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که   هم   اکـنـون     .   دوستی   که   از   سفر   بازگشته   بود   با   لحنی   تاسف   بار   چنین   نقل   می   کرد 
روزی   هزاران   کودک   گرسنه   در   سراسر   جهان   بعلت   فقر   و   بیماری   تلف   می   شـونـد   و     

از   مـجـمـوعـۀ       .   تفاوت   طبقاتی   را   در   زندگی   انسانها   می   توان   آشکارا   مشـاهـده   کـرد   
. کلماتش   دریافتم   که   می   خواهد   با   افکار   انسانی   خویش   عدالت   خدا   را   زیر   سوال   ببـرد 

او   به   دنیای   جسمانی   که   قابل   رویت   است   می   اندیشید   و   با   افکار   انسانی   اش   می   کوشید   
. انسانها   بشتابد   و   آنها   را   از   فقر   و   گرسنگی   رهایـی   بـخـشـد     که   راهی   بیابد   تا   به   یاری   

من   به   این   موضوع   بنحو   دیگری   :   سرم   را   بلند   کرده   و   نگاهی   به   صورتش   انداخته   گفتم
. او   انسان   را   موجودی   آزاد   آفرید.   خدا   محبت   است   ولی   عادل   هم   هست.   نگاه   می   کنم

اما   از   بدو   پیدایش   انتخاب   نادرست   انسان   که   بی   اطاعتی   از   خـدا   بـود،   بـر   روی   او،      
این   بی   اطاعتی   هـا   در   طـی     .   دیگران،   و   حتی   محیط   زیستش   اثرات   نامطلوب   گذاشت

تاریخ   بشر   بدالیل   گوناگون   اقتصادی،   سیاسی،   و   اجتماعی   ادامه   داشته   و   دنـیـا   را   بـه      
ایـن    .   خدا   برای   این   دنیا   زمانی   تعییـن   کـرده   اسـت   .   روزی   که   می   بینیم   انداخته   است

وقتی   انتها   برسد   عدالت   خدا   در   مورد   همه   اجرا   می   شود   امـا    .   زمان   ابتدا   و   انتهایی   دارد
) خدا( زیرا   پدر” :   یوحنای   رسول   می   گوید.   فعالً   زمان،   زمانِ   نجات   است   نه   زمان   داوری

) خداوند   ما   عـیـسـی   مسـیـح     ( بر   هیچکس   داوری   نمی   کند   بلکه   تمام   داوری   را   به   پسر
شما   بحسب   جسـم    ” :   و   عیسی   مسیح   فرمود    21   آیۀ   5انجیل   یوحنا   باب   “   . سپرده   است

اما   من   بر   هیچکس   حکم   نمی   کنم   و   اگر   من   حکم   کـنـم   ،حـکـم   مـن        .  حکم   می   کنید
زیـرا   خـدا     ” :      و   باز   یوحنا   می   گـویـد  16   و   15   آیات   8انجیل   یوحنا   باب   “   . راست   است

پسر   خود   را   در   جهان   نفرستاد   تا   بر   جهان   داوری   کند   بلکه   تا   بوسیلۀ   او   جهان   نـجـات     
 .   و   این   نجات   بشرطِ   ایمان   است17   آیۀ   3انجیل   یوحنا   باب   “ .یابد

. داور   همه   جهان   در   تمام   موارد   به   درستی   عمل   خواهد   کرد: سر   مقاله
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 .دیگر   غنی   تر   از   همیشه   میشوم

 .با   مسیح   به   آسمان   خدا   میرسم

 .با   تنها   گنجی   که   همراه   خواهم   داشت

 .تنها   و   تنها   باید   به   خدا   ایمان   داشت

 .اما   نقشه   نجات   خدا   را   خوب   باید   خواند

 .اسرار   صلیب   را   خوب   باید   دان

 .گر   میخواهی   ز   گناهان   پاک   شوی

 .باید   همراه   عیسی   صلیب   خویش   بری

 .تا   ترا   مسیح   خدا   نجات   دهد

 .از   دل   ماهی   در   قعر   دریا   ترا   به   آسمان   برد

 .آدم   و   ابراهیم   و   موسی   افسانه   نیست

 .مسیح   را   بشناس   این   دگر   معجزه   ایست

 .گر   جالل   و   صلح   میخواهی   و   محبت

 .بودم   و   نبودم،   دوامی   نداشتم

 .دربها   زدم   و   دربی   باز   شد

 .ناآگاهانه   چه   ها   یافت   شد

 .ثابت   شدم   و   پر   بار   شدم

 .از   مهر   و   محبت   خدا   سیراب   شدم

 .از   قضا   با   مسیح   آشنا   شدم

 .با   شادی   بی   پایان   شدم

 .بفکر   بودم   که   کارها   روبراه   میشه

 .ولیکن   کار   خدا   از   قبل   ریخته   میشه

 .داره   چشم   و   گوش   من   باز   میشه

 .وبا   ایمان   به   خدا   تمام   دربها   باز   میشه

 .و   روزیکه   هدیه   خدا   از   راه   میرسه

 .آنروز   وعده   روح   مقدس   بر   من   میرسه

www.persianwo.org 

 گروه   بومی) خبرگزاری(نماینده   
Indigenous Mission Agency 

 ن ا ق و س 

 .تنها   در   جلویت   راه   پاکی   هست

 .گر   بخواهی   برسی   به   ملکوت   خدا

 .  ایمان   داشتن   است   آن   را   بیار

 گر   بخواهی   تا   بدانی   مقصود   از   صلیب   چیست؟

 با   انجیل   قدم   زن   نگو   چیست؟   چیست؟

 .گر   بخواهی   تا   ثابت   کنی   خدمتگزار   خدایی

 روزی   خواهد   رسید

 .خدایی“ روح   مقدس”که   با   

 .با   صبر   پیدا   خواهی   کرد   خانه   اصلی   تو

 .با   ایمانی   که   در   توست   خدا   ساکن   اصلی   تو

 .پس   باید   هر   چه   زودتر   در   راه   مسیح   رفت

 .با   شادی   و   ایمان   در   راه   خدا   رفت

 2بقیه   در   صفحه   



همچنین   برای   کشور   عراق   که   هر   روزه   دهها   کشته   بجا   می   
و   در   آخر   برای   کشور   ایران   هم   دعا   کرده   تا   در   این   .  گذارد

 .آشوب   انرژی   اتمی،   خدا   همه   را   به   راه   و   راستی   خود   هدایت   کند

اخیرا   بسیاری   با   :  گزارش   از   کلیساهای   خانگی   ایران
دعا   .  تماسهای   خود   از   ایران   درخواست   کتاب   مقدس   می   نمایند

کنید   تا   با   تکثیر   بیشتر   کتاب   مقدس   مردم   به   راحتی   بتوانند   آنها   
 .را   تهیه   و   مطالعه   کرده   و   رشد   کنند

سومین   کنفرانس   و   کمپ   سالیانه   مسیحیان   افغانی   و   ایرانی   در   
   ماه   مه   کلیساهای   ویرجینیا   و   29   تا   26در   :  جنوب   ویرجینیا

کاروالنای   شمالی   بار   دیگر   دور   هم   جمع   شده   و   در   رشد   روحانی   
. و   تفریحات   سالم   جسمانی   همدیگر   را   بنا   و   تشویق   نمودند

برای   کنفرانس   سال   .  بود“  راه   رفتن   در   طبیعت   خدا”موضوع   
   با   کلیسا   تماس   2007
 703-770-8687. بگیرید

امسال   در   کنفرانس   سالیانه   مسیحیان   :  افغانستان
افغانی   در   ایالت   تنسی   نمایندگان   گروههای   مسیحی   
افغانی   با   دادن   گزارشهای   خود   همدیگر   را   تشویق   
کرده   و   بابت   اولین   گرده   همایی   مسیحیان   افغانی   که   

همچنین   .  در   کالیفرنیا   شکل   گرفت   شکرگزاری   کردند
بسیاری   از   خدمتگزاران   غیر   افغانی   که   از   سالها   پیش   
در   کشور   افغانستان   خدمت   کرده   بودند   حضور   داشتند   
و   می   دیدند   که   خدمات   آنها   بی   نتیجه   نمانده   و   میوه   

 .های   بسیار   ببار   آورده   است

برای      :دعا   آرامش   برای   جنگهای   خاورمیانه   
وضعیت   افغانستان   که   در   جنگهای   داخلی   هستند   و   
همچنین   جنگهای   اخیر   که   توسط   گروه   حماس   و   
اسرائیل   از   یکطرف   و   حزب   اهللا   و   اسرائیل   از   طرف   
دیگر   صورت   گرفته   و   انسانهای   بیگناه   در   این   بین   
. کشته   شده   اند   دعا   کنید   تا   آرامش   مسیح   را   دریابند

کتاب   .  و   روح   خدا   سطح   آبها   را   فرو   گرفت
 2   آیه   1پیدایش   فصل   

اگر   ”:  آگوستین   چنین   نوشته   است
حکم   می   شد   که   برای   روح   القدس   
معبدی   از   چوب   و   سنگ   بسازیم،   در   
اینصورت   گواه   روشنی   از   الوهیت   او   

می   داشتیم   زیرا   که   پرستش   تنها   سزاوار   خدا   
اما   ما   گواه   روشن   تری   برای   الوهیت   .  ست

روح   القدس   داریم،   و   آن   این   است   که   الزم   
،   بلکه   باید   “بنا   کنیم”نیست   برای   او   معبدی   

روح   القدس   باید   خدا   باشد   .  “باشیم”معبد   او   
چرا   که   کفرگویی   در   قبال   او   تنها   گناه   

حضور   روح   در   .  نابخشودنی   است
. زندگی   ایماندار   باید   اساسی   باشد

یهودیانی   که   به   سامره   می   رفتند،   
زندگیشان   در   معرض   خطر   قرار   

با   .  میگرفت   زیرا   که   مکروه   سامریها   بودند
اینحال،   پطرس   و   یوحنا   جانشان   را   به   خطر   
انداخته،   با   یک   هدف   به   آنجا   رفتند   تا   
. ایمانداران   را   از   روح   القدس   بهره   مند   سازند

بدون   روح   القدس،   تمام   اعمال   مذهبی   بیهوده   

است،   همانند   چراغ   برای   نابینایان   یا   موسیقی   
مسیح   تعمید   گرفت   زیرا   که   .  برای   ناشنوایان

میدانست   که   بعد   از   آن   روح   بر   او   نازل   خواهد   
شد   و   این   نیز   باید   در   همه   اعمال   مذهبی،   

هرگاه   کسی   روح   مسیح   را   ”.  هدف   ما   باشد
 “ندارد   وی   از   آن   او   نیست

 9   آیه   8کتاب   رومیان   فصل   

از   سوی   دیگر   هیچ   قصاص   بر   آنانی   که   در   
مسیح   عیسی   هستند   نیست،   کسانی   که   
برحسب   جسم   سلوک   نکرده،   بلکه   برحسب   

 1   آیه   8کتاب   رومیان   فصل   . روح   القدس
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 خوانندگان   عزيز   نشريه
پيشنهادات   و   نوشته   های   خود   را   

 تيم   نشريه.      برايمان   بفرستيد

      Continued from page 4: Poem from Prisonشعری   از   زندان                                                                                 : 4ادامه   از   صفحه   

 .از   درون   است   تنها   کار   خوبی   ایست

 .باید   از   سر   تا   پا   بدن   را   تعمید   داد

 .جسم   و   جان   را   در   مسیح   تعمید   داد

 .کمربند   همت   و   ایمان   را   گرفت   و   باال   رفت

 .باور   مسیح   در   قبر   را   سه   روز   بعد   واال   گرفت

 کیست   که   بعد   از   مرگ   زنده   گردید؟

 .تنها   امر   خدا   بود   و   در   مسیح   زنده   گردید

 .پس   ای   خدا   ببخشای   گناهان   من

 .بنام   مسیح   قبول   کن   تعمید   من

 .قلب   من   ماالمال   بدنبال   مسیح   است

 .کر   و   کور   بودم   حاال   شادی   نور   است

 .یوسفی   بود   که   در   دل   چاه   شد

بر   آینه   ای   چهره   ام   در   خواب   صورت   یوسف   بیـدار    
 .شد

 .رسیدن   به   عطر   خوشبوی   مسیح   چیزی   نمانده

 .به   خانه   خدا   و   ملکوت   رسیدن   راهی   دیگر   نمانده

گر   تازه   آگاه   شدم   کـه   پـیـام   مسـیـح   در   آن   خـواب         
 .روحانی

 حمید   از   زندان   در   کالیفرنیا: نویسنده

 2006مه   : تاریخ

. تا   روزی   که   خدا   به   من   فرزندی   عطا   کرد
. دکترم   به   من   گفت   که   این   یک   معجزه   است

هنوز   در   رنج   و   .  من   نام   او   را   مریم   گذاشتم
سختی   بودیم،   از   عیسی   مسیح   خواستم   که   
. معجزه   کند   تا   ما   بتوانیم   به   آمریکا   برویم

دعاهای   من   برآورده   شد   و   ما   به   آمریکا   
شش   ماه   نگذشته   بود   که   .  مهاجرت   کردیم

طوفانی   بسیار   عظیم   بار   دیگر   زندگی   من   را   بهم   
زد   و   بار   دیگر   آرامش   موقتی   ما   تبدیل   به   

بار   دیگر   از   .  ناآرامی   شد   و   آن   خط   بازگشت   بود
عیسی   مسیح   خواستم   که   برایم   معجزه   ای   نشان   
دهد   تا   شاید   ما   بتوانیم   اجازه   اقامت   را   در   

 .آمریکا   دریافت   کنیم   و   آن   معجزه   اتفاق   افتاد

روزی   بدنبال   کار   به   کلیسا   می   رفتم،   در   راه   یک   
صلیب   پیدا   کردم   و   بدون   اراده   آن   را   برداشته   و   
در   کیفم   گذاشتم   و   آن   روز   آنها   مرا   استخدام   

در   آن   کلیسای   آمریکایی   با   مسیحیان   .  کردند
هر   روز   نیرویی   درونی   مرا   به   .  ایرانی   آشنا   شدم

روزی   در   کلیسای   ایرانی   .  طرف   خود   می   کشاند

از   این   کلمه   .  دوستی   کالم   خدا   را   به   من   گفت
 .لرزه   به   اندام   من   افتاد

روزی   که   در   خودرو   خود   بودم   و   رانندگی   
میکردم،   از   خدا   خواستم   که   حقیقت   خود   را   به   
 .من   نشان   دهد،   که   عیسی   مسیح   خود   خدا   است

در   همان   روزها   بود   که   دخترم   بیمار   شد   و   غده   
طوفانی   تازه   به   .  ای   را   در   گلوی   او   پیدا   کردند

زندگی   من   و   دخترم   وارد   شد،   دیگر   یارای   
مقاومت   نداشتم،   روزی   به   کلیسا   رفته   و   از   همان   
مسیحی   ایرانی   خواستم   که   برایم   دعا   کند   که   
خدا   فرزندم   را   شفا   دهد   و   او   گفت   میشود   و   

بعد   از   ساعتها   انتظار   در   حیاط   .  خواهد   شد
بیمارستان   دکتر   به   من   گفت   که   هیچ   جای   

من   در   همان   لحظه   به   عیسی   .  نگرانی   نیست
مسیح   ایمان   آوردم   و   از   این   که   خدا   حقیقت   

 .خود   را   به   من   آشکار   کرد   سپاس   گفتم

 آمین

 .شهادت   از   ا

چگونه   خداوند   عیسی   مسیح   حقیقت   خود   را   به   
 ........من   آشکار   کرد

مادرم   .  در   یک   خانواده   مسلمان   بدنیا   آمدم
بسیار   مذهبی   بود   من   با   او   در   مراسم   مذهبی   

در   ایام   کودکی   خدا   را   در   ذهن   .  شرکت   میکردم
وقتی   بزرگ   شدم   به   .  خود   ترسیم   میکردم

مطالعه   و   تحقیق   پرداخته   و   کتابهای   مختلفی   را   
تا   این   .  میخواندم   که   تا   روزی   به   حقیقت   برسم

که   روزی   در   تلویزیون   فیلمی   که   در   مورد   تولد   
آن   شب   چنین   فکر   .  عیسی   مسیح   بود   دیدم

کردم   که   چطور   ممکن   است   یک   انسان   پدر   
جسمانی   نداشته   باشد،   چون   با   باورهای   من   غیر   

اما   عشقی   عجیب   مرا   به   سوی   .  قابل   تصور   بود
عیسی   مسیح   می   کشاند،   سالها   گذشت،   من   در   
آن   ایام   خیلی   پریشان،   نومید،   و   دلتنگ   بودم   و   
در   آرزوی   داشتن   فرزندی   می   سوختم   زیرا   

 .نمیتوانستم   باردار   شوم

روزی   دوستی   مرا   به   کلیسا   دعوت   کرد،   او   گفت   
که   هر   چه   از   عیسی   مسیح   بخواهی   به   تو   عطا   

هر   یکشنبه   به   کلیسا   رفته   و   دعا   میکردم   .  میکند
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