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روزی .     سالها بود که يک کشيش رومانی برای ايمانش در زندان کمونيست ها بسر می برد  
دوست قديمی اش با احتياط دو  حبه سير تازه را در کف .  در محوطه زندان قدم میزد

. سالها بود که او سير تازه نديده بود.  لبخندی بر لبان کشيش نقش بست.  دستهايش گذاشت
فردای آن روز .  تمام آن شب در رختخواب خود سيرها را در البالی انگشتانش لمس میکرد

روزهای .  تصميم گرفت يکی از آنها را بخورد و سير ديگر  را در گوشه بالش خود پنهان نمايد
کشيش بيمار در فکر تدارک روزهای کريسمس بود، با خود . کريسمس کم کم از راه می رسيد

در نيمه های شب . می انديشيد که چگونه آن را در سکوت سلول تاريک و سرد خود برگزار کند
. چون خواب از چشمانش ربوده می شد نتها را با ضربه انگشتانش به ديوار سيمانی می کوبيد

روزی نگهبان زندان با سينی غذا وارد سلول شد و به او گفت که غذای مخصوصی برايش 
کشيش نيمه نگاهی به سينی غذا انداخت و در زير لبانش زمزمه کرد، آه ای خدای . آورده است

 .....بزرگ کنسرو ماهی

روزی در محوطه زندان .        بعد از تمام شدن، غذا قوطی کنسرو را در زير پتويش پنهان کرد
به کار مشغول بود، نگاهی به اطراف خود انداخت و با عجله مشتی خاک در جيبش ريخت و 

قوطی کنسرو را که پنهان کرده بود بيرون آورد، خاک را در آن ريخت و . آنرا به سلول خود آورد
حبه سير را با ترس از گوشه بالش بيرون آورد و در گلدان کوچک خود .  از آن گلدانی ساخت

هر روز وقتی که آفتاب بسيار کم رنگی از روزنه سلول به درون می تابيد، او فورا .  کاشت
 . گلدان را در معرض آفتاب می گذاشت و آنرا تماشا می کرد

وقتی به گلدان .        کم کم دانه سير کوچک سر از خاک بيرون می آورد و جوانه می زد
کوچک خود می نگريست، شادی خاصی قلب پر از اميدش را پر می ساخت کشيش بيمار ديگر 

. درخت کريسمس کوچکش برای روزهای ميالد بزرگ می شد و جوانه های تازه میزد. تنها نبود
وقتی به روزهای گذشته اش می انديشيد که چگونه با نزديکان و خانواده اش ايام کريسمس 

.                                                         را سپری ميکرد، شادی و اميد او از زنده ماندن و برای خداوند زيستن بيشتر میشد
 > ==۴بقيه در صفحه 

 در زندان، ولی با عيسی: سرمقاله

 . نشريه ناقوس بر روی اينترنت هم قرار دارد
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      A Poem for Christشعری برای مسيح                                           
 جالل بر نام او

در دامن صليب آنجا که نجات 
 .دهنده ام مرد

 .طبيعت عادل خدا راضی شد

آنجا خون او، بر روی گناهان من 
 .ريخت

جالل بر نام او، جالل بر نام او، 

 .جالل بر نام او

 .آنجا خون او بر گناهانم ريخت

 .جالل بر نام او

 چه حقيقت پر ارزشی 

. وقتی نجات دهنده ام مرد
 .جريمه گناه بخشيده شد

چشمه زندگی روان به فراخی 
 .گشوده شد

جالل بر نام او، جالل بر نام او، 
 .جالل برنام او

زد و بندها داشته باشد و چنين دنيايی                 
 .برايش قابل قبول نبود چرا که می گويد
 گر بر فلکم دست بدی چون يزدان
 برداشتمی من اين فلک را ز ميان

واقعًا خيام با نکته سنجی در مورد دنيا              
اگر آنچه را که      .  بسيار سخن گفته است     

خيام می خواست انجام ميشد منجمله                 
 نکه زبان چاپلوس و درغگو نبود،يا

 حزب و جمعيت دگر معنی نداشت
 اختالف و دشمنی جايی نداشت

ولی متاسفانه بخاطر همين مسائلی که            
 .در دنيای اطرافمان وجود دارد

 صد گروه و حزب و جمعيت شديم
 دشمن يکديگر و وحدت شديم          
و خدا کند که روزی از خواب غفلت بيدار    
شده و دست از چاپلوسی، دروغ، و                     

 .تفرقه برداريم
 کاش يک روزی بخود آييم ما
 از تفرق خود بياالييم ما

سليمان که به حکمت معروف است،                   
زبان دروغگو از مجروح             ”:  ميگويد

شدگان خود نفرت دارد و دهان چاپلوس          

 “ .خرابی بار ميآورد
 ٢٨ آيه ٢٦امثال 

شخص متملق با چاپلوسی های خود به        ”
 “ .دوستش صدمه می زند

 ٥ آيه ٢٩مثال ا
پولس رسول به ايمانداران شهر                            

شما خوب می         ”:  تسالونيکی ميگويد    
دانيد که ما هرگز به چاپلوسی متوسل                
نشديم و سخنان ما دست آويزی برای                

 “ .جلب منفعت شخصی نبود
 ٥ آيه ٢اول تسالونيکيان 

چاپلوسی اکثرا برای جلب منفعت                          
 .شخصی است

 در حقيقت کسب قدرت نيت است
 سلطه بر جاه و مقامی نيت است

ما مسيحيان بايد نگاهمان به عيسی               
مسيح خداوند باشد نه به انسان خاکی و           
ميبايست از خود سئوال کنيم که آيا                       

بهتر است آنچه      .  مسيح چنين می کرد        
 .عيسی انجام داده در نظر داشته باشيم

 حبيب اهللا خازنی: اشعار از

در شماره های قبلی اين نشريه                         
مطالبی درباره نفرت و طمع از نظرتان             
گذشت و اينبار مروری خواهيم داشت بر        
يکی ديگر از مشکالت جامعه و نکات               
. منفی دنيای امروز که چاپلوسی است             

ممکن است از خود سئوال کنيد چرا                     
موارد منفی موجود در جامعه را بايد                  

پاسخ اينست   .  مورد بررسی قرار بدهيم      
که اگر منفی های جهان امروز بصورت           
مثبت و ايده آل در آيند ديگر در جامعه                
مشکلی نخواهد بود و زندگی خيلی                      
شيرين و دوست داشتنی تر خواهد شد از        
طرفی اين فقط ما نيستيم که انگشت                     

: داود ميگويد .  روی اين مسئله ميگذاريم   
ای خداوند، به داد ما برس، زيرا ديگر          ”

اثری از خداشناسان نيست و انسان                    
. درستکاری در دنيا باقی نمانده است                

همه دروغ می گويند و با چاپلوسی                      
ای خداوند،    .  يکديگر را فريب ميدهند         

زبان چاپلوسان و متکبران را ببر که                  
ما هر چه را که بخواهيم با             ”:  ميگويند

هر چه را که      .  زبانمان بدست می آوريم     
بخواهيم می گوييم و کسی نمی تواند                   

 ٤-١ آيات ١٢مزمور “  .مانع ما شود
خيام هم دلش می خواست که دنيايی                    
بدون دسيسه ها بدون چاپلوسی ها، و               

 ناقوس   ٢صفحه 

Article 3: Flattery                                               ضررهای چاپلوسی: ۳مقاله  

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد



برای اين خـانـواده هـای .   وبه آنها رشد روحانی می دهد
افغانی دعا کنيد تا يکروز خداوند  آنها را برای خدمـت بـه 
افغانستان بفرستد تا در ميان قوم و کشور خـود خـدمـت 

 . کنند، چون نياز بسيار است

******** 

 کامپيوتر از ايران دريافت مـی هر روز نامه بوسيله:   ايران
شود، و  خبر از اين می دهند که چگونه عيـسـی مسـيـح 

برای آنها دعا کنيد تا روح .   زندگی آنها را عوض کرده است
 .خدا آنها را با کالم و روحش رشد بدهد

 در يک مالقات با سرپرستان تيـم:   کليساهای خانگی ايران
خانگی، آنها می گفتند که خدا را برای وضـعـيـت فـعـلـی 

مردم بيشتر به عبادت مسـيـحـي رو .   کشورشکر می کنند
بـرای .   آورده اند و مسئوليتهای آنها بـيـشـتـر شـده اسـت

  .نيازهای تيمهای خانگی دعا کنيد

خبرهای جديد از کليساهای خانـگـی :   افغانستان
در افغانستان رسیده است که تعداد ايمـانـداران 

خانواده های افـغـانـی از .    حال رشد هستنددر
قوم و زبانهای مختلف، خودشان در حال تشکيـل 

تيمهای رهبری و تکثير خادمينی دلسوز هسـتـنـد  
که بتوانند با ايمان قويتر نسل جديد را تـعـلـيـم 

 . بدهند

 ۱۷ تاريخ در:     مسيحيان افغانی در آنتاريو، کانادا
 ژوئن مسيحيان افغانی در گـرده هـمـايـی ۱۸و 

ساليانه خود همراه با تعدادی از خادمين ايرانی، 
آمريکايی، کانادايی، و همچنين يک نمـايـنـده از 
خدمات جهانی که مدتهای زيادی در افغانستان و 
پاکستان در جمع آنها خدمت می کرد با هم وقت 
مشارکت شخصی، پرستش بزبان دری، دعـا، و 

چقدر پـر بـرکـت . خواندن و تدريس کالم داشتند
بود که می ديدم روح القدس در آنها کار می کنـد 

عهد من با وی عهد حيات و سالمتی                      
 ۵ آيه ٢مالکی فصل . می بود

      مسيحيان بايد آرامش و                    
چرا .  سالمتی خود را حفظ کنند            

بايد نيروی خود را صرف نزاع با         
دشمنانشان بنمايند؟ آرامش يکی         

بيشتر .  از رازهای طول عمر است     
از دشمنان عمر کردن بهتر از                 

طی .  به يهوديان بنگريد     .  زدن آنهاست  
قريب دو هزار سال که ارتشی نداشتند،            

اما از     .  بيش از دشمنانشان زيستند             
موقعی که صاحب ارتشی شدند، در تالطم       

مسيحيان بايد  .  و آشوب به سر می برند        
. آرامش و سالمتی خود را حفظ کنند                   

ايشان به دالئل بی شمار بايد به                               
خوشبخت بودن بينديشند و با اين کار                
فراموش کنند که به شرارتهای  زيادی              
که آنان را احاطه کرده است                    

 . بنگرند
      در زير باران اگر به اندازه            
کافی چابک نباشيد، يک چتر                 
. کمک زيادی به شما نخواهد کرد      

همواره ممکن است که خيس شده، دچار        
مسيحيان بايد در      .  ذات الريه نيز بشويد      

اگر .  آرامش بدون اضطراب زندگی کنند        
عيسی سر کليساست، مسئوليت                            

 .انحصاری سر درد نيز بر عهده اوست
      خبرنگاری از يک بانوی سالخورده       

راز طول  ”در روز تولدش سئوال کرد که       
 سالگی چه بوده         ١٠۵عمرش تا سن         

راز آن ادامه در            ”:  او گفت   “  است؟
عيسی بر رسوالن دميد و      “  !دميدن است 

روح القدس را            ”:  به ايشان گفت           
 ).٢٢ آيه ٢٠يوحنا فصل (“ بيابيد

      دميدن عيسی حيات می بخشد و                  
ايمان به او سالمتی زندگی را طوالنی                

 .می سازد
  سپتامبر ١٢از کتاب رازگاهان 

 Devotionalرازگاهان                                                                

                                                                 News    اخبار      

٣صفحه  شماره نهم  
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تمام سلول “  هللوياه”طنين شادی بخش .  همصدا شود
 .سرد و غمگين او را فراگرفته بود

      فردای آنروز وقتی سپيده دميد، نگهبان دل سخت 
زندان با فرياد در سلول را باز کرد و با تمسخر رو به 

.... بلند شو....  ای کشيش با ايمان:  کشيش کرد و گفت
 .... کريسمس برايت

 ....اما ناگهان فريادش در گلو شکست

      جسد بی جان کشيش در کنار درخت کريسمس کوچک خود 
 . آرميده بود

 ....ولی روح او به خداوندش ملحق شده بود

و من به آنها حيات جاودانی می دهم و تا به ابد هالک نخواهند ”
 “ شد و هيچ کس آنها را از دست من نخواهند گرفت

 ۲۸ آيه ۱۰يوحنا فصل 

    آن شب تصميم گرفت که در کنار درخت 
وقتی به .  کريسمس خود بنشيند و به رختخواب نرود

جوانه کوچک سير که از خاک سر بلند کرده بود 
نگاهی انداخت، روح حيات بخش و خدای زنده 

ديگر لحظه ای نمی توانست .  تمام وجودش را در برگرفت
ناگهان خود را در .  از درخت کريسمس کوچکش دور شود

کليسايش ديد که المپهای رنگارنگ و ستاره های زرينی را به 
همه آنها از درخشندگی خاصی .  درخت کريسمس می آويزد

 .برخوردار بودند

پيانوی .    آن شب درخت کريسمس کليسا بسيار متفاوت بود
خود را در گوشه سلول ديد که يکباره شروع به نواختن کرد 

 .و سرودهای آسمانی تمام سلولش را پر نمود

نگاهی به محراب کليسا انداخت، فرشتگان آسمانی را ديد 
 .که چگونه برای خداوند می سرايند و او را می ستايند

      آهسته آهسته قدم به جمع فرشتگان گذاشت تا با آنها 

www.persianwo.org  
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