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ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻴﺶ روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻳﻤﺎﻧﺶ در زﻧﺪان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .روزی
در ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺪان ﻗﺪم ﻣﯿﺰد .دوﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ اش ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط دو ﺣﺒﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه را در ﮐﻒ
دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﮐﺸﻴﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم آن ﺷﺐ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد ﺳﻴﺮﻫﺎ را در ﻻﺑﻼی اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﺮد .ﻓﺮدای آن روز
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرد و ﺳﻴﺮ دﻳﮕﺮ را در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ .روزﻫﺎی
ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﮐﻢ ﮐﻢ از راه ﻣﯽ رﺳﻴﺪ .ﮐﺸﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎر در ﻓﮑﺮ ﺗﺪارک روزﻫﺎی ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را در ﺳﮑﻮت ﺳﻠﻮل ﺗﺎرﻳﮏ و ﺳﺮد ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .در ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ
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

 .۱ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
 .۲ﺷﻌﺮ
 .۲ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ
 .۱رازﮔﺎﻫﺎن
 .۲اﺧﺒﺎر

آورده اﺳﺖ .ﮐﺸﻴﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﯽ ﻏﺬا اﻧﺪاﺧﺖ و در زﻳﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد ،آه ای ﺧﺪای
ﺑﺰرگ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ.....

 .۳اداﻣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

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

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﺑﺮ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد.

از آن ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺒﻪ ﺳﻴﺮ را ﺑﺎ ﺗﺮس از ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻴﺮون آورد و در ﮔﻠﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد

www.persianwo.org

ﮐﺎﺷﺖ .ﻫﺮ روز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ رﻧﮕﯽ از روزﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ درون ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻴﺪ ،او ﻓﻮرا

زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

ﮔﻠﺪان را در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﮔﺮدﺁورﻧﺪﻩ :ﻧﺎهﻴﺪ

ﮐﻢ ﮐﻢ داﻧﻪ ﺳﻴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آورد و ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺪان

ﻧﺎﻗﻮس

ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ ،ﺷﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ از اﻣﻴﺪش را ﭘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد .درﺧﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﻴﻼد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯿﺰد.
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 .
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ <== ۴

Bell
ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻳﺮان در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

A Poem for Christ

ﺷﻌﺮی ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺢ
ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او

ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او.

در داﻣﻦ ﺻﻠﻴﺐ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﺠﺎ ﺧﻮن او ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ رﻳﺨﺖ.
دﻫﻨﺪه ام ﻣﺮد.

ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او.

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﺎدل ﺧﺪا راﺿﯽ ﺷﺪ.

ﭼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮ ارزﺷﯽ

آﻧﺠﺎ ﺧﻮن او ،ﺑﺮ روی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ام ﻣﺮد.
رﻳﺨﺖ.

ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪ.

ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او ،ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او،
ﺟﻼل ﺑﺮﻧﺎم او.
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.

ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او ،ﺟﻼل ﺑﺮ ﻧﺎم او،

ﺗﻴﻢ ﻧﺸﺮﻳﻪ

Article 3: Flattery

ﻣﻘﺎﻟﻪ  :۳ﺿﺮرﻫﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ

در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ زد و ﺑﻨﺪهﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ دﻧﻴﺎﻳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرﻩ ﻧﻔﺮت و ﻃﻤﻊ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ و اﻳﻨﺒﺎر ﻣﺮوری ﺧﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ
ﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﻠﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﺪی ﭼﻮن ﻳﺰدان
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮑﺎت
ﺑﺮداﺷﺘﻤﯽ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﮏ را ز ﻣﻴﺎن
ﻣﻨﻔﯽ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا واﻗﻌ ًﺎ ﺧﻴﺎم ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻨﺠﯽ در ﻣﻮرد دﻧﻴﺎ
ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪهﻴﻢ .ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻨﺴﺖ ﺧﻴﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻔﯽ هﺎی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺼﻮرت اﻳﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮس و درﻏﮕﻮ ﻧﺒﻮد،
ﻣﺜﺒﺖ و اﻳﺪﻩ ﺁل در ﺁﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺰب و ﺟﻤﻌﻴﺖ دﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻴﻠﯽ
اﺧﺘﻼف و دﺷﻤﻨﯽ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺷﻴﺮﻳﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ از
ﻃﺮﻓﯽ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ هﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
روی اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﮕﺬارﻳﻢ .داود ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :در دﻧﻴﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن وﺟﻮد دارد.
”ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ داد ﻣﺎ ﺑﺮس ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮ
ﺻﺪ ﮔﺮوﻩ و ﺣﺰب و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﻢ
اﺛﺮی از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن
دﺷﻤﻦ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و وﺣﺪت ﺷﺪﻳﻢ
درﺳﺘﮑﺎری در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
هﻤﻪ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪار
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺪﻩ و دﺳﺖ از ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ،دروغ ،و
زﺑﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن و ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺑﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮدارﻳﻢ.
ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ” :ﻣﺎ هﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﺎ
ﮐﺎش ﻳﮏ روزی ﺑﺨﻮد ﺁﻳﻴﻢ ﻣﺎ
زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ .هﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
از ﺗﻔﺮق ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻻﻳﻴﻢ ﻣﺎ
ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺷﻮد “.ﻣﺰﻣﻮر  ١٢ﺁﻳﺎت ٤-١
ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ” :زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ از ﻣﺠﺮوح
ﺧﻴﺎم هﻢ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﻴﺎﻳﯽ
ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد و دهﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮس
ﺑﺪون دﺳﻴﺴﻪ هﺎ ﺑﺪون ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ هﺎ ،و
ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﭼﺸﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ روان ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ

ﻧﺎﻗﻮس

ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎر ﻣﻴﺂورد“.
اﻣﺜﺎل  ٢٦ﺁﻳﻪ ٢٨
”ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﻠﻖ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
دوﺳﺘﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ“.
اﻣﺜﺎل  ٢٩ﺁﻳﻪ ٥
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮ
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﮑﯽ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ” :ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ
داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻧﺸﺪﻳﻢ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ دﺳﺖ ﺁوﻳﺰی ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد“.
اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﮑﻴﺎن  ٢ﺁﻳﻪ ٥
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
ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ
ﻋﻴﺴﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﺷﻌﺎر از :ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎزﻧﯽ

رازﮔﺎهﺎن
ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﻋﻬﺪ ﺣﻴﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﻼﮐﯽ ﻓﺼﻞ  ٢ﺁﻳﻪ ۵
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺁراﻣﺶ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﺰاع ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﺁراﻣﺶ ﻳﮑﯽ
از رازهﺎی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
از دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻤﺮ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮ از
زدن ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ .ﻃﯽ
ﻗﺮﻳﺐ دو هﺰار ﺳﺎل ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﻴﺶ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن زﻳﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ارﺗﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺗﻼﻃﻢ
و ﺁﺷﻮب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ
ﺁراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

Devotional
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﺋﻞ 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
ذات اﻟﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮﻳﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در
ﺁراﻣﺶ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮ درد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ اوﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری از ﻳﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺳﺎﻟﺨﻮردﻩ

اﺧﺒﺎر

در روز ﺗﻮﻟﺪش ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ”راز ﻃﻮل
ﻋﻤﺮش ﺗﺎ ﺳﻦ  ١٠۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ؟“ او ﮔﻔﺖ” :راز ﺁن اداﻣﻪ در
دﻣﻴﺪن اﺳﺖ!“ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ رﺳﻮﻻن دﻣﻴﺪ و
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ” :روح اﻟﻘﺪس را
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ“ )ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ٢٠ﺁﻳﻪ .(٢٢
دﻣﻴﺪن ﻋﻴﺴﯽ ﺣﻴﺎت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.

از ﮐﺘﺎب رازﮔﺎهﺎن  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

News

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ از ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧـﮕـﯽ وﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎی
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻤـﺎﻧـﺪاران اﻓﻐﺎﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮑﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ
در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻓـﻐـﺎﻧـﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم و ﮐﺸﻮر ﺧـﻮد ﺧـﺪﻣـﺖ
ﻗﻮم و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮدﺷﺎن در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﻴـﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
ﺗﻴﻤﻬﺎی رﻫﺒﺮی و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺧﺎدﻣﻴﻨﯽ دﻟﺴﻮز ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﺗـﻌـﻠـﻴـﻢ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.

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

ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در آﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﮐﺎﻧﺎدا :در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۷زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ روح
و  ۱۸ژوﺋﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﮔـﺮده ﻫـﻤـﺎﻳـﯽ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼم و روﺣﺶ رﺷﺪ ﺑﺪﻫﺪ.
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
ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺪرﻳﺲ ﮐﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻘﺪر ﭘـﺮ ﺑـﺮﮐـﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ دﻳﺪم روح اﻟﻘﺪس در آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ

ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻳﺮان :در ﻳﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻴـﻢ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای وﺿـﻌـﻴـﺖ ﻓـﻌـﻠـﯽ
ﮐﺸﻮرﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴـﻴـﺤـﻲ رو
آورده اﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻴﻤﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
Persian World Outreach,
Inc.

www.persianwo.org

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

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ )ﺧﺒﺮﮔﺰاری( ﮔﺮوﻩ ﺑﻮﻣﯽ
Indigenous Mission Agency

 -۳ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﻠﻴﺴﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻴﺤﯽ.
 -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

اداﻣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

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

Continue

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

ﺟﻮاﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻴﺮ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،روح ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ و ﺧﺪای زﻧﺪه
ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .دﻳﮕﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از درﺧﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﮐﻮﭼﮑﺶ دور ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در
ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﺶ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺳﺘﺎره ﻫﺎی زرﻳﻨﯽ را ﺑﻪ
درﺧﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﻣﯽ آوﻳﺰد .ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
آن ﺷﺐ درﺧﺖ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﭘﻴﺎﻧﻮی
ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻠﻮل دﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﺮد

ﻓﺮدای آﻧﺮوز وﻗﺘﯽ ﺳﭙﻴﺪه دﻣﻴﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن دل ﺳﺨﺖ
زﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد در ﺳﻠﻮل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ رو ﺑﻪ
ﮐﺸﻴﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺸﻴﺶ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ....ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ....
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 ﺳﺮودﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮﻟﺶ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮد.

” و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﮐﻠﻴﺴﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ را دﻳﺪ

ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﮐﺲ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ“

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﺮاﻳﻨﺪ و او را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۰آﻳﻪ ۲۸

آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

