؟ او كه براي مدت بیش از 
هاي باال در دربار بابلیها و پارسها خدمت كرد، هر روز  سمت

. نمود اي گشوده رو به اورشلیم دعا مي بار در برابر پنجره سه
اش زندگي آمیخته به دعاي او را بهانه  وقتي كه رقباي سیاسي

قرار دادند، او دلیرانه از اقرار كردن به ایمان خود به خداي 
 ٕ: 8در دانیال . دانیال را بخوانید ٙفصل ! زنده باز نایستاد

ه در كاخ شوش در ایالت ایالم ك خوانیم كه دانیال هنگامي مي
 .بود، رویایي دید

 

 !فراتر از رهایي از چاه شیران( الف

توفیق دانیال در مقام مشاور سیاسي، حسادت همقطارانش  
ایشان دائماً در پي آن بودند كه او را از سر راه . را بر انگیخت
توانستند در صداقت و قابلیتش در  اما چون نمي. خود بردارند

كار نقصي بیابند، بر آن شدند تا از اعتقاداتش علیه او استفاده 
یوش پادشاه را  بر انگیختند تا در نتیجه، چاپلوسانه دار. كنند

روزه صادر كند مبني بر اینكه هر كه در این مدت  ٖٓفرماني 
 .به كسي جز پادشاه دعا كند، به چاه شیران انداخته شود

او به دعا كردن ادامه داده، روزي . این امر مانع دانیال نشد 
اي گشوده رو بسوي اورشلیم دعا  سه بار در برابر پنجره

 .كرد گفت، همانگونه كه قبالً مي خدا را سپاس ميكرد و  مي
اما چون دانیال دانست كه نوشته امضا شده است، به خانه " 

هاي باالخانه خود را به سمت اورشلیم باز  خود در آمد و پنجره
نمود و چنانكه  زد و دعا مي نموده، هر روز سه مرتبه زانو مي

كرد و  مي داشت، نزد خداي خویش دعا قبل از آن عادت مي
 (.ٔٔ: ٙدانیال " )خواند تسبیح مي
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دانیال را در حال دعا دیدند . حیله دشمنان دانیال كارساز شد 
و او را محكوم به چاه شیران نمودند زیرا احكام مادها و 

آسا  دانیم كه خدا دانیال را معجزه مي. پارسها ؼیر قابل تؽییر بود
 :ال از خدا توجه كنیداما به نتیجه نهایي اطاعت دانی. رهایي داد

 
 :داریوش این اعالمیه را پس از رهایي یافتِن دانیال صادر نمود

از حضور من فرماني صادر شده است كه در هر ‟" 

سلطنتي از ممالك من، مردمان به حضور خداي دانیال لرزان و 
و . ترسان باشند، زیرا كه او خداي حي و تا ابداآلباد قیوم است

اوست كه . سلطنت او ؼیر متناهي است زوال و ملكوت او بي
رهاند و آیات و عجیاب را در آسمان و در  دهد و مي نجات مي

سازد و اوست كه دانیال را از چنگ شیران  زمین ظاهر مي
پس این دانیال در سلطنت داریوش و در „ .رهایي داده است

 (.8ٕ-7ٕ: ٙدانیال " )بود سلطنت كورش فارسي فیروز مي
اعالمیه را شنیدند؟ امپراطوري پارس از چه كساني این  

مصر گرفته، در تمامي خاورمیانه، و پاكستان و بخشي از 
این قلمرو . هندوستان و تا به آسیاي مركزي گسترده بود

امروزه شامل كشورهاي مصر، عربستان سعودي، اسرائیل، 
اردن، عراق، لبنان، تركیه، ارمنستان، آذربایجان، تركمنستان، 

تاجیكستان، افؽانستان، پاكستان، و بخشي از ازبكستان، 
صدها گروه از مردم به صدها . شود قزاقستان و هندوستان مي

پنجره "در اثر دعاهاي دانیال، . زبان نوشته داریوش را خواندند
آن روزگار دانستند كه خداي زنده دانیال رهایي  ٓٗ-ٓٔ
آورد، و حكومتش ابدي  عمل مي بخشد، آیات و عجایب به مي

 .است
 
 

توانست دعاي دانیال براي پارس را  آیا شیطان مي( ب
 مختل سازد؟

در فصل دهم دانیال، او را در سالخوردگي، در سومین  
خوانیم كه او  مي. بینیم سال خدمتش به كورش، پادشاه پارس مي

مدت سه هفته روزه  او به. بار سنیگیني در دل خود داشت
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شود  ه آیا دعایش شنیده ميگرفت و دعا كرد، بدون آنكه بداند ك
اي دانیال مترس، زیرا : "آنگاه از آسمان چنین پاسخ آمد. یا نه

از روز اول كه دل خود را بر آن نهادي كه بفهمي و به حضور 
خداي خود تواضع نمایي، سخنان تو مستجاب گردید و من 

اما رئیس مملكت فارس بیست و یك روز . سبب سخنانت آمدم به
مود و میكائیل كه یكي از روساي اولین است به با من مقاومت ن

و من . اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم

آمدم تا تو را از آنچه در ایام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد 
دانیال " )اطالع دهم زیرا كه این رویا براي ایام طویل است

ٔٓ :ٕٔ-ٔٗ.) 
هاي خدا و شیطان در نبردي روحاني در آسمان میان نیرو 

مدت بیست و یك روز  گرفت كه سبب شد پاسخ خدا به دانیال به
رئیس "توجه كنید كه روح پلیِد تحت قدرت شیطان، . عقب بیفتد

در همان فصل، نبردي دیگر با . نامیده شده است" مملكت فارس
از قرار معلوم، شیطان . توصیؾ شده است" رئیس یونان"

بر كشورها یا گروههاي گوناگون  نیروهاي پلید مختلفي را
گمارد تا ایشان را در تاریكي نگاه دارد تا به شناخت  مردم مي

 .حقیقت نائل نیایند
 
اي براي مختل ساختِن دعاها استفاده  شیطان از هر وسیله 

كند، خصوصاً دعاهایي كه مربوط به بردن پیام انجیل به  مي
شیطان همواره . ندا شود كه آن را نشنیده ها و مردماني مي ملت

است، اما همانند دعاي  با كار خدا در ایران مخالفت ورزیده
تواند كار خدا را براي هدایت  دانیال، شفاعت قوم خدا امروز مي
لطفاً این دعوت به مبارزه . ایرانیان بسوي مسیح كامیاب سازد

 !را كه در زیر آمده، بپذیرید
 

 كاربرد شخصي( ج
صل دوم دیدیم كه دانیاِل دوستان عزیز مسیحي، در ف 

همین دانیال در . نوجوان دعا كرد و از خدا طلب حكمت نمود
كرد تا كار  گرفت و دعا مي هشتاد سالگي هنوز هم روزه مي
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هاي  خدا در میان قومش، یعني یهودیان و در میان سایر ملت
 .انجام برسد امپراطوري پارس به

از دعاهاي ما  بسیاري! بیایید ما نیز همچون دانیال باشیم 
ما . باشد مان مي فقط براي خانواده و دوستان و نیازهاي فیزیكي

از راهنماي . مانیم از اینكه براي سایر نیازها دعا كنیم ؼافل مي
دعاي ذیل استفاده كنید تا درست مانند دانیال، براي نیازهاي 

 .ایران دعا نمایید

 
 درخواست براي ایران

زبان دعا كنید تا شكیبا باشند  فارسيبراي ایمانداران جفادیده  -1
 .و بتوانند محبت مسیح را به آزاردهندگان خود نشان دهند

چه . مقدس در تهران دعا كنید براي بازگشایي انجمن كتاب -2
موهبتي خواهد بود كه بار دیگر كتب مقدسه در ایران به 

 .فراواني در دسترس باشد
طریق مطالعه  دعا كنید تا ایمانداران جدید بیاموزند كه از -3

 .كالم و كاربرد آن، به صداي خدا گوش فرا دهند
بعضي از مسیحیان از شركت در جلسات كلیسایي  -4

هاي رادیویي،  دعا كنید تا ایشان از طریق برنامه. محرومند
 .مقدس، یا سایر نشریات مسیحي تشویق شوند جزوات كتاب

ید براي كار خدا در میان دو میلیون نفر از قبایل لر دعا كن -5
 .تا بسیاري از آنان بسوي مسیح بیایند

دعا كنید تا آن دسته از ایرانیان كه به خارج مهاجرت  -6
اند، مایل باشند كه به ایران باز  اند و به مسیح ایمان آورده كرده

گردند و به خویشان خود و سایرین بشارت دهند، خواه 
 . مدت یا بازگشت دائمي به كشور بصورت بازدیدي كوتاه

ید تا رهبران دولت جمهوري اسالمي ایران با درایت دعا كن -7
فرماید كه براي  مقدس مي كتاب. و حكمت كشور را اداره كنند

منصبان دعا كنیم تا ایمانداران بتوانند در صلح و صفا،  صاحب
 .اي داشته باشند زندگي مقدس و خداپسندانه

دعا كنید تا ایمانداران در سلوك الهي خود در خانه، محل  -8
و مدرسه استوار باشند و بتوانند در باره ایمان خود به  كار،

 .عیسي مسیح شهادتي خردمندانه ارائه دهند

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 49  مقذس کتابايرانيان در 

در سواحل دریاي خزر، چهار میلیون مازندراني زندگي  -9
دعا كنید تا كسي باشد كه . كنند كه باید پیام انجیل را بشنوند مي

 .این پیام را به ایشان اعالم نماید
هاي مسیحي بخوبي و  اي رادیويه دعا كنید تا برنامه -11

هایي به  دعا كنید تا پخش برنامه. روشني در ایران شنیده شود
 .زبانهاي محلي كردي و مازندراني و ؼیره آؼاز شود

هاي ؼیر مسیحي هستند،  ایمانداراني كه از خانواده -11

توانند در جلسات كلیساهایي كه هنوز در ایران باقي  اكثراً نمي
دعا كنید تا روح خدا ایشان را در ایمان . دباشند، شركت كنن مي

 .جدیدشان یاري رساند
هاي ایرانيِ بسیاري خارج از  كلیساها و مشاركت -12

ایران، در سراسر اروپا، آمریكا، كانادا، استرالیا، و مناطقي از 
براي شبانان و خادمیني كه در میان . شود آسیا تشكیل مي

 .دكنند، دعا كنی پراكندگان ایراني خدمت مي
سالگي  ٕ٘از جمعیت ایران كه زیر % ٘ٙبراي  -13
در . افكار مردم باید بسوي مسیح جذب شود. باشند دعا كنید مي

 .هاي نوین و خالق هست این زمینه، نیاز به ایده
دعا كنید تا براي ایرانیان نشریات مسیحي بیشتري  -14

 .ترجمه و منتشر شود
 زباناني كه در افؽانستان و تاجیكستان براي فارسي -15

كنند، دعا كنید؛ ایشان اكثراً در شرایط بدي بسر  زندگي مي
توانند به  هاي رادیویي و نشریات مسیحي مي برنامه. برند مي

 .ایشان كمك كنند تا راه نجات را بیابند
دعا كنید تا دانشجویان ایراني كه در آموزشگاههاي  -16

مقدس در خارج از ایران مشؽول تحصیل الهیات  مختلؾ كتاب
 .د، آماده شوند تا دیگران را تعلیم دهندباشن مي
دعا كنید تا پیام نجات كه توسط میسیونرها و سایرین به  -17

شود، بر خاك  ایرانیاِن مقیم خارج از كشور اعالم مي
 .خیز بیفتد حاصل

كرد در  0ٕٕٓٓٓٗدر میان گروههاي قومي ایران،  -18
دعا كنید تا بسیاري . كنند منطقه شمال ؼربي ایران زندگي مي
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ز ایشان كالم خدا را بشنوند و ایمان بیاورند و سپس به مردم ا
 .خودشان، هم در ایران و هم در عراق و تركیه شهادت دهند

دعا كنید تا خادمان مسیحي، از جمله خادمان ایراني  -19
 .بتوانند در میان ایرانیان در خوِد ایران شهادت دهند

دعا كنید تا اشخاصي كه در برخي از شهرها در  -21
شوند، در آرامش خیال به عبادت  ها براي عبادت جمع مي خانه

 .بپردازند

براي رشد و شكوفایي خصائل مسیحي در میان  -21
 .گذرانند، دعا كنید هاي شاگردي را مي نوایماناني كه دوره

براي محافظت شبانان در داخل ایران دعا كنید كه  -22
ه هاي دولت بر سر را كوشند گله خود را علیرؼم محدودیت مي

 .ایمان مسیحي، هدایت كنند
براي مسیحیان عضو كلیساهاي آسوري و ارمني دعا  -23

كنید تا به شناخت واقعي عیسي مسیح دست یابند و او را 
دهنده خود بپذیرند و شهادت موثري به  همچون خداوند و نجات

 .ایرانیان اطراؾ خود بدهند
اي  در ایران تبدیل به قاعده" آزادي عبادت"دعا كنید تا  -24

گویند كه براي همه  مقامات دولت اسالمي مي. عمومي شود
آزادي عبادت هست، اما این امر در خصوص ایمانداراني كه 

 .كند از زمینه اسالمي هستند، صدق نمي
دعا كنید تا خدا لشكر نیرومندي از دعاكنندگان براي  -25

 .شاید شما یكي از آنان باشید. زبان بر انگیزد دنیاي فارسي
اند و  ه امروزه در ایران كالم خدا را شنیدهبراي آناني ك -26

كنند، دعا كنید تا به او پاسخ  در مورد ادعاهاي مسیح تعمق مي
 .مثبت دهند

دعا كنید تا شبانان و رهبران كلیساهاي ایران كشور را  -27
ماندن در آنجا دشوار است، اما به حضورشان . ترك نگویند

 .شدیداً نیاز هست
گروه قومي در ایران، فرصت این  ٓٙ-ٓ٘دعا كنید تا  -28

 .را داشته باشند تا انجیل را به زبان مادري خود بشنوند
براي ایمانداران ایراني كه در جستجوي همسري  -29

این امر ممكن است دشوار و . ایماندار هستند، دعا كنید
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دعا كنید تا ایشان شكیبا باشند و منتظر خداوند . دلسردكننده باشد
 .بمانند
شنوند دعا  هاي رادیویي را مي كه برنامه براي كساني -31

كنید تا پیام را درك كرده، واكنش نشان دهند؛ همچنین براي 
هایي روشن  هاي رادیویي دعا كنید تا برنامه كنندگان برنامه تهیه

دعا كنید تا بودجه ادامه این كار فراهم . و ساده تهیه نمایند
 .گردد

شكالت، براي شبانان خداترسي كه علیرؼم تمامي م -31
كنند، دعا كنید تا كالم را با شهامت و  هنوز در ایران خدمت مي

 .درایت موعظه كنند
 

مدت یك  كنم تا براي این درخواستها به شما را ترؼیب مي
اگر خدا هدایتتان كرد تا به دعا ادامه دهید، . ماه دعا كنید

در  ها را بَكنید یا از آنها فتوكپي تهیه كنید تا توانید این برگه مي
 .تان از آنها استفاده نمایید دعاهاي شخصي

 
براي تهیه فهرست دعا براي بسیاری از قومهای مختلؾ در  

اند،  ایران كه هنوز بسیاری از آنها پیام انجیل را نشنیده
. مراجعه نمایید www.joshuaproject.netتوانید به سایت  مي

تواند راه را براي این  ما همانند دعاي دانیال، ميدعاي ش
دانیال مذكور  ٙمردمان بگشاید تا ملكوت خدا را كه در فصل 

سایت دیگري كه دعاهاي مورد نیاز براي دنیاي . آمده، بشناسند
دهد،  زبان را در اختیارتان قرار مي فارسي

.orgwww.prayforiran باشد مي. 
فهرست دعاي براي  www.persianwo.org همچنین سایت 

تواند دعاهاي شما را براي  خدا مي. دارد ایرانیان را عرضه مي
 .كار گیرد هدایت ایرانیان به
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 6فصل 
 

چگونه پنج پادشاه فارس وارد 
 مقدس گردیدند؟ كتاب

 
همانطور كه قبالً دیدیم، بخشي از تاریخ اسرائیل با تاریخ  

در فاصلة زماني میان پایان اسارت بابل . ایران در آمیخته است
و بازسازي اورشلیم، مردم یهود تحت فرمان پادشاهان پارسي 
بودند و تاریخشان بر اساس سلطنت این پادشاهان تاریخگذاري 

در . ادشاهي نداشتشده است، زیر اسرائیل دیگر از خود پ
هاي عزرا، نحمیا، استر، َحَجي، زكریا، و مالكي  واقع، كتاب

در دوران اولیه حكومت پارسها نوشته شده و تصویري كلي از 
منظور درك  به. دهد روابط پارسها و اسرائیلیها بدست ما مي

ها، نگاهي اجمالي به تاریخ پارس خواهیم  زمینة این كتاب
مهم است به یاد : یك نكته الزم است در اینجا تذكر. انداخت

ترین كتاب  دقیق)"دیدیم  ٗداشته باشیم كه همانطور كه در فصل 
، اسامي به مرور زمان و در اثر ترجمه از یك "(تاریخ دنیا

در جدول زیر چند پادشاه . كنند زبان به زباني دیگر تؽییر مي
 :اند نخسِت پارس مذكور آمده

 
تاریخ 

 .(م.ق)
 نام در نام ایراني

 مقدس كتاب
 مقدس مؤخذ در كتاب نام انگلیسي

 ؛ دانیال؛٘ٗاشعیا  Cyrus كورش كورش ٖٓ٘-9ٖ٘
 ٖ-ٔعزرا 

 ٙ: ٗعزرا  Cambyses اخشورش كمبوجیه ٕٔ٘-ٖٓ٘

بردیاي  .م.ق ٕٔ٘
 دروؼین

 Pseudo ارتحشستا
Smerdis 

 ٖٕ-7: ٗعزرا 

 Darius the داریوش داریوش كبیر 8ٙٗ-ٕٔ٘
Great 

 ٙ، ٘عزرا 

 ٓٔ-ٔاستر  Xerxes اخشورش خشایارشا ٘ٙٗ-8ٙٗ

اردشیر  ٖٕٗ-ٗٙٗ
 درازدست

 ٖٔ-ٔنحمیا  Artaxerxes ارتحشستا
 ٓٔ-7عزرا 
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اردشیر درازدست از . سه پادشاه با نام اردشیر وجود داشت 
تا  ٖٗٓٗسلطنت كرد، اردشیر دوم از . م.ق ٖٕٗتا  ٗٙٗ
توجه داشته . م.ق 7ٖٖتا  8ٖ٘و اردشیر سوم از . م.ق 9ٖ٘

مقدس فارسي، برخي اسامي  قدیميِ كتابه باشید كه در ترجم
حال جزئیات بیشتري . است اي دیگر تلفظ شده گونه پادشاهان به

 :در خصوص این پادشاهان ارائه خواهیم داد
كورش كبیر بنیانگذار امپراطوري ماد و پارس بود و  -1

بخشي  كه رهایي او. سرزمینهاي ماد و لیدیه و بابل را فتح كرد
. ها خدایان خود را پرستش كنند مهربان بود، اجازه داد كه ملت

او نسبت به مردمان اسیر كه در دوره حكومت نبوكدنصر و 
با بركت و . جانشینانش متحمل سختي شده بودند، نیكخواه بود

مساعدت مالي او بود كه یهودیان اجازه یافتند تا به اورشلیم باز 
براي اطالعات بیشتر در . ا بازسازي كنندگشته، معبد خود ر

 .مورد كورش، به فصل اول مراجعه كنید
او مؤمور شد تا . كمبوجیه، پسر كورش، جانشین پدر شد -2

مصر را فتح كند و این كار را وقتي پس از مرگ پدر به 
گوید كه كمبوجیه در  تاریخ ایران مي. سلطنت رسید، انجام داد

نام بردیا كه  نید كه شخصي بهراه بازگشت از فتوحات خود، ش
باشد، تخت شاهي را اشؽال كرده  ادعا كرده بود كه برادرش مي

مقدس  نام او در كتاب. كمبوجیه در راه، درگذشت. است
، اما نباید او را با اخشورش (ٙ: ٗعزرا )اخشورش است 

براي توضیحات . )، شوهر ملكه استر، اشتباه كرد(خشایارشا)
 .(این فصل مراجعه كنیدبیشتر، به بخش ب در 

او با . بردیاي دروؼین، ؼاصب سنتي، چند ماه سلطنت كرد -3
عفو پرداخت مالیاِت آتي براي مدت سه سال در سراسر 

آیا سیاست در طول این . )امپراطوري، پیروان بسیاري یافت
اما داریوش از حمایت ( سال تؽییر زیادي كرده است؟ ٕٓٓ٘

بردیاي دروؼین را اسیر كرد  سپاه پارس برخوردار بود و مآالً 
توجه داشته باشید كه نام . و كشت و مدعي تاج و تخت شد

باشد  مقدس احتماالً ارتحشستا مي بردیاي دروؼین در كتاب
و نباید او را با اردشیر كه بیش از نیم قرن ( ٖٕ-7: ٗعزرا )
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براي توضیحات بیشتر . )بعد از آن به سلطنت رسید، اشتباه كرد
 .(این فصل مراجعه كنید به بخش ب در

داریوش، پس از قتل بردیاي دروؼین، ظرؾ دو سال نه  -4
این پیروزیها . پادشاه را در نوزده شورش محلي سركوب كرد

كیلومتريِ باختران  ٓ٘در سنگنبشتة بیستون، واقع در 
داریوش كار . در ؼرب ایران ثبت شده است( كرمانشاه سابق)

كیلومتري  ٓ٘اقع در جمشید، و بناي مجموعة كاخهاي تخت

اي  تاالر اصلي داراي چنین نوشته. شمال شیراز را آؼاز نمود
منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمینها، : "است

داریوش مدیري مدبر بود و نظام ." كه این كاخ را بساخت
در واقع، شعار پست . مراسالتي كارآمدي را بوجود آورد

باران، نه برؾ، نه تگرگ  نه"گوید  ایاالت متحده كه مي
، در "تواند مؤموران پست را از انجام وظایفشان باز دارد نمي

دشواري  داریوش به. گیرد واقع از داریوش پادشاه نشؤت مي
عزرا . )گِر یونان را بگیرد توانست جلِو امپراطوري طؽیان

 (.ٙو  ٘فصلهاي 
او جنگ با یونانیان و بناي . خشایارشا پسر داریوش بود -5
گوید كه خشایارشا  مقدس مي كتاب. جمشید را ادامه داد تتخ

مقدس، اخشورش  توجه كنید كه نام او در كتاب. شوهر استر بود
 .است و نباید او را با كمبوجیه اشتباه كرد

جمشید را  او نیز عمارت تخت. اردشیر پسر خشایارشا بود -6
گوید كه او به عزرا اجازه داد تا  مقدس مي كتاب. ادامه داد

یهودیاِن بیشتري را به اورشلیم باز گرداند و به نحمیا نیز ِاذن 
نحمیا فصلهاي )داد تا به اورشلیم بازگشته، آن را مرمت نماید 

 (.ٓٔتا  7و عزرا فصلهاي  ٖٔتا  ٔ
 

 اجازه كورش ابازگشت یهودیان ب( الف
علت نافرماني از  ارمیاي نبي پیشگویي كرد كه یهودیان به -1

مدت هفتاد سال به تبعید خواهند رفت و پس از آن به  خدا، به
: ٕ٘این پیشگوییها در ارمیا . سرزمین خود باز خواهند گشت

. شود یافت مي ٖٔ-ٔ: ٘ٗ؛ 8ٕ: ٗٗ؛ و اشعیا ٓٔ: 9ٕ؛ ٕٔ
یؾ حكومت به توص"( گیرد سلسله سلطنتي شكل مي)"فصل اول 
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واسطه او این پیشگوییها را  پارس و بویژه شخصي كه خدا به
پردازد؛ این شخص، كورش كبیر است كه  بخشید مي تحقق مي

یهودیان را كمك كرد تا به اورشلیم باز گردند و معبد را از نو 
 ٗ-ٔ: ٔمقدس در عزرا  ها در كتاب به تحقق این نبوت. بسازند

 ٓٔ: 9ٕدر ارمیا . عه كنیدمراج ٖٕ-ٕٕ: ٖٙو دوم تواریخ 
چون مدت هفتاد سال بابل : گوید و خداوند مي: "چنین آمده است

سپري شود، من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیكو را كه 

براي شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اینكه شما را به این مكان 
 ."باز خواهم آورد

رش به بینیم كه خدا چقدر رحیم بود كه از طریق كو مي -2
یهودیان مواهبي اضافي اعطا كرد زیرا او به ایشان اجازه داد 

توانستند معبد را از نو  ایشان مي. كه به اسرائیل باز گردند
و ( ٘: ٔعزرا )، و به اورشلیم باز گردند (ٗ: ٔعزرا )بسازند 

ماندند، كمك مالي دریافت كنند  از یهودیاني كه در بابل مي
. یز به ایشا طال و نقره اهداء كردخوِد كورش ن(. ٗ: ٔعزرا )

در مقابل همة اینها، یهودیاني را مالحظه كنید كه شوروي سابق 
. به قصد مهاجرت به اسرائیل ترك كردند 9ٙٓٔرا در دهة 

ایشان اجازه نداشتند هیچیك از اموال خود را با خود ببرند و 
مجبور بودند عوارض خروج هنگفتي به دولت روسیه 

هایي كه به ایشان اجازه خروج دادند، از ایشان روس. بپردازند
 .متنقر بودند

یهودي و خدمتكارانشان از بابل به اسرائیل  0ٖٕٙٓٗتعداد  -3
 (.ٗٙ: ٕعزرا )باز گشتند 

وقتي یهودیان به اورشلیم باز گشتند، نخست قربانگاهي بنا  -4
آنگاه شروع به . كردند تا طبق شریعت موسي، قرباني بگذرانند

وقتي بنیاد معبد را گذاردند، مراسمي . كردند بازسازي معبد
 (.ٖ-ٔ: ٖعزرا . ش.ر)برگزار كردند 

 

 دستور یك پادشاه پارس توقف بناي معبد به( ب
تكمیل بنیاد معبد را با نواختن شیپور و فریاد شادي جشن  

تر و بزرگان قبایل گریه  درضمن، كاهنان مسن. )گرفتند
عبد اصلي باعث اندوهشان كردند، چرا كه احتماالً خاطرة م مي

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 56  مقذس کتابايرانيان در 

كردند و از  اما ؼیریهودیاني كه در سامره زندگي مي.( شده بود
بیرون شاهد ماجرا بودند، ناگهان خواستار شركت در این 

وقتي كه سران یهود درخواست آنان را رد . سرگرمیها شدند
كردند، ایشان به مقامات پارس متوسل شدند و باعث توقؾ كار 

 .عزرا را بخوانید ٗفصل . عمارت گشتند
این پادشاهان پارس كه سامریان بدیشان متوسل شدند،  -ٔ

مقدس  ؟ ترجمه قدیمي فارسيِ كتاب(7-ٙ: ٗعزرا )كه بودند 

دهد، اما ترجمة  نامهاي اخشورش و ارتحشستا را ارائه مي
در اینجا دو مكتب . برد تفسیري از خشایارشا و اردشیر نام مي

 :فكري مطرح است
رد اسامي این دو پادشاه در ترجمه تفسیري كارب( الؾ

شود و به فراسوي  فارسي از ترتیب وقوع تاریخي دور مي
در این . ذكر شده است ٗرود كه در عزرا  اي مي دورة زماني

صورت، حضور ایشان در متن حاكي از این است كه مشكالت 
یهودیان با همسایگان ؼیریهودي خود، فراسوي دورة سلطنت 

بنابراین، طبق ترجمه تفسیري، اسامي . است داریوش رفته
با اسامي همان پادشاهان  7-ٙ: ٗخشایارشا و اردشیر در عزرا 

 .شود ، نحمیا، و استر منطبق ميٓٔ-7در عزرا 
اي دیگر، از جمله نویسندة این كتاب، معتقدند  اما عده( ب

در " اخشورش"مقدس، نام  كه در ترجمة قدیمي فارسي كتاب
ره به كمبوجیه، پسر كورش، دارد، و ارتحشستا اشا ٙ: ٗعزرا 

دالیل متعددي این . به بردیاي دروؼین ٖٕ-7: ٗدر عزرا 
نخست آنكه، ترتیب تاریخي حكومت . كند فرضیه را حمایت مي

در " اخشورش"دوم، اقدام . كند این پادشاهان را رعایت مي
خصوص توقؾ بناي معبد با خصوصیات اخالقي و 

عالوه،  به. ردیاي دروؼین سازگار استگیري سیاسي ب موضع
برخي از مورخین بر این باورند كه اسامي اخشورش و 
ارتحشستا، عناوین عمومي پادشاهان پارس بوده است، عناویني 

، و اسامي خاص "اعلیحضرت"یا " شاه"و " فرعون"كلي مانند 
 978ٔبراي مثال، نام آخرین پادشاه ایران كه در سال . اند نبوده

اما عدة كمي، . بود" محمد رضا پهلوي"نت بركنار شد، از سلط
در تاریخ . شناختند مي" شاه"خاصه در ؼرب، او را فقط با نام 
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ایران صدها پادشاه وجود دارد، از كورش گرفته تا محمد رضا 
 .شدند خوانده مي" شاه"پهلوي و همگي ایشان 

 
در  چرا یهودیان اجازه ندادند كه ساكنان سامره ایشان را -ٕ 

بناي معبد یاري دهند؟ دلیلش این بود كه این مردمان خدا را 
خواستند راستي را با دروغ  پرستیدند و یهودیان نمي نمي

توانست در بناي معبد شركت جویند،  فقط قوم خدا مي. بیامیزند

 .آن مكاني كه بنا بود در آن خداي یگانه را عبادت كنند
 
. اي معبد در گذشتكورش پادشاه متؤسفانه پیش از بن -ٖ 

سامریان وقتي با مخالفت یهودیان با شراكت ایشان در بناي 
معبد مواجه شدند، بر ایشان در حضور كمبوجیه اتهام وارد 

آلود علیه یهودیان براي  آمیز و شكایت اي اتهام بعداً نامه. ساختند
و از او خواستار توقؾ ( ب ٔ. ش.ر)بردیاي دروؼین فرستادند 

بردیاي دروؼین احتماالً براي آنكه طرفداران . دبناي معبد شدن
سیاسي بیشتري بیابد، این درخواست را پذیرفت و فرمان 

كار ساختمان . ء ساخت كورش مبني بر بناي معبد را ملؽا
كننده است كه هر روز  تجسم كنید كه چقدر مؤیوس. متوقؾ شد

ه كارة ساختمان معبد خدایتان نگا به بنیاد خالي و اسكلت نیمه
كنید و هیچ امیدي نداشته باشید كه هرگز اجازه تكمیل آن را 

 .را مرور كنید ٕٗ-7ٔ: ٗعزرا . بدست آورید
 
 

 تكمیل بناي معبد در زمان داریوش( ج
 ٔ: ٔحجي . واسطه َحَجي نبي امید را نوید داد خدا به -ٔ 

در روز اوِل ماه ششم از سال دوِم داریوش پادشاه، : "فرماید مي
واسطة حجي نبي به زًربابل بن شؤلتیئیل والي  كالم خداوند به

تمام كتاب ." یهودا و یهوشع بن یهوصادق رئیس كهنه رسید
منظور تشویق یهودیان به تكمیل بناي معبد نوشته شده  حجي به

هاي مجلل و  ان در خانهگوید كه ایش حجي به مردم مي. است
كنند در حالیكه خانه خدا خرابه باقي مانده  دار زندگي مي سقؾ

است و اینكه ایشان بخاطر ؼفلت از امور خدا، در زندگي خود 
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را  ٕ-ٔ: ٘كتاب حجي و عزرا (. 9-ٖ: ٔ)كامیاب نخواهند شد 
 .بخوانید

یكبار دیگر، دشمنان اسرائیل به آؼاز كار بناي معبد  -ٕ 
ض كردند و گزارشي براي داریوش، پادشاه جدید، اعترا

اما . فرستادند به این امید كه باز دستور توقؾ كارها داده شود
آمده، داریوش پادشاه در  8ٔ: ٙتا  ٕ: ٘همانطور كه در عزرا 

بایگاني كورش جستجو كرد و اعالمیه اصلي او را یافت كه 

عبد را از نو اد یهودیان به اسرائیل باز گردند و م د اجازه مي
نتیجتاً كار . بسازند و از خزانه كشور كمك مالي دریافت كنند

جستجوي داریوش در شهر اكباتان . بناي معبد به اتمام رسید
( ترجمه قدیمي فارسي)یا احِمتا ( ترجمه تفسیري فارسي)

صورت گرفت؛ این شهري است در ؼرب ایران كه امروز 
اي خنكش، اقامتگاه همدان بخاطر هو. شود همدان نامیده مي

هنوز چیزي از ورود ما به ایران . )تابستاني پادشاهان اولیه بود
 .(در همدان متولد شد 9ٕٙٔگذشت كه دختر اولم در سال  نمي

 

 كاربرد شخصي( د
فهرستي تهیه كنید و در آن بنویسید كه از بازگشت  -ٔ 

یهودیان به اورشلیم و بازسازي معبد، و مخالفت با آن، چه 
همانطور كه بسیاري از یهودیاِن . گیرید اي روحاني ميدرسه

اید كه  خداترس به وطن خود و اورشلیم بازگشتند، آیا فكر كرده
به ایران باز گردید و مژدة نجات در عیسي مسیح را با مردم 

 در میان بگذارید؟
خوانیم كه وقتي یهودیان به  مي ٖٔ-ٔ: ٖدر عزرا  -ٕ 

انگاهي بنا كردند تا قرباني تقدیم اورشلیم باز گشتند، نخست قرب
رود و كار  عنوان پناهجویي كه به كشوري جدید مي شما به. كنند

توانید امور روحاني را مقدم  كند، چگونه مي جدیدي شروع مي
 بر همه چیز قرار دهید؟

از فصل چهارم عزرا دریافتیم كه یهودیان كمك  -ٖ 
ؼیریهودیان را براي بناي معبد نپذیرفتند و علت این كار پاكي 

خواستند امور مقدس را با تؤثیرات  و تقدس بود، چرا كه نمي
آیا شما . ایشان براي این تصمیم خود بهایي پرداختند. پرستي در هم بیامیزند بت

 دات خود بهایي بپردازید؟حاضرید براي اصول و اعتقا
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 تر كاوشي عمیق( ه
و پاسخهاي  7ٔ-ٙ: ٘و عزرا  ٙٔ-7: ٗهاي مذكور در عزرا  نامه شكایت 

چگونه فرهنگ ایراني را در ذهنتان  ٕٔ-ٙ: ٙو  ٕٕ-7ٔ: ٗمذكور در عزرا 
 كند؟ زنده مي

 

 هاي نهایي اندیشه( و
سال  ٓ٘اي حدود  ، فاصله7و آیات آؼازین عزرا  ٙمیان آیات پایاني عزرا  

بینیم كه خدا میان  مي. در این مدت، وقایع كتاب استر رخ داد. وجود دارد
 .كرد یهودیاني كه پس از اعالمیه كورش، در ایران و بابل ماندند، كار مي

یا اكباتان یا هگمتانة )شود كه آرامگاه استر و مردخاي در همدان  گفته مي 
یهودي در  9ٓ0ٓٓٓ، حدود 978ٔسال  در زمان انقالب در. قرار دارد( سابق

. رساندند كردند كه اكثر ایشان اصل خود را به اسارت بابل مي ایران زندگي مي
گرچه بسیاري از یهودیان در طول انقالب و بعد از آن، از ایران خارج شدند، 

هنوز  ٕٓٓٓها در سال  طبق برخي تخمین. اما هنوز بعضي در آنجا باقي هستند
 .كردند در ایران زندگي ميیهودي  0ٖٓٓٓٓ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پلکان تخت پارسی در تخت جمشید،: شرح تصویر
 دهد ملتهای مختلفی را نشان می

 پلکان پارسی در تخت جمشید: شرح تصویر
 ملت های مختلفی را نشان می دهد

 .آورند که برای حکومت پارس خراج می
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 1فصل 
 

 استر، ملكة پارسي
 

مقدس نامي  هاي كتاب بودید كه یكي از كتابآیا متوجه شده  
دانید استر  آیا مي. فارسي دارد؟ این كتاب همان كتاب استر است

گرچه . چگونه ملكه شد؟ پادشاه ضیافت بزرگي ترتیب داد
دانیم چرا ملكه وشتي حاضر نشد به شوهرش خشایارشا و  نمي

كه  دانیم كه نافرماني او و طالقي میهمانانش بپیوندد، اما مي
بدنبال آن روي داد، زندگيِ شاید صدها زن جوان را در سراسر 
ایاالت امپراطوريِ پارس تؽییر داد، خصوصاً زندگي یك دختر 

نام استر كه زیبایي و رفتارش دل پادشاه را  یتیِم یهودي را به
دهد كه چگونه خدا اشخاص  ماجراي استر نشان مي. ربود

قوم خود را از خطر نابودي  برد تا كار مي وفادار و امین را به
 .برهاند

 

 شرایط پارس( الف
از سال ( اخشورش در ترجمه قدیمي فارسي)خشایارشا  -1

از او توصیؾ  ٔ:ٔدر استر . سلطنت كرد. م.ق ٘ٙٗتا  8ٙٗ
بایست بیش از  دهد كه مي عمل آمده و این نشان مي پرشكوهي به

یك خشایارشا وجود داشته باشد زیرا گفته شده كه او پادشاهي 
این را مقایسه . كرده است والیت حكمراني مي 7ٕٔبوده كه بر 

كه طبق نظر نویسندة این كتاب، به كمبوجیه  ٙ: ٗكنید با عزرا 
 .اشاره دارد

ایالت را  7ٕٔسترة امپراطوري پارس توجه كنید كه به گ -2
 .گرفته است از هند تا حبشه در بر مي

قصر شوشن در نزدیكي شهر شوش واقع بود؛ شوش  -3
شهري است در جنوب ؼربي ایران، نزدیك اندیمشك در شمال 

 .اهواز
برخي از مفسران معتقدند كه ضیافت مذكور در فصل اول  -4

شد تا حمایت حكام محلي و استر به این علت ترتیب داده 
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فرماندهان نظامي را براي لشكركشي علیه امپراطوريِ رو به 
برخي دیگر بر این باورند كه این . گشترش یونان، جلب كند

ضیافت بعد از شكست خشایارشا در جنگ برگزار شد، در 
سرگرم " شراب و زن و موسیقي"اي كه او خود را با  دوره
 .ساخت مي
جنگ با یونانیان ناموفق بود، اما براي خشایارشا گرچه در  -5

در ! ماراُتن: نشدني برجاي گذارد دنیاي ورزش میراثي فراموش

احادیث تاریخي آمده كه وقتي پارسیان در جنگ شكست 
خوردند، سربازي یوناني فاصله میان شهر ماراُتن تا آتن را 

در مراسم المپیك سال . دوید تا پیروزي یونانیان را اعالم دارد
، این رویداد طي یك مسابقة دو از كاخ سلطنتي 9ٓ8ٔ
تا میدان المپیك گرامي داشته شد؛ این   (Windsor)وینزر

امروزه دِو . بود( كیلومتر ٕٗحدود )مایل  ٕٙ/ٕطول  مسافت به
 .شود ماراتون در سراسر جهان برگزار مي

6-  

 تاجگذاري استر( ب
ملكه وشتي طالق داده شد و از مقام خود عزل گردید  -ٔ 

زیرا حاضر نشد از دستور پادشاه مبني بر نمایش زیبایي خود 
 (.ٕٕ-ٓٔ: ٔاستر )اطاعت كند 

مردخاي (. 7: ٕاستر )نام یهوديِ استر، َهَدسه بود  -ٕ 
اش  این دختر كه نام پارسي. نام هدسه دختر عمویي داشت به

مردخاي استر را پس از فوت . باروي بوداستر بود، بسیار زی
 .والدینش همچون دختر خود بزرگ كرد

 .فارسي است" استر"نام  -ٖ 
، الهة بابلیها و آشوریان، شكلي است "ایشتار"نام ( الؾ

 ".استر"از 
 .استر نام فارسيِ ستارة ونوس است( ب

از زمینة پارسي و آشوري است، و از  starكلمة انگلیسي ( ج
در كلمه استر  (ر ،و ،ت ،و ،س)صداي  همان حروؾ بي
 .تشكلي یافته است

جستجوي دربار براي ملكه، مانند مسابقات ملكه زیبایي  -ٗ 
امروز، برندگان و بازندگاني داشت، اما بازندگاِن نمایش 
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ختن در با. گشتند تاریخي خشایارشا دیگر هرگز به خانه باز نمي
معني زندگي كردن در انزوا همراه با  این مسابقه سلطنتي، به

 .زنان دیگر در حرمسراي پادشاه بود
دستور پادشاه  داشتید كه دخترتان به آیا شما دوست مي -٘ 

بزور از شما گرفته شود تا هوسهاي او را ارضاء كند؟ اندوه 
ت داده او استر را كه والدینش را از دس. مردخاي را تجسم كنید

مردخاي، پسر عموي او، به او گفت كه . كرد بود، بزرگ مي

افشاء نكند كه یهودي است، شاید به این منظور كه او را از 
 .احساسات ضدیهودي محفوظ نگاه دارد

 

 كار استر در امر رهایي یهودیان( ج
بینیم كه  كنیم، مي وقتي به نقاط اوج این داستاِن آشنا نگاه مي 

من یك بار دو گروه از . كند صر شوشن كار ميخدا چگونه در ق
را براي Tehran Bible Church زباِن كلیساي  افراد انگلیسي

هاي این كاخ در طول سالها  ویرانه. بازدید به كاخ شوشن بردم
. شناسان قرار داده است منبابعي ؼني را در اختیار باستان

معرض دروازه كاخ، تاالر تخت، و تاالر احتمالي ضیافت، در 
تواند مردخاي را  ایستد، مي وقتي كسي آنجا مي. نمایش بود

تجسم كند كه بر دروازه ایستاده، خشایارشا پادشاه بر تخت 
كند، یا  نشسته، و استر براي قوم خود در پیشگاه او شفاعت مي

 .براي پادشاه و هامان ترتیب داده است چندین ضیافت
وزنه نقره  0ٓٓٓٓٔتوجه داشته باشید كه هامان حاضر بود  -1
استر )براي كشتار یهودیان بپردازد ( میلیون دالر امروز ٕٓ)
شكي ندارم كه او انتظار داشت پول را پس بگیرد (. ٘ٔ-9: ٖ

دهد پاداشي  و بابت خدمتي كه با كشتن یهودیان انجام مي
اي كه كورش  دریافت دارد و ثروت ایشان از جمله طال و نقره

 .نمایدبه ایشان داده بود را ؼصب 
تواند از او استفاده كند تا  به استر گفته شد كه خدا مي -2

جهت چنین وقت  كیست كه بداند كه به"یهودیان را رهایي دهد، 
 (.ٗٔ: ٗاستر " )اي؟ به سلطنت نرسیده

آساي خدا در اجراي مقصودش  به برنامة زمانيِ معجزه -3
 !توجه كنید
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كشتن  اي كه براي مردخاي، پسرعموي استر، از توطئه( الؾ
او پادشاه را مطلع ساخت و . كردند، باخبر شد پادشاه طرح مي

: ٕ)جانش را نجات داد، اما در آن زمان پاداشي به او داده نشد 
ٕٔ-ٕٖ.) 
خوابي شد و بجاي احضار پزشك یا  پادشاه دچار بي( ب

اي براي سرگرم ساختن خود، بر آن شد تا یادداشتهاي  نوازنده
 (.ٔ: ٙ)خواند مربوط به سلطنت خود را ب

هنگام خواندِن آنها، متوجه شد كه مردخاي توطئه قتل او  به( ج
را كشؾ كرده بود و پرسید كه آیا به او پاداش داده شده یا نه 

(ٙ :ٔ-ٖ.) 
هامان خیلي زود به دربار آمد و از پادشاه اجازه یافت تا تمام ( د

یهودیان را بكشد، و این امر شامل دشمن او، مردخاي نیز 
توانید تجسم كنید كه او چقدر تكان خورد وقتي كه  آیا مي. شد مي

پادشاه از او خواست تا مردخاي را براي نجات جانش تكریم 
 ؟(ٔٔ-ٗ: ٙ)كند 

تجسم كنید براي هامان چقدر دردناك بود كه مردخاي را ( ه
سوار بر اسبي سفید در سراسر شهر بگرداند و اعالم كند كه 

تجسم كنید به هامان ! یم پادشاه استاین كسي است كه مورد تكر
 .چه احساسي در مورد شهرتش دست داد

. خدا به استر این حكمت را بخشید كه دو ضیافت ترتیب دهد( و
نخستین ضیافت براي این بود كه پادشاه را بر انگیزد تا باري 

اما پس از آن شِب مطبوع كه در . دیگر درخواست او را بپذیرد
ذیرایي شد، پادشاه وعده داد كه درخواست آن از پادشاه بخوبي پ

استر كه نظر . استر را پیش از آنكه بشنود، برآورده سازد
مساعد پادشاهش را بدست آورده بود، او و هامان را براي 
ضیافت دوم دعوت كرد كه در آن قرار بود براي قومش و 
خودش درخواست حمایت كند و توطئه هامان براي قتل عام 

نتیجه آن شد كه هامان بر همان داري . اء نمایدیهودیان را افش
؛ 8-ٔ: 7؛ ٗٔ: ٙ؛ ٕٔ-7: ٘)كه خودش ساخته بود، آویخته شد 

 (.ٓٔ-9: 7و 
سرایاني كه در حضور پادشاه  آنگاه حربونا، یكي از خواجه"

اینك دار پنجاه ذراعي نیز كه هامان آن را ‟: بودند گفت مي
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پادشاه گفته است جهت مردخاي كه آن سخن نیكو را براي  به
او ‟پادشاه فرمود كه „ .مهیا نموده، در خانة هامان حاضر است

پس هامان را بر داري كه براي „ .را بر آن مصلوب سازید
مردخاي مهیا كرده بود، مصلوب ساختند و ؼضب پادشاه فرو 

 (.ٓٔ-9: 7استر " )نشست
 
پیكي كه قبالً داریوش پادشاه بنیان گذاشته )همان پیك سریع  -4

كه فرمان قتل عام یهودیان را به تمامي ایاالت امپراطوري ( ودب
رفت ایشان  برد، فرماني كه مي برده بود، اینك فرمان دوم را مي

 (.ٗٔ-9: 8؛ ٘ٔ-ٕٔ: ٖ)را رهایي دهد 
كتاب استر را بخوانید و وقایعي را كه رخ  8و  ٘هاي  فصل -5

 این تصویري است شگرؾ از نقشه خدا. دهند مشاهده كنید مي
 .براي نجات بشریت

تمام یهودیان در اثر اعالمیه هامان كه پادشاه قبالً با آن ( الؾ
تا  8آیات  ٖفصل . موافقت كرده بود، محكوم به مرگ شدند

به همان شكل، تمام بشریت در اثر گناه، محكوم به مرگ ٘ٔ
 .باشند مي

" باشند اند و از جالل خدا قاصر مي زیرا همه گناه كرده"
 (.ٖٕ :ٖرومیان )
آنكه به او ایمان آرد، بر او حكم نشود؛ اما هر كه ایمان "

جهت آنكه به اسم پسر  نیاورد، اآلن بر او حكم شده است، به
 (.8ٔ: ٖیوحنا " )یگانة خدا ایمان نیاورده

استر براي قوم خود كه تحت محكومیت قرار داشتند، شفقت ( ب
. زرگ زدداشت، و در راه نجات آنان شخصاً دست به ایثاري ب

او خود را فدا . به همان شكل، عیسي در راه گناهان بشر مرد
ساخت تا آناني كه به او ایمان آورند، هالك نشوند، بلكه حیات 

 .جاودان بیابند
زیرا خدا جهان را ابنقدر محبت نمود كه پسر یگانة خود را "

داد تا هر كه بر او ایمان آورد، هالك نگردد بلكه حیات 
زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر  .جاوداني یابد

یوحنا " )وسیلة او جهان نجات یابد جهان داوري كند، بلكه تا به
ٖ :ٔٙ-ٔ7.) 

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 65  مقذس کتابايرانيان در 

هر چه به اسم پادشاه نوشته شود و به ُمهر "از آنجا كه ( ج
، (8: 8" )تواند آن را تبدیل نماید پادشاه مختوم گردد، كسي نمي

یهودیان حق دفاع از خود را  پادشاه فرمان دیگري نوشت و به
داد و به این طریق، بدون آنكه فرمان نخست را باطل سازد، 

به همان شكل، از آنجا كه . راه نجاتي براي ایشان فراهم ساخت
بشر در گناه است و مزد گناه مرگ است، خدا پسرش عیسي 
مسیح را داد تا جریمه را بپردازد و عدالت خود را جایگزین 

 .دگناهان ما ساز
او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وي "

 (.ٕٔ: ٘دوم قرنتیان " )عدالِت خدا شویم
زبان ایاالت مختلؾ امپراطوري  7ٕٔفرمان پادشاه به تمام ( د

ها  پارس، از هند گرفته تا حبشه، ترجمه شد تا تمامي ملت
-9: 8)بتوانند آن را به زبان خود بشنوند نه فقط به پارسي 

واسطه مرگ  انجیل كه بیانگر این خبر است كه ما به(. ٓٔ
شویم، باید براي  واسطه اعمال نیكمان عادل مي مسیح و نه به

 .تمام گروههاي قومي ترجمه شود
ترین وسایل، یعني  فرمان پادشاه بالفاصله با بهترین و سریع( ه

-ٓٔ: 8)با استفاده از بهترین اسبهاي اصطبل شاهانه پخش شد 
امروز، بهترین وسایِل موجود باید براي اشاعه مژده (. ٗٔ

عیسي مسیح مورد استفاده قرار گیرد، نظیر رادیو، تلویزیون، 
اینترنت، وسال ارتباط جمعي، و خصوصاً از طریق شهادت 

ها  سواران این اسبان تیزرو تؤخیر نكردند و در واحه. شخصي
انطور كه اي براي استراحت توقؾ ننمودند، بلكه هم لحظه
ایشان را بر حسب حكم پادشاه شتابانیده، "فرماید  مقدس مي كتاب

تمامي مسیحیان واقعي باید (. ٗٔ: 8" )تعجیل روانه نمودند به
براي ( عیسي مسیح)انگیزش بیابند تا از فرمان شاه شاهان 

شاید . اطاعت كنند( گروههاي قومي)ها  شاگردسازي تمام ملت
ؼیر از فارسي، با زبان  داده تا بهخدا این موهبت را به شما 

آیا خدا از شما . دیگري كه در ایران رایج است، آشنا باشید
خواهد كه مژده نجات در عیسي را به آن زبان بیان كنید؟ ما  مي

 .باید بشتابیم تا مژده نجات را اعالم داریم
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پس چاپاران بر اسبان تازي كه مختص خدمت پادشاه بود، "
ن را بر حسب حكم پادشاه شتابانیده، به روانه شدند و ایشا

" تعجیل روانه ساختند و حكم در دارالسلطنه شوشان نافذ شد
 (.ٗٔ: 8استر )
ها و جمیع شهرها در  و در همه والیت"آمده كه  7ٔ: 8در  -6

هر جایي كه حكم و فرمان پادشاه رسید، براي یهودیان شادماني 
هاي زمین  و سرور و بزم و روز خوش بود و بسیاري از قوم

به دین یهود گرویدند زیرا كه ترس یهودیان بر ایشان مستولي 
خواستند كه یهودیان از  استر و مردخاي مي." گردیده بود

. اش را چیده بود، رهایي یابند هالكتي كه هامان شرور توطئه
ها پیرو  در فرایند این امر، بسیاري دیگر، از جمله پارسي

و بدینسان وارث امید ظهور خداي یگانه و واقعي گردیدند، 
در . مسیحا شدند كه بنا بود جریمه گناهان ایشان را بپردازد

عهدعتیق تمهیداتي وجود داشت تا ؼیریهودیان نیز بتوانند پیرو 
 .خداي واقعي گردند

عید پوریم بنیان گذاشته شد تا یاد رهایي یهودیان گرامي  -7
اه فوریه یهودیان هنوز هم در نخستین هفته از م. داشته شود

یك شیریني . گیرند این عید را جشن مي( ماه اواسط بهمن)
كودكان . شود شكل كه مظهر كاله هامان است، خورده مي مثلثي

كنند كه زندگي استر را  هایي اجرا مي یهودي نمایشنامه
شود، شیپوري  هر بار كه نام هامان برده مي. كشد تصویر مي به

 .دار سازند ین آن را خدشهاي نماد گونه شود تا به نواخته مي
 

 كاربرد شخصي( د
در این هفته، یا در این ماه، یا در این سال، خدا چگونه  -ٔ 

زبانان  كار ببرد با خدمتي روحاني به فارسي تواند شما را به مي
 دانید، ارائه دهید؟ یا مردمي كه زبانشان را مي

آیا خدا شما را در موقعیت خاصي مشابه با موقعیت  -ٕ 
بلكه اگر در این : "استر قرار داده است؟ مردخاي به استر گفت

وقت تو ساكت بماني، راحت و نجات براي یهود از جاي دیگر 
و . اما تو و خاندان پدرت هالك خواهید گشت. پدید خواهد شد

استر " )اي؟ یدهجهت چنین وقت به سلطنت نرس كیست بداند كه به
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آیا خدا براي شما كار خاصي در نظر دارد؟ آیا از خدا اطاعت خواهید (. ٗٔ: ٗ

 انجام برساند، انجام خواهید داد؟ خواهد در زندگي شما به كرد و آنچه را مي
 

 تر كاوشي عمیق( ه
كشد كه  تصویر مي را به ٖٕ: 9ٕسقوط و هالكت هامان چگونه امثال  -ٔ 

دل، به جالل خواهد  كند، اما مرد حلیم شخص او را پست ميتكبر : "فرماید مي
 ."رسید

كند و فروتنان  خدا با متكبران مقاومت مي: "فرماید مي ٘:٘اول پطرس  -ٕ 
تان مشكالتي دارید، یا شاید هم با  اگر در زندگي مسیحي." بخشد را فیض مي
 .متكبر دارید یا نهتوانید از خدا سإال كنید كه آیا مانند هامان روحي  دیگران، مي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 های تخت جمشید، این خرابه: شرح تصویر
 پایتخت تشریفاتی بسیاری از پادشاهان پارسی،

 .شبیه کاخ شوشن بود
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 8فصل 
 

پادشاهان پارس عزرا و نحمیا را به 
 فرستند اورشلیم مي

 

خورد، یا یك گروه كارگر  معبد بدون كاهن به چه درد مي 
توانند بكنند؟ قطعاً قبل از آنكه عزرا یا  ناظر چه كاري ميبدون 

نحمیا وارد صحنه شوند، معبد اورشلیم داراي كاهن بود و 
اما ماجراهاي . هاي ساختماني شهر نیز ناظراني داشت طرح

اي  این دو مرد كه استعدادهایي استثنایي داشتند، یادآور دوره
 .باشد جدید در امر بازسازي شهر خدا مي

هاي یهودي را با  عزرا كاهني بود كه گروهي از خانواده 
این دومین خروج از . اجازه اردشیر به اورشلیم هدایت كرد

یهودي بازگشتند  0ٕٓٓٓٗدر زمان كورش، بیش از . بابل بود
تا شهر و معبد را مجدداً بنا كنند؛ این كار سرانجام در سال 

داریوش اتفاق این در دوره حكومت . به اتمام رسید. م.ق ٘ٔ٘
در كتاب عزرا، . ثبت شده است 5ٔ: ٙافتاد و در كتاب عزرا 

. وجود دارد ٔ: 7و  ٕٗ: ٙسال میان  5ٓحدود  فاصله زماني
مدت سي سال دیگر سلطنت كرد و بعد  دانیم كه داریوش به مي

بر . م. ق ٘ٙٗپسرش خشایارشا، شوهر ملكه استر، در سال 
در این فاصله زماني، ملكه  دانیم كه همچنین مي. جاي او نشست

استر و پسرعمویش مردخاي، جان یهودیاني را كه در پارس 
آنگاه . در میان ایشان عزرا نیز بود. مانده بودند، نجات دادند

 .اردشیر پادشاه بر تخت سلطنت جلوس كرد
عزرا )عزرا در سال هفتم سلطنت اردشیر به اورشلیم رفت  
و بازگشت یهودیان به  این درس شامل امور پارس(. 7-ٔ: 7

 .گردد فلسطین مي
 

 بركت پادشاه( الف
 !به التفات اردشیر به عزرا توجه كنید -ٔ
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 .توانست به اورشلیم باز گردد هر یهودي كه مایل بود، مي( الؾ
فرماني از من صادر شد كه هر كدام از قوم اسرائیل و "

كاهنان و الویان ایشان كه در سلطنت من هستند و به رفتن 
 (.ٖٔ: 7عزرا " )همراه تو به اورشلیم راضي باشند، بروند

 .اردشیر هدایاي طال و نقره داد( ب
نقره و طالیي را كه پادشاه و مشیرانش براي خداي "

اند ببري و  باشد بذل كرده اسرائیل كه مسكن او در اورشلیم مي

نیز تمامي نقره و طالیي را كه در تمامي والیت بابل بیابي، با 
هدایاي تبرعي كه قوم و كاهنان براي خانه خداي خود كه در 

 (.ٙٔ-٘ٔ: 7عزرا " )اند، ببري اورشلیم است داده
هدایایي شامل نقره و گندم و شراب و روؼن و نمك در ( ج

 (.ٕٕ-ٕٔ: 7عزرا )اختیار او گذاشته شد 
در . )به خادمان مذهبي معافیت از پرداخت مالیات اعطا شد( د

ایاالت متحده، حق مسكن خادمان دین از مالیات فدرال معاؾ 
درج شاید این قانون استوار باشد بر این اصل قدیمي من. است

 .(در كتاب نحمیا، یعني معافیت خادمان دین از مالیات
دهیم كه بر همه كاهنان و الویان و  و شما را اطالع مي" 

مؽنیان و دربانان و نتینیم و خادمان این خانه خدا، جزیه و 
 (.ٕٗ: 7عزرا " )خراج و باج نهادن جایز نیست

مذهبي دادند، آزادي  براي آناني كه كالم خدا را تعلیم مي( ه
 .وجود داشت

و تو اي عزرا، موافق حكمت خدایت كه در دست تو " 
باشد، قاضیان و داوران از همه آناني كه شرایع خدایت را  مي
دانند نصب نما تا بر جمیع اهل ماوراي نهر داوري نمایند و  مي

 (.ٕ٘: 7عزرا " )دانند تعلیم دهید آناني كه نمي
 
دیان در خصوص رابطه توجه داشته باشید كه عزرا و یهو -ٕ

؛ ٓٔ: ٙعزرا )خود با دولت و پادشاه، چه شهرت خوبي داشتند 
قوم خدا یعني یهودیان، مشهور بودند به قومي كه (. ٖٕ: 7

هم داریوش و هم . كنند براي رهبران سیاسي مملكت دعا مي
ما . اردشیر از یهودیان خواستند كه براي ایشان دعا كنند

م تا براي پادشاهان و همچنین ای مسیحیان نیز ترؼیب شده
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پس، از همه چیز اول، سفارش . "منصبان دعا كنیم صاحب
كنم كه صلوات و دعاها و مناجات و شكرها را براي جمیع  مي

مردم بجا آورند؛ بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به 
آرامي و استراحت و با كمال دینداري و وقار، عمر خود را 

آیا شما براي رهبران (. ٕ-ٔ: ٕموتاإس اول تی" )بسر بریم
مملكت ایران، براي رهبران ممالكي كه اكنون در آنها زندگي 

هایي كه مسیحیان را آزار  كنید، و حتي براي حكومت مي

شان  دهند، و براي مقاماتي كه با نظرات سیاسي و اخالقي مي
كنید؟ در اول تیموتاإس به ما امر شده كه  موافق نیستید، دعا مي

به آرامي و استراحت و با "دعا كنیم تا بتوانیم در مقام ایماندار، 
عزرا ایماني ." كمال دینداري و وقار عمر خود را بسر بریم

كرد تا در امن و  او نه فقط به خدا توكل مي. شجاعانه داشت
امان بماند، بلكه علناً به اردشیر پادشاه اعالم داشت كه به 

افراد و اجناسي كه با خود محافظان پادشاه براي محافظت 
دست خداي ما : "او به پادشاه عرض كرد. بردند نیاز ندارد مي

باشد، اما قدرت و  طلبد، به نیكویي مي بر هر كه او را مي
 (.ٕٕ: 8عزرا " )كنند ؼضب او به ضد آناني كه او را ترك مي

 

 عزرا، مردي با رسالتي خطیر( ب
نسب خود را به  توانست عزرا پسر یك كاهن بود و مي -ٔ 

شریعِت ( كاتب)او معلم . هارون، نخستین كاهن اعظم برساند
: گوید مقدس مي یكي از فرهنگهاي لؽات كتاب. موسي بود

احتمال دارد كه عزرا در حكومت پارس، مقامي مشابه با "
وظیفه او نظارت بر . وزیر كشور در امور یهودیان را داشت
و به این منظور اختیار اجراي متحدالشكِل شریعت یهود بود، 

داشت كه در حكومت محلي یهود دست به انتصاب افراد به 
 ."مقامات معین بزند

این عزرا از بابل بر آمد و او در شریعت موسي كه یهوه "
 (.ٙ: 7عزرا " )خداي اسرائیل آن را داده بود، كاتِب ماهر بود

، ٓٔ: 7طبق عزرا . عزرا در زندگي سه هدؾ داشت -ٕ 
دوم، او مشتاق آن . ود را بر آن نهاد تا خدا را بجویداین دل خ
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و سوم، او آن را به . انجام برساند بود كه اراده خدا را به
 !این چه نمونه خوبي است براي ما. داد دیگران نیز تعلیم مي

 0ٗ9٘ٔگشتند،  هاي یهودي كه باز مي فهرست خانواده -ٖ 
در . كند ره ميها اشا نفر بود كه احتماالً به سران خانواده

نفر بازگشتند، در مقایسه با تعد  70ٓٓٓاینصورت، حدود 
نفري كه بیش از هشتاد سال پیش از آن، در زمان  0ٖٕٙٓٗ

 .باز گشته بودند ٗٙ: ٔاعالمیه كورش در عزرا 

طول انجامید  توجه داشته باشید كه این سفر چهار ماه به -ٗ 
 ٓٓ٘كند تا درك كنیم كه مجوسیان  این كمك مي(. 9: 7عزرا )

دهنده آمدند، چه مدت  دیدار عیسي نجات سال پس از این واقعه به
سفر عزرا احتماالً بیشتر طور كشید زیرا در . )در راه بودند

 70ٓٓٓمقایسه با گروه كوچك مجوسیان، گروه بزرگي شامل 
 .(كردند نفر او را همراهي مي

عزرا و گروهش چگونه براي سفر آماده توجه كنید كه  -٘ 
قوم خدا روزه گرفته، دعا كردند و (. ٖٕ-ٕٔ: 8عزرا )شدند 

ایشان علناً اعالم داشتند كه براي . خواستار بركت خدا شدند
عزرا از اردشیر . كنند دریافت امنیت و رهایي، به خدا توكل مي

 .پادشاه درخواست سرباز و محافظ نكرد
چند بار تكرار " دست نیكوي خدا"له توجه كنید كه جم -ٙ 

این امر دلیل بر (. ٕٕ، 8ٔ: 8؛ 8ٕ، 9، ٙ: 7عزرا )شود  مي
 .این است كه منبع بركت آنان فیض خدا بود

 

 نحمیا، از ساقي پادشاه تا ناظر كار( ج
سال پس از بازگشت  ٘نحمیا در زمان اردشیر پادشاه،  

( ٔ: ٕنحمیا  ؛7: 7عزرا )عزرا، از ایران روانة اورشلیم شد 
ما آن بخشهایي از . تا بر بناي حصارهاي اورشلیم نظارت كند

شود، بررسي خواهیم  كتاب نحمیا را كه به ایران مربوط مي
 .كرد
نحمیا درخواست خود را در كاخ شوشن به اردشیر پادشاه  -1

شوش عموماً تحت عنوان كاخ یا (. )ٔ: ٔنحمیا )عرضه داشت 
این شهر در جنوب ؼربي . دارالسلطنه شوشن شناخته شده است
این همان شهري است كه . ایران در نزدیكي اندیمشك واقع است
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اش شفاعت كرد تا از  ملكه استر در آن براي هموطنان یهودي
 .(نابودي كامل نجات یابند

اش  لیت اصلينحمیا یكي از مقامات حكومتي بود و مسإو -2
بایست  او مي(. ٔ: ٔنحمیا )پادشاه باشد " ساقي"این بود كه 

خوراك و نوشیدنیهاي اردشیر پادشاه را بچشد تا مطمئن شود 
بایست خیلي مورد اعتماد  نحمیا مي. كه چیزي مسموم نیست

شد كه او  عنوان یك یهودي باعث  شاید موقعیت او به. بوده باشد

ط باشد، دیگراني كه ممكن بود خیال بیش از دیگران واجد شرای
 .خیانت به پادشاه را داشته باشند

مقام فرمانداري یهودا  نحمیا بعداً از سوي اردشیر به -3
 (.ٙ: ٖٔ؛ ٔ: ٓٔ؛ 9: 8؛ ٗٔ: ٘نحمیا )منصوب گردید 

 

 بار سنگین نحمیا( د
نحمیا . دهد خدا معموالً بر اساس اطالعات به ما بار مي -ٔ 

نفر تحت رهبري عزرا  70ٓٓٓكه حدود  قطعاً بسیار شاد شد
او وقتي شنید كه حصارهاي اورشلیم . به اورشلیم باز گشتند

ها سوخته است، و قومش در  هنوز ویران است و دروازه
 .پریشاني و ذلت بسیارند، بار سنگیني در دل خود احساس كرد

حناني، یكي از برادرانم با كساني چند از یهودا آمدند و از "
بارة بقیه یهودي كه از اسیري باقي مانده بودند و در  ایشان در

آناني كه در ‟: ایشان مرا جواب دادند. باره اورشلیم سإال نمودم
اند، در مصیبت سخت و  آنجا در بلوك از اسیري باقي مانده

هایش به  باشند و حصار اورشلیم خراب و دروازه افتضاح مي
 (.ٖ-ٕ: ٔنحمیا " )„آتش سوخته است

به این نكته توجه كنید كه او در . یا مرد دعا بودنحم -ٕ 
او به خدا . كند سراسر كتاب نحمیا، دعاهاي كوتاه و بلند مي

؛ ٗ: ٕ؛ ٔٔ-ٗ: ٔنحمیا )واسطه او كار كند  كرد تا به توكل مي
نحمیا پیش از آنكه مشؽله فكري (. ٗٔ: ٙ؛ 9-ٙ؛ 9ٔ: ٘؛ ٗ: ٗ

مدت . )كرد خود را به عرض پادشاه برساند، چهار ماه دعا
: ٔزمان میان ماه كیسلِو تا ماه نیسان، چهار ماه است، نحمیا 

 (.ٔ: ٕ؛ ٔ
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آیا فكر كرده بودید كه چرا اورشلیم به حصار و دروازه  -ٖ 
حصار مردم را . نیاز داشت؟ شهرهاي امروزي فاقد اینها هستند

. داشت از هجوم دشمن و حیوانات وحشي محفوظ نگاه مي
. داد ت، به مردم هویتي مشترك ميحصار عالوه بر امنی

شوندگان از  ها براي این بود كه واردشوندگان و خارج دروازه
خیلي از دهات ایران هنوز هم . شهر مورد كنترل قرار گیرند

تهران گرچه امروز شهري مدرن است، هنوز . حصار دارند

، "دروازه قزوین: "یادگارهاي گذشته را نگاه داشته است
در گذشته، تهران ". دروازه دولت"، و "دروازه شمیران"

 .حصاري گرد خود داشت با دوازده دروازه
بعضي ممكن است فكر كنندكه درخواست نحمیا از  -ٗ 

پادشاه در مورد چوب از جنگِل پادشاه براي ساختن حصار و 
هاي شهر، و نیز سرباز براي محافظت از خود، كاري  دروازه

او ماهها در دعا . طلب نبود اهنه، نحمیا ج. طلبانه بوده است جاه
اعتماد و اتكاي او به درخواستش از پادشاه نبود، بلكه به . بود

 .خدایي بود كه دعاي او را شنیده بود
 

 نگاهي اجمالي به بقیه عهدعتیق( ه
: گوید هاي نبوتي معموالً مي نخستین جمالت اكثر كتاب 
اشعیا . رجوع شود..." )كالِم فالن نبي در ایام فالن پادشاه"

؛ عاموس ٔ:ٔ؛ هوشع ٖ-ٔ: ٔ؛ حزقیال ٖ-ٔ: ٔارمیا : ٔ:ٔ
اینها پادشاهان وقت در زمان (. ٔ:ٔ؛ صفنیا ٔ:ٔ؛ میكاه ٔ:ٔ

كه در عهدعتیق از اما آخرین انبیایي . انبیاي بني اسرائیل بودند
باشند كه معموالً  آنان نام برده شده، حجي و زكریا و مالكي مي

ایشان از سوي خدا براي . شوند انبیاي بعد از اسارت خوانده مي
مردم یهود كه توسط كورش از اسارت بابل رهایي یافته و به 

توجه كنید كه این . آوردند فلسطین بازگشته بودند، پیؽام مي
بر اساس سال سلطنت پادشاهان اسرائیل یا یهودا  ها دیگر كتاب

اند، بلكه بر اساس سال سلطنت داریوش،  تاریخگذاري نشده
 .پادشاه پارس
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در روز اوِل ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه، كالم " 
واسطه حجي نبي به زربابل بن شؤلتیئیل، والي یهودا  خداوند به

 (.ٔ: ٔحجي " )دو به یهوشع بن یهوصادق رئیس كهنه رسی
در ماه ششم از سال دوم داریوش، كالم خداوند بر زكریا " 

 (.ٔ:ٔزكریا " )ابن بركیا ابن عدوي نبي نازل شد
 
 كاربرد شخصي( و

فكر كنید كه خدا چگونه سه فرد را در قلمرو پارس  -ٔ 
، (7فصل . ش.ر)در مورد استر . براي خدمت خود آماده كرد
براي عزرا، خدا از هدؾ زندگي و  .خدا از شرایط استفاده كرد

پیشینه او استفاده كرد، زیرا او در یك خانواده مذهبي پرورش 
در مورد نحمیا، خدا عطاي خداداي مدیریت و . یافته بود

كرده  خدا چگونه شما را آماده مي. كار گرفت رهبري او را به
كنید؟ شاید  است؟ آیا با كار خدا در زندگي خود همكاري مي

حمیا، خدا از شما استفاده كند تا خانواده و دوستان ایراني مانند ن
 .خود را بسوي نجات رهبري كنید

تان، فراگیري در مورد  بخشي از تقویت زندگي روحاني -ٕ 
شود، یعني اینكه جاللش  آن چیزهایي است كه به خدا مربوط مي
شاید خدا شما را بسوي . آشكار شود و همه مردم او را بپرستند

اب هدایت كرده تا براي كارش در میان ایرانیان، از این كت
اند، دعا  جمله گروههاي قومي كه هرگز پیام انجیل را نشنیده

تواند اهداي پول براي تؤمین  سایر راهها براي كمك مي. كنید
شود،  هاي رادیویي باشد كه براي ایران پخش مي هزینه برنامه

سیحي به ایران مقدس یا عهدجدید یا نشریات م یا بردن كتاب
باشد تا بدینوسیله خبر خوش نجات در عیسي مسیح را به 

. كنید، اعالم نمایید خانواده و دوستانتان كه در آنجا مالقات مي
هایي از این  مقدس یا فصل توانید بخشهایي از كتاب حتي مي

 .میل كنید كتاب را به ایشان فاكس یا اي
د؟ آنان هر دو كنی نحمیا و عزرا را چگونه مقایسه مي -ٖ 

براي مثال، . مردان خدا بودند، اما هر یك هدایتي متفاوت داشتند
عزرا محافظت توسط سربازان پادشاه را نپذیرفت، اما نحمیا 

اما این نشانه آن (. 9: ٕو نحمیا  ٖٕ-ٕٔ: 8عزرا )پذیرفت 
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مقدس  كتاب. كرد نبود كه عزرا بیش از نحمیا به خدا توكل مي
. هم بر عزرا بود و هم بر نحمیا" ست خداد"دارد كه  بیان مي

توانیم  عالوه، از تفاوت میان نگرش ایمان این دو نفر مي به
 .اي فرا بگیریم نكته
كوشیم از روشهایي كه مردان  ما انسانهاي خاطي، گاه مي( الؾ

. خدا براي انجام كارهاي بزرگ استفاده كردند، فرمول بسازیم
اش  ، اما دعا در زندگيروش كار نحمیا با عزرا فرق داشت

گرچه كالم و صفات و اراده خدا . حاكي از توكل او به خدا بود
كند، اما روش خدمت به او و كاربرد اصول  هرگز تؽییر نمي

تواند در مسیحیان و كلیساها و فرهنگها متفاوت  مقدس مي كتاب
 .باشد

 
خواند تا وظایؾ مختلفي براي او انجام  خدا افراد را مي( ب

او وظیفه موعظه را در . عزرا یك رهبر مذهبي بود .دهند
نحمیا . دهد و بیداري بزرگي رخ داد نحمیا انجام مي 8فصل 

دانست چگونه به افراد انگیزه بدهد، و بدینسان  او مي. مدیر بود
 .حصارهاي اورشلیم بنا شد

 

 تر كاوشي عمیق( ز
شود كه اصول  عنوان شخصي یاد مي اؼلب از نحمیا به -ٔ 

كار گرفت تا حصارهاي اورشلیم  مدرن مدیریت و رهبري را به
از این اصول فهرستي تهیه كنید و بگویید آنها را . را بنا كند
میان قابلیت . كار برد توان در یك معامله امروزي به چگونه مي

 بینید؟ اي مي مدیریت نحمیا و دعاي او چه رابطه
 
توانند از یك  د، ميآناني كه در میان شما عطاي مدیریت دارن -ٔ

 Nehemiah and the Dynamics of نام كتاب كالسیك به
Effective Leadership  نوشتهCyril J. Barberانتشارات ، 

Loreinez Publishing House این كتاب نایاب . كنند استفاده
من . توانید در اینترنت بیابید هایي از آن را مي است، اما نسخه

 همقدس و كاربرد آنها در حوز صول كتابدر مقام یك مدیر، از ا
 .ام خدمتيِ خودم استفاده بسیار برده
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 7فصل 
 

 باشد؟ چرا عیالم اینقدر مهم مي
 

 9ٔكاخ یا دارالسلطنه شوشن، واقع در نزدیكي اندیمشك،  
ذكر  ٕ: 8و دانیال  ٔ: ٔبار در كتاب استر، و نیز در نحمیا 

شوشن نه فقط پایتخت باستاني امپراطوري عیالم . شده است
دست كورش، پایتخت  بود، بلكه پس از تصرؾ بابل به

( اكباتان)ظاهراً همدان . امپراطوري ماد و پارس نیز گردید
واقع در ؼرب ایران، بخاطر هواي خنكش اقامتگاه تابستاني 

پایتخت  جمشید واقع در شمال شیراز، پادشاهان بود، و تخت
 .تشریفاتي براي مراسمي نظیر نوروز بود

 

 پیشینه تاریخي عیالم و شوش( الف
كیلومتري شمال خلیج فارس، در  ٕٕٓشوشن در حدود  

النهریِن جنوبي  شرق رود دجله در دشتي واقع شده كه ادامه بین
مقدس،  شوشن در كتاب: كار رفته براي این شهر سه نام به. است

. ي ؼربیان، و شوش در ایران امروزيسوزا در تاریخ عموم
حفاریها در شوشن نشان داده . عیالم منطقه اطراؾ شوشن بود

میالدي مسكوني بوده  ٕٓٓٔتا . م.سال ق ٓٓٓٗكه شهر از 
آن پایتخت حكومت كوچكي بود متشكل از مردمان . است
قدرت عیالمیان توسط . نشین با پیروزیها و شكستهاي متعدد كوه

. در هم شكست.( م.ق 7٘ٓٔتا  79ٕٔ)ه بابل حمورابي، پادشا
را تدوین كرد، " قانون حمورابي"این همان پادشاهي است كه )

هاي  آن شریعت مشهور را، كه بر حسب تصادؾ در ویرانه
 .(كشؾ شد 9ٕٓٔشوشن در سال 

عیالم و بابل هر دو تحت . م.ق 7٘ٔٔتا  ٓ٘ٙٔاز  
از آن، عیالم پس . لرستان قرار گرفت" كاسیهاي"فرمانروایي 

هاي  سپس ملت. براي مدتي تبدیل به حكومتي مستقل گردید
رهبري سنخاریب و آشوربانیپال، و  گوناگون، نظیر آشور به

تصرؾ  رهبري نبوكدنصر به عیالم حمله كرده، آن را به بابل به
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پس از آن، عیالم بخشي از امپراطوري ماد و . در آوردند
در پایتخت دیگر، . شوشن پارس گردید با كاخي اصلي واقع در

اي هست در پلكان شماليِ كاخ  جمشید، سنگنبشته یعني تخت
دهد سربازان مادي و پارسي و عیالمي  آپادانا، كه نشان مي

اي به زبان  همچنین، نوشته. باشند حافظ تاج و تخت پارس مي
 .شود عیالمي در كنار نوشته پارسي دیده مي

، حاكي از آن است كه میالدي 7ٓٔٔاحادیث متعلق به سال  

دانیم كه آیا  اما نمي. آرامگاه دانیال در شوشن واقع بوده است
اي كه به  دانیال واقعاً در شوشن بوده است یا نه، زیرا اشاره
 :شود حضور دانیال در شوشن شده، به یك رإیا مربوط مي

دیدم كه من در دارالسلطنه  و در رإیا نظر كردم و مي" 
باشد بودم و در عالم رإیا دیدم  یالم ميشوشن كه در والیت ع

 (.ٕ: 8دانیال " )باشم كه نزد نهر اوالي مي
كنند كه در قرون اولیه، در  احادیث اخیر یهودي ذكر مي 

اي وجود   مورد قبر دانیال در میان یهودیاِن شوشن مشاجره
كردند  یهودیاني كه در آنسوي رودخانه زندگي مي. داشته است

قع بود، ثروتمند بودند، اما آناني كه در سوي كه قبر دانیال وا
براي توقؾ . كردند، فقیر بودند دیگر رودخانه زندگي مي

مشاجره، جایگاه تابوت هر سال از یك سوي رودخانه به سوي 
سرانجام یكي از پادشاهان ایران، دستور . شد دیگر جابجا مي

 داد تا تابوت را درست در وسط پلي كه بر روي رودخانه قرار
 .داشت، از زنجیر بیاویزند

اي  ام كه امروزه مناطق اطراؾ شوشن بسان معجزه شنیده 
شد آبیاري كرد،  اگر این مناطق را مي. باشد زراعي مي

دو نوع . توانست یكي از حاصلخیزترین نقاط جهان گردد مي
یاد داشته باشید  به. توان در آنجا كاشت نیشكر در طول سال مي

 .هاي هالل حاصلخیز قرار داردكه این منطقه در انت
 

 مقدس تاریخ عیالم در كتاب( ب
: ٓٔپیدایش )عیالم یكي از پسران سام، پسر نوح بود  -ٔ 

 .لذا نوح پدربزرگ عیالم بود(. ٕٕ
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عیالم و آشور و ارفكشاد و لود و : پسران سام"  
 ."ارام

ابراهیم برادرزادة خود لوط را از دست َكُدرالُعمر، َملِك  -ٕ 
پیدایش )عیالم، كه او را به اسارت در آورده بود، رهایي داد 

ٔٗ.) 
پادشاه آشور برخي از مهاجرنشینان عیالمي را در جاي  -ٖ 

قبیله شمالي كه سر به شورش گذارده  ٓٔیهودیان متعلق به 

 .ن را به اسارت بردبودند، ِاسكان داد و این یهودیا
رهبري نبوكدنصر،  خدا عیالم را احتماالً توسط بابلیها به -ٗ 

-ٕٗ: ٕٖ؛ حزقیال 7ٖ-ٖٗ: 9ٗارمیا )مورد داوري قرار داد 
ٕ٘.) 

مادها به كمك عیالمیان، امپراطوري بابل را در هم  -٘ 
همچنین این را مقایسه كنید با (. ٓٔ-ٕ: ٕٔاشعیا )شكستند 

 .ٙ-ٔ: ٕٕاشعیا 
 

 نبوت در مورد عیالم( ج
نبوتي در مورد احیاي اسرائیل  ٙٔ-ٓٔ: ٔٔدر اشعیا  -ٔ 

( عیساي مسیحا)فرماید كه ریشة یسي  مي ٓٔآیه . آمده است
ها بر پا خواهد شد و  ها و امت همچون َعلَمي براي تمامي قوم

در آن روز، : "فرماید مي ٔٔآیه . ایشان او را خواهند طلبید
خداوند بار دیگر دست خود را دراز كند  واقع خواهد گشت كه

تا بقیت قوم خویش را كه از آشور و مصر و فتروس و حبش و 
باشند،  هاي دریا باقي مانده عیالم و شنعار و حمات و از جزیره

، در باره گرد آمدن تبعیدیان ٕٔسپس در آیه ." باز آوَرد
آن عده از مسیحیان كه . اسرائیل سخن به میان آمده است

سال  ٓٓٓٔمدت  هنگام بازگشتش به زمین، به قدند مسیح بهمعت
، بر این باورند كه این (سلطنت هزار ساله)سلطنت خواهد كرد 

هاي مختلؾ  بخش به یهودیاني اشاره دارد كه در میان ملـت
اند و در چندین دهه اخیر و نیز اكنون به اسرائیل باز  پراكنده

ي از سرزمینهایي كه خدا آیا توجه كردید به اینكه یك. گردند مي
 بازماندگان را از آنجا باز خواهد گرداند، عیالم است؟
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-ٖ٘: 9ٗنبوت دیگري هست در مورد عیالم در ارمیا  -ٕ 
را ... اینك من كمان عیالم: "فرماید خداوند مي ٖ٘در آیه . 9ٖ

عنوان كماندار بسیار شهرت داشتند  عیالمیان به." خواهم شكست
در ترجمه قدیمي فارسي، آیات (. ٙ: ٕٕیا و اشع 9: ٓ٘ارمیا )

گوید در ایام آخر اسیران  خداوند مي: "فرمایند چنین مي 9ٖ-8ٖ
این مشابه است با ترجمه انگلیسي ." عیالم را باز خواهم آورد

King James . چنین  9ٖو  8ٖدر ترجمه تفسیري، در آیات

." تولي در آینده، عیالم را دوباره كامیاب خواهم ساخ: "آمده
بقیه این بخش در باره مجازات الهي بر عیالم و پراكنده شدن 

هاي مختلؾ در اثر خشم خدا سخن  اسیران آن در میان ملت
كند یا  آیا این بخش به وقایع تاریخي گذشته اشاره مي. گوید مي

 به وقایعي كه باید در آینده رخ دهد؟
 

 رخ شود كه این وقایع قبالً  بطور كلي، چنین تفسیر مي( الؾ 
، جمله 9ٖ: 9ٗتوجه داشته باشید كه عالوه بر . )اند داده

در مورد موآب و  7ٗ: 8ٗدر ارمیا " كامیاب خواهم ساخت"
امپراطوریهاي .( كار رفته است در مورد عمونیان به ٙ: 9ٗدر 

رهبري كورش مؽلوب  دست ماد و پارسها به عیالم و بابل به
اخت و تخت خود را شدند؛ كورش، پادشاه عیالم را بر كنار س

بدینسان، عیالم تبدیل به (. 8ٖ: 9ٗارمیا )در عیالم برپا داشت 
دهد كه این نبوت  كشوري تابع كورش گردید و این نشان مي

در ارتباط با " در ایام آخر"عبارت . قبالً تحقق یافته است
همانطور . كار رفته، نه بازگشت مردم به آن كامیابي عیالم به
عیالم زماني منقطه كشاورزي حاصلخیزي  كه قبالً ذكر شد،

یزرع، اما در ایام آخر تبدیل به  اي است لم امروزه منطقه. بود
به یاد . سرزمیني كامیاب خواهد گشت با یك كشاورزي پررونق

، با یك متخصص 97ٓٔدارم كه وقتي در ایران بودم، در دهه 
كردم كه آن منطقه را مورد بررسي قرار  كشاورزي صحبت مي

تواند  گفت كه با آبیاري مناسب، این منطقه مي مي. ده بوددا
تبدیل شود به یكي از بزرگترین مراكز تولید محصوالت 

، براي كامیابي "ایام آخر"این باید در . كشورزي در جهان
 .عیالم اتفاق بیفتد

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 81  مقذس کتابايرانيان در 

 
ایام "تفسیري دیگر بر این تؤكید دارد كه منظور از ( ب 

. است كه هنوز فرا نرسیده استهایي  در این نبوت، زمان" آخر
اند كه خدا چگونه در  بعضي از ایمانداران ایراني شاهد این بوده

در سال . در میان ایرانیان كار كرده است" ایام آخر"این 
نفر مسیحي ایراني از زمینه اسالمي  ٕٓ٘، فقط حدود 977ٔ

اي  گونه این رقم به ٕٓٓٓدر سال . در ایران وجود داشت

براي ایشان، این تحقق . نفر رسیده بود 70ٕ٘ٓٓچشمگیر به 
با . آورد را باز مي" اسیران عیالم"است كه " ایام آخر"نبوِت 

توجه به اینكه عیالم بخشي از ایران امروز است، برخي از 
به انقالب اسالمي سال  ٖٙو  ٖ٘هاي  گویند كه آیه ایرانیان مي

ي اشاره دارد كه سبب شد ایران تبدیل به جمهور 978ٔ
هاي جدید سیاسي و اقتصادي  اسالمي گردد و از سیاست

در نتیجه، بسیاري از ایرانیان ترك وطن گفتند . برخوردار شود
، حدود 999ٔدر سال . و در سراسر جهان پراكنده شدند

نفر در آلمان،  0ٓٓٓٓٔٔنفر ایراني در استرالیا،  0ٖ٘ٓٓ٘
نفر در كانادا،  0ٕٓٓٓٓٔنفر در انگلستان،  8ٓ0ٓٓٓ

نفر در عراق،  0ٕٓٓٓٓ٘نفر در ایاالت متحده،  0ٖ8ٓ0ٓٓٓٔ
نفر در پاكستان،  0ٓٓٓٓٗٔنفر در كویت،  0ٓٓٓٓٓٔ
نفر در ایاالت خلیج و  0ٖٓٓٓٓ٘نفر در تركیه، و  8ٓٓ0ٓٓٓ

یك سازمان . برند برخي دیگر در سایر كشورها بسر مي
 با ایمانداران Iranian Christians Internationalنام  مسیحي به

براي اطالعات . )كشور در تماس است ٖٓایراني در بیش از
ایرانیها امروز در "تحت عنوان  8ٔفصل . بیشتر، رجوع شود

 ".(كنند كجا زندگي مي
اینك من كمان عیالم و مایه : گوید یهوه صبایوت چنین مي" 

و چهار باد را از چهار سمِت . قوت ایشان را خواهم شكست
نید و ایشان را بسوي همه این بادها آسمان بر عیالم خواهم وزا

حدي كه هیچ امتي نباشد كه پراكندگان  پراكنده خواهم ساخت، به
و اهل عیالم را به حضور دشمنان ایشان . عیالم نزد آنها نیایند

و به حضور آناني كه قصد جان ایشان دارند، مشوش خواهم 
گوید كه بر ایشان بال یعني حدت خشم  و خداوند مي. ساخت

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 81  مقذس کتابايرانيان در 

یش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم خو
من : گوید و خداوند مي. فرستاد تا ایشان را بالكل هالك سازم

كرسي خود را در عیالم بر پا خواهم نمود و پادشاه و سروران 
در ایام : گوید لیكن خداوند مي. را از آنجا نابود خواهم ساخت

 (.9ٖ-ٖ٘: 9ٗارمیا " )دآخر اسیران عیالم را باز خواهم آور
زماني جامه عمل پوشید كه  8ٖگوید كه آیه  این تفسیر مي 

ساله ایران با سقوط محمد رضا شاه پهلوي  ٕٓٓ٘شاهنشاهي 

ایمانداران ایراني این امید را . پایان رسید به 979ٔدر سال 
دارند كه در آینده رژیم كنوني تؽییر یافته، داوري خدا بر ایران 

" ایام آخر"، اسارت عیالم در 9ٖه بیابد و طبق آیه كامالً خاتم
در آن زمان، بسیاري از ایمانداران . مورد تفقد قرار گیرد

چندین مإسسه . ایراني به وطن خود، ایران باز خواهند گشت
را بر روي سربرگهاي خود  9ٖ: 9ٗمسیحي ایراني، ارمیا 

در . تبراي آنان، این نبوت هنوز جامه عمل نپوشیده اس. دارند
نه فقط در باره بازگشت یهودیان به  ٓٔ-ٔ: ٖٓنظر آنان، تثنیه 

اسرائیل است، بلكه به بازگشت ایرانیان به مملكت خود نیز 
 .اشاره دارد

 
. برخي دیگر از ایرانیان به هر دِو این تفسیرها قائلند( ج 

بله، عیالم مجازات شد و سلطنتي جدید توسط كورش بر جاي 
اما اینان معتقدند كه این بخش داراي تحققي . آن استقرار یافت

آن هم به تاریخ گذشته اشاره دارد و هم به كار . دوگانه است
ایشان عقیده خود را استوار . خدا در میان ایرانیان در آینده

مقدس كه در آنها نبوتي در  سازند بر سایر بخشهاي كتاب مي
فته است، ، هم قبالً تحقق یا"روزهاي آخر"مورد اسرائیل براي 

 .باشد و هم داراي تحققي در آینده مي
 

 تر كاوشي عمیق( د
ندرت  در مورد عیالم به 9ٖ-ٖ٘: 9ٗچرا نبوت ارمیا  -ٔ 

هاي تفسیر انگلیسي و سایر زبانهاي اروپایي تحت  در كتاب
عنوان نبوتي براي روزهاي آخر و بازگشت خداوند ما عیسي 

 مسیح مورد اشاره قرار گرفته است؟
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ا شخصاً در مورد بازگشت عیسي مسیح چه فكر شم -ٕ 
دهنده ما عیسي مسیح آمادگي   كنید؟ آیا براي بازگشت نجات مي

 دارید؟
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 15فصل 
 

میسیونرهاي : اثرات گسترده پنطیكاست
 ایراني در آسیا

 
اكثر مسیحیان با گسترش بشارت انجیل در دنیاي ؼرب  

دهد كه چگونه  كتاب اعمال رسوالن شرح مي. آشنایي دارند
پولُس رسول انجیِل خداوند ما را به كریت، تركیه، و روم 

در طول قرون و اعصار، مسیحیت در سراسر اروپا و . رساند
ني فكر امروزه ما بیشتر به مردما. بعدها در آمریكا اشاعه یافت

كنند؛ منظور  زندگي مي" ٓٗ/ٓٔپنجره "كنیم كه در داخل  مي
اي است از جهان كه شامل شمال آفریقا،  ، منطقه"پنجره"از این 

اما در قرون اولیه كلیسا، . گردد خاورمیانه، و آسیاي شرقي مي
. اي در مصر و شمال آفریقا داشت اي گسترده انجیل اشاعه

اورمیانه، ایران، و حتي در همچنین بسوي شرق، در سراسر خ
فراموش نكنید كه . بخشهایي از آسیا تا به چین گسترش یافته بود

اكنون نگاهي خواهیم افكند به ! خدا جهان را بسیار محبت نمود
اینكه خدا چگونه در میان ملت ایران كار كرد تا خبر خوشش 

 .را گسترش دهد
جیل ما در باره مجوسیان بحث كردیم كه در فصل دوم ان 

، آداب ٖٔفصل . ش.همچنین ر)متي به ایشان اشاره شده است 
ایشان از مشرق آمده بودند تا مسیح را (. و رسوم كریسمس

حال ببنینم كه دیگر چه كساني براي پرستش از . پرستش كنند
 .را بخوانید 9-ٔ: ٕكتاب اعمال رسوالن . زمین آمدند مشرق

 

 حضور داشتند؟چرا یهودیاِن ایران در اورشلیم ( الف
. القدس بر ایمانداران نازل شد فرماید كه روح مقدس مي كتاب 

خوانیم كه یهودیان خداترس از میان تمامي  مي ٘: ٕدر اعمال 
و مردم دینداِر یهود از هر طایفة . "ملل به اورشلیم آمده بودند

چرا یهودیان از نقاط ." داشتند زیر فلك در اورشلیم منزل مي
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بردند؟ در  روز پنطیكاست در اورشلیم بسر ميمختلؾ جهان در 
خدا حكم كرده بود كه تمامي مردان یهودي براي  ٙٔ: ٙٔتثنیه 

ها یا  یكي از این اعیاد، عید هفته. اعیاد مذهبي به اورشلیم بروند
عید نوبر محصول بود كه طي آن، پنجاه روز پس از عید نان 

؛ ٙٔ: ٖٕ خروج)شد  فطیر، نوبر ؼالت به خداوند تقدیم مي
در عهدجدید این عید، (. ٕٔ-٘ٔ: ٖٕ؛ الویان ٕٕ: ٖٗ

. اي است یوناني به معني پنجاه پنطیكاست نامیده شده، كه كلمه

ها به اورشلیم  بایست براي عید فصح و عید خیمه ایشان مي
 .بروند

 

 در روز پنطیكاست چه اتفاقي افتاد؟( ب
گردان ، توجه كنید به اینكه شا9-ٙ: ٕمطابق اعمال  -ٔ 

 .عیسي به چه زبانهایي سخن گفتند
پس چون این صدا بلند شد، گروهي فراهم شده، در حیرت " 

و همه مبهوت . افتادند زیرا هر كس لؽت خود را از ایشان شنید
مگر همه اینها كه حرؾ ‟: گفتند و متعجب شده، به یكدیگر مي

زنند جلیلي نیستند؟ پس چون است كه هر یكي از ما لؽت  مي
شنویم؟ پارتیان، مادیان،  ایم مي را كه در آن تولد یافته خود

 ..."„عیالمیان و ساكنان جزیره، یهودّیه، َكَپُدكیا، پنطس و آسیا
عیالمیان و پارتیان و مادیان از نسل اشخاصي بودند  -ٕ 

نظیر عزرا، استر، دانیال، و نحیمیا و نیز احتماالً ایرانیاني كه 
ایشان (. 7ٔ: 8استر )ویده بودند در دوره استر به یهودیت گر

سه گروِه زبانيِ . براي عید پنطیكاست به اورشلیم آمده بودند
پارتیان از پارت . ، منشؤئي ایراني دارند9: ٕنخست در اعمال 

سلسله )آمدند كه واقع در شمال شرقي ایران امروزي بود  مي
میالدي بر ایران و مناطق  ٕٕٗتا . م.ق ٕٗٔپارتیان از 

امپراطوري ماد و پارس را )مادیان (. حكومت كردنداطراؾ 
از مركز ایران بودند؛ و عیالمیان از جنوب ( به یاد دارید؟

ؼربي ایران بودند، همانجایي كه پایتخت باستاني شوشن واقع 
 (.9فصل . ش.ر)بود 

بریم كه در روز پنطیكاست  پي مي ٔٗ: ٕاز اعمال  -ٖ 
یحاي موعود و پسر عنوان مس نفر عیسي مسیح را به ٖٓٓٓ
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ایشان نجات یافتند و تعمید . دهنده خود پذیرفتند خدا و نجات
پس ایشان كالم او را پذیرفته، تعمید گرفتند و در همان . "گرفتند

بیني  بدور از واقع." روز تخمیناً سه هزار نفر بدیشان پیوستند
نیست كه تصور كنیم برخي از اینان یهودیاِن مقیم ایران بودند و 

 !گشتند نك در مقام مسیحیاِن تعمیدیافته به ایران باز ميای
 

 اشاعه مسیحیت در ایران پس از روز پنطیكاست( ج
توانیم پي ببریم به اینكه انجیل  با مطالعه تاریخ كلیسا مي 

طبق احادیث، اندریاس به نواحي . چگونه در ایران انتشار یافت
 .پارتیان رفتمتي نیز بسوي . دریاي سیاه و دریاي خزر رفت

در قرون اولیه، خصوصاً در زمان بعضي از پادشاهان  
، مسیحیت در ایران رواج (میالدي ٕٗٙ-ٕٕٗ)سلسله ساسانیان 

یكي از مراكز اولیه مسیحیت در زمان شاپور اول . كامل یافت
، شهر شوش بود، همان شهري كه دانیال (میالدي 7ٕٕ-ٕٓٗ)

بعضي . ساقي پادشاه بودرإیاي خود را در آن دید و نحمیا نیز 
معتقدند كه اكثر مسیحیان شوش، سربازان رومي بودند كه 
همراه با اسقفشان در جنگ ساسانیان علیه روم به اسارت گرفته 

 .شده بودند
در اوائل قرن چهارم، شاپور دوم آزار به مسیحیان را آؼاز  

پنداشت كه ایشان از نظر سیاسي به امپراطوري  كرد زیرا مي
هاي كلیساهاي قدیمي در مناطق اطراؾ  ویرانه. اند بستهروم وا

 .خلیج فارس یافت شده است
اي كه امروزه مسیحیان آن  در قرن ششم، كلیسا در منطقه 

مسافري . اي گسترده داشت نامند، اشاعه مي" ٓٗ/ٓٔپنجره "را 
مشاهده كرده بود كه مسیحیت در میان مردم آسیاي میانه، 

، عیالمیان، ارمنیان، و هندیان موعظه هونها، پارسیان، مادها
شده بود، و كلیسا از خلیج فارس تا دریاي خزر گسترش یافته 

زمین از كشمكش عقیدتي و هویتي كه گریبانگر  اما مشرق. بود
 .پدران اولیه كلیسا بود، در امان نماند

تینوپل  نام نستوریوس، پاتریارخ كنستان تعالیم شخصي به 
در یك شوراي كلیسایي در شهر افسس در ، (استانبول امروزي)

داد كه مسیح  نستوریوس تعلیم مي. میالدي مطرح شد ٖٔٗسال 
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دو طبیعت یا شخصیت جداگانه داشت، یك طبیعت انساني و یك 
یكي از استدالالت او این بود كه در آیینهاي . طبیعت الهي

مادر "نامید بلكه " مادر خدا"عبادي كلیسا، مریم را نباید 
اما تصمیم شورا بر این قرار گرفت كه مسیح در آِن . "مسیح

واحد، هم كامالً خدا بود و هم كامالً انسان؛ در نتیجه، تعالیم 
نستوریوس به مصر تبعید . نستوریوس را نادرست اعالم داشت

تدریج  تعالیم او به. شد، اما مكتب فكري او در شرق رواج یافت

ا سلسله مراتبي همچون در كلیساي ایران پذیرفته شد؛ این كلیس
بجاي پاپ، پاتریارخي بود با . كلیساي روم بوجود آورد

مسیحیاِن آسوري ایران، امروزه از . اختیارات محدودتر
خشنود نیستند، و عناوین دیگر را " كلیساي نستوري"اصطالح 
 ".كلیسا شرق"دهند، نظیر  ترجیح مي

 

 هاي بشارتي كلیساي ایران فعالیت( د
زبانان  ران عمدتاً تشكیل یافته بود از سریانيمسیحیت در ای 

این شهروندان ایراني در . كه در امر تجارت شهرت داشتند
گسترش ایمان مسیحي بسیار فعال بودند و در سفرهاي 
بازرگاني خود در خارج از ایران، مسیحیت را در میان 

: نویسد التوِرت، مورخ مسیحي، مي. دادند پرستان بشارت مي بت
، ٙٔتا  ٘ن در قلمرو ساسانیان و عباسیان در قرون مسیحیا"

تر از مسیحیان هر قلمرِو دیگري بودند كه  در امر بشارت فعال
به نتایج چشمگیر این امر توجه ." حكمراناِن ؼیرمسیحي داشت

 :كنید
كلیساها و مسیحیان و اسقفان در سراسر مناطق اطراؾ  -1

 .ایران وجود داشت
مركزي، از دریاي خرز گرفته شود كه در آسیاي  گفته مي -2

 .تا به چین، مسیحیت حاكمیت داشت
 78ٔاي متعلق به سال  ، سنگنبشه(در چین)در سیانگفو  -3

میالدي یافت شده كه نامهاي پارسي و چیني همراه با 
اي مشابه با اعتقادنامه رسوالن بر آن نقش بسته  اعتقادنامه

 .است
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نظر سنت در جنوب هندوستان كه از " مار توما"كلیساي  -4
به توماي رسول منسوب است، به باور بعضي، در اثر 

هاي بشارتي كلیساي ایران در این منطقه بوجود آمده  فعالیت
 .است

هاي بشارتي كلیساي ایران، مناطق تبت، ویتنام،  فعالیت -5
 .كره، و احتماالً ژاپن را تحت تؤثیر قرار داده است

ورمیانه تا به ماركوپولو در سفر مشهور خود از ایتالیا و خا -6

، به وجود جوامع ٕٓٓٔآسیاي میانه و چین در حدود سال 
 .مسیحي در این مناطق اشاره كرده است

تؤثیر اعراب بر امپراطوري پارس كه در اواسط قرن هفتم  
همراه آن، تضعیؾ كلیساي ایران  به. آؼاز شد، ُكند اما نافذ بود

ن آزارها تحت حكومت اعراب بر ایران، نخستی. نیز آؼاز گشت
مسیحیان . متوجه پیروان دین حكومت قبلي، یعني زرتشتیان بود

 .آمدند شمار مي گاه حتي اقلیتي تحت حمایت به
 

 افول كلیساي ایران قدیم( ه
آزار بر كلیسا مآالً به درجات مختلؾ از سوي مقامات  

مسیحیان موظؾ به پرداخت مالیاتي . محلي و مركزي فرا رسید
. ن مسلمانان به مسیحیت ممنوع گردیدگروید. اضافي شدند

هجوم ویرانگر . بایست در انظار عمومي قرار گیرد صلیب نمي
چنگیزخان و لشكریان مؽوِل او تقریباً كلیساي در حال احتضار 

فقط عدة معدودي باقي . ایران را از صفحه روزگار محو كرد
چرا . ماندند كه ایشان نیز به كوههاي ؼرب ایران پناه بردند

 یساي ایران قدیم دچار افول گردید؟كل
در میان مسیحیان این تصور رایج بود كه فقط كساني  -1

براستي روحاني هستند كه در دیرها بدور از جامعه زندگي 
 .كنند مي
 .زبان رسمي كلیساي ایران، سریاني بود نه فارسي -2
سلسله مراتب مذهبي پاتریارخها و اسقفان قوت كلیسا را  -3

 .گرفت
 .عقیدتي انسجام كلیسا را تضعیؾ كرداشتباهات  -4
 .كلیسا اشتیاق به شهادت پویا را از دست داد -5
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 .توانست از نظر سیاسي به دولت وفادار بماند كلیسا نمي -6
 .گرفت معیارهاي كلیسایي مورد سازش و اؼماض قرار مي -7
 .توانستند در معرض انظار قرار دهند صلیب را نمي -8
مسیحي ازدواج كنند، اما توانستند با زنان  مردان مسلمان مي -9

 .توانستند با زنان مسلم وصلت كنند مردان مسیحي نمي
 

 سنگنبشته سیانگفو( و
كلیساي اَنگلیكن حضرت شمعون در شیراز، مدل سنگنبشته  

معروؾ سیانگفو، پایتخت پیشین چین را در خود جاي داده 
آن را . میالدي كشؾ شد ٖٕٙٔاین سنگنبشته در سال . است

 ٔمتر ارتفاع،  ٖاند و  میالدي حك كرده 78ٔل در حدود سا
 9ٓٓٔبر آن . سانتیمتر ضخامت دارد ٖٓمتر عرض، و 

نام سریاني با ترجمه چیني آن نقش بسته  7ٓٓحرؾ چیني و 
هاي عیناً مشابه نیز در موزه التِران در روم و در  مدل. )است

 .(شود كوه كویا در ژاپن یافت مي
ي مسیحیان ایراني و چیني كه ها بر این سنگنبشته فعالیت 

 ٖ٘ٙبه دربار امپراطور چین در سال " آلوپن"بدنباِل آمدِن 
میالدي انجام شد، شرح داده شده است؛ او یك مبشر كلیساي 

طبق مندرجات این سنگنبشته، امپراطور دستور داد . ایران بود
آلوپن نام چینيِ . )راهب او، دیري بسازند ٕٔتا براي آلوپن و 

اَلََهه  نام اصلي او احتماالً ابراهیم یا َیهبْ . باشد مي این شخص
گرمي  ، امپراطور چین، به"تسونگ تاي"او در دربار .( باشد مي

را مورد " طریقت"امپراطور كه . مورد استقبال قرار گرفت
تحقیق قرار داده بود، اعالم داشت كه آلوپن مردي است بسیار 

و امانت آلوپن قرار  امپراطور كه تحت تؤثیر خلق نیك. فاضل
گرفته بود، دستور داد تا اعتقادات او ترویج شود و برخي از 

، 8ٖٙٔدر سال . مقدس به چیني برگردانده شود بخشهاي كتاب
شد  نخستین كلیسا در شانگان، پایتخت چین كه گفته مي

طبق اسناد . بزرگترین شهر جهان آن روزگار است، بنا شد
ه كلیساي دیگر ساخته شد، اما تاریخي، در سالهاي بعد، یازد

گزارشي كه ممكن است . احتماالً این تعداد بیش از اینهاست
گوید كه در چین در هر مركز استان، یك  آمیز باشد مي اؼراق

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 89  مقذس کتابايرانيان در 

كلیسا وجود  8ٖٙبایست  كلیسا بوده است، كه در اینصورت مي
اسناد مختلؾ ایراني و چیني حاكي از آن است كه . داشت مي

چیني به اصول اساسي مسیحیت اعتقاد داشتند، این مسیحیان 
اصولي نظیر گناه اولیه، كفاره نیابتي، تولد از باكره، صلیب، 

واسطه ایمان و نه  ده فرمان، توبه، مجازات ابدي، و نجات به
دانستند كه باید مطیع مقامات حكومتي باشند،  آنان مي. اعمال

، و از گرسنگان را خوراك دهند، برهنگان را پوشاك دهند

 .زنان و یتیمان دستگیري كنند بیوه
یادواره اشاعه دین منور : "عنوان این سنگنبشته این بود 

ترجمه كامل انگلیسي این سنگنبشته ". در چین( سوري)تاچین 
 توان در سایت ذیل یافت را مي

www.fordham.edu/halsall/eastasia/781nestorian.html 

 
 

در زیر، بخشي از این سنگنبشته بصورت شعر به فارسي  
 :برگردانده شده است

 
فروغ زندگی یعنی         یکی اقنوم از تثلیث اقدس

 مسیحا
بهنجار بشر شد            نهفته کبریای ذوالجاللی

 آشکارا
ز شادی گشت گردون پر ز          بدو باال پران کردند شادی

 ؼوؼا
بچوپانان میان   بهر سو مژده ها بردند و خواندند

 دشت و صحرا
هویدا گشت نور       بفرمان خدا از دختر بکر

 شادی افزا
ببام آسمان برداشت          درخشان کوکبی از زادن او

 آوا
فراز چرخ چون خورشید   چو ایرانی بدید آن اختر پاک

 عذرا
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بدارد هدیه های   آنجا که آنجا شاد و خنداندوید 
 خویش اهدا

 
بخاطر مبشرین ایراني، چین شهادت نجات توسط خداونْد  

چندین قرن پس . مدت چند قرن دریافت داشت عیسي مسیح را به
. از تهیه سنگنبشته، جامعه مسیحي در چین به نیستي گرایید

ر كلیسا، و تواند آزار ب برخي از دالیل احتماليِ این امر مي

كتاب . اي و سیاسي بوده باشد مسائل مذهبي و الهیاتي و اسطوره
جلد اول، نوشته ساموئل هیو موفات، " تاریخ مسیحیت در آسیا"

این كتاب )دهد  جزئیات تاریخي و نیز برخي منابع را شرح مي
توسط كانون یوحناي رسول در تهران به فارسي برگردانده شده 

 (.است
 

مقدس و تاریخ  در مورد ایران در كتابهایي  كتاب( ز
 كلیساي ایران

، نوشته زرین "تاریخ مسیحیت در ایران"كتاب  -
 Wheaton, IL: William Careyبهروش پاكیزگي؛ انتشارات 

Publishers . این كتاب شرحي از تاریخ كلیساي ایران از آؼاز
تحت عنوان  ٘ٔفصل . دهد تا به امروز را ارائه مي

شرح حال " گذشته و حال: در راه مسیح در ایرانآزاردیدگان "
تا  98ٓٔشهیدان مسیحي در دوره جمهوري اسالمي را از سال 

براي سفارش این كتاب با نشاني زیر . دارد عرضه مي 99٘ٔ
 :تماس بگیرید

Dr. Behzad Pakizegi 
P.O. Box 600476 

San Diego, CA 92160 
Phone: 610-283-0880 

 (Christians in Persia) "ایرانمسیحیان در "كتاب  

 London: George انتشارات   Robin E. Waterfieldنوشته

Allen, D Union Ltd. 1973 . این كتاب شرحي پیوسته از
. دهد  ارائه مي 97ٓٔمسیحیان در ایران از قرن دوم تا سال 

جزئیات مربوط به ظهور و سقوط كلیساي قدیم ایران و نیز 
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و  9ٔهاي  كاتولیكها و پروتستانها در سدههاي بشارتي  فعالیت
 .ارائه شده است ٕٓ

 (Persia in the Bible)" مقدس ایران در كتاب"کتاب  
 :Grand Rapidsانتشارات  Edwin M. Yamauchiنوشته

Baker Back House, 1990  . این كتاب پژوهشگرانه در
مورد پیشینه تاریخي خاورمیانه و خصوصاً ایران، شامل بیش 

. باشد شناختي فراوان مي عكس و نیز اطالعات باستان ٓٓٔ از

هاي ارمیا و حزقیال و دانیال و استر و  این اثر براي درك كتاب
 .نحمیا بسیار ضروري است

نوشته ساموئل هیو " تاریخ مسیحیت در ایران"كتاب  
 ٓٓ٘ٔ، جلد اول از آؼاز تا سال  (S. H. Moffett)مافت

این كتاب . San Francisco: Harpor 1991میالدي، انتشارات 
پژوزهشگرانه و مبسوط، جزئیاتي ارزنده در مورد این بخش 

. دهد از تاریخ كلیسا را كه اؼلب نادیده گرفته شده، ارائه مي
همانطور . )پردازد حدود نیمي از كتاب به كلیساي قدیم ایران مي

در تهران " كانون یوحناي رسول"كه گفته شد، این كتاب توسط 
 .(جمه شده استتر
 

 كاربرد شخصي( ح
خدا در گذشته مسیحیان ایراني را براي رساندن بشارت  

اگر شما یك مسیحي . كار گرفته است انجیل به اكثر نقاط آسیا به
زبان هستید، شاید خدا این بار را در قلب شما  ایراني و فارسي

بگذارد تا بشارت عیسي مسیح را در مناطقي نظیر تاجیكستان 
زبانهاي تاجیكي و دري و هزاري . افؽانستان اعالم نماییدو 

آیا حاضرید براي گروههاي قومي . بسیار به فارسي نزدیكند
 مختلؾ در ایران دعا كنید و به آنان بشارت دهید؟
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 11فصل 
 

هاي  نقش استراتژیك ایران در نبوت
 مربوط به آینده

ارتباط  مقدس به ایران در آیا متوجه شده بودید كه در كتاب 
با رویدادهاي مربوط به آخر زمان اشاره شده است؟ بسیاري از 
این رویدادها متمركز است بر اسرائیل و اینكه بسیاري از ملل 

اگر این . جهان خواهند كوشید آن را از میان بر دارند
رویدادهاي هولناك ناگهان اتفاق بیفتد، آیا شما آمادگي آنها را 

یال، به یك وادي پوشیده از كتاب حزق 7ٖدارید؟ در فصل 
: حزقیال نبي از خدا پرسید. اشاره شده است" اسخوانهاي خشك"
آنگاه استخوانها " شود كه این استخوانها زنده گردد؟ آیا مي"

پي بر آنها آمد و بعد با . شروع كردند به پیوستن به یكدیگر
. سرانجام، دم بر آنها دمیده شد و زنده شدند. پوست پوشیده شدند

اینك من بني : "فرماید دهد و مي داوند به نبي توضیح ميخ
اند گرفته، ایشان  هایي كه به آنها رفته اسرائیل را از میان امت

را از هر طرؾ جمع خواهم كرد و ایشان را به زمین خودشان 
گرچه این نبوت، زماني كه (. ٕٔ: 7ٖحزقیال " )خواهم آورد

شور رسمي تشكل مجدداً بصورت یك ك 9ٗ8ٔاسرائیل در سال 
یافت، جامه عمل پوشید، اما مردم یهود هنوز نیز همچون 

یك روز خدا روح خود را بر . باشند استخوانهاي خشك مي
ایشان قوم من خواهند بود و من خداي "ایشان خواهد نهاد و 

 (.ٖٕ: 7ٖحزقیال " )ایشان خواهم بود
تشریح شده  9ٖو  8ٖاستقرار ملت اسرائیل در حزقیال  

ها و نیز ایران كه در میان آنها مقام برتر را  به سایر ملت .است
به همین جهت است كه این رویداِد آتي . دارد، اشاره شده است

 .ذكر شده است
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، وضیعت اسرائیل چگونه توصیف 38در حزقیال ( الف
 شده است؟

اند و در  ها گرد آمده ایشان از میان تمامي ملت( 8آیه ) -1
 .كنند امنیت زندگي مي

اند و در دهات یدون حصار و  ایشان در امنیت( ٔٔآیه ) -2
 .كنند دروازه زندگي مي

 

چه رویداد مهمي رخ خواهد داد و تهاجم از كجا ( ب
 خواهد آمد؟

 .تهاجمي از سوي اسرائیل صورت خواهد گرفت -ٔ 
و در سالهاي . بعد از روزهاي بسیار از تو تفقد خواهد شد" 

رداد شده است خواهي آمد كه آخر به زمیني كه از شمشیر است
هاي بسیار بر كوههاي اسرائیل كه به خرابه  آن از میان قوم

ها بیرون  دایمي تسلیم شده بود، جمع شده است و آن از میان قوم
حزقیال " )باشند آورده شده و تمامي اهلش به امنیت ساكن مي

ٖ8 :8.) 
تهاجمي از سوي یك ارتش بزرگ از شمال صورت خواهد  -3

 (.٘ٔیه آ)گرفت 
 

كدام كشورها این ارتِش مهاجم را تشكیل ( ج
 خواهند داد؟

هایي كه در روزگار حزقیال وجود داشتند،  اكثر ملت -ٔ 
این امر تشخیِص نامهاي جدید آنها را . نامهایي باستاني دارند

ها را چنین  كار این ملت اكثر مفسراِن محفافظه. سازد دشوار مي
 :دهند تشخیص مي

ماجوج پسر دوم . جوج از سرزمین ماجوج( ٕآیه ( )الؾ 
و قاعدتاً همان سرزمیني است كه ( ٕ-ٔ: ٓٔپیدایش )یافث بود 

، (روش)رئیس بزرگ . قبالً مناطق جنوبي اتحاد شوروي بود
 .باشند ماشك و توبال بخشهایي از اتحاد شوروي سابق مي
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این یگانه ملتي است كه (. ایران امروز)فارس ( ٘آیه ( )ب 
مفسران مورد توافق است، زیرا نام % ٓٓٔاز سوي هویتش 
 .اش یكي است اش با نام امروزي باستاني

این یا منطقه جنوبي مصر، یعني حبشه . كوش( ٘آیه ( )ج 
فوط، . اي در شرق بابل اشاره دارد امروزي است، یا به منطقه
شرقي  اي واقع در جنوب یا جنوب لیبي امروزي، یا منطقه

 .وزي، یا عراقكوش، یا سوریه امر

 .جومر، قاعدتاً آلمان( ٙآیه ( )د 
خاندان توجرمه، همان تركیه و ارمنستان و ( ٙآیه ( )ه 

 .آسیاي مركزي
 .بسیاري از كشورهاي دیگر به این ملل خواهند پیوست -ٕ 

 

مقدس مورد اشاره كتب  كدام بخشهاي دیگر كتاب( د
باشد كه این تهاجم به اسرائیل را توصیف  تفسیر مي

 .خوانند كند؟ بسیاري این را جنگ حارمجدون مي مي
 پادشاه جنوب( ٗٗ-ٕ٘: ٔٔدانیال ) -ٔ 
 پادشاه مشرق( ٕٔ: ٙٔمكاشفه ) -ٕ 
( ٗٔ-8: 7ٔ؛ ٖ-ٔ: ٖٔ؛ مكاشفه ٕٙ-ٖٕ: 7دانیال ) -ٖ 

 .باشند اتحادي از ده ملت كه قاعدتاً از ؼرب مي

این ارتِش شمال چگونه بر علیه اسرائیل ( ه
 (38حزقیال )خواهد آمد؟ 

 .همچون طوفاني خواهد آمد( 9: 8ٖحزقیال ) -ٔ 
دفاع را ؼارت و ویران  سرزمیني بي( ٕٔ: 8ٖحزقیال ) -ٕ 

 .خواهد ساخت
اسب بصورت )بر اسبان خواهد آمد ( ٘ٔ: 8ٖحزقیال ) -ٖ 

 (.لشكري نیرومند اللفظي، یا شاید هم نمادي باشد از تحت

 نتیجه این جنگ چه خواهد بود؟( و
 .ها از جمله ایران خواهد بود خدا بر ضد جوج و سایر ملت -ٔ
اي پسر انسان نظر خود را بر جوج كه از زمین ماجوج و " 

" رئیس روش و ماشك و توبال است بدار و بر او نبوت نما
 (.ٕ: 8ٖحزقیال )
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پس تو اي پسر انسان، در باره جوج نبوت كرده، بگو " 
فرماید كه اینك اي جوج، رئیس روش و  خداوند یهوه چنین مي
 (.ٔ: 9ٖحزقیال " )ضد تو هستم ماشك و توبال، من به

 .باشد ها مي ؼیرت و خشم فروزان خدا متوجه این ملت -ٕ
ام كه هر آینه در آن  زیرا در ؼیرت و آتش خشم خود گفته" 
حزقیال " )وز، تزلزل عظیمي در زمین اسرائیل خواهد شدر

ٖ8 :ٔ9.) 

لرزه، باران، طوفان  بالهاي طبیعتي هولناكي نظیر زمین -3
 .تگرگ، و گوگرد سوزان خواهد بود

و ماهیان دریا و مرؼان هوا و حیوانات صحرا و همه "
خزند و همه مردماني كه بر روي  حشراتي كه بر زمین مي

خواهند لرزید و كوهها سرنگون خواهد  جهانند به حضور من
ها خواهند افتاد و جمیع حصارهاي زمین منهدم  شد و صخره
گوید من شمشیري بر جمیع  و خداوند یهوه مي. خواهد گردید

ضد او خواهم خواند و شمشیر هر كس بر  كوههاي خود به
و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم . برادرش خواهد بود

سیال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و و باران . رسانید
باشند، خواهم  هاي بسیاري كه با وي مي بر افواجش و بر قوم

 (.ٕٕ-ٕٓ: 8ٖحزقیال " )بارانید
 .ماهها طول خواهد كشید كه مردگان را دفن كنند -4
و خاندان اسرائیل مدت هفت ماه ایشان را دفن خواهند كرد تا "

مین ایشان را دفن خواهند و تمامي اهل ز. زمین را طاهر سازند
روز تمجید من نیكنامي ایشان : گوید و خداوند یهوه مي. كرد

 (.ٖٔ-ٕٔ: 9ٖحزقیال " )خواهد بود
 .ها بطور كامل شكست خواهند خورد ملت -5
هایي كه همراه تو هستند، بر  و تو و همه افواجت و قوم"

كوههاي اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرؼان 
. به حیوانات صحرا به جهت خوراك خواهم داد شكاري و

گوید كه به روي صحرا خواهي افتاد زیرا كه  خداوند یهوه مي
 (.٘-ٗ: 9ٖحزقیال " )ام من تكلم نموده

عنوان سوخت مورد  مدت هفت سال به ابزارهاي جنگي به -6
 .استفاده قرار خواهد گرفت
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عني و ساكنان شهرهاي اسرائیل بیرون خواهند آمد و اسلحه ی"
ها را آتش  دستي و نیزه مجن و سپر و كمان و تیرها و چوب

و مدت هفت سال آتش را به آنها زنده . زده، خواهند سوزانید
 (.9: 9ٖحزقیال " )نگاه خواهند داشت

 این جنگ چه زماني رخ خواهد داد؟( ز
 .در آخر زمان( ٙٔ، ٗٔ، 8: 8ٖ) -ٔ 
ها را با  ملتبسیاري این داوري بر ( ٙٔ: ٙٔمكاشفه ) -ٕ 

 .دانند حارمجدون یكي مي

این جنگ در ارتباط را رویدادهاي آخر زمان، در ( ح
 گیرد؟ كدام قسمت قرار مي

اي هستند، پنج  هزاره براي آناني كه معتقد به الهیات پیش -ٔ 
 :امكان مطرح است

 .پیش از ربوده شدن كلیسا( الؾ  
 .در وسط هفت سال مصیبت( ب  
سال مصیبت، زماني كه خداوند  در پایان هفت( ج  

 .آید تا سلطنت كند همراه با مقدسینش مي
 .در آؼاز سلطنت هزارساله( د  
 .در پایان سلطنت هزارساله( ه  
ها، نویسنده این كتاب كه از نظر  با توجه به تمام داده -ٕ 

الهیاتي معتقد به ربوده شدِن كلیسا پیش از مصیبت عظیم 
ت سال مصیبت عظیم بر زمین خواهد باشد كه بدنبال آن هف مي

كند كه این جنگ در وسط مصیبت عظیم  آمد، احساس مي
 :دالیل او به این شرح است. خواهد بود

باشد  اسرائیل در سرزمین خود ساكن مي( الؾ  
(ٖ8 :8.) 
یهودیان در صلح خواهند بود، احتماالً بدور از ( ب  

؛ 7ٕ: 9ال دانی)دهد  هایي مي خطر وحش یا دجال كه تضمین
 (.ٓٔ-ٔ: ٖٔمكاشفه 

زمانهایي كه روزهاي آخر نامیده شده، به دوره ( ج  
مصیبت عظیم اشاره دارد، آن هفت سالي كه خدا بار دیگر به 

 .پردازد قومش اسرائیل مي
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داند به  اي مي را اشاره ٔٗ: ٔٔاگر كسي دانیال ( د  
اشؽال سرزمین فلسطین بدست وحش، آنگاه این تهاجم باعث 

 .شود كه او عهد خود را با اسرائیل بشكند يم
دهد  نشان مي 7ٔ-ٗ: 7بخشهایي نظیر مكاشفه ( ه  

كه بسیاري از یهودیان و ؼیریهودیان در طول دوره مصیبت 
 ٕٕ-ٕٔ: 9ٖ؛ ٖٕ: 8ٖحزقیال . عظیم نجات خواهند یافت

كند كه چگونه این واقعه براي نجات روحاني بسیاري  اشاره مي

 .استفاده قرار گرفتدیگر نیز مورد 
، گفته شده كه خداوند ٕٓ: 9ٔدر مكاشفه ( و  
هنگام بازگشتش بطور خاص به مسؤله وحش و نبي  به

یا پادشاه )قاعدتاً پادشاه شمال . دروؼینش رسیدگي خواهد كرد
؛ میكاه 9، 8: ٖٔ؛ ٖٖ-ٖٔ: ٖٓآشور، آنطور كه گاه در اشعیا 

مورد داوري قرار بایست پیش از اینها  مي( نامیده شده ٘:٘
 .گرفته باشد

 كاربرد شخصي( ط
هنگام مطالعه پیشگوییها و  طرز برخورد یك مسیحي به -ٔ 

هاي بازگشت عیسي مسیح، چه باید باشد؟ به نمونه  مشاهده نشانه
نگاه كنید، آنگاه كه پیشگویي  9ٔ-ٔ: 9دانیال در كتاب دانیال 

ادشاه به سال اسارت جامه عمل پوشید و كورش پ 7ٓمربوط به 
توجه كنید كه او با . یهودیان اجازه داد كه به اورشلیم باز گردند

مشاهده تحقق نبوت، چگونه روزه گرفت، دعا كرد، به گناهان 
 .اعتراؾ نمود، و به رحمت عظیم خدا توكل كرد

اي جهاني  با توجه به اینكه دنیا ممكن است در مناقشه -ٕ 
خصوص اعالم بشارت درگیر شود، ما اكنون چه مسإولیتي در 

 انجیل داریم؟
هاي مربوط به استقرار امپراطوري پارس تحت  نبوت -ٖ 

رویدادهاي بسیاري . حكومت كورش پادشاه جامه عمل پوشید
در خصوص زندگي عیسي مسیح، نظیر شهر زادگاه او، تولد 
او از باكره، و مرگش بر صلیب، همگي صدها سال پیش از 

اید تا ایمان  آیا آماده. یي شده بودمقدس پیشگو وقوعشان در كتاب
 مقدس كتابي است كه خدا فرستاده است؟ آورید كه كتاب
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 12فصل 
 

 كمك فرهنگي مقدس به درك رسوم كتاب
 ایراني

 
اند، با اكثر رسوم  آناني از شما كه در ایران بزرگ شده 

اما آن دسته از شما كه در . مذكور در این فصل آشنایي دارند
اند یا در سنین كودكي ایران را ترك  خارج از ایران متولد شده

هاي  اند، ممكن است ندانند كه بسیاري از رسوم و جنبه گفته
وضوح مشاهده  نیز بهمقدس، در ایران  زندگي مندرج در كتاب

در مقام شخصي كه از خارج از فرهنگ ایراني آمده . شود مي
در ایران زیسته، این امر به من  978ٔتا  9ٕٙٔو از سال 

 .مقدس را درك كنم كمك شایاني كرد تا بخشهاي مختلؾ كتاب
 :هاي این فرهنگ بیفكنیم بیایید نگاهي به برخي از جنبه 
 

 پشت بام( الف
تان مسطح است و آیا دور آن  آیا پشت بام محل زندگي -1

، خدا به ایمني مردم اهمیت 8: ٕٕدیواري هست؟ در تثنیه 
داد و فرمان داد تا دیواري كوتاه بر پشت باِم مسطِح خانه  مي

ساخته شود تا اگر كسي از آنجا افتاد، هیچكس مقصر خون او 
یران مسطح هاي ا از آنجا كه اكثر پشت بامهاي خانه. نباشد

 .باشد، دورشان دیواري كشیده شده است مي
؛ اشعیا ٙ: 9ٕٔمزمور )روید؟  آیا بر پشت بام شما علؾ مي -2

افتد و  ها مي در ایران، تخم علؾ بر بام گليِ خانه(. 7ٕ: 7ٖ
روید و براي مدت كوتاهي سبز است تا اینكه آفتاب  علؾ مي

كن است در دشمنان خدا مم. سوزاِن تابستان آنها را بخشكاند
 .گردند آؼاز كامیاب شوند، اما بزودي خشك شده، پژمرده مي

(. ٘ٔ: 7ٕ؛ ٖٔ: 9ٔامثال )چكد؟  آیا از سقؾ شما آب مي -3
 .جو تشبیه شده است دائمي آب به زني ستیزه چكه

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 99  مقذس کتابايرانيان در 

گذرانید؟ در اعمال  وقت خود را بر پشت بام چگونه مي -4
ئیل اما در دوم سمو. كرد ، پطرس بر پشت بام دعا مي9: ٓٔ
، داود در دل خود مرتكب زنا شد آن زمان كه بتشبع را ٕ: ٔٔ
 .كند نگریست كه بر بام خود استحمام مي مي
آیا به یك اتاق خواب اضافي نیاز دارید؟ پشت بام جاي  -5

مناسبي است كه میهمان خود را در تابستان در آنجا جاي دهید 
در تهران و بسیاري از شهرهاي (. 7ٕ-ٕ٘: 9اول سموئیل )

ها  دیگِر ایران، مردم در تابستان شبها در پشت بام یا بالكن خانه
. خوابند تا نسیم خنك كوههاي البرز از شمال بر ایشان بوزد مي
یاد دارم كه طي مدت اقامتمان در ایران، شبهاي بسیاري در  به

 .خوابیدیم مان مي بالكن و گاه نیز در پشت بام خانه
 

 هاي خانه سایر قسمت( ب
لوقا )هنگام شام آخر، از یك باالخانه استفاده كرد  مسیح به -1

نوازي اهمیت دارد،  در فرهنگهایي كه میهمان(. ٗٔ-7: ٕٕ
دارند، حتي اگر  اؼلب براي میهمانان اتاق مخصوصي نگاه مي

این اتاق اؼلب در طبقه باالیي خانه . در بقیه خانه جا تنگ باشد
ي، اتاق خاصي وجود در فرهنِگ گذشتة آمریكای. قرار دارد

ندرت  اما امروزه دیگر به. داشت براي ؼذا خوردن با میهمان
 .چنین است

عیسي داستاني بازگو كرد در باره  8-٘: ٔٔدر لوقا  -2
. شب به خانه دوستش آمد و درخواست نان كرد مسافري كه نیمه

لوقا )خوابیدند؟  آیا افراِد مذكور در این َمَثل همه در یك اتاق مي
درصد  ٓٗنشان داد كه  97ٓٔآماري در دهه (. 7-٘: ٔٔ

 .كردند مردم تهران در یك اتاق زندگي مي
تواند دیوار ِگلي را خراب كند و وارد خانه شود  دزد مي -3
 .هاي ایران هنوز هم ِگلي است دیوارها در دهكده(. 9ٔ: ٙمتي )
وقتي به ایران رسیدیم، به ما گفتند كه وقتي به خانه كسي  -4

اد دیگر نیز هستند، حتماً در جایي بنشینیم كه به رویم و افر مي
آنگاه ممكن است میزبان از ما بخواهد كه . در نزدیكتر است

جایي كه از . باالتر بنشینیم، یعني جایي دورتر از دِر ورودي
البته . آید حساب مي تري به در دورتر باشد، جاي باالتر و مهم
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ات بسیاري براي اینكه شخص جاي خود را عوض كند، تعارف
گفته شده كه چگونه  ٔٔ-7: ٗٔدر لوقا . شود رد و بدل مي

رفتند، فوراً  رهبران مذهبيِ روزگار عیسي وقتي به جایي مي
عیسي به این رهبران . كردند باالترین جاي اتاق را اشؽال مي

باشد و  مذهبي هشدار داد كه این امر بیانگر ؼرور ایشان مي
تر بنشینند  خواهند شد كه پایین تري بیاید، مجبور اگر شخص مهم

علت اینكه . و به این ترتیب، مورد تحقیر قرار خواهند گرفت

جاي دورتر از دِر ورودي از اهمیت بیشتري برخوردار 
باشد، این است كه چنین جایي در معرض باد سردي كه از  مي

هنگام  شود قرار ندارد، هیچكس نیز به دِر ورودي داخل مي
شود و اسباب مزاحمت او را فراهم  و رد نميورود، از مقابل ا

 .آورد نمي
 

 خوراك و خرید( ج
 چانه زدن -ٔ 
در اكثر (. ٗٔ: ٕٓامثال )قیمت این چند است؟ ( الؾ 

ها چانه  كشورهاي جهان از جمله ایران، مردم بر سر قیمت
داند، اما  خریدار معموالً قیمت رایج جنس را مي. زنند مي

زنند كه به قیمتي منصفانه  چانه مي خریدار و فروشنده آنقدر
در فرهنگ آمریكایي چانه زدن فقط زماني قابل قبول . برسند

اي  خواهید خانه خرید، یا مي است كه جنسي را از یك خانه مي
 .بخرید

در بسیاري از بخشهاي دنیا نظیر ایران، از ثروتمندان ( ب 
. ازندرود كه بیش از فقیران براي یك جنس پول بپرد انتظار مي

عنوان یك آمریكایي، درك این مطلب دشوار بود تا  براي من به
خواستم لباسي بخرم و براي اینكه  یك بار مي. اینكه اتفاقي افتاد

یكي از . هاي مختلؾ سر زدم قیمت به دستم بیاید، به مؽازه
سوار ماشین شدم . ها قیمت همان لباس را دو برابر گفت مؽازه

دار شخص كالهبرداري  كر كه آن مؽازهو از آنجا رفتم با این ف
است زیرا قیمت را دو برابر گفته بود فقط به این دلیل كه دید 

پس از اینكه چندین كیلومتر دور شدم، متوجه . من ؼربي هستم
در آن، . ام ام را در همان مؽازه جاي گذاشته شدم كه كیؾ دستي
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نطور پاسپورت و اجازه كار چندین نفر از دوستانم بود، و همی
با ترس و . انداز چكهایي سفید و اطالعات مربوط به حساب پس

كردم صاحبش آدم  اي كه فكر مي لرز به همان مؽازه
آیا كیؾ : "دار پرسیدم از مؽازه. كالهبرداري است برگشتم

آن را برایتان نگه . چرا: "آن آقا گفت" اید؟ دستي مرا ندیده
شحالي دیدم كه همه با نهایت خو. سپس آن را به من داد." داشتم

آنقدر خوشحال بودم كه خواستم به او . چیز در كیؾ بود

وظیفه من بود كه كیؾ . نخیر آقا: "اما او گفت. مژدگاني بدهم
من كه دزد . شما را نگه دارم، چون در مؽازه من جا مانده بود

چانه زدن تفریح و روش زندگي مردم در بسیاري از ." نیستیم
 .یابیم مقدس هم مي ا حتي در كتابنمونه آن ر. كشورهاست

خرید، آیا  زمیني براي دفن ساره مي وقتي ابراهیم تكه( ج 
در نگاه (. ٙٔ-ٖ: ٖٕپیدایش )زد؟  اي ظریؾ چانه نمي گونه به

اول، گفتگوي میان ابراهیم و عفروِن ِحتي بر سر این معامله 
رسد و عفرون ظاهراً شخصي  نظر مي گفتگویي عادي به

خواهد زمینش را به ابراهیم  آید كه مي نظر مي سخاوتمند به
 .اما واقعاً چنین نبود. ببخشد

گفت كه محلي  ابراهیم با روشي متداول به آن مرد ِحتي مي 
مرد ِحتي محترمانه گفت كه هر . براي دفن ِمیِت خود نیاز دارد

زمیني  ابراهیم از قبل به قطعه. خواهد بر دارد اي را كه مي قطعه
از عفرون خواست تا ؼار َمكفیله را كه در انتهاي  نظر داشت و

زمین را  وقتي ابراهیم بهاي قطعه. اش بود به او بفروشد مزرعه
پرسید، عفرون پاسخ داد كه نه فقط آن ؼار را بلكه تمام مزرعه 

سپس در حضور شاهدان با ظرافت گفت . را به او خواهد داد
بلػ اصالً قابل مثقال نقره است ولي این م ٓٓٗكه قیمت زمین 

آنگاه ابراهیم مقصود از این اشاره (. ٘ٔ: ٖٕ)ابراهیم را ندارد 
هاي استاندارِد  مثقال نقره را مطابق با سكه ٓٓٗرا درك كرد و 

 .بازرگانان به او پرداخت
شناسي كه بهاي زمین را در این منطقه  كشفیات جدید باستان 

اقع قیمت دهد كه ابراهیم در و روشن ساخته است، نشان مي
بایست ساره  بسیار باالیي براي این محل تدفین پرداخت زیرا مي

همچنین مطابق با برخي . را دفن كند و چارة دیگري نداشت
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اسناد باستاني، از آنجا كه مالك مزرعه و درختان و نیز آن ؼار 
 .شده بود، مسإول بود كه مالیات متعلق به زمین را نیز بپردازد

 

 خوراك و آب( د
(. ٖ٘: ٙ؛ یوحنا ٔٔ: ٙمتي )است " مایه زندگي"نان  -ٔ 

این امر براي طبقه فقیر ایرانیان چقدر صادق است، چرا كه 
ایشان با ناني كه با سوبسید دولت به قیمت ارزان فروخته 

 .دهند شود، ادامه بقا مي مي
یكي از خوشیهاي . مزه است پخت، داغ و خوش نان تازه -ٕ 

ن، خوردِن نان تازه تقریباً در هر وعده دوره اقامت ما در ایرا
پختن نان در دهات بر روي ذؼال داغ هزاران سال . از ؼذا بود

 .است كه رواج دارد
رود، از  وقتي یك مسیحيِ خارجي به خانه یك ایراني مي -ٖ 

اما از . كنند روي احترام او را به صرؾ خوراك دعوت مي
او را بعداً یا  شمارند، ظرؾ مي" نجس"آنجا كه مسیحیان را 
عیسي در تعالیم خود . شكنند شویند یا مي طبق رسم خاصي مي

فرمود كه احكام شریعت عهدعتیق در مورد خوراكهاي حالل و 
پس از آن دیگر خوراك حالل و . حرام را تحقق بخشیده است

بلكه این خوِد انسانها . حرام، و نجس و ؼیرنجس وجود ندارد
آید نجس  كه از قلبشان بر مي هستند كه در اثر چیزهاي بدي

 .باشند، نظیر افكار بد در مورد امور جنسي، دروغ و دزدي مي
و چون از نزد جماعت به خانه در آمد، شاگردانش معني " 

مگر شما نیز همچنین ‟: بدیشان گفت. مثل را از او پرسیدند
شود،  دانید كه آنچه از بیرون داخل آدم مي فهم هستید و نمي بي

شود بلكه به  د او را ناپاك سازد، زیرا كه داخل دلش نميتوان نمي
كه این همه خوراك )„ . شود به مزبله رود و خارج مي شكم مي

آنچه از آدم بیرون آید، آن است كه ‟: و گفت.( كند را پاك مي
سازد، زیرا كه از درون دل انسان صادر  انسان را ناپاك مي

دزدي و طمع و شود خیاالت بد و زنا و فسق و قتل و  مي
پرستي و چشم بد و كفر و ؼرور و  خباثت و مكر و شهوت

گردد و آدم  تمامي این چیزهاي بد از درون صادر مي. جهالت
 (.ٖٕ-7ٔ: 7مرقس " )„گرداند را ناپاك مي
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 خوردن( ه
كسي را داشته باشید كه روي آنها ! دستهاي خود را بشویید 

 (.ٔٔ: ٖدوم پادشاهان )آب بریزد 
در برخي از دهات كه در ناحیه كرمانشاه مورد بازدید  

جویهایي براي آبیاري . قرار دادم، آب بسیار پرارزش بود
وجود داشت و آب رودخانه بوسیله پمپ در آنها جریان 

هر كشاورز حق داشت یك ساعت از آن آب براي . یافت مي
یك نفر هم مسإول بود . كمك به آبیاري محصولش استفاده كند

عد از یك ساعت، آب را متوقؾ سازد و آن را به جوي كه ب
به من گفتند كه بر سر آب، بیش از . مزرعه دیگري هدایت كند

هر مورد قانوني دیگري در دادگاهها دعوا و ادعا وجود دارد، 
كند تا معني  این امر كمك مي. زیرا آب بسیار پرارزش است

شاه مثل دل پاد: "فرماید را درك كنیم كه مي ٔ: ٕٔامثال 
نهرهاي آب در دست خداوند است؛ آن را به هر سو كه بخواهد 

در اینجا منظور از نهر، همان جویها یا ." گرداند بر مي
. ها در دست خداست كنترل حكومت. كانالهاي آبیاري است

اوست كه پادشاهان، رإساي ممالك، دیكتاتورها و رهبران 
باعث اكرام و  كند طوري كه نتیجه نهایي مذهبي را كنترل مي

توان در  گردد، درست همانگونه كه آب را مي جالل او مي
 .جویهاي آبیاري هدایت كرد

 

 نوازي میهمان( و
: ٗٔلوقا ! )مردم را با اصرار به خانه خود دعوت كنید -ٔ 

داشتن میهمان براي ایرانیان بسیار مهم (. ٘ٔ: ٙٔ؛ اعمال ٖٕ
! رایشان افتخار استرود، ب شان مي است و وقتي میهمان به خانه

میهمان حبیب خدا : "گوید المثلي دارند كه مي ایشان ضرب
 ."است

متي )هر جایي بر سر سفره بیانگر اهمیت شخص است  -ٕ 
معمواًل باالي سفره (. ٙ: ٖٕ؛ متي ٔٔ-7: ٗٔ؛ لوقا ٗٔ-8: ٕٕ

ترین میهمان است و جایي كه به در ورودي  یا میز جاي مهم
وقتي به خانه یك ایراني میهمان . ین جاتر نزدیكتر است، پایین
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ترین جا در نزدیكي در بنشینید تا آنكه  روید، باید در پایین مي
 .میزبان شما را به نشستن در جایي دیگر فرا خواند

" میهمان حبیب خداست: "گوید المثلي ایراني مي ضرب -ٖ 
نوازي در  میهمان(. ٖٔ: ٕٔ؛ رومیان ٔ: 8ٔپیدایش )

اول )عني محبت و پذیرایي از ؼریبان است م مقدس به كتاب
بر مسیحیان، خاصه رهبران (.  8: ٔ؛ تیطس ٕ: ٖتیموتاإس 

شما اگر رهبر كلیسا . نواز باشند كلیسا واجب بود كه میهمان

هستید، آیا مایلید كه میهمان داشته باشید، خصوصاً اگر میهمان 
 خادم مسیح باشند؟

از اقامتمان در  من و همسرم، پس از گذشت پنج سال -ٗ 
. ، شهر زادگاه او در ایالت نیوجرزي رفتیم"ونتنور"ایران، به 

ما براي او احترام . حدود ظهر بود كه به دیدن شبان او رفتیم
او بود كه پیام نجات را به همسرم وقتي كه . بسیاري قائل بودیم

یازده سال داشت، اعالم كرده بود و همسرم، دایان، مسیح را 
آن شبان سالها وفادارانه . دهنده خود پذیرفته بود اتعنوان نج به

براي ما دعا كرده بود، براي ما نامه نوشته بود، و براي 
سال  9ٗاو در طول . مان دعا كرده بود دوستان ایراني

اي عالي از  ، نمونهٕٔٓٓاش تا زمان مرگش در اكتبر  زندگي
تمام  با وجود. زندگي خداپسندانه و مقدس بر جاي گذاشته بود

ها، او هنوز آمریكایي بود و خیلي از كارها را  این پیشینه
اش  وقتي حدود ظهر به خانه. داد روش آمریكایي انجام مي به

آلین و دایان، از دیدن : "رسیدیم، این برادر عزیر به ما گفت
مرا ببخشید چونكه . به شهر خودتان خوش آمدید. شما خوشحالم

توانید یك ساعت دیگر  آیا مي. االن مشؽول صرؾ ناهار هستیم
ما هم یك ساعت بعد . این فرهنگ آمریكایي است" بر گردید؟

اما در ایران، اگر . برگشتیم و مشاركت شیریني با هم داشتیم
تان بیاید، بالفاصله حتماً  اي موقع ناهار به خانه دوستي یا ؼریبه

اندازه كافي  اگر هم خوراك به. كنید او را به داخل دعوت مي
 .بینید روید و خوراك بیشتري تدارك مي داشته باشید، فوراً مين
فرض كنید كه در آلمان یا آمریكا در یك بزرگراه  -٘ 

شود و الستیك  كنید و ناگهان چرختان پنچر مي رانندگي مي
كنید؟ یك بار در ایران با خانواده از  چه مي. زاپاس هم ندارید
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اصفهان، از قم كردیم و بر سر راهمان به  تهران سفر مي
در بخشي از جاده كه بسیار خلوت بود، ناگهان . گذشتیم مي

الستیكم پنچر شد و وقتي به سراغ زاپاس رفتم، دیدم آن هم 
كیلومتر  8ٓتا نزدیكترین شهر براي پنچرگیري . پنچر است

هوا بسیار گرم بود و همسرم و سه فرزندمان در . فاصله داشتیم
آمد؟ از آنجا كه رسم  تم بر ميچه كاري از دس. ماشین بودند

دانستم، به اولین ماشیني كه رد  نوازي ایرانیان را مي میهمان

توانم زاپاسش  شد عالمت دادم و از راننده پرسیدم كه آیا مي مي
پاسخ او مثبت بود و منتظر شد تا الستیك را . را قرض بگیرم

 هر دو تا شهر بعدي رفتیم و در آنجا هر دو الستیك. عوض كنم
جالب این است . را پنچرگیري كردم و الستیك او را پس دادم

كه درست چند هفته پیش از آن، عكس این موضوع براي خودم 
بر سر راهم به سمنان براي مالقات ایمانداران، . اتفاق افتاده بود

چه خوب . شخصي دست تكان داد و زاپاس مرا قرض خواست
كردند،  كمك مي بود كه در كشوري بودم كه مردمش به یكدیگر

 .حتي به خارجیها

History of & References to Persia/Iran and Persians/Iranians in the Bible by Allyn Huntzinger - www.farsinet.com/persiansinbible



 116  مقذس کتابايرانيان در 

 13فصل 
 

 انداز فرهنگ ایراني كریسمس از چشم
 
خوانید، طبعاً  از آنجا كه شما ترجمة فارسيِ این كتاب را مي 

با آداب و رسوم و شیوه زندگي در خاورمیانه آشنا هستید و از 
شما بهتر از ؼربیها . فرهنگ و تاریخ ؼني ایران شناخت دارید

ماجراي والدت عیسي مسیح و مراسم كریسمس را توانید  مي
در اصل، خدا كالم خود را به انبیاي عهدعتیق به . درك كنید

زبان عبري، و به رسوالن خود در عهدجدید به یوناني عطا 
هنگام ترجمه كلمات به زبانهاي دیگر، نظیر  اما به. كرد

انگلیسي، آلماني یا ژاپني، گاه دشوار است كه معنا و مفهوم 
وقتي به ماجراي . دقیق یك رسم را به آن زبان بیان كرد

كنیم، شاید در میان مطالب زیر نكاتي باشد  كریسمس نگاه مي
 .زبان در میان بگذارید كه مایل باشید با دوستي انگلیسي

زیر مراجعه كنید و متن انگلیسي این فصل  توانید به سایت مي
كي از دوستان را كپي كنید و آن را در روزهاي كریسمس به ی

آن متن انگلیسي، شكل اصلي نوشته من . زبانتان بدهید انگلیسي
گرچه متن را پیش از ترجمه به فارسي اندكي تؽییر . بوده است

 .ام، اما مطالب اساساً همان است داده
www.farsinet.com/persiansinbible/ 

 

 مریم و ارتباطش با یوسف (الف
دقیقاً  7ٕ: ٔو لوقا  8ٔ: ٔهاي انگلیسيِ متي  در ترجمه -ٔ 

مشخص نیست كه ارتباط مریم و یوسؾ چگونه بوده است زیرا 
 .در انگلیسي كلمه دقیقي براي توصیؾ این ارتباط وجود ندارد

در ؼرب معموالً سه مرحله در روابط پسر و دختر  -ٕ 
در . ، دوم نامزدي، و سوم ازدواجوجود دارد، اول دوستي

نامزدي هر دو طرؾ دخیل هستند، اما فقط یكي از طرفین هم 
این امر ممكن است احساسات آن . تواند آن را بر هم بزند مي
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در بعضي موارد، . دار سازد ، جریحه"تنها مانده"طرفي را كه 
ازدواج . هم بزنند كنند كه نامزدي را به هر دو طرؾ توافق مي

شوند  گیرد كه طرفین قانوناً زن و شوهر مي ي صورت ميزمان
ازدواج را تنها از طریق . كنند و شروع به زندگي مشترك مي
 .توان نقض كرد اقدامي قانوني، یعني طالق مي

 
در فرهنگ ایراني، سه مرحله ازدواج عبارتند از  -ٖ 

 .نامزدي، عقد، و عروسي
فرزندانشان در تواند توسط والدین براي  نامزدي مي( الؾ 

سنین اولیه یا بعدها در سنین نوجواني یا در اوان بیست سالگي 
امروزه در ایران كمتر كساني هستند كه . ترتیب داده شود

" حق وتو"افتد كه دختر  مستقالً نامزد كنند یا كمتر اتفاق مي
ندرت  توان بر هم زد اما این امر به نامزدي را مي. داشته باشد

خانواده، خصوصاً دختر " آبروي"زیرا این براي افتد،  اتفاق مي
 .خوب نیست

عقد مراسمي است رسمي با حضور یك روحاني ( ب 
یابد یا  معمواًل یك محضردار براي ثبت عقد حضور مي. مسلمان

عقد از آنجا كه از نظر مذهبي و . روند زوج به دفتر ثبت مي
و دولتي قراردادي است قانوني، شرایط مختلؾ نظیر مهریه 

وقتي عقد صورت گرفت، فقط از طریق . شود ؼیره ذكر مي
توانند در یكجا زندگي  دختر و پسر نمي. طالق قابل فسخ است

تواند  كنند مگر بعد از قدم بعدي، یعني عروسي، كه مي
اؼلب . بالفاصله بعد از عقد صورت گیرد یا چند سال پس از آن

نكه پسر به اندازه توانند با هم زندگي كنند تا ای دختر و پسر نمي
اي داشته باشد، یا خدمت  كافي پول بدست آَوَرد تا خانه

. پایان برساند اش را تمام كند، یا تحصیالتش را به سربازي
احتماالً ارتباط یوسؾ با مریم اینچنین بود زیرا وقتي ماجراي 

خواست او را بطور خصوصي  بارداريِ مریم را شنید، مي
 .طالق دهد

مي ؼیرمذهبي است همراه با یك یا چندین عروسي مراس( ج 
آداب و رسوم در نقاط مختلؾ ایران متفاوت است، اما . ضیافت

بعد از این مراسم است كه دختر و پسر براي نخستین بار با هم 
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معموالً مهم است كه عروس در شب عروسي . كنند زندگي مي
مطابق عرؾ، زن براي حفظ ازدواج، . ثابت كند كه باكره است

مقدس نیز  این اصل در كتاب. هنگام عروسي باكره باشد ید بهبا
در این آیات آمده كه وقتي (. ٕٕ-ٖٔ: ٕٕتثنیه )ذكر شده است 

كند كه  كند و بعد به زنش اتهام وارد مي مردي ازدواج مي
هنگام عروسي باكره نبوده است، والدین دختر باید به مشایخ  به

اگر مشایخ مدرك را . شهر مدرك بكارت دختر را نشان دهند

بپذیرند، مرد را محكوم به پرداخت یكصد مثقال نقره جریمه 
اما اگر اتهام مرد بر . كنند چون به همسرش تهمت زده است مي

: ٕٕزنش درست بوده باشد، مطابق شریعِت مذكور در تثنیه 
وقتي كه فرشته به مریم . ، زن باید سنگسار شود تا بمیردٕٔ

زن خویش را "فرماید كه یوسؾ  مقدس مي ظاهر شد، كتاب
یوسؾ ." گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت

هرگز با مریم ارتباط جنسي نداشت تا زماني كه عیسي والدت 
 .یافت

 

 مریم، دختري باكره( ب
پیشگویي شده كه مسیحاي موعود از یك  ٗٔ: 7در اشعیا  

ه جبرائیل فرشته به ها آمده ك در انجیل. باكره متولد خواهد شد
كنند  تؤئید مي ٖٗ: ٔو لوقا  ٖٕ: ٔمتي . دیدار مریم باكره رفت

 .كه مریم باكره بود
اینك باكره : بنابراین، خود خداوند به شما آیتي خواهد داد" 

حامله شده، پسري خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد 
 (.ٗٔ: 7اشعیا " )خواند

ري خواهد زایید و نام او را اینك باكره آبستن شده پس" 
متي " )خدا با ما: عمانوئیل خواهند خواند كه تفسیرش این است

ٔ :ٕٖ.) 
شود و حال آنكه  این چگونه مي: مریك به فرشته گفت" 

 (.ٖٗ: ٔلوقا " )ام؟ مردي را نشناخته
در فارسي سه كلمه هست دال بر اینكه دختري هرگز  -1

 .رابطه جنسي با مردي نداشته است
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در ترجمه قدیمي فارسي، . اي است عربي كلمه" باكره" (الؾ
 .كار رفته است این كلمه براي اشاره به باكره بودن مریم به

معني این است كه آن شخص هنوز ازدواج نكرده  به" دختر( "ب
در ترجمه . است، مگر اینكه لؽتي منفي به آن اضافه شود

مریم  از این كلمه براي اشاره به" مژده براي عصر جدید"
در فرهنگ فارسي به انگلیسيِ (. 7ٕ: ٔلوقا )استفاده شده است 

و   a girl، كلمات انگلیسيِ "دختر"، در مقابل (ٖٔٗٔمهر )خیام 

a virgin كار رفته است به. 
. نیز به معني دختري است كه ازدواج نكرده است" دوشیزه( "ج

الذكر، در  در فرهنگ فوق. باشد مي  Missمعادل انگلیسيِ آن
 ، كلمات انگلیسي"دوشیزه"مقابل 

a maiden   و a virginآمده است. 
 
وقتي به فرهنگهاي فارسي به فارسي یا فارسي به انگلیسي  -2

علت . باشند معني مي بینید كه این سه كلمه هم كنید، مي نگاه مي
این است كه در خاورمیانه، فرض بر این است دختري كه 
ازدواج نكرده، باكره است؛ بنابراین، دختر و دوشیزه و باكره 

فرهنگ یونان در روزگار . همه به یك مفهوم اشاره دارند
در آن . عهدجدید كامالً با این آداب و رسوم تفاوت داشت

به همین جهت، یونانیها . فرهنگ فساد جنسي بسیاري رایج بود
اي  ختر، و كلمهاي دیگر براي د كلمه خاصي براي باكره، كلمه

متؤسفانه امروزه در ایران، . مفاوت براي زِن مجرد داشتند
تحت تؤثیر اخالقیات ؼربي و نیز گناهكار بودن ذات انساني، 

 .بعضي از این معیارها برهم خورده است
مقدس را به  خواهد كتاب بنابراین، هر مترجمي كه مي -3

و  ٗٔ: 7یا اي ندارد جز اینكه در اشع انگلیسي ترجمه كند، چاره
كار ببرد تا معناي  را به virginكلمه  7ٕ: ٔو لوقا  ٖٕ: ٔمتي 

استفاده از كلمه . زبان منتقل سازد درست را به خواننده انگلیسي
ها در بهترین حالت از سوي  در برخي از ترجمه" زن جوان"

مقدس و خاورمیانه  شود كه با فرهنگ كتاب مترجمي استفاده مي
كار  ترین حالت، از سوي مترجمي بهآشنا نیست، و در بد

رود كه پیشداوریهاي الهیات لیبرال خود را وارد ترجمه  مي
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هاي والدت از باكره،  براي آگاهي از سایر جنبه. سازد مي
 The Virgin Birth of Christتوانید به آثار معتبري نظیر  مي

 .مراجعه كنید J. Gresham Machen اثر 
 

 (6-1: 2لوقا )لحم  سفر به بیت( ج
لحم براي سرشماري از  چرا مریم همراه یوسؾ به بیت -ٔ 

سوي روم رفت در حالیكه اینقدر به زمان وضع حملش نزدیك 
شاید به این دلیل كه الزم بود زنها نیز شخصاً در  بود؟

خواست از شهر  سرشماري حضور داشته باشند، یا شاید مي
خواست  دور باشد، یا شاید هم ميخودش و حرفهاي مردم 

 .همراه شوهرش، یوسؾ باشد
تقریباً  لحم سوار االغ شد؟ آیا مریم براي سفر به بیت -ٕ 

تمام تصاویر مربوط به این رویداد، مریم را سوار بر  االغ 
در . كند دهد و یوسؾ را كه االغ را هدایت مي نشان مي

حتي اگر  .مقدس در این خصوص چیزي نوشته نشده است كتاب
شد یا از آن براي حمل  هم االؼي داشتند، آیا مریم سوار آن مي

كردند؟ سفر آنان  وسایل خانه و ابزار نجاري یوسؾ استفاده مي
ایشان شاید چندین االغ داشتند یا . كشید حداقل سه روز طول مي
رفتند و االغ بارهاي سنگین را حمل  اینكه هر دو پیاده مي

 .كرد مي
 

 (1: 2لوقا )ر صحنه آخو( د
سالها پیش یك نمایش  آیا اقامت در اصطبل مجاني بود؟ -ٔ 

در . شد كردم كه توسط ایرانیها اجرا مي كریسمس را تماشا مي
این صحنه، یوسؾ و سرایدار میهمانسرا بر سر قیمت اقامت در 

زدند چون بخاطر خلوت بودنش، جاي  اصطبل با هم چانه مي
 .بهتري بود

احتمااًل  قعًا جاي بهتري از میهمانسرا بود؟آیا اصطبل وا -ٕ 
در میهمانسرا اتاق خصوصي وجود نداشت مگر براي 

بسیاري . یوسؾ و مریم افرادي عادي و فقیر بودند. ثروتمندان
آیا . خوابیدند و اكثرشان مرد بودند از مسافران در یك اتاق مي

شود در اتاقي پر از مرد اقامت كند و ایشان  یك زن حاضر مي
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تولد نوزادش را تماشا كنند؟ اگر نوزاد مریم در یك اتاق شلوغ 
توانستند  آمد، چوپانان چگونه مي در میهمانسرا بدنیا مي

توانستند چنین كنند؟  شبان به دیدار او بیایند؟ قطعاً نمي نیمه
بودند كه از  درضمن، اگر در میهمانسرا در كنار مرداني مي

ها و ناسزاگوییها و اعمال  فاحشه راه دور آمده بودند، احتماالً با
 .شدند خالؾ عفت مواجه مي

 اید؟ آیا اصطبل تمیز بود؟ آیا تابحال در اصطبلي بوده -ٖ 

مطمئنم كه مریم و یوسؾ تمام تالش خود را كردند تا محیطي 
 .سالم فراهم سازند

اید، آیا شما را در  اگر در ایران بدنیا آمده قنداقه چیست؟ -ٗ 
ها را كه امروز در ایران بدنیا  قنداق پیچیدند؟ بعضي از بچه

گاه نیز فقط پاها را در قنداق . كنند آیند، محكم قنداق مي مي
دو تا از دختران . بندند در دهات، دستها را نیز مي. گذارند مي

ا آمدند، وقتي در در ایران بدنی 97ٓٔو  9ٙ٘ٔما كه سالهاي 
 .زایشگاه بودند، پاها و دستهایشان را بسته بودند

 

 (25-8: 2لوقا )چوپانان ( ه
. دارند چوپانان در ایران كمترین دستمزد را دریافت مي 

ایشان اؼلب گوسفندان و بزهاي متعلق به دیگران را چوپاني 
اما خدا چنین صالح دید كه خبر خوش . كنند و اكثراً فقیرند مي

شاید ایشان از دیدن اینكه . دهنده را به چوپانان بدهد تولد نجات
. عیساي نوزاد در یك اصطبل بدنیا آمده، احساس راحتي كردند

 .عیسي براي تمامي طبقات انسانها والدت یافته بود
 

؛ 21: 2لوقا )نامگذاري عیسي در روز هشتم ( و
 (65-57: 1. رجوع شود

ز بعد، مثالً در روز در ایران گاه كودك را چندین رو 
یحیاي تعمیددهنده نیز در روز هشتم . كنند هشتم، نامگذاري مي

یك بار از یك دوست ایراني پرسیدم كه چرا . نامگذاري شد
پاسخ داد كه بسیاري از كودكان در نوزادي . كنند چنین مي

بگذار چند ! میرند، پس چرا باید یك نام خوب را هدر داد مي
ماند و بعد اسمي  ویم كه بچه زنده ميروز بگذرد و مطمئن ش
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: درضمن، نام عیسي معنایي داشت. گذاریم روي او مي
 .در ایران تقریباً همه نامها معنایي دارند. دهنده نجات

 

 (12-1: 2متي )مجوسیان ( ز
اي  شناسان كه بودند؟ مجوس كلمه مجوسیان یا ستاره -ٔ 

اي از مرداِن  هاي فارسي آمده كه به طبق است یوناني و از واژه
شناسي، طب، و علوم طبیعي  دانا اشاره داشت كه در ستاره

در روزگار عیسي، دین زرتشت مذهب ملي . تخصص داشتند
 .شد ایرانیان بود و تؤكید زیادي بر مطالعه آسمان مي

گوید كه ایشان  مقدس مي مجوسیان از كجا آمدند؟ كتاب -ٕ 
راق، سوریه، و كشورهاي امروزيِ اردن، ع. از مشرق آمدند

در ایران سه شهر ادعا . باشند ایران در شرق اورشلیم واقع مي
اند، یعني ساوه، همدان، و  دارند كه مجوسیان از آنجا بوده

 .اورمیه
آنان چگونه دانستند كه آن ستاره یك نشانه است؟ دالیل  -ٖ 

ممكن است ایشان كنجكاو . تواند وجود داشته باشد مختلفي مي
توانست  نند معناي آن ستاره چیست، اما چه كسي ميبودند كه بدا

فقط از روي كنجكاوي به چنین سفري طوالني دست بزند؟ شاید 
خدا در حاكمیت خود این امر را بر آنان مكشوؾ ساخت تا 

شاید ایشان . دهنده را تصدیق كنند ؼیریهودیان نیز والدت نجات
بقیه از بر اساس شهادت یهودیاِن پراكنده كه پس از بازگشت 

اسارت بابل، در ایران باقي مانده بودند، مطالبي در باره ستاره 
این یهودیان شاید در مورد امیدشان به مسیحا با . شنیده بودند

هاي دانیال، نظیر  آنان سخت گفته بودند، بخصوص از نبوت
كه تاریخ تقریبي ظهور و مرگ مسیحاي موعود را  9دانیال 

: فرماید كه مي 7ٔ: ٕٗداوران  دهد یا نبوتي نظیر ارائه مي
اي از یعقوب طلوع خواهد كرد و عصایي از اسرائیل  ستاره"

 ."خواهد بر خاست
حال شد؟  چرا هیرودیس از آمدن مجوسیان پریشان -ٗ 

بدیهي است كه او وقتي شنید كه ایشان بدنبال پادشاه یهود 
آیا فكر كردید كه او ممكن است در . گردند، ترسان گردید مي
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هاي ارمنستان و امپراطوري  ره اتحادي سیاسي با حكومتبا
 اندیشید؟ مرز با امپراطوري روم بودند، مي پارس كه هم

مجوسیان فكر كرده بودید؟ فقط " فروتنانه"آیا به عمل  -٘ 
تجسم كنید كه این مردان برجسته، پس از آنكه هدایایشان را 

اي محقر  تقدیم كردند، نوزادي را از ملیتي متفاوت در خانه
آیا شما وقت و پول و عطایاي روحاني خود را ! پرستش كردند

اید؟  براي خدمت و پرستش خداوندمان عیسي مسیح وقؾ كرده

اي در آمدند كه  فرماید كه مجوسیان به خانه مي ٔٔ: ٕمتي 
. یوسؾ قاعدتاً پس از والدت عیسي در اصطبل كرایه كرده بود

ه كار نجاري خود مشؽول یوسؾ براي تؤمین معاش، احتماالً ب
بایست  اند كه در این زمان، عیسي مي بعضي بر این عقیده. شد

حدود دو ساله بوده باشد، زیرا هیرودیس پادشاه دستور داد كه 
خانه ایشان چقدر . قتل برسانند تمام اطفال كمتر از دو ساله را به

مردم تهران % ٓٗ، 97٘ٔبزرگ بود؟ در سرشماري سال 
 ٖٓدر دو اتاق، و % ٖٓكردند،  اق زندگي ميهنوز در یك ات

 .درصد در سه اتاق یا بیشتر
 

 كاربرد شخصي( ح
: به زیبایي كریسمس و منحصربفرد بودِن آن بیندیشید -ٔ 

سرشماري رومي، اصطبل، چوپانان، والدت از باكره، فقر، 
چنین چیزي قطعاً از سوي خدا رخ داده، زیرا انسان . مجوسیان

 !چنین داستاني ابداع كندتواند  هرگز نمي
آیا شما در باره كریسمس فقط از اطالعات  -ٕ 

دهنده خود  عنوان نجات برخوردارید؟ آیا عیسي مسیح را به
این نام را خدا به او . دهنده یعني نجات" عیسي"اید؟ كلمه  پذیرفته

 .خواست قوم خود را از گناهانشان نجات بخشد داد چرا كه مي
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 14فصل 
 

 گروههاي مسیحي در ایرانحضور 
 میالدي تا به امروز 35از سال 

 
: اثرات گسترده پنطیكاست"تحت عنوان  ٓٔدر فصل  

، به نخستین كلیسایي اشاره كردیم "میسیونرهاي ایراني در آسیا
عنوان مسیحاي  كه توسط یهودیان ایران كه عیسي مسیح را به

یران بازگشته موعود پذیرفته بودند و بعد از عید پنطیكاست به ا
در روز پنطیكاست، پطرس رسول موعظه . بودند، تشكیل شد

هاي بسیاري آورد كه ظهور مسیحا را  كرد و از عهدعتیق نمونه
پس جمیع خاندان ‟: "او در خاتمه بیاناتش فرمود. داد وعده مي

اسرائیل یقیناً بدانند كه خدا همین عیسي را كه شما مصلوب 
چون شیندند دلریش گشته، „ .ه استكردید، خداوند و مسیح ساخت

" „اي برادران، چه كنیم؟‟: به پطرس و سایر رسوالن گفتند
گرچه كلیساي ایران از فراز و نشیبهاي فراوان گذشته است، 

در ایران زندگي ( یا آشوري)آسوري  0ٖٓٓٓ٘بااینحال هنوز 
 .رسانند كنند كه اصل خود را به مسیحیت اولیة ایران مي مي

زرگترین گروه مسیحیان ایران را ارمنیها تشكیل امروزه، ب 
ارمنیها یك . نفر است 9ٓ0ٓٓٓٔدهند كه شمارشان حدود  مي

دوستان ؼربي ما نباید آنها را . )گروه قوميِ ایران هستند
-ٓٙ٘ٔ)ها كه پیروان هاكوپوس آرمینیوس   Armenianبا

باشند اشتباه كنند؛ آرمینیوس یك عالم الهي بود كه  مي( 9ٓٙٔ
 .(ر اروپا با بعضي از تعالیم كالَون مخالفت كردد
 

 ارمنیان( الف
اصل و . شود ختم مي" یان"نام خانوادگي ارمنیان معموالً با  

اي  گردد كه منطقه نسب ایشان به سرزمین ارمنستان باز مي
قباًل ارمنستان یكي از . است میان دریاي سیاه و دریاي خزر

جمهوریهاي اتحاد شوروي بود، اما امروزه كشوري است 
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را رسماً ارمنستان نخستین حكومتي بود كه مسیحیت . مستقل
 .عنوان دین دولتي پذیرفت به
از همان قرن اول میالدي، در ارمنستان شهادت مسیحي  

كسي كه او را گریگوريِ نوربخش . نیرومندي وجود داشت
خواندند و از خانواده سلطنتي بود، پس از آنكه به مسیحیت  مي

حدود )گروید، پادشاه تیرداد را فرا خواند تا این دین را بپذیرد 
از آن زمان به بعد، پادشاه و نجبا مسیحیت را (. میالدي ٖٓٓ

بصورت "ها به كلیسا تبدیل شد و مردم  بتخانه. حمایت كردند
" حركت مردم"بعضي این را . به دین جدید گرویدند" گروهي

الگوهاي تاریخي "نام  هارولد كوك در كتاب خود به. خوانند مي
، از (Historical Patterns of Church Growth)" رشد كلیسا
حركت "این حركت را یكي از پنج  Moody Pressانتشارات 

ها در سراسر تاریخ كلیسا  ترین حركت از میان مهم" مردم
در حدود . دانسته كه طي آن، تمام گروههاي مردم مسیحي شدند

 .مقدس به زبان ارمني ترجمه شد میالدي، كتاب ٓٓٗسال 
داد، ارمنیها هنوز سال پس از آن روی 7ٓٓٔاكنون بیش از  

اما بخش عمده مسیحیت آنان . باشند معترؾ به مسیحیت مي
گرایيِ ارمني آمیخته با پذیرِش صوريِ  متمركز است بر ملي

چنین گرایش سریع و جمعي توده مردم در . اعتقادات مسیحي
بایست امري سطحي بوده باشد، اما  طول مدتي كوتاه، مي

ته در میان مردم ارمني معتقدات و آداب و رسوم مسیحي آهس
 .قوام یافت

ارمنستان كه میان امپراطوریهاي ایران و روم قرار داشت،  
در هر مقطع زماني در دست یكي از این دو قدرت قرار 

تالش ارمنیها معطوؾ بود بر حفظ هویت ملي خود، . گرفت مي
سرزمین آنان بعدها به . نتیجتاً فعالیت تبشیري چنداني نداشتند

ن و مؽوالن در آمد و مورد حمله نیروهاي مختلؾ تصرؾ تركا
 .اسالمي قرار گرفت

، شاه عباس، پادشاه ایران، كه بر ارمنستان ٗٓٙٔدر سال  
هاي ارمنیان را واداشت تا سرزمین  راند، توده نیز فرمان مي

 0ٕٓٓٓٓٔحدود . خود را ترك گفته، به داخل ایران كوچ كنند
در حوالي تبریز اسكان نفر ایشان در اطراؾ دریاي خزر و 
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نفر نیز در جنوب زاینده رود در نزدیكي  7٘0ٓٓٓحدود . یافتند
نام جلفاي نو  آنان محلي بنا كردند به. اصفهان اسكان داده شدند

در میان . باشد نشیِن اصفهان مي كه هنوز نیز منطقه ارمني
اي بودند، و به همین  گران و بازرگانان زبده ارمنیان، صنعت

اش  عباس مایل بود كه ایشان در قلمرو فرمانروایيسبب شاه 
 .باشند

 Christians In)" مسیحیان در ایران"مطابق كتاب  

Persia) شاه عباس اعالم داشت كه هر فرد  9ٕٙٔ، در سال
مسیحي كه مسلمان شود، حق دارد مایملك خویشان خود را تا 

بسیاري از مسیحیان ترك دین . چهار نسل قبل متصرؾ شود
، اما تعداد اندكي از ایشان (نفر 0ٓٓٓٓ٘اي  به گفته)ند كرد

اما آزارها یكي پس از دیگري بر كلیساي ارمني . ارمني بودند
 .آمد وارد مي

آخرین آزار عظیم ارمنیان در طول جنگ جهاني اول در  
اي كه ارمنیها و آسوریها  شمال ؼربي ایران رخ داد، در منطقه

تركها و كردهاي . فتاده بودندمیان نیروهاي روس و ترك گیر ا
بسیاري از . مسلمان صدها هزار از مسیحیان را قتل عام كردند

 .ایشان از آنجا به مركز و جنوب ایران پناه آوردند
ارمني در ارمنستان زندگي  0ٖ780ٖٓٓٓامروزه حدود  

ارمینان . این كشور قبالً جزو اتحاد شوروي بود. كنند مي
كنند،  ایر نقاط جهان زندگي ميسالخورده كه در ایران و س

آرزو دارند كه در سرزمین نیاكان خود چهره در نقاب خاك 
 .فرو كشند

( یا كلیساي گریگوري)پاتریارخ كلیساي ارتودكس ارمني  
 .كند در ارمنستان زندگي مي

 

هاي میسیونري و تبشیري در ایران  تاریخ فعالیت( ب
 25پیش از سده 

 
 كاتولیكها؛ -1 
كلیساي كاتولیك نخستین كلیسایي بود كه میسیونرهایي براي  

خدمت به جوامع مسیحیان ارمني و آسوري به ایران گسیل 
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داشت، چرا كه با آنان از نطر عقیدتي و تشكیالتي تشابهاتي 
این كلیساهاي شرقي همواره با كلیساي روم در تماس . داشت

یشان به روم میالدي اقلیتي از میان ا ٖٓٓٔبودند و در حدود 
 .اعالم وفاداري كردند

هاي میسیونري بار دیگر  فعالیت ٓٓٙٔدر طول سالهاي  
ارمنيِ ایران اكثراً  0ٓٓٓٓٙٔامروزه از میان . احیا گشت

هنوز وابسته به كلیساي ارمني هستند كه كلیساي گریگوري 

نفر عضو كلیساي كاتولیك  ٕٓٓٓشود، اما حدود  نامیده مي
 .باشند ارمني مي

كاتولیكها در فعالیت خود در میان آسوریها توفیق بیشتري  
خانواده عضو دارد،  0ٖ٘ٓٓٔكلیساي شرق آشور حدود . یافتند

 .نفر عضو 0ٓٓٓٗٔو كلیساي كاتولیك آشوري حدود 
 
 كلیساي انگلیكن؛ -2 
ِهنري مارتین، كشیش جوان و خداترِس اَنگلیَكن، در اوائل  

در طول . دوستان سفر كرداز انگلستان به هن 8ٓٓٔسالهاي 
مقدس به برخي از  اقامت خود در آنجا، به كار ترجمه كتاب

بعدها به شیراز آمد تا . زبانها، از جمله فارسي همت گماشت
اي از  كار ترجمه عهدجدید به فارسي را تكمیل كند؛ او نسخه

مارتین . شاه تقدیم كرد به فتحعلي 8ٔٔٔترجمه خود را در سال 
انگلستان، در تركیه در گذشت، در حالیكه در  در راه خود به

گفت  او شعار خود را تحقق بخشید كه مي. اوائل سي سالگي بود
 ."بگذارید براي خدا بسوزم"
كلیساي انگلیكن در بخشهاي جنوبي ایران، خاصه در  

. شهرهایي نظیر اصفهان، شیراز، كرمان، و اهواز خدمت كرد
. دادند و یهودیان بشارت مي میسیونرهاي این كلیسا به مسلمانان

كلیساي انگلیكن در ایران وابسته است به شوراي كلیساهاي 
ها، عضو شوراي  اش به انگلیكن واسطه وابستگي خاورمیانه و به

 .باشد جهاني كلیساها مي
 
 كلیساي پرزبیتري؛ -3 
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كلیساهاي )نخستین میسیونرهاي هیؤت مرسلین آمریكایي  
در آؼاز . به ایران آمدند 8ٖٕٔل در سا( پرزبیتري و مشایخي

كردند به این امید كه در  در میان آسوریان در اورمیه كار مي
اما وقتي بعضي از . میان این مسیحیان، یك بیداري پدید آورند

این مسیحیاِن صوري بیدار شدند و تولد تازه یافتند، مجبور 
كلیساي "نتیجتاً . شدند كلیساي باستاني خود را ترك گویند

پرزبیتریها . پا به عرصه وجود گذارد 8٘٘ٔدر سال " جیليان

فعالیت خود را محدود كردند به بخشهاي شمالي ایران، در 
شهرهایي نظیر تبریز، اورمیه، تهران، همدان، كرمانشاه، 

 .رشت و مشهد
شده و  خادم دستگذاري ٕٔ، هجده كلیسا و 978ٔدر سال  

یران وجود عضو در شوراي كلیساهاي پرزبیتري ا 0897ٕ
% ٕٗارمني، و % ٕٔآسوري، % ٘٘داشت كه از آنها 

در آؼاز، پرزبیتریها بر . شده بودند  مسیحي ِیهودي و مسلمان
حسب مناطق جؽرافیایي تشكل یافتند، اما اخیراً بر حسب 

همچنین پرزبیتریها . اند گروههاي زباني تجدید سازمان شده
این كلیسا . شدمدارس مختلفي احداث كردند كه بعدها دولتي 

عضو شوراي جهاني كلیساها، و اتحادیه جهاني كلیساهاي 
 .باشد شده، و شوراي كلیساهاي خاورمیانه مي اصالح

 
 در ایران؛ بشارتیهاي  سایر فعالیت -4 
هاي تبشیري  اي گذرا به سایر فعالیت براي آنكه فقط اشاره 

یاد در ایران كرده باشم، مایلم از دكتر سعید خان كردستاني 
چشم به جهان گشود و طبیبي بود از  8ٖٙٔاو در سال . كنم

زمینه كردي كه مسیح را در ایران پذیرفت و سپس براي 
تحصیالت بیشتر خصوصاً در رشته بهداشت چشم عازم اروپا 

او تا زمان درگذشت خود در . شد، و بعد به وطن باز گشت
تمام  شهادت او به. ، مسیح را وفادارانه خدمت كرد9ٕٗٔسال 

داستان . دانند ایرانیان و نیز زندگي خداپسندانه او را همه مي
به فارسي و انگلیسي " طبیب محبوب"نام  زندگي او در كتابي به
با : توانید براي تهیه آن مي. نوشته شده است

 www.persianwo.orgتماس بگیرید. 
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َكریزماتیك از سوئد و ایاالت متحده در گروههاي مختلؾ  
كلیساهاي جماعت رباني در بسیاري از . اند ایران خدمت كرده

در . شهرهاي بزرگ ایران با اسقفان و شبانانشان وجود دارد
سالهاي اخیر، چندین تن از رهبران آنان در راه خداوند ما 

 .اند عیسي مسیح به شهادت رسیده
در ایران  Southern Baptists هیؤت کلیساهای تعمیدی جنوبی

زبان  پیش از انقالب اسالمي عمدتاً در میان خارجیان انگلیسي

فعالیت بشارتي  8ٓٓٔاز اوائل سالهاي . كرد خدمت مي
براي كسب . چشمگیري در میان یهودیان ایران صورت گرفت

" تاریخ مسیحیان در ایران"توانید به كتاب  اطالعات بیشتر، مي
 .زگي مراجعه كنیدنوشته خانم پاكی

 

 مقدس به فارسي هاي كتاب تاریخ ترجمه( ج
در خصوص اطالعات زیر، من عمیقاً مدیون دكتر ِكنِت  

مقدس به  تاریخ ترجمه كتاب"اش تحت عنوان  تامس و مقاله
 "فارسي

(History of the Persian Translation of the Bible) 

این مقاله . باشم مي Encyclopedia Iranicaمنتشره در 
هاي تهیه شده در ایران از قرن چهارم تا  فهرستي از ترجمه

 .دهد زمان حال را ارائه مي
، یكي از 9ٖٔعنوان مثال، در قرن چهارم یعني در سال  به 

: دهان چنین نوشته است نام یوحناي زرین رهبران مسیحي به
پارسیها، تعالیم مسیح به زبانهاي سریانیها، مصریها، هندیها، "

همچنین در اوائل قرن پنجم، ." و حبشیها ترجمه شده است
از سریاني به فارسي میانه به خط پهلوي  ٖٙٔ-9ٔٔو مزامیز  99-9ٗمزامیر 

 .ترجمه شده است
هاي مختلؾ را كه در طول  مقاله دكتر تامس فهرستي مبسوط از ترجمه 

عهدجدید توسط  ،8ٔٔٔبراي مثال، در سال . دهد قرون تهیه شده، ارائه مي
هنري مارتین، كشیش كمپاني هند شرقي، به كمك میرزا سید علي خان شیرازي 

در سنت  8ٔٗٔمقدس روسیه در سال  ترجمه شد و از سوي انجمن كتاب
 .پترزبورگ انتشار یافت

 :باشد هاي زیر در ایران مورد استفاده مي در حال حاضر، ترجمه 
ني ترجمه شده بود، در سال ترجمه قدیمي فارسي كه از عبري و یونا -1

اخیراً در سال . مقدس بریتانیا و خارج منتشر گردید از سوي انجمن كتاب 89٘ٔ
، مإسسه ایالم چاپ جدیدي از همین ترجمه را با حروفچیني جدید منتشر 99ٙٔ
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در این چاپ، اشكاالت قدیمي نظیر استفاده از حرؾ ك بجاي گ . نموده است
ها  گذاري، عناوین بخشها، و ارجاعات آیه م نقطهدر آن، عالئ. اصالح شده است

 .نیز گنجانده شده است
از متن یوناني به فارسي " مژده براي عصر جدید"، ترجمه 97ٙٔدر سال  -2

 .مقدس ایران انتشار یافت این ترجمه از سوي انجمن كتاب. ترجمه شد
ترجمه تفسیريِ  979ٔبا استفاده از نسخ یوناني و عبري، در سال  -3

مقدس از سوي انجمن  ، ترجمه تفسیريِ تمام كتاب99٘ٔد، و در سال عهدجدی
 .مقدس منتشر شد المللي كتاب بین

اي  در حال حاضر، چندین طرح ترجمه در شرؾ انجام است تا ترجمه
 .روشن و دقیق و امروزي تهیه گردد
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 15فصل 
 

گذشته و : آزار در راه مسیح در ایران
 حال

 
بااینحال این آیه ! آزار فیزیكي، نه، این براي من نیست -جفا 

خاطر مسیح، نه فقط  زیرا كه به شما عطا شد به: "را بخوانید
فیلیپیان " )ایمان آوردن به او، بلكه زحمت كشیدن هم براي او

زبان در ایران،  كلیساي فارسيرنج و زحمت براي (. 9ٕ: ٔ
درست . باشد بخشي از زندگي عادي روحانيِ ایمانداران مي

كنند، ممكن است  است كه آناني كه در دنیاي ؼرب زندگي مي
گاه بخاطر ایمانشان با الفاظ مورد آزار قرار گیرند، این در 
مقابل زحماِت لفظي و فیزیكي و حتي شهادت كه ایمانداران در 

 .شوند، هیچ است جهان متحمل ميسایر نقاط 
 

 !مقدس این است شهادت كتاب( الف
خوشحال باشید چون شما : "ها فرمود عیسي در خوشابحال 

را فحش گویند و جفا رسانند و بخاطر من هر سخن بدي بر 
خوش باشید و شادي عظیم نمایید، زیرا اجر . شما كاذبانه گویند

طور بر انبیاي قبل شما در آسمان عظیم است زیرا كه به همین
 (.ٕٔ-ٔٔ: ٘متي " )رسانیدند از شما جفا مي

گوید  ، به فصل ایمان مشهور است و مئٔعبرانیان فصل  
هنگام  كه هابیل و خنوخ و نوح و ابراهیم و موسي و سایرین، به

داد، شاهد  خدمت به خدا و وقتي كه او ایشان را رهایي مي
 ٖ٘نباله فصل كه از آیه اما آیا تابحال به د. معجزات او بودند

لكن دیگران : "فرماید شود، توجه كرده بودید؟ مي آؼاز مي
معذب شدند و خالصي را قبول نكردند تا به قیامت نیكوتر 

ها، بلكه از بندها و  و دیگران از استهزاها و تازیانه. برسند
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. سنگسار گردیدند و با اره دوپاره گشتند. زندان آزموده شدند
در پوستهاي . ند و به شمشیر مقتول گشتندتجربه كرده شد

آناني . گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند
ها و  كه جهان الیق ایشان نبود، در صحراها و كوهها و مؽاره

 (.8ٖ-ٖ٘: ٔٔعبرانیان " )شكافهاي پراكنده گشتند
دهد چنین آزارهایي صورت گیرد؟  چرا خدا اجازه مي 

واسطه آزارهاي  همچون كلیساي ایران اؼلب بهكلیسایي زنده 

آنگاه كه مسیحیان تا به سر حد شهادت . سخت پاك شده است
بینند، خدا از این امر استفاده كرده، دیگران را بسوي  زحمت مي

افرادي در عهدعتیق كه به شهادت . شود نور خود رهنمون مي
: ٕٓخ دوم تواری)و زكریا ( 8: ٗپیدایش )رسیدند، شامل هابیل 

اگر به عهدجدید بنگریم، سنگسار . گردد مي( ٖ٘: ٖٕ، متي ٕٕ
اي  گونه پطرس به(. ٓٙ-7٘: 7اعمال )بینیم  شدِن استیفان را مي

اعمال فصل )دست فرشته از زندان رهایي یافت  انگیز به شگفت
بینیم كه  اما در همان فصل، یعقوب برادر یوحنا را مي(. ٕٔ
اراده خدا در مورد هر . رسد تل ميق دست هیرودیس پادشاه به به

فرماید كه  مي ٗٔ-9: 7مكاشفه . دِو آنان جامه عمل پوشید
انبوهي از مردم از هر ملت و قبیله و نژاد و زبان از مصیبتي 

هاي سفید خود را با خون بره  آمدند و جامه عظیم بیرون مي
 .شستشو نموده بودند

 

 اولیهآزار بر ایمانداران ایراني در كلیساي ( ب
در " مسیحیان در ایران"نام  رابین واترفیلد در كتابش به 

اي زحمات و جفاهاي ایرانیان در  نمونه ٕٔو  9ٔصفحات 
 .دهد هاي نخستین ارائه مي طول سده

، شاپور، پادشاه ایران، به اطالع رهبران ٖٓٗدر سال " 
كنند و آن را  آوري  كلیسا رساند كه باید مالیاتي از مسیحیان جمع

چون شمعون، رهبر مسیحیت از این كار ." به دولت بپردازند
او را به دربار احضار كردند و فرصت دیگري "سر باز زد، 

او باز از این كار خودداري . دادند تا این وظیفه را قبول كند
آوري مالیات نیستم، بلكه شبان گله  من مؤمور جمع‟: كرد و گفت

میالدي،  ٖٔٗآوریل  7ٔالصلیب روز  در روز جمعه„ .خداوندم
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همراه یكصد مسیحي دیگر، از جمله تعداد زیادي كشیش و  او به
دوره طوالني شهادت در . راهب و راهبه، به قتل رسیدند

ها حدود چهل سال طول  این شهادت. كلیساي ایران آؼاز گشت
نمود و مسیحیان از  هاي آرامش روي مي ندرت دوره كشید و به

 ."ري متحمل شدندزحمات را در نهایت بردبا
، در دوره سلطنت ٓٗٗنویسد كه در سال  واترفیلد مي 

میالدي،  ٙٗٗاوت سال  ٕ٘و  ٕٗدر روزهاي "یزدگرد دوم، 

مسیحیان از ایاالت مختلؾ، شامل اسقفان و كشیشان برجسته، و 
كركوك )هاي متشخص را در كركه  بسیاري از اعضاي خانواده

آنگونه كه زني . ندگرد آوردند و به قتل رساند( امروزي
نام شیرین و دو پسرش به استقبال مرگ شتافتند،  مسیحي به

چنان بر مؤمور اجراي حكم اثر گذاشت كه او نیز معترؾ به 
سپتامبر به صلیب  ٕ٘ایمان مسیحي گردید و خودش نیز در 

باشیم  سال بعد، شاهد اعدام شهید مشهور، پتیون، مي. كشیده شد
او در میان . اي بود مبشر برجسته كه در مناطق ؼربي ایران،

هاي متنفِذ منطقه پیروان بسیاري داشت، از جمله یكي  خانواده
مآاًل او را به زندان . از نظامیان برجسته و رئیس پلیِس شاهین

انداختند و پس از چند روز شكنجه، گردن زدند و سرش را بر 
ها این جفا. سر راه شاهي در نزدیكي ُخلوان به نمایش گذاردند

به یهودیان و ارمنیان نیز سرایت كرد و صدمات چنان سخت 
جامعه مسیحیت . آورند یاد مي شد كه مسیحیان هنوز نیز آن را به

آیند تا یاد ایمان و دلیريِ  كركوك هنوز نیز سال به سال گرد مي
 ."گذشتگان شهید خود را گرامي بدارند

 

 ؟آیا مسیحیان ایراني امروز نیز تحت آزار هستند( ج
برخي از رهبران . متؤسفانه آزار و جفا شدید و سخت است 

كلیسا در ایران بخاطر ایمان خود به عیسي مسیح به شهادت 
كشیش حسین سودمند، شبان كلیساي جماعت رباني . اند رسیده

در مشهد، مورد شكنجه و آزار قرار گرفت و در روز سوم 
اسقؾ هایك . دار آویخته شد به 99ٓٔدسامبر سال 

مهر، ناظر شوراي كلیساهاي جماعت رباني و نخستین  سپیانهو
 9ٔرئیس شوراي كلیساهاي پروتستان در ایران، در روز 
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نام  ، درست چند روز پس از دفاع از ایمانداري به99ٗٔژانویه 
پسر . مهدي دیباج، ناپدید شد، و پیكرش چند هفته بعد پیدا شد

إس  طاطه. رسیداسقؾ دهقاني از كلیساي انگلیكن نیز به قتل 
مقدس ایران و رئیس بعدي  میكائیلیان، رئیس اسبق انجمن كتاب

 99ٗٔژوئن  9ٕشوراي كلیساهاي پروتستان نیز در تاریخ 
 .پیكر او نیز چند روز بعد پیدا شد. ناپدید گشت

 

اگر مایلید اطالعات بیشتري در این زمینه شهدای مسیحیان  
" تاریخ كلیساي مسیح"توانید به كتاب  ایران بدست آورید، مي

www.farsinet.com/dibaj نوشته خانم پاكیزگي، یا به سایت 

ات توانند اطالع انجمنهاي زیر نیز مي. مراجعه بفرمایید
 :مبسوطي در اختیارتان قرار دهند

 
Voice of Martyrs 

PO Box 443 
Bartlesville, OK 74005, USA. 

Phone:  +1-918- 337 80 15 
Web:  www.persecution.com 

 
World Evangelical Defender 

PO Box WEF 
Wheaton, IL 60189, USA 
Phone:  +1-630 668 0440 

Web:  www.worldevangelical.org 
 

Compass Direct News Services 
PO Box 27250 

Santa, CA 92799 USA 
Phone:  949-752-6536 

Web:  www.compassdirect.org 

 

 

 نامه مهدي دیباج شهادت( د
به شهادت  99ٗٔمهدي دیباج، مبشر ایراني نیز در سال  

. شناختیم ام او و همسرش را شخصاً مي من و خانواده. رسید
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بعدها از . ایشان شب اول ماه عسل خود را در خانه ما گذراندند
ما دعوت كردند كه به دیدارشان در شمال ایران برویم و به 

بایست  البته این دیباج بود كه مي. مقدس بدهیم كتابایشان درس 
به من درس بدهد چرا كه او عشقي عمیق به خداوند عیسي 

 .مقدس برخوردار بود مسیح داشت و از دانشي عمیق از كتاب
متر در  ٔمتر در  ٔآیا دوست دارید در یك سلول انفراديِ  

آمد و ، اتهامي كاذب بر دیباج وارد 98٘ٔحبس باشید؟ در سال 

ساِل آن در چنین  ٖسال در زندان بسر برد، كه  8او مدت 
جرم او ارتداد بود، یعني ترك دین اسالم . سلول انفرادي بود

كنید؟  وار زندگي مي شما چگونه مسیحي. وگرویدن به مسیحیت
آیا دالیل كافي وجود دارد كه شما را متهم به مسیحي بودن 

دسامبر  ٖساري، در بكند؟ مهدي در جلسه دادگاِه خود در 
در اینجا بخشهایي از دفاعیه . ، وكیل مدافع خودش بود99ٖٔ

 :كنیم مسیحي پرافتخار او را نقل مي
خداي نادیده كه دلهاي ما را . ام من متهم به ارتداد شده" 

بیند، به ما مسیحیان این اطمینان را داده است كه ما از  مي
اندارن تا جان خود را مرتدان نیستیم تا هالك شویم، بلكه از ایم

طبق شرع اسالم، مرتد كسي است كه به خدا و انبیا و . دریابیم
ما مسیحیان به هر سه اعتقاد . روز قیامت اعتقاد نداشته باشد

 !داریم
اینطور „ .اي تو مسلمان بودي و مسیحي شده‟: گویند مي" 

پس از سالها جستجو و . سالها بود كه من دیني نداشتم. نیست
دعوت خدا را پذیرفتم و به خداوند عیسي مسیح ایمان تحقیق، 

مذهب را انسان انتخاب . آوردم تا حیات جاوید را بدست آورم
: او فرموده. كند كند اما شخص مسیحي را خدا انتخاب مي مي

 „...شما مرا بر نگزیدید، بلكه من شما را برگزیدم‟
محبت عیسي مسیح تمام وجود مرا پر ساخته و من گرماي " 

خدا كه . كنم محبت او را در تمام بخشهاي وجودم احساس مي
واسطه  جالل و افتخار و محافظ منست، ُمهر تؤئید خود را به

 .بركات بیدریػ و معجزات خود بر من نهاده است
خداي نیك . اي است بسیار روشن این آزمایش ایمان، نمونه" 

بیه دارد، مالمت و تن و مهربان تمامي آناني را كه دوست مي
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خداي . آزماید تا براي آسمان آماده باشند او ایشان را مي. كند مي
دانیال كه دوستان او را در كوره آتش مورد محافظت قرار داد، 

و تمامي . مرا در این مدِت نه سال در زندان حفظ كرده است
رویدادهاي بد به خیریت و نفع ما تبدیل شده است، طوري كه 

 ."ري هستمماالمال از شادي و سپاسگزا
آري، مهدي دیباج متهم به ارتداد شد و از سوي دادگاه  

اما افكار عمومي جهان در مورد عفو . محكوم به اعدام گردید

او را پس از تهدید، . تؤخیر بیفتد او سبب شد كه حكمش موقتاً به
اما شش ماه بعد، دیباج ناپدید گشت و پیكرش را . آزاد كردند

عكس و نیز شهادت كامل او به . چند روز بعد پیدا كردند
انگلیسي و فارسي، و همچنین شهادت شفاهي كه پس از آزادي 

 .موجود استزیر  موقتش از زندان بیان كرده، در سایت
www.farsinet.com/dibaj 
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 مهدی دیباج 

 
 
 
 

 
 

 هوسپیان مهراسقف هایک      
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 كاربرد شخصي( ه
" ؟کامال تسلیم عیسی مسیح بشویدآیا مایلید "خواننده عزیز،  

آیا مایلید براي خداوند "تر از آن، این باشد كه  شاید سإال مهم
عیسي زندگي كنید، آن هم در دنیایي متخاصم و شریر، و علناً 
 محبت خود را نسبت به عیسي مسیح اعالم دارید و او را به هر

 "قیمتي كه شده، خدمت كنید؟
چرا مردم اصالً به عیسي : "بعضي ممكن است بپرسند 

دانند ممكن است از خانواده  آورند، وقتي كه مي مسیح ایمان مي
طرد شوند و از سوي دولت خائن تلقي گردند، و تحت پیگرد 
مقامات مذهبي قرار گیرند و مورد اذیت و آزار واقع شده، و 

 .ن پاسخ را از تجربه زیر آموختمم" حتي كشته شوند؟
مقدس در نزدیكي تورونتو در  در یك كنفرانس ایراني كتاب 

، با یك ایراني صحبت كردم كه از ایران به پاكستان 99ٙٔسال 
عنوان یگانه راه نجات پذیرفته بود، و  گریخته و مسیح را به

این شخص در راه ایمانش . بعداً به كانادا مهاجرت كرده بود
خواست علتش را به من نشان  بسیار دیده بود و مي زحمات

ها شادي  ملت"نام  اي از كتاب جان پایپر به او به جمله. دهد
توانید ارزش یك شخص را  شما نمي: "اشاره كرد و گفت" كنند

كند  ناسپاسي قطعاً ثابت مي. با شادي بخاطر هدایاش نشان دهید
اري و قدرداني اما سپاسگز. كه دهندة هدایا مورد محبت نیست

آنچه . كند كه دهندة هدایا ارزشمند است تنهایي ثابت نمي نیز به
كند كه دهنده هدایا ارزشمند است، آمادگي عمیق قلبي  ثابت مي

براي این ." باشد براي واگذاشتن همه هدایا نزد خود او مي
ایماندار ایراني، شناخت شخصي بخشنده هدایا یعني عیسي 

ا، و نیز زندگي كردن در حضور مسیح، عنوان پسر خد مسیح به
ارزش همه چیز را داشت، حتي ارزش آزار و اذیت و از دست 

خواننده . دادن دوستان، خانواده، وسیله امرار معاش، و وطن
 "عیسي مسیح براي شما چقدر ارزش دارد؟"عزیز، 
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 16فصل 
 

واكنش مشتاقانه ایرانیان به انجیل در 
 عصر ما

 
. اي از یك شبان ایراني از استرالیا دریافت داشتم اخیراً نامه 

گفت كه ایرانیان در میان گروههاي مسلمان كه در آنجا  مي
كنند، بیش از همه نسبت به انجیل گشوده هستند و  زندگي مي

زبان او  اینكه ده ایراني مدتي پیش از آن در كلیساي فارسي
در تركیه، در دوره  99ٓٔاین شبان در سال . اند تعمید یافته

استقبال ایرانیان از مسیحیت . اش، به مسیح ایمان آورد پناهندگي
فهرست بیش www.farsinet.com در سایت . امري از جهاني

گروه مختلؾ در كالیفرنیا  ٕٓزبان با  مشاركت فارسي ٓ٘از 
گروه دیگر نیز در سایر ایاالت آمریكا و  ٙٔذكر شده است و 

بسیاري دیگر در كانادا و اروپا و استرالیا و چند گروه نیز در 
 .سایر كشورها

رویدادهاي مخلتفي گواه بر این است كه خدا چگونه در  
یكي از اینها را كه در واشینگتن . كند میان ایرانیان كار مي

ر میان ایرانیاِن این خادمي كه د. كنم رخ داده، ذكر مي. سي.دي
گفت  كند، در روزنامه خبري را خواند كه مي شهر خدمت مي

چطور یك زن ایراني در تصادؾ اتومبیل مجروح شده و 
این خادم گرچه هیچ . دخترش را نیز طي آن از دست داده است

تماسي با آن خانم نداشت، بااینحال به اتفاق همسرش دعا كردند 
. كار گیرد را براي جالل خودش به نحوي این تصادؾ تا خدا به

ماه بعد، با كمال تعجب دیدند كه این خانم وارد كلیساي  8حدود 
مقدسي در دست داشت و  زبان شد در حالیكه كه كتاب فارسي

آن تصادؾ باعث . داشت ایمان خود را به مسیح اعالن مي
در همان . نومیدي او شده بود و هیچ راهي نیز پیش رو نداشت

مقدس را براي  ي از خویشانش در ؼرب آمریكا، كتابزمان، یك
گوید كه این كتاب یگانه منبعي است كه در  فرستد و مي او مي
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خدا را شكر كه از طریق خواندن . تواند امید بیابد آن مي
مقدس، او شخصاً به عیسي مسیح توكل كرد و او را  كتاب
ك برنامه خدا او را هدایت كرد كه ی. دهنده زندگي خود ساخت نجات

شد ببیند، و در آن مشاهده  تلویزیوني را كه از سوي این كلیسا تهیه مي
این خانم . كرد كه در همان حوالي ایمانداران ایرانيِ دیگري نیز هستند

 .هنوز نیز به مسیح وفادار است
به اروپا رفته بود،  ٕٓٓٓیك دوست میسیونر كه در پاییز سال  

دانست به  یراني مقیم آمریكا را ببیند كه ميخواست برادِر یك ایماندار ا مي
او با كمال تعجب دید كه شخِص مورد نظر . مسیح ایمان آورده است

. اند همراه یك ایراني دیگري است كه همراه همسرش به مسیح ایمان آورده
این زن و شوهر از طریق تماس تلفني با یك خانم ایماندار مقیم كانادا 

. وج نیز از طریق تلفن شاگردسازي شده بودنداین ز. ایمان آورده بودند
این آقا كه صاحب یك فروشگاه مواد ؼذایي ایراني و صنایع دستي است، 

این . كند مقدس اهداء مي به مشتریاني كه مایل باشند، جزواتي از كتاب
میسیونر و سایرین، با آن زوج دور یك میز نشستند و سرودهایي به زبان 

اشكهاي شادي از چشمانشان . هرگز نشنیده بودندفارسي خواندند كه آنان 
خدا قطعاً . سرازیر شد و ایشان نیز در خواندن این سرودها شریك شدند

 !كند در میان ایرانیان كار مي
المللي ایرانیان مسیحي كه هدفش خدمت به پناهجویان  انجمن بین 

از  زند كه پیش ایراني است و از امور ایرانیان آگاهي دارد، تخمین مي
ایراني مسیحي از  ٖٓٓتا  ٕٓٓ، احتماالً حدود 978ٔانقالب اسالمي سال 

 (Iranian Christians International). زمینه اسالم وجود داشت
 !انگیز این رقم توجه كنید حال به رشد حیرت

 تعداد ایمانداران از زمینه اسالم سال

 نفر ٖٓٓ-ٕٓٓ 978ٔ

 نفر 80ٓٓٓ 99ٓٔ

 نفر 80ٓٓٓٔ 99ٗٔ

 نفر 70ٕ٘ٓٓ 999ٔ

 نفر 0ٖٓٓٓٓ ٖٕٓٓ

 نفر 770ٓٓٓ ٕٙٓٓ

 
داند که تعداد دقیق مسیحیان ایرانی که قبالً  فقط خدا می 

تعداد زیادی از این ایمانداران در . باشد مسلمان بودند چقدر می
همچنین تعدادی دیگر . کلیساهای خانگی مخفی در ایران هستند

 .آنها تنها هستند
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این تعداد شامل ایمانداران ایراني مقیم ایران و نیز مقیم  
عالوه، اگر شمار ایمانداران داراي  به. باشد خارج از كشور مي

هاي قومي نظیر ارمنیها و آسوریان را  تولد تازه از سایر اقلیت
اما این فقط . به اینها بیفزاییم، ارقام فوق را باید دو برابر كرد

ایراني طبق سرشماري  707ٕٓ0ٓٓٓٙآؼاز كار خدا در میان 
ایرانيِ پراكنده در سراسر  09ٕٔ0ٖ٘ٓٓ، و تعداد ٕٓٓٓسال 

 (.8ٔفصل . براي اطالعات بیشتر، رجوع شود)باشد  جهان مي

گروههاي مختلؾ قومي و تعداد آنان كه در فهرست : تذكر 
زیر آمده، تخمیني تقریبي است و منابع دیگر ممكن است آنها را 

المعارؾ  دائره"براي مثال، . فاوت عرضه نماینداي مت بگونه
، تعداد ٕٔٓٓاز انتشارات آكسفورد، " مسیحیت جهاني

گروههاي را بطور متفاوت ثبت كرده و همچنین گروههاي 
برده و بعضي از آنها را در هم ادؼام  زباني دیگري را نام 

اما آنچه كه واقعاً مهم است، این است كه این مردم . كرده است
گروههاي مختلؾ نیاز دارند كه بشارت عیسي مسیح را به از 

 .زبان خودشان بشنوند
هاي مختلؾ براي  هاي رادیویي مسیحي از محل برنامه 

ها اؼلب  هاي شنوندگان این برنامه نامه. شوند ایران پخش مي
هاي ایشان تحت  رسد، زیرا نامه بدست مسإولین رادیو نمي

اي كه  بااینحال، عالقه. ودر سانسور قرار گرفته، از بین مي
دهند،  هاي رادیویي نشان مي خصوصاً جوانان به این برنامه

مقدس و امكانات  همچنین، آموزشگاههاي كتاب! دهنده است تكان
دیگري براي ایرانیان در خارج از كشور وجود دارد تا ایشان 

 .تعلیم الزم را ببینند
! نجام داداما هنوز كارهاي بسیاري وجود دارد كه باید ا 

كنند كه ایران فقط متشكل از یك گروه  ها تصور مي بعضي
. این درست نیست. زبان قومي است، یعني ایرانیان فارسي

فارسي زبان تحصیلي ایران است، اما در ایران گروههاي 
 .قومي مختلفي در ایران وجود دارد

در فهرست بعدی گروههاي قومي كه جمعیتشان بیش از سیصد 
 :مذكور آمده است 8ٕٓٓطبق برآورد سال . تهزار نفر اس

http://www.joshuaproject.net/countries.php 
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رادیو  فیلم عیسی مقدس كتاب جمعیت نام
 تلویزیون

قسمتی از  09ٖ٘0ٖٓٓٓٔ آذربایجانی
 مقدس کتاب

 نه نه

 نه نه نه 08٘ٗ0ٖٓٓٓ مازندراني

قسمتی از  08٘ٔ0ٖٓٓٓ گیلكي
 مقدس کتاب

 نه آری

كردهای 
جنوبی، 
 سورانی

قسمتی از  0ٕٔ90ٖٓٓٓ
 مقدس کتاب

 نه آري

قسمتی از  0ٕٕٕ0ٕٓٓٓ ترکمن
 مقدس کتاب

 آری آری

 آری آری عهد جدید 0ٕٔٙ0ٕٓٓٓ دری

قسمتی از  0ٙٙٙ0ٓٓٓٔ قشقایي
 مقدس کتاب

 نه نه

از قسمتی  0٘9ٗ0ٓٓٓٔ لري شمالی
 مقدس کتاب

 نه آری

 نه نه نه 0ٖٗٙ0ٓٓٓٔ کولی دوماری

 آري آري آري 0ٖٔٙ0ٓٓٓٔ عربهاي ایران

 نه آری نه 0ٖٓٓٓٙٓٔ بختیاری

 نه نه نه 0ٓ٘ٗ0ٓٓٓٔ الکی

 نه نه نه 8ٙ90ٓٓٓ لری جنوبی

تركهاي 
 خراساني

 نه نه نه 8ٓٗ0ٓٓٓ

بلوچهاي 
 ؼربی

 نه آري عهد جدید 90ٖٓٓٓٙ

كردهاي 
 مرکزی

 نه نه نه 780ٓٓٓٗ

بلوچهای 
 جنوبی

قسمتی از  0ٖٓٓٓٓٗ
 مقدس کتاب

 آری آری

کردهای 
شمالی، 
 کرمانجی

قسمتی از  0ٕٕٓٓٓٗ
 مقدس کتاب

 نه نه

 نه نه نه 0ٖٓٓٓٗ٘ پارسها

 نه نه نه 0ٖٓٓٓٓٗ تاکستانی

 آری آری نه 0ٖٖٓٓٓٗ گی هزاره

 نه نه نه 0ٕٕٖٓٓٓ افشاری
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بخاطر . ارزشمندند، حتي یك نفر همهمه مردم در نظر خدا  
كمبود جا، از سایر گروههاي قومي كه جمعیتشان كمتر از 

فارسهاي افؽاني، : برم سیصد هزار نفر است، فقط نام مي
افشاري، آیماق جمشیدي، آیماق تیموري، كولیهاي روم بالكان، 
بلوچهاي ؼربي، براهوي، كولیهاي ُدم، گیلكي، گورانیهاي 

اي، هركي، قاراقالپاك، كارینگاني، تركهاي  گوجراتي، هزاره
خراساني، پارسي، پشتونهاي ؼربي، پنجابي، شیككي، تاجیك، 

چه كسي باید . طالشي، تاتهاي مسلمان، اردو زبانان، و وافسي
 به فكر شرایط روحاني ایشان باشد؟

ساعت برنامه هفتگي  8ٔمقدس، فیلم عیسي، و  كتاب: تذكر 
براي اكثر مردم ایران، . رادیو به زبان فارسي موجود است

اند، اما آنچه  فارسي زبان دومشان است كه به آن تحصیل كرده
. باشد شان مي كند، زبان مادري با قلب و روحشان صحبت مي

مقدس و فیلم عیسي به  تالشهایي در حال انجام است تا كتاب
هاي  ترجمه شود و همچنین برنامهبسیاري از این زبانها 

 .رادیویي براي این مردمان تهیه گردد
اي را محض نمونه از میان هزاران نامه شنوندگان  ذیالً نامه 

 :كنیم هاي رادیویي نقل قول مي برنامه
امیدورام كه روز . هاي گرم و صادقانه مرا بپذیرید سالم" 

یعني خداوند  بار، دهنده این دنیاي شرارت بازگشت یگانه نجات
آرزویم این است كه . عیسي مسیح هر چه زودتر فرا برسد

. بتوانم همه شما را كه مرا در رشد ایمانم كمك كردید، ببینم
دانید كه چقدر  نمي. نامه شما و پاسخ سإاالتم را دریافت كردم

با ... كنم خدا را براي وجودتان شكر مي. خوشحال شدم
دارم و  رستگاري قدم بر ميراهنمانییهاي شما، من در طریق 

 ."مان همیشه ادامه بیابد امیدوارم رابطه
به كسي كه : "گویم كنان مي ام شوخي من به دوستان ایراني 

: گویند در جواب مي" گویند؟ كند، چه مي به دو زبان صحبت مي
به كسي كه به سه : "پرسم بعد مي." فالن شخص دو زبانه است"

دوستان پس از اندكي تفكر " ند؟گوی كند، چه مي زبان صحبت مي
اگر كسي فقط : "پرسم بعد مي." زبانه است طرؾ سه: "گویند مي

گوید  طرؾ یا مي" گویند؟ یك زبان بلد باشد، به او چه مي
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گویم كه طرؾ  من در جواب مي. دانم گوید نمي زبانه یا مي تك
 !حتماً آمریكایي است

مردم فكر خندند چرا كه در آمریكا اكثر  حتماً همه مي 
فقط . كنند كه انگلیسي تنها زباني است كه انسان باید بداند مي

اند، دو یا سه یا چهار یا پنج  كساني كه از كشورهاي دیگر آمده
این امكان . كنند دانند و همه را هم بخوبي صحبت مي زبان مي

ؼیر از زبان  وجود دارد كه انسان بشارت عیسي را به زباني به

عنوان یگانه راه رستگاري  و عیسي را بهمادري خود بشنود 
اما معموالً زبان مادري زبان احساسات و درك روحانيِ . بپذیرد

آیا نباید هر شخصي در دنیا، خاصه در ایران، این . انسان است
امكان را داشته باشد كه بشارت عیسي را به زبان مادري خود 

گر عالوه بشنود؟ شاید خدا بتواند از آگاهي شما از زبانهاي دی
بر فارسي استفاده كند تا در مورد خداوند عیسي مسیح شهادت 

 .دهید
 
كنم تا از خدا بخواهید كه  خواننده گرامي، از شما دعوت مي 

به سایتي كه . بار یكي از این گروهها را در قلب شما قرار دهد
در این فصل ارائه دادیم مراجعه كنید یا از دوستي بخواهید كه 

توانید عكسي از مردم  در آنجا مي. ایتان انجام دهداین كار را بر
این گروه و درخواستهاي دعا و اطالعات بیشتري دریافت 

شاید بعدها . آنگاه براي نجاتشان بطور مرتب دعا كنید. دارید
اشخاص و كلیساها و حتي میسیونرهایي را بیابید كه براي 

 .همین گروه قومي در قلب خود بار دارند
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 11فصل 
 

ام  توانم به دوستان ایراني چگونه مي
 شهادت دهم؟

 
مطمئن نبودم كه این فصل را در ترجمه فارسي این كتاب  

اما از آنجا كه بسیاري از شما دوستان . قرار دهم یا نه
دارند و مایلند به  زبان دارند كه ایرانیان را دوست مي انگلیسي

. بگذارم ایشان شهادت دهند، بر آن شدم تا این فصل را باقي
بروید  www.farsinet.com/persiansinbible سایت توانید به مي

زبان خود  و متن انگلیسي این كتاب را براي دوست انگلیسي
توانید مستقیماً براي من به نشانيِ  كپي كنید یا مي
allyn@gmail.com  بخواهید تا این فصل یا ایمیل بفرستید و

خوشحال خواهد شد . تمام كتاب را برایتان به انگلیسي بفرستم
كه این كار را برایتان از طریق اینترنت یا بوسیله پست انجام 

 .دهم
شهادت دادن به مردمي از فرهنگ دیگر در مورد مسیح،  

دوست ایراني . مشكالتي دارد كه یكي از آنها مسؤله زبان است
تواند براحتي  ست انگلیسي صحبت كند، اما آیا ميشما ممكن ا

هاي  هاي مسیحي و ترجمه انگلیسي بخواند؟ خوشبختانه كتاب
ایرانیها : توجه. )مقدس به فارسي منتشر شده است مختلؾ كتاب

 نامند، اما ما در زبان انگلیسي آن را  زبان خود را فارسي مي
Persianین نشریات بعضي از مإسسات هستند كه ا.( خوانیم مي

توانند منابع خوبي براي شهادت به  فروشند و آنها مي را مي
در ذیل پاسخ برخي از سإاالتي كه . تان باشند دوستان ایراني

ممكن است داشته باشید، همراه با اطالعاتي در مورد مإسسات 
 .شود فوق عرضه مي
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توانم مطالب و نشریات مناسب به  از كجا مي -الف
 ارسي براي اهدا به یك دوست بیابم؟زبان انگلیسي یا ف

به نشاني   .Multi-Language Media Incمإسسه( الؾ 
www.multilanguage.com مقدس و  هاي مسیحي و كتاب كتاب

مقدس و چندین نوار ویدئویي از جمله فیلم  جزواتي از كتاب
كتاب براي درك اسالم و  ٕ٘بیش از . فروشد عیسي را مي

. شهادت دادن به مسلمانان به زبان انگلیسي موجود است
. شود زبان، از جمله فارسي عرضه مي ٘ٗنشریاتي به حدود 

زبان  ٖٓٓزبان و فیلم عیسي به  9ٓمقدس به  ترجمه كتاب
توانید از طریق پست عادي نیز  با مإسسه زیر مي. موجود است
 :نشاني این مإسسه  به این شرح است. تماس بگیرید

P.O. Box 301 
Ephrata, PA 17522, USA 

Phone:  +1-717-738 0582 

 
این انجمن به : المللي ایرانیان مسیحي انجمن بین( ب 

كند تا در سایر كشورها اجازه اقامت  اني كمك ميپناهندگان ایر
اولي از جفاي مسیحیان و سایر  بگیرند و اطالعات دست

نشاني پستي این انجمن به . گروهها در ایران در دسترس دارد
 :این شرح است

I.C.I 
P.O. Box 25607 

Colorado Springs, CO 80936, USA 
Phone:  +1-719-596-0010. 

از كتاب و  یفهرست: جهانی فارسی زبانمإسسه خدمات 
نشاني ایمل این مإسسه به . مطالب مسیحي در اختیار دارد

 :شرح زیر است
Persian World Outreach Inc. 
Email: Pwo1998@gmail.com 

Web: www.persianwo.org 
 
 

زبان كه نامشان در سایت  بعضي از كلیساهاي فارسي( ج 
www.farsinet.com  مقدس یا عهدجدید به فارسي  آمده، كتاب
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همچنین . دهند رایگان در اختیار عالقمندان قرار مي  را به
توانید در سایت  مقدس را مي ترجمه تفسیري كتاب

 www.ibs.org/bibles/farsi بیابید و بخشهایي از آن را كپي و
 .چاپ كنید

هاي مفید  توانید عهدجدید یا فیلم عیسي یا كتاب مي( د 
عنوان هدیه كریسمس به دوست خود اهدا كنید تا  مسیحي را به

 .ندمعناي واقعي این رویداد را توضیح درك كن

مقدس كتابي  كنند كه كتاب بسیاري از ایرانیان فكر مي( ه 
ایرانیان در "اگر مطالبي را كه از كتاب . است ؼربي

اید با آنان در میان بگذارید، نظیر  فرا گرفته" مقدس كتاب
اطالعاتي از پادشاهان بزرگشان همچون كورش و داریوش، 

شان را  كنجكاويشاید این . قطعاً باعث تعجبشان خواهید شد
مقدس را كه به این  جلب كند و مایل شوند این این بخشهاي كتاب

 .كنند، بخوانند پادشاهان ایراني اشاره مي
 

 خود را به كدام كلیسا ببرم؟ دوست ایراني -ب
شما مایل باشد، او را به كلیساي  اگر دوست ایراني( الؾ 

ؼیرعادي گرچه جلسه ممكن است براي دوستتان . خودتان ببرید
و متفاوت باشد، اما شاید نحوه پرستش و سرود خواندن و 

اش  موعظه كالم و شادي و روحیه دوستانه مسیحیان كجكاوي
پس از جلسه كلیسایي، از او بپرسید كه از چه . را جلب كند

ها را نفهمیده و از  بپرسید كدام قسمت. چیزي خوشش آمده است
 .چه چیزهایي خوشش نیامده است

زبان در ایاالت متحده و  مشاركت فارسي ٕٗاكنون  هم( ب 
. بیابیدت زیر توانید در سای شان را مي كانادا هست كه اسامي

كنید،  زبان زندگي مي اگر در نزدیكي یكي از كلیساهاي فارسي
او حتماً تعجب خواهد . دوستتان را به یكي از این جلسات ببرید

نش به مسیح روي كرد از اینكه ببیند چنین تعدادي از هموطنا
سایت . گروه وجود دارد ٕٓفقط در كالیفرنیا حدود . اند آورده

زبان در اروپا، تایلند،  فوق حاوي نام و نشاني كلیساهاي فارسي
باشد كه ایرانیان به آنها  كره، استرالیا، و سایر نقاط جهان مي

 arsinet.com/icc/www.f. اند مهاجرت كرده
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توانم با اعتقادات ایرانیان مسلمان آشنا  چگونه مي (ج
 شوم؟

های رادیویی به فارسی در سایت زیر موجود  برنامه(ج 
در سایت  ٕٙٓٓدر آگوست  www.radioneda.com. باشد می

www.radiomojdeh.com  برنامه بیست و چهار ساعته بمدت
ای  برنامه ماهواره. باشد روز برنامه مختلؾ موجود می 7

باشد که شامل موزیک،  هم آماده می ٕٙٓٓفارسی در دسامبر 
توانید در سایتهای  باشد که می ها می پیؽام، و سایر برنامه

ranchurch.comwww.i  وwww.kalamekhoda.com  نگاه
 .کنید

هایي كه  توانید از سایت هاي مربوط به اسالم را مي كتاب 
باشند؛  اكثر ایرانیها شیعي مذهب مي. قبالً معرفي شد، تهیه كنید

ها اختالؾ  شیعیان در خصوص جانشین پیامبر اسالم با سني
دوست ایراني شما ممكن است مسلماني معتقد باشد، . ظر دارندن

. یا مسلماني صوري كه هیچ اطالعي هم از مذهب خود ندارد
كانون اعتقادات اسالمي استوار است بر انجام كارهاي نیك 

منظور كسب رستگاري از خدا، بجاي توكل ساده به خدا كه  به
 .نجات را از طریق عیسي مسیح مهیا كرده است

 

چگونه به سؤاالت دوستم در مورد مسیحیت پاسخ  (د
 دهم؟

چرا شما سه خدا دارید؟ چطور ممكن است كه خدا پسري  
داشته باشد؟ مگر عیسي فقط یك پیامبر نبود؟ چگونه ممكن است 
كه انسان فقط محض ایمان نجات یابد؟ چطور ممكن است خدا 

آسماني اجازه بدهد كه پیامبري مقدس مصلوب شود؟ آیا كتاب 
شما تحریؾ نشده است؟ آیا قرآن جایگزین آن نگردیده است؟ 
چرا مسیحیان طي جنگهاي صلیبي با مسلمانان جنگیدند و آنان 
را كشتند؟ اورشلیم متعلق به كیست؟ اینها سإاالتي است كه 

 .ممكن است از دوست مسلمان خود بشنوید
منبعي است عالي براي   islam.org-ww.answeringwسایت

هرگز اجازه . كسب پاسخ به این دست از سإاالِت دوستانتان
به یاد داشته . ندهید كه ارتباطتان تبدیل به بحث و جدل گردد
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باشید كه دوست ایراني شما نیز ممكن است خود را موظؾ 
اش  وقتي كنجكاوي. اش دفاع كند بداند كه از اعتقادات اسالمي

هایي به فارسي یا  تبدیل به اعتراض شد، بهتر است كتاب
انگلیسي در اختیار او قرار دهید یا او را با یكي از سایتها آشنا 

شاید با خواندن یك كتاب یا . كنید تا پاسخ خود را در آنها بیابد
دریافت اطالعات از یك سایت، نسبت به انجیل حالتي پذیراتر 

 .بیابد

 

انم شهادت ایرانیاني را كه مسیحي تو از كجا مي (ه
 اند، بدست آورم؟ شده

پیش از آنكه در خصوص ایرانیاني كه به مسیح روي ( الؾ 
شهادت ! اند شهادت دهید، نخست خود را در آینه بنگرید آورده

تان  اي نافذتر باشد براي هدایت دوست ایراني تواند وسیله شما مي
 .بسوي مسیح

نامه كتبي  شهادت www.farsinet.com/dibaj سایت( ب 
دیباج بخاطر ایمانش به عیسي مسیح، . مهدي دیباج را دارد

در  99ٖٔهشت سال در حبس بود و سرانجام در دسامبر 
پس از . او رسماً محكوم به ارتداد گردید. ساري محاكمه شد

م شناخته شد، موقتاً آزاد گردید، اما چند آنكه توسط دادگاه محكو
(. این كتاب مراجعه كنید ٘ٔبه فصل )ماه بعد به شهادت رسید 

هاي مهدي دیباج پیش از شهادتش  چندین نوار كاست از موعظه
یت توانید از سا موجود است و آنها را مي

www.persianwo.org هیه كنیدت. 
هاي زنده ایرانیاِن مسیحي را بشنوید،  اگر مایلید شهادت( ج 

دوست خود را به یك كلیساي ایراني یا یك كنفرانس ایراني 
ایمانداران ایراني با ایمانداران آمریكایي فرق . مقدس ببرید كتاب
نیازي نیست كه ایشان را مجبور كنید كه در مقابل كلیسا . دارند

اي در مورد نحوه تجاتشان توسط  یقهدق یا یك گروه، شهادتي نیم
هنگام پذیرش عیسي مسیح چنان  اكثر ایرانیان به. مسیح بدهند

از اینرو، . توانند خود را كنترل كنند شور و شعفي دارند كه نمي
شهادت ایشان ممكن است پانزده یا بیست دقیقه یا حتي بیشتر هم 

 .طول بكشد
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 ي پیدا كنم؟توانم سرودهاي مسیحي ایران از كجا مي -و
بر خالؾ دین اسالم كه فاقد سرودهاي پرستشي است،  

ها و سرودهاي عبادتي  مسیحیت ایراني از انواع موسیقي
فهرستي از  www.persianwo.org سایت. باشد برخوردار مي

توان از  موسیقي و نیز سرودهاي مسیحي تدارك دیده كه مي
بسیاري از ایرانیان مسیحي هستند كه . نت كپي كرداینتر

كار  استعداد موسیقي خود را براي خداوند عیسي مسیح به
 .برند مي
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 18فصل 
 

ایرانیان امروز در كدام كشورها زندگي 
 كنند؟ مي

 
بسیار دشوار است كه رقم دقیقي از ایرانیاني ارائه دهیم كه  

از ایشان بطور  اي عده. كنند در خارج از ایران زندگي مي
برند و از شمار آنان  ؼیرقانوني در كشورهاي مختلؾ بسر مي

بعضي نیز جزو گروههاي قومي . اطالعي در دست نیست
ام  بااینحال، بهترین آماري را كه توانسته. اند حساب آمده دیگر به

 .كنم بدست آورم، در اینجا ذكر مي
نتشر ساخته المللي مسیحیان ایراني م آمار زیر را انجمن بین 

 :است
 

 (1778)پراكندگان ایراني در ایاالت متحده 

 جمعیت ایرانی بعضی از ایالتهای آمریکا

 0ٓٓٓٓ٘٘ آنجلس و كالیفرنیاي جنوبي لوس

 0ٕٓٓٓٓٓ منطقه بِي و كالیفرنیاي شمالي

شامل مریلند و )سي .منطقه واشینگتن دي
 (ویرجینیا

ٕٔٓ0ٓٓٓ 

 0ٓٓٓٓٓٔ تکزاس

 0ٖٓٓٓ٘ هوستن

 0ٕٓٓٓٓ داالس

 0ٓٓٓ٘ٗ سایر نقاط تکزاس

 8ٓ0ٓٓٓ نیویورك و اطراؾ

 0ٕٓٓٓٓ شیكاگو

 8ٓ0ٕٓٓٓ (×)مقیم در مناطق دیگر 
 153555555 جمع
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. ایرانیان مقیم آمریكا به مشاؼل صنعتي و اداري مشؽولند 
هاي كامپیوتري  در شمال كالیفرنیا، ایرانیان بیشتر درحرفه

بسیاري در كالیفرنیاي جنوبي در امور مشؽول به كارند، و 
همچنین بسیاري از ایرانیان . فروش و مواد مصرفي مشؽولند

داراي مشاؼلي نظیر وكالت، طبابت، دندانپزشكي، و مهندسي 
 .هیچ آماري بر حسب شؽل و پیشه در دست نیست. باشند مي

در این گروه، شهرهایي كه داراي جمعیتي ایراني ( ×) 

باشد، عبارتند از ِدْنِور، سیاتل، پورتلند  نفر مي ٓٓٓٗباالتر از 
 .، آتالنتا، دیترویت، و اوكالهماسیتي(آِرگن)
 

 شناختي ایرانیان مقیم ایاالت متحده برآورد جمعیت
 بندي ایاالت متحده بر حسب نوع ویزا تقسیم
 پس از انقالب اسالمي پیش از انقالب اسالمي نوع ویزا

 0ٓٓٓ٘ 7٘0ٓٓٓ دانشجو

و  مهاجرین
 هایشان خانواده

ٔ7٘0ٓٓٓ ٔ0ٕ8ٓ0ٓٓٓ 

مهاجر و ) (×)پناهنده 
 (توریست

٘ٓ0ٓٓٓ 

 0ٓٓٓٓٔ  بدون ویزاي مشخص

 0ٓٓٓ٘  ویزاي توریستي
 153555555 2555555 جمع

 
نفر  ٓٓٓٗ-ٖٓٓٓدادگاه دولتي ایاالت متحده ساالنه ( ×)

 .پذیرد عنوان پناهنده مي ایراني را به
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 ایاالت متحده بر حسب زمینه مذهبيبندي  تقسیم
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 درصد از کل تعداد مذهب

 ٓٔ 0ٖٓٓٓ٘ٔ مسیحی

 ٓٔ 0ٖٓٓٓ٘ٔ بهایي

مهاجر و ) یهودي
 (توریست

٘ 

 7٘ 0ٕٓٔ0٘ٓٓٔ مسلمان

 نامعلوم نامعلوم زرتشی
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 (1777)پراگندگان ایراني در سراسر جهان 

 

 جمعیت کشور # جمعیت کشور #

 0ٖٓٓٓٓ لبنان 8ٔ 0ٕٓٓٓٓ افؽانستان ٔ

 0ٓٓٓٙ نروژ 9ٔ 0ٖ٘ٓٓ٘ استرالیا ٕ

 0ٓٓٓٓٗٔ پاكستان ٕٓ 0ٓٓٓ٘ٔ اتریش ٖ

 0ٖٓٓٓٓ فیلیپین، كره و ژاپن ٕٔ 80ٓٓٓ بلژیك ٗ

 0ٓٓٓٓٔ آفریقاي جنوبي ٕٕ 0ٕٓٓٓٓٔ كانادا ٘

 0ٓٓٓ٘ٔ اسپانیا و پرتؽال ٖٕ 0ٓٓٓٓٔ چین ٙ

 0ٕٓٓٓٓ سوئد ٕٗ 0ٓٓٓ٘ قبرس 7

 0ٓٓٓٓ٘ سوریه ٕ٘ 0ٓٓٓٓٔ دانمارك 8

اروپاي  9
 شرقي

 0ٓٓٓٓٔ هلند ٕٙ 0ٖٓٓٓٓ

هاي مستقل  دولت 7ٕ 0ٕٓٓٓ فنالند ٓٔ
 المنافع مشترك

ٙٓ0ٓٓٓ 

 8ٓٓ0ٓٓٓ تركیه 8ٕ 0ٕٓٓٓٙ فرانسه ٔٔ

امارات متحده عربي،  9ٕ 0ٓٓٓٓٔٔ آلمان ٕٔ
بحرین، و سایر 
 كشورهاي خلیج

ٖ٘ٓ0ٓٓٓ 

 8ٓ0ٓٓٓ كبیربریتانیاي  ٖٓ 0ٕٓٓٓٓ یونان ٖٔ

0ٖ٘ٓ0ٓٓٔ ایاالت متحده آمریكا ٖٔ 0ٓٓٓٓٙ هندوستان ٗٔ
ٓ 

آمریكاي مركزي و  ٕٖ 0ٕٓٓٓٓ٘ عراق ٘ٔ
جنوبي و سایر نقاط 

 جهان

ٖٓ0ٓٓٓ 

    0ٖٓٓٓٓ اسرائیل ٙٔ

35712555 جمع کل  0ٓٓٓٓٓٔ كویت 7ٔ
5 
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زاده صحبت  گرچه ما دائماً درباره مسیحیاِن مسلمان 
اند كه بخاطر آزارهاي  پیروان سایر ادیان نیز بودهایم، اما  كرده

تعداد تخمیني پراكندگان ادیان . اند مذهبي از ایران گریخته
 :باشد مختلؾ در اثر آزارهاي مذهبي بشرح زیر مي

 
 

 سبب آزارهاي مذهبي ایرانیان پراكنده به

 آمار جمعیت مذهب

 0ٕٓٓٓٓٓ ها بهایي

مإمنین چه مسیحیان ظاهري، چه )ارمنیان 
 (واقعي

ٔٓٓ0ٓٓٓ 

چه مسیحیان ظاهري، چه مإمنین )آسوریان 
 (واقعي

ٖٓ0ٓٓٓ 

 0ٖٓٓٓٓ یهودیان

 0ٓٓٓٓٔ هاي ؼیرمسلمان زرتشتیان و سایر اقلیت

 0ٖٓٓٓٔ اند مسلماناني كه به مسیحیت گرویده

 0ٕٓٓٓ٘ ها، و سایر مسلمانان مسلمانان سني، صوفي

 نفر 4585555 جمع

 
از ایرانیان پراكنده در سال  09ٕٔ0ٖ٘ٓٓاگر تعداد تخمیني  

كنیم كه  مقایسه كنیم، مشاهده مي 80ٓٓٓٓٗرا با رقم  999ٔ
علت آزارهاي مذهبي وارده  از ایرانیان مهاجر، به% ٓٔحدود 

یا ترس از بروز آزار در صورت بازگشت به وطن، از ایران 
 .اند گریخته
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 :اطالعات جالب در باره ایران
جمعیت ایران در " المعارؾ مسیحیان جهان دائره"بر اساس  

این % ٖٙ. نفر بوده است 707ٕٓ0ٓٓٓٙ، حدود ٕٓٓٓسال 
شهرنشین % ٕٙدهند، و  سال تشكیل مي ٘ٔتعداد را افراد زیر 

% ٘ٙو براي زنان % 78نرخ باسوادي براي مردان . اند بوده
ها، پناهنده از سایر كشور 0ٓٓٓ0ٕٓٓٓبیش از . بوده است

 .كنند خصوصاً از افؽانستان، در ایران زندگي مي

مردم ایران % 9ٙالمعارؾ آمده كه  در همین دائره 
مسیحي % ٓ/٘بهایي، و % ٓ/٘زرتشتي، % ٖمسلمانند، 

ارمني یا آسوري % 87مسیحي،  0ٖٖٓٓٓٙاز تعداد . باشند مي
 70ٓٓٓٗبوده و بقیة ( عضو كلیساي گریگوري و شرق آشور)

 .باشند ن و كاتولیك مينفر پروتستا
 
 

 باشد نفر مي 5555555شهرهایي كه جمعیتشان بیش از 

 آمار جمعیت شهر

 0ٖٓٓٓٗٙ آبادان

 0ٓٔ80ٓٓٓٔ اهواز

كرمانشاه )باختران 
 (سابق

9ٗ90ٓٓٓ 

 0ٙٗٗ0ٕٓٓٓ اصفهان

 0ٖ780ٕٓٓٓ مشهد

 79٘0ٓٓٓ قم

 0ٖٔٔ0ٓٓٓٔ شیراز

  0ٕٙٗ0ٓٓٓٔ تبریز

 70ٖ8ٓ0ٓٓٓ تهران
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 17فصل 
 

راهنماي معلمین مدرسه یكشنبه و 
 گروههاي كوچك

 
 معلم یا شبان عزیز،

هاي زیر به اندازه كافي مطلب هست تا بر اساس  در فصل 
 :اي براي سه ماه تدارك ببینید شده، برنامه راهنمایي عرضه

یك سلسله سلطنتي پا به عرصه وجود  ٔفصل  – ٔدرس 
 گذارد مي

 آید دانیال بر سرگشتگي فرهنگي ؼالب مي ٕفصل  – ٕدرس 
 پیشگوییهاي دانیال: گذر از رإیا به تاریخ ٖفصل  – ٖدرس 
 ترین كتاب تاریخ دنیا دقیق ٗفصل  – ٗدرس 
 دعاهایي نیرومند از پارس ٘فصل  – ٘درس 
مقدس  چگونه پنج پادشاه ایران وارد كتاب ٙفصل  – ٙدرس 

 گردیدند؟
 استر ملكه پارسي 7فصل  – 7درس 
پادشاهان پارس عزرا و نحمیا را به  8فصل  – 8درس 

 فرستند اورشلیم مي
 باشد؟ چرا عیالم اینقدر مهم مي 9فصل  – 9درس 
میسیونرهاي : اثرات گسترده پنطیكاستٓٔفصل  -ٓٔدرس 

 ایراني در آسیا
هاي مربوط  نقش استراتژیك ایران در نبوتٔٔفصل  -ٔٔدرس 

 به آینده
مقدس به كمك فرهنگ  درك رسوم كتابٕٔفصل  -ٕٔدرس 
 ایراني
 انداز فرهنگ ایراني كریسمس از چشم ٖفصل  -ٖٔدرس 

كنید كه مطالب فوق براي یك درس كافي  اگر فكر مي 
اگر الزم . هاي اضافي استفاده كنید توانید از فصل نیست، مي
هاي اضافي را جایگزین  توانید هر یك از فصل دیدید، مي
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ي فوق نمایید و به شاگردان خود نشان دهید كه خدا ها فصل
چگونه در میان ایرانیان كار كرده است و چگونه در زمان 

را  ٘توجه داشته باشید كه بخش عمده فصل . كند حاضر كار مي
 .زبان ام به دعاهاي مختلؾ براي دنیاي فارسي اختصاص داده

هاي متنوعي  براي رهبران گروههاي كوچك، موضوع 
پیشنهاد من این است كه . بحث و تبادل نظر وجود دارد براي

استفاده كنید كه محتواي  ٖٔتا  ٔهاي  نصؾ مطالب را از فصل

توانید  تان را مي چندین بحِث گروهي. مقدسي دارد كتاب
اختصاص دهید به آنچه كه امروز در میان ایرانیان روي 

ستفاده هاي دیگر ا توانید از فصل دهد و براي این امر، مي مي
را " تر كاوشي عمیق"و " كاربرد شخصي"حتماً بخشهاي . كنید

 .كار ببرید به
مقدس كه در این كتاب مورد استفاده قرار  هاي كتاب آیه 

هاي  اما حتماً از ترجمه. باشد گرفته، از ترجمه قدیمي فارسي مي
 .امروزي نیز در كالس استفاده كنید

تر  با درك عمیق دعاي من این است كه شما و شاگردانتان 
مقدس  زبانان آنگونه كه در كتاب كار خدا از طریق فارسي

عالوه، امید من این است كه  به. آشكار شده، شادي و وجد نمایید
تشویق شوید تا با شور و حرارت بیشتري براي كاري كه خدا 
در آینده خودتان و ایران، و ایرانیاِن سراسر جهان انجام خواهد 

 .داد، دعا كنید
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 25فصل 
 

 سخني از نویسنده كتاب
 

 زبان، خواننده عزیز فارسي
مقدس در آن  هنگام مطالعه این كتاب و آیاتي كه از كتاب به 

نقل شده، آیا مالحظه كردید كه خدا ایرانیان مختلفي را آماده 
خاطر دارید كه خدا  ساخت تا او را شخصاً بشناسند؟ آیا به

یاد دارید كه چگونه استر در  بهنام فرا خواند؟ آیا  كورش را به
به " براي چنین زماني"شرایطي ؼیر عادي انتخاب شد تا 

ناپذیر را كه  خاطر دارید دانیاِل سازش سلطنت برسد؟ آیا به
چگونه در دل خود قصد نمود تا خود را نجس نسازد، بلكه 

 خداي زنده را خدمت نماید؟
براي . ناسیداي شخصي بش گونه توانید خدا را به شما نیز مي 

پارتیان، )یك لحظه، خود را به جاي آن ایرانیان دیندار بگذارید 
كه پس از مرگ و قیام عیسي در اورشلیم ( مادیان، و عیالمیان

فرماید كه پطرس  مي ٖٙو  ٖٕ-ٕٕ: ٕاعمال . بردند بسر مي
اي مردان اسرائیلي، این سخنان را ": ایستاد و به جماعت گفت

مردي كه نزد شما از جانب خدا عیسي ناصري، . بشنوید
مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتي كه خدا در میان شما از 

دانید، این شخص چون بر  او صادر گردانید، چنانكه خود مي
حسب اراده مستحكم و پیشداني خدا تسلیم شد، شما به دست 

پس جمیع خاندان اسرائیل . گناهكاران بر صلیب كشیده، كشتید
د كه خدا همین عیسي را كه شما مصلوب كردید، یقینًا بدانن

 ."خداوند و مسیح ساخته است
سه هزار نفر در آن روز به گناهان خود ملزم شدند و  

آنان این حقیقت . پرسیدند كه چه باید بكنند تا نجات یابند

ذكر شده، درك كردند كه  ٖٕ: ٙمقدس را كه در رومیان  كتاب
وت است، اما نعمت خدا حیات زیرا كه مزد گناه م": فرماید مي

ایشان از عیسي مسیح  ."جاوداني در خداوند ما عیسي مسیح
بله، عیسي مصلوب . دهنده و خداوندشان گردد خواستند تا نجات
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. شد و جریمه گناهان ایشان و ما را پرداخت، و باز زنده شد
در آن روز، . ایشان به گفتار پطرس ایمان آوردند و توبه كردند

اي شخصي شناختند و  گونه ایرانیان خدا را به بسیاري از
عنوان مسیحیان برخوردار از تولد تازه، به ایران باز گشتند  به

 .تا بشارت انجیل را اعالم كنند
، شما نیز ٕٔاكنون، پس از گذشت سالها، در این قرن  

توانید این خداوند را بخوانید و از او درخواست نمایید تا  مي

تنها كاري كه براي دریافت . د و نجات یابیدگناهانتان را ببخش
آمرزش گناهان و اطمینان از حیات جاوداني باید انجام دهید، 
این است كه از عیسي مسیح سپاسگزاري نمایید، سپاسگزاري 
براي اینكه براي شما بر روي صلیب مرد و جریمه گناهانتان 

ود دهنده خ عنوان نجات را پرداخت، و سپس با ایمان او را به
اید، پس شما نیز خدا را  اید؟ اگر كرده آیا این كار كرده. بپذیرید

عنوان خداوند خود  آیا او را به. شناسید اي شخصي مي گونه به
اید؟ فراموش نكنید كه استر و دانیال و آن ایرانیاِن  پذیرفته

آیا جرأت . اي زنده داشتند مسیحيِ قرن اول، با خدا رابطه
 ن باشید؟اید كه مانند آنا كرده

آرزوي من این است كه تمام كساني كه این كتاب را  
خوانند، مانند آن مردمان ایمانداري باشند كه در ایران  مي

اگر مایلید اطالعات بیشتري در خصوص . كردند زندگي مي
شناخت شخصي خدا داشته باشید، لطفاً با من با نشاني یا سایتي 

 .كه در مقدمه آمده است، تماس بگیرید
 

 لن هانتزینگرا
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 ٕٔفصل 
 

 
 نامهای ایرانی که در کتاب چندین بار استفاده شده

 
 

 Name نام

پارس، فارس، فارسیان، پارسها، 
 :و پارتها

بار در دوم تواریخ ایام،  ٖٖ    
 عزرا، استر،

 نحمیا، دانیال ، و حزقیال

Persia and 
Persians: 
33 times Second 
Chronicles, Ezra, 
Esther, Nehemiah, 
Daniel, and Ezekiel 

 :کوروش
دوم تواریخ ایام، بار در  9ٔ

عزرا، استر، نحمیا، دانیال، 
 اشعیا، و حزقیال

Cyrus: 
19 times in Second 
Chronicles, Ezra, 
Esther, Nehemiah, 
Daniel, Isaiah and 
Ezekiel 

 :داریوش

بار در عزرا، نحمیا، حجی،  ٘ٔ
 ،زکریا

 دانیالبار در  ٓٔ

Darius: 

15 times Ezra, 
Nehemiah, Haggai, 
and Zechariah 
another 10 times in 
Daniel 

 :اخشورش-خشایارشا
عزرا، استر، دانیال، بار در  ٕٔ
 نحمیاو 

Ahasureus-Xerxes: 
12 times in Daniel 
Ezra, Esther, and 
Nehemiah 

 :اردشیر-ارتحشستا
 بار در عزرا و نحمیا ٖٔ

Artaxerxes: 

13 times in Ezra and 
Nehemiah 
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، (عیالمیان)، ایالم (ایالم)ایالم 
 (:عیالمی) ایالم
پیدایش، اول تواریخ بار در  9ٕ

ایام، عزرا، نحمیا، اشعیا، ارمیا، 
 و دانیال حزقیال

Elam and Elamites: 
29 times in Genesis, 
First Chronicles, 
Ezra, Nehemiah, 
Daniel, Isaiah, 
Jeremiah, Ezekiel 
and Daniel 

 :مادیان –ماد -مادها-مادی
بار در دوم پادشاهان، عزرا،  ٗٔ

استر، اشعیا، ارمیا، دانیال، و 
 عمال رسوالنا

Medes: 
14 times, Second 
Kings, Ezra, Esther, 
Isaiah, Jeremiah 
Daniel and Acts 

 :پارتها
 بار در اعمال رسوالن ٔ

Parthian: 
1 time in Acts 

 :استر

 (نام یهودی او هدسه بود)
 بار در استر 54

Esther: 
(her Jewish name 
was Hadassah) 
54 times in Esther 

 (:شوش)-شوشن
 بار در استر و دانیال 9ٗ

Shushan (Susa): 
49 times in Esther 
and Daniel 

 (:اکباتان، همدان)احمتا 

 بار در عزرا ٔ

Achmetha 
(Ecbatana, 
Hamadan): 
1 time in Ezra 

 ":مجوسیان از شرق"

 بار در متیٔ

“wise men from the 
East”: 
1 time in Matthew 
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A  

 

 

 Personal-شخصی يادداشت

Note 

 Personal Prayer-دعا شخصی
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