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منظورم فاجـعـه .   يازدهم سپتامبر بار ديگر افکار و احساساتم را مشوش و منقلب کرد
برخورد دو هواپيما به برجهای معروف دنيا در نيويورک و سقوط هواپيما در ساختمـان 

 .سی است. پنتاگون در منطقه واشينگتن دی

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

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

نيروی طبيعت از قبيل زلزله، گردباد، و سيل را می بينيم کـه زنـدگـی هـا را از بـيـن       
شنيدن اينچنين خبرهايی فاجعـه آمـيـز چـه .   انسانها را بی خانمان می سازد.   می برد

 احساسی را در درون شما برمی انگيزد؟

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

 .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

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

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

  ۷ تا ۶ آيات ۴فيليپيان فصل 

 اطمينان از فردا: سرمقاله
 -۱ سرمقاله

 -۲ از يک زن مسيحی

 -۲ چند قدم در پلکان حقيقت

 -۳ رازگاهان

 -۳ اخبار

 -۴ شعری از يک عاشق

  

 در اين نشريه

 . نشريه ناقوس بر روی اينترنت هم قرار دارد

 www.persianwo.org 
 زير نظر گروه  نويسندگان 
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 .برای کشور افغانستان و مسيحيان افغانی در اين کشور در دعا باشيد

 



   From a Christian Woman                                  سخنی از يک زن مسيحی 
ارت              هر سال به مناسبت کريسمس ک
تبريک هايی از طرف دوستان به دستمان       
می رسد و اطراف درخت کريسمس و               

د        ان وش ا       .   طاقچه شومينه را می پ ه ه آن هم
ز و آرزوی             ي سرشار از کلمات محبت آم

ه     .   برکات خداوندی هستند  با شادی و عجل
ه                         ن ک م و از اي ي ن از می ک پاکت ها را ب

ار خوشحال                    د بسي ن ت دوستان بياد ما هس
 . می شويم

ام               م ه گذشت ت       در کريسمس سالی ک
ه و               ذاشت دی گ کارتهای تبريک را در سب

رار داده         وشه ای ق ه     .   در گ ل ب ب ی ق دت م

از                  ا را ب ه ارت ام ک م سراغ آن سبد رفتم، ت
ردم              ا را مرور ک ه اد  .   کرده و دوباره آن ي

دوستان مدتی افکارم را به خود مشغول            
ه            .   کرد م ک ت از آن روز به بعد تصميم گرف

رده و                  خاب ک ت ارت را ان هر هفته يک ک
 .برای فرستنده آن در دعا باشم

ا               اکنون اين دعاها در طول سال باره
اد                 ي م ب ت وانس تکرار می شود، از اين که ت
ار               م بسي ن دوستان بوده و برای آنها دعا ک

 .خوشحال هستم
      حال در درون خود شادی خاصی را        
احساس می کنم، اين همان شادی و فيض          

خداوندی است که يقينًا دوستانم نيز آن را          
 .از خداوند عيسی مسيح دريافت کرده اند

د و          ”  هميشه با هدايت روح القدس دعا کني
کار            پيوسته برای اين منظور بيدار و پشت
ا                     ن دع دسي ق ه م رای هم داشته باشيد و ب

 “١٨ آيه ۶افسسيان فصل “ ”.کنيد

و فشارهای زندگی مـا ر ا خـرد 
شايد اين . کرده و از نو بنا شده ايم

را شنيده باشيد که بيشتر ترس هـا 
زمانـيـکـه .   ناشی از نشناختن است

ميخواهيم به يک سفر بـرويـم بـا 
هيجان مقدمات اين سفر را آمـاده 
می کنيم و وقتی به زمـان سـفـر 
نزديک ميشويم تـرس از مـحـيـط 

. جديد وارد قـلـبـمـان مـی شـود
زمانيکه يک نوزاد متولد مـی شـود 
بعد از جداشدن از رحم مادر گريان 

 .می شود

       آيــا شــمــا نــمــی خــواهــيــد 
راهنمايی برای اين سفر و همدمی 
برای روزهای تنهايی و رفيقی برای 
گذاشتن سرتان روی شانه هـايـش 

 پيدا کنيد؟

     من فکر ميکنم جواب هـمـگـی 
حاال بياييد با هم او .   ما مثبت است

و با گـرفـتـن قـوت و . را پيدا کنيم
قدرت از او بـدون تـرس از ايـن 
دنيای فانی و مرگ جسـمـانـی بـه 

 .حيات ابدی بيانديشيم

      فکر ميکنم بايد تا بحال حدس 
زده باشيد اين شخصيـت غـيـر از 

عيـسـی مسـيـح کسـی ديـگـری      
پس بياييد از ايـن .   نمی تواند باشد

پل ارتباطی برای نجات و نزديـکـی 
 .به خداوند با همديگر استفاده کنيم

خدايـا سـپـاسـگـزارم بـرای ايـن 
راهنمای دلسوز، مهربان، وفادار، و 

 آمين .صديق

 ش.ز

 سفر زندگی

      خدايا ترا شکر که به من ايـن 
فرصت را دادی که با نوشتـن ايـن 
چند خط ترا جالل بدهم و بتوانم با 
کمک روح القدس، راه رفتن با تـو، 
شناخت تو، نزديکی بتو، و پيداکردن 
مرحمی از تو را برای دلهای دردمند 

 .به تحرير در آورم

      خدايا ميدانی که حدود دو دهه 
است که من در قلبـم را بـه روی 

ايـن .   قدمهای عزيزت باز کـرده ام
بخاطر همت و خواسته مـن نـبـود 
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 

 ناقوس   ٢صفحه 

                                   . . . A Few Steps in Truth. . .چند قدم در پلکان حقيقت 

 خوانندگان عزيز نشريه
پيشنهادات و نوشته های خود را 

 تيم نشريه.      برايمان بفرستيد



انجام می گيرد در دعا باشيد تا بتوانند برکت بزرگی برای رشـد              
 .خانواده های مسيحی افغانستان باشند

      در ضمن برای ايمانداران افغانی دعا کنيد تا با اجـازه دولـت              
رسما بتوانند برطبق آزادی که در قانون اسـاسـی افـغـانسـتـان                

 .است کليسای مسيحيان افغانی را بازگشايی کنند

کسی که نزد مـن آيـد، .   من نان حيات هستم” :   عيسی بديشان گفت
. هرگز گرسنه نشود و هر که به من ايمان بياورد هرگز تشنه نـگـردد

  ۳۵ آيه ۶يوحنا فصل 

اخيرا دولت جمهـوری اسـالمـی ايـران در گـرده :   ايران 
 نفر را در تهران دستگيـر ۸۰همايی رهبران مسيحی تعداد 

بعد از مدتی بجز برادر حميد پورمند هـمـه را آزاد .   نمود
برای برادر حميد، خانواده اش  و هـمـچـنـيـن بـرای .   کرد

 .کليسای ايران در دعا باشيد

در مسافرتی که اخيرًا خادميـن ايـرانـی و            :   افغانستان
افغانی به اين کشور داشتند واقعا يک انقالب روحانی         

بـيـشـتـر     .   را در ميان مردم افغانستان مشاهده کردنـد       
وقت برای تعليم و مالقات با ايـمـانـداران و خـادمـيـن                 

خدا را شکر برای يک برادر و دو         .   افغانی استفاده شد  
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               

ايمانداران افغانی احتياج به کسانی دارند که       .   می زند 
 . به آنها در هر زمينه بزبان فارسی تعليم بدهند

 صبح تا شب با     ۶      بطور مثال برای يکروز از ساعت       
و يـا در يـکـروز          .   ايمانداران جلسه عـبـادت داشـتـيـم         

 سرود خوانـده شـد کـه در سـرودنـامـه                 ۵٠برايشان  
اهدايی از طرف سازمان خدماتی بود از صبح تا غـروب           
اين سرودها توسط خواهر و برادری خـوانـده شـد تـا               

 .مورد استفاده کليساهای خانگی قرار بگيرد

      برای مسافرت اين براداران که بـزودی بـار ديـگـر              

 مسيحيان بايد آرامش و سـالمـتـی خـود را 
چرا بايدنيروی خود را صرف نـزاع .   حفظ کنند

با دشمنانشان بنمايند؟ آرامش يکی از 
بـيـشـتـر از .   رازهای طول عمر است

دشمنان عـمـرکـردن بـهـتـر از زدن 
طی قريب . به يهوديان بنگريد. آنهاست

دو هزار سال که ارتشی نداشتند، بيش 
اما از مـوقـعـی کـه .   از دشمنانشان زيستند

صاحب ارتشی شدند، در تالطم و آشوب بسر 
مسيحيان بايد آرامش و سـالمـتـی .   می برند

ايشان بدالئل بيشمار بـايـد .   خود را حفظ کنند
به خوشبخت بودن بينديشند و بـا ايـن کـار 

فراموش کنند که به شرارتهای زيادی که آنـان 
به هنگام سيل و .   را احاطه کرده است بنگرند

. باران، آنان داخل کشتی می شـونـد
در زير باران اگر بـه انـدازه کـافـی 
چابک نباشند، يک چتر کمک زيادی به 

ممکن است خيـس .   آنها نخواهد کرد
. شده، دچار ذات الريه نـيـز بشـونـد

مسيحيان بايد در نهايت آرامش بدون اضطراب 
اگر عيسی سر کـلـيـسـا اسـت، .   زندگی کنند

مسئوليت انحصاری سردرد نـيـز بـر عـهـده 
 .اوست

خبرنگاری از يک بانوی سـالـخـورده در روز 

راز طول عـمـرش تـا “ تولدش سئوال کرد که
او “    سـالـگـی چـه بـوده اسـت؟۱۰۵سن 
 “ روح القدس را بيابيد”:گفت

 ۲۲ آيه ۲۰يوحنا فصل 

يک نوع دميدن هست کـه روح الـقـدس را 
اما دميدنهای ديـگـری نـيـز .   منتقل می سازد

اما سولس هنوز تهديد و قتل بـر ” :   وجود دارد
 “ . . .شاگردان خداوند همی دميد 

 ۱ آيه ۹اعمال فصل 

 

  سپتامبر۱۲از کتاب رازگاهان  

                                                            Devotional                                                            ۵ آيه ۲مالکی فصل “  عهد من با وی عهد حيات و سالمتی می بود”

 News from Iran and Afghanistanاخباری از ايران و افغانستان               

٣صفحه  شماره ششم  



 :خدمات جهانی فارسی زبان

 .نشان دادن محبت عيسی مسيح به مردم ايرانی و افغانی: هدف

 .ميالدی۱۹۹۸: تاريخ تاسيس

 :نوع خدمات

آموزش کتاب مقدس و پرورش دادن خدمتگزارانی : آموزشگاه کتاب مقدس ايرانی و افغانی  -۱

 .  فروتن، حکيم، مطيع، بخشنده  و پر از روح خدا

 .فرستادن خادمين ايرانی و افغانی برای خدمت به هموطن خود -۲
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 خدمات جهانی فارسی زبان
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 اين حديث سوسن است و اين حديث ياسمن

 اين حديث الله صحراست عيسی آمده

 کی به استدالل ما محتاج آمد آفتاب

 ديده می بيند اگر بيناست عيسی آمده

 دانشی بايد ترا و گردشی بايد ترا

 آفرينش سر بسر گوياست عيسی آمده

 اين خبر را ناطق صادق ميان موج خون

 آن سر ببريده يحياست عيسی آمده

 هم ز لوقا هم ز مرقس هم ز متی مژده است

 هم در آن انجيل يوحناست عيسی آمده

 ای که بر سر تاج زيبايی همی خواهی بيا

 تاج زيبا بر سرت عيسی است عيسی آمده 

 عاشق مسيح: نويسنده عيسی آمده

 در درون جان ما غوغاست عيسی آمده

 صد هزاران مژده بر دلهاست عيسی آمده

 از نسيم اين پيام آسمانی روز و شب

 اشک شادی در دلم درياست عيسی آمده

 انتظار وعده ديدار فردا تا به کی

 زآنکه امروزم همان فرداست عيسی آمده

 در گلستان محبت هر گلی گويد ترا

 نغمه هر بلبل شيداست عيسی آمده

 بهر ديدن پرده ها را يک به يک بايد دريد

 چون برون از پرده ها پيداست عيسی آمده

 گوش ديگر بايدت بودن ترا تا بشنوی

  در زبان ذره ها آواست عيسی آمده
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                                                          Poem: Jesus has come عيسی آمده                                   : شعر


