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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ :اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻓﺮدا
ﻳﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﻣﺸﻮش و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮرم ﻓﺎﺟـﻌـﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﻴﺎ در ﻧﻴﻮﻳﻮرک و ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن
ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺷﻴﻨﮕﺘﻦ دی .ﺳﯽ اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

از ﻳﮏ زن ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ وﺣﺸﺘﻨﺎک در زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻳﻢ؟

-۲

ﭼﻨﺪ ﻗﺪم در ﭘﻠﮑﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﻧﻴﺮوی ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﻗﺒﻴﻞ زﻟﺰﻟﻪ ،ﮔﺮدﺑﺎد ،و ﺳﻴﻞ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐـﻪ زﻧـﺪﮔـﯽ ﻫـﺎ را از ﺑـﻴـﻦ

-۳

رازﮔﺎﻫﺎن

اﺣﺴﺎﺳﯽ را در درون ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﻴﺰد؟

-۳

آﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻳﺎدی در زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن ﻧﺪارﻳﻢ؟

ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﯽ ﻓﺎﺟﻌـﻪ آﻣـﻴـﺰ ﭼـﻪ

در زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪه ام و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑـﺰرﮔـﯽ در زﻧـﺪﮔـﻴـﻢ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻴﻘﴼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻢ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫـﺎی ﺑﺴـﻴـﺎر

-۴

اﺧﺒﺎر

ﺷﻌﺮی از ﻳﮏ ﻋﺎﺷﻖ

ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻬﺘﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرک را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزادی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺷﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ.

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﺑﺮ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺮاﺳﺘﯽ وﻗﺘﯽ از ﻓﺮدای ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﺻـﻮرت ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑـﮑـﺪام ﺟـﻬـﺖ
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ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ؟

زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

”از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳـﭙـﺎﺳـﮕـﺰاری

ﮔﺮدﺁورﻧﺪﻩ :ﻧﺎهﻴﺪ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آراﻣﺶ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
دﻟﻬﺎ و اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﻳﺎت  ۶ﺗﺎ ۷
ﻧﺎﻗﻮس

ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

Bell

From a Christian Woman

ﺳﺨﻨﯽ از ﻳﮏ زن ﻣﺴﻴﺤﯽ
هﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤ ﺲ ﮐ ﺎرت
ﺗﺒﺮﻳﮏ هﺎﻳﯽ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ و اﻃ ﺮاف درﺧ ﺖ ﮐ ﺮﻳﺴ ﻤ ﺲ و
ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ را ﻣﯽ ﭘ ﻮﺷ ﺎﻧ ﺪ .ه ﻤ ﻪ ﺁﻧ ﻬ ﺎ
ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣ ﻴ ﺰ و ﺁرزوی
ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪی هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻋ ﺠﻠ ﻪ
ﭘﺎﮐﺖ هﺎ را ﺑ ﺎز ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻴ ﻢ و از اﻳ ﻦ ﮐ ﻪ
دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺎد ﻣﺎ هﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﺑﺴ ﻴ ﺎر ﺧ ﻮﺷ ﺤ ﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
در ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﺳﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ ﮔ ﺬﺷ ﺖ ﺗ ﻤ ﺎم
ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺒﺮﻳﮏ را در ﺳ ﺒ ﺪی ﮔ ﺬاﺷ ﺘ ﻪ و
در ﮔ ﻮﺷ ﻪ ای ﻗ ﺮار دادﻩ .ﻣ ﺪﺗ ﯽ ﻗ ﺒ ﻞ ﺑ ﻪ

ﺳﺮاغ ﺁن ﺳﺒﺪ رﻓﺘﻢ ،ﺗ ﻤ ﺎم ﮐ ﺎرﺗ ﻬ ﺎ را ﺑ ﺎز
ﮐﺮدﻩ و دوﺑﺎرﻩ ﺁﻧ ﻬ ﺎ را ﻣ ﺮور ﮐ ﺮدم .ﻳ ﺎد
دوﺳﺘﺎن ﻣﺪﺗﯽ اﻓﮑﺎرم را ﺑﻪ ﺧ ﻮد ﻣﺸ ﻐ ﻮل
ﮐﺮد .از ﺁن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓ ﺘ ﻢ ﮐ ﻪ
هﺮ هﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﮐ ﺎرت را اﻧ ﺘ ﺨ ﺎب ﮐ ﺮدﻩ و
ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺁن در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
اﮐﻨﻮن اﻳﻦ دﻋﺎهﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎره ﺎ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗ ﻮاﻧﺴ ﺘ ﻢ ﺑ ﻴ ﺎد
دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐ ﻨ ﻢ ﺑﺴ ﻴ ﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل هﺴﺘﻢ.
ﺣﺎل در درون ﺧﻮد ﺷﺎدی ﺧﺎﺻﯽ را
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻳﻦ هﻤﺎن ﺷﺎدی و ﻓ ﻴ ﺾ

ﭼﻨﺪ ﻗﺪم در ﭘﻠﮑﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ . . .

ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﻘﻴﻨًﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻴﺰ ﺁن را
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
”هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ روح اﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﮐﻨﻴ ﺪ و
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺪار و ﭘﺸ ﺘ ﮑ ﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑ ﺮای ه ﻤ ﻪ ﻣ ﻘ ﺪﺳ ﻴ ﻦ دﻋ ﺎ
ﮐﻨﻴﺪ” “.اﻓﺴﺴﻴﺎن ﻓﺼﻞ  ۶ﺁﻳﻪ “١٨
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.

ﺗﻴﻢ ﻧﺸﺮﻳﻪ

A Few Steps in Truth . . .
و ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ر ا ﺧـﺮد

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺟﻮاب ﻫـﻤـﮕـﯽ

ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﺮا ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳـﻦ

ﮐﺮده و از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﻢ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ

ﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ او

ﻓﺮﺻﺖ را دادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘـﻦ اﻳـﻦ

را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮس ﻫـﺎ

را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ .و ﺑﺎ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ ﻗـﻮت و

ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﺮا ﺟﻼل ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ

ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧـﻴـﮑـﻪ

ﻗﺪرت از او ﺑـﺪون ﺗـﺮس از اﻳـﻦ

ﮐﻤﮏ روح اﻟﻘﺪس ،راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺗـﻮ،

ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻔﺮ ﺑـﺮوﻳـﻢ ﺑـﺎ

دﻧﻴﺎی ﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺮگ ﺟﺴـﻤـﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ،ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺘﻮ ،و ﭘﻴﺪاﮐﺮدن

ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﺳﻔﺮ را آﻣـﺎده

ﺣﻴﺎت اﺑﺪی ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ.

ﻣﺮﺣﻤﯽ از ﺗﻮ را ﺑﺮای دﻟﻬﺎی دردﻣﻨﺪ

ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻣـﺎن ﺳـﻔـﺮ

ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺣﺪس

ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آورم.

ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﺗـﺮس از ﻣـﺤـﻴـﻂ

زده ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴـﺖ ﻏـﻴـﺮ از

ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻗـﻠـﺒـﻤـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

ﻋﻴـﺴـﯽ ﻣﺴـﻴـﺢ ﮐﺴـﯽ دﻳـﮕـﺮی

زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻳﮏ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ از اﻳـﻦ

ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺷﺪن از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﮔﺮﻳﺎن

ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﻧﺰدﻳـﮑـﯽ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.

ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو دﻫﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻗﻠﺒـﻢ را ﺑـﻪ روی
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻋﺰﻳﺰت ﺑﺎز ﮐـﺮده ام .اﻳـﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺒـﻮد

آﻳــﺎ ﺷــﻤــﺎ ﻧــﻤــﯽ ﺧــﻮاﻫــﻴــﺪ

ﺧﺪاﻳـﺎ ﺳـﭙـﺎﺳـﮕـﺰارم ﺑـﺮای اﻳـﻦ

راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻔﺮ و ﻫﻤﺪﻣﯽ

راﻫﻨﻤﺎی دﻟﺴﻮز ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،وﻓﺎدار ،و

ﺑﺮای روزﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و رﻓﻴﻘﯽ ﺑﺮای

ﺻﺪﻳﻖ.آﻣﻴﻦ

ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﻢ از ﻓـﻴـﺾ ﻋـﻈـﻴـﻢ ﺗـﻮ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴـﺐ زﻧـﺪﮔـﯽ در
ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑـﺎ آن دﺳـﺖ
ﺑﮕﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺳﺨﺘﯽ ﻫـﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﺗﺎن روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳـﺶ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻧﺎﻗﻮس

ز.ش

” ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﻋﻬﺪ ﺣﻴﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد“ ﻣﻼﮐﯽ ﻓﺼﻞ  ۲آﻳﻪ ۵

Devotional

ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ آراﻣﺶ و ﺳـﻼﻣـﺘـﯽ ﺧـﻮد را

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮارﺗﻬﺎی زﻳﺎدی ﮐﻪ آﻧـﺎن

ﺗﻮﻟﺪش ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ“ راز ﻃﻮل ﻋـﻤـﺮش ﺗـﺎ

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧـﺰاع

را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻞ و

ﺳﻦ  ۱۰۵ﺳـﺎﻟـﮕـﯽ ﭼـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؟“ او

ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ؟ آراﻣﺶ ﻳﮑﯽ از

ﺑﺎران ،آﻧﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ.

ﮔﻔﺖ”:روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ“

رازﻫﺎی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ از

در زﻳﺮ ﺑﺎران اﮔﺮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐـﺎﻓـﯽ

دﺷﻤﻨﺎن ﻋـﻤـﺮﮐـﺮدن ﺑـﻬـﺘـﺮ از زدن

ﭼﺎﺑﮏ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﮏ ﭼﺘﺮ ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی ﺑﻪ

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۰آﻳﻪ ۲۲

آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ .ﻃﯽ ﻗﺮﻳﺐ

آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻴـﺲ

دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ

ﺷﺪه ،دﭼﺎر ذات اﻟﺮﻳﻪ ﻧـﻴـﺰ ﺑﺸـﻮﻧـﺪ.

از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن زﻳﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻣـﻮﻗـﻌـﯽ ﮐـﻪ

ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آراﻣﺶ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب

ﺻﺎﺣﺐ ارﺗﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺗﻼﻃﻢ و آﺷﻮب ﺑﺴﺮ

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺮ ﮐـﻠـﻴـﺴـﺎ اﺳـﺖ،

ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ آراﻣﺶ و ﺳـﻼﻣـﺘـﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮدرد ﻧـﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻋـﻬـﺪه

ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻻﺋﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺑـﺎﻳـﺪ

اوﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﮐـﺎر

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری از ﻳﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺳـﺎﻟـﺨـﻮرده در روز

اﺧﺒﺎری از اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻳﮏ ﻧﻮع دﻣﻴﺪن ﻫﺴﺖ ﮐـﻪ روح اﻟـﻘـﺪس را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ دﻣﻴﺪﻧﻬﺎی دﻳـﮕـﺮی ﻧـﻴـﺰ
وﺟﻮد دارد ” :اﻣﺎ ﺳﻮﻟﺲ ﻫﻨﻮز ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻗﺘﻞ ﺑـﺮ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯽ دﻣﻴﺪ “. . .
اﻋﻤﺎل ﻓﺼﻞ  ۹آﻳﻪ ۱

از ﮐﺘﺎب رازﮔﺎﻫﺎن  ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

News from Iran and Afghanistan

اﻳﺮان :اﺧﻴﺮا دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ اﻳـﺮان در ﮔـﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای رﺷـﺪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻳﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺗﻌﺪاد  ۸۰ﻧﻔﺮ را در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴـﺮ
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای اﻳﻤﺎﻧﺪاران اﻓﻐﺎﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟـﺎزﻩ دوﻟـﺖ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺠﺰ ﺑﺮادر ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻮرﻣﻨﺪ ﻫـﻤـﻪ را آزاد رﺳﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺁزادی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳـﯽ اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺣﻤﻴﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده اش و ﻫـﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ ﺑـﺮای اﺳﺖ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﻴﺴﺎی اﻳﺮان در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﻴﺮاً ﺧﺎدﻣﻴـﻦ اﻳـﺮاﻧـﯽ و
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب روﺣﺎﻧﯽ
را در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ
وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻳـﻤـﺎﻧـﺪاران و ﺧـﺎدﻣـﻴـﻦ
اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺮادر و دو
ﺧﻮاهﺮ اﻳﺮاﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرهـﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺑـﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻴﺎزهﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در هﻤﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﭽـﺸـﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد و در ﮐﻨﺎر ﺁن ﻧﻴﺎزهﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻠـﮏ
ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻳﻤﺎﻧﺪاران اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در هﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻳﮑﺮوز از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ
اﻳﻤﺎﻧﺪاران ﺟﻠﺴﻪ ﻋـﺒـﺎدت داﺷـﺘـﻴـﻢ .و ﻳـﺎ در ﻳـﮑـﺮوز
ﺑﺮاﻳﺸﺎن  ۵٠ﺳﺮود ﺧﻮاﻧـﺪﻩ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺮودﻧـﺎﻣـﻪ
اهﺪاﻳﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏـﺮوب ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺪﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ” :ﻣﻦ ﻧﺎن ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣـﻦ آﻳـﺪ،
اﻳﻦ ﺳﺮودهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادری ﺧـﻮاﻧـﺪﻩ ﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺸﻨﻪ ﻧـﮕـﺮدد.
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎهﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻳﻦ ﺑﺮاداران ﮐﻪ ﺑـﺰودی ﺑـﺎر دﻳـﮕـﺮ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۶آﻳﻪ ۳۵
ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﺷﻤﺎرﻩ ﺷﺸﻢ

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
Persian World Outreach, Inc.

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن:
ﻫﺪف :ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ.

www.persianwo.org

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ۱۹۹۸ :ﻣﻴﻼدی.
ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت:
 -۱آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻳﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ :آﻣﻮزش ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﭘﺮورش دادن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﯽ
ﻓﺮوﺗﻦ ،ﺣﮑﻴﻢ ،ﻣﻄﻴﻊ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﭘﺮ از روح ﺧﺪا.
 -۲ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺧﺎدﻣﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﻮد.
 -۳ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﻠﻴﺴﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻴﺤﯽ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه )ﺧﺒﺮﮔﺰاری( ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﯽ
Indigenous Mission Agency

 -۴ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺟﻬﺎن.
 -۵ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎب ،وﻳﺪﻳﻮ ،دی وی دی ،ﮐﺎﺳﺖ ،ﺳﯽ دی و ﺟﺰوات ﻣﺴﻴﺤﯽ.

ﻧﺎ ﻗ ﻮ س

 -۶ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﻌﺮ :ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

Poem: Jesus has come

در درون ﺟﺎن ﻣﺎ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻮﺳﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎﺳﻤﻦ

ﺻﺪ ﻫﺰاران ﻣﮋده ﺑﺮ دﻟﻬﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻻﻟﻪ ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

از ﻧﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ روز و ﺷﺐ

ﮐﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج آﻣﺪ آﻓﺘﺎب

اﺷﮏ ﺷﺎدی در دﻟﻢ درﻳﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

دﻳﺪه ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻴﻨﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

اﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪه دﻳﺪار ﻓﺮدا ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ

داﻧﺸﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮا و ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮا

زآﻧﮑﻪ اﻣﺮوزم ﻫﻤﺎن ﻓﺮداﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﮔﻮﻳﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻠﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺮا

اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﺎﻃﻖ ﺻﺎدق ﻣﻴﺎن ﻣﻮج ﺧﻮن

ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻴﺪاﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

آن ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪه ﻳﺤﻴﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

ﺑﻬﺮ دﻳﺪن ﭘﺮده ﻫﺎ را ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻳﺪ درﻳﺪ

ﻫﻢ ز ﻟﻮﻗﺎ ﻫﻢ ز ﻣﺮﻗﺲ ﻫﻢ ز ﻣﺘﯽ ﻣﮋده اﺳﺖ

ﭼﻮن ﺑﺮون از ﭘﺮده ﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

ﻫﻢ در آن اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

ﮔﻮش دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪت ﺑﻮدن ﺗﺮا ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮی

ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎج زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻴﺎ

در زﺑﺎن ذره ﻫﺎ آواﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه

ﺗﺎج زﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻋﻴﺴﯽ اﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻴﺴﯽ آﻣﺪه :ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﻴﺢ

