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عیس مس
ی
ن
قیام ی ح و وروز دلپذری مبارک
دست اندکاران مجلۀ حقیقت قیام رستا خییی
عیسی مسیح و نورو دلپذیر را بشمیا عی یی ان
تبریک گفته ،دعا می نیمیاییییم کیه عی یمیت بیی
نهایت قوّ ت او نسبت به میا مینمینییین بیرحسیب
عمل توانایی قوّ ت او كه در مسیییح عیمیل كیرد
چون او را ا مردگان برخیی انییید و بیه دسیت
راست خود در جاي های آسمانی نشانید ،ا نو
تجربه کنید(.افسسیان .)٠٢-١١ :١
دعا همیشگی ما این است کیه خیداونید قیییام
کرده در ندگی و خدمت شیمیا عی یی ان جی ل
یابد.
هموطن ع ی  ،عیسی مسیح به خاطر من و
تو مصلوب شد .در قیام او ا میردگیان انسیان
نو تولد شد.
عید قیام مسیح  ،ما مسنولین مجیلیه حیقیییقیت
همراه با شما ع ی ان در این واقعیییت خیوشیی

می کنیم که تمام ما نجیات دهینیده نیده ییی را
همراه خود داریم که بر تاریکی پییرو گیردیید
ما خداوندی را همراه خود داریم کیه میا را ا
مرگ ا بدی نجات داد و مشارکت ما را با خیدا
بر قیرار نیمیود ،او بیر گینیاه و میرگ پیییرو
گردید.
پیام هایی که ا شما ع ی ان دریافت نمودیم
دلگرم کننده بود.
دعا می نماییم که خداوند فکر و قلم شما را
برکت دهد تا درتقویت ایمیان خیوانینیده گیان و
خییدمییتییگی اری در راه خییدا ،بییا ارسییال مییقییالییه
ها ،فیض و برکتی را که خداونید بیرای میا و
شما اعطا میییکینید ،میا نییی بیه نیوبیه خیود بیا
دیگران تقسیم کنیم ،تا فیض باعث فیض گیردد.
پس؛ منت ر مقاله ها ،اشعار ،گواهیینیامیه هیا و
مطالبی دیگر شما می با شیم.

فرار رسیدن سال  ٥١١٥خورشیدي
هم
م
م
ط
رب تما ی و نان زعزی بارک

ً
ی
ع
س
آیا واقعا ی از مردگان ربخاست؟

» پدر جان ،معلم ما میگوید که عیسی مسیح
ا مردگان قیام نیکیرده اسیت .او صیرفیا ر روی
صلیب آوی ان شد و بیعید شیاگیردان ا ا او
خوب پرستاری کردند تا اینیکیه کیامی ر صیحیت
یاب گردید .شما در این باره چه فکر میکنید آیا
این هم امکان دارد؟«
پسر ع ی م ،برای اینکه بدانیم ن رییه میعیلیم
محترم واقعیت دارد یا خیر ،باید تجربه عیییسیی
مسیییح بیاخی خیود تیطیبییی شیود .بیه میعیلییم
محترم بگو» :بیایید اول سی و نه ضرب شی
بخورید ،بعد دست هیا و پیاهیای شیمیا را مییی
میکنیییم و شیمیا را روی صیلیییب بیرای شی
ساعت آوی ان میکنیم .بعد بیا ضیرب نییی ه ای
قلب شما را میی شیگیافیییم .در آخیر بیرای سیه
رو در قبر میگذاریم .بعد ا این همه شکنیجیه
ها می آییم به پرستاری شما تا ببینیم که صحیت
یاب می شوید یا خیر«.
رستاخیر مسیح ا مردگان شاید مغل تیریین
موضوع در الهیات مسیحی باشد که با بیشترین
انتقادها دست و گریبان است.
در دنیای امرو کم هسیتینید کسیانیییکیه هییی
نی ییری در اییین مییورد نییداشییتییه بییاشیینیید .یییکییی
رستاخی را مسخیره میییدانید و بیرای دییگیری
محور ایمان است .برای یکی رستاخی

اسطوره ای بی نیست و برای دیگیری ییگیانیه
واقعیت تاری است.
متفکرین مسیحی بیه گیونیه هیای میتیفیاوتیی
خواسته اند رستاخی مسیح را تیوضیییح دهینید.
حتی کلیسا ها به چشیم هیای میتیفیاوتیی داسیتیان
رستاخی مسیییح را میی بییینینید و تیفیسیییرهیای
گوناگونی به آن میدهند .حتی در مان کلییسیای
اولیه یعنی قرن اول می دی بحث ها و جینیجیال
های یادی پیرامون موضوع قیام مسیح وجیود
داشته است .ا نامه پو لس رسول به قیرنیتیییان
چیینییییین مییعییلییوم میییییشییود کییه سییوال بییعییضییی ا
مسیحیان اولیه در شهر قرنتیه بر سر ایین بیود
که مسیح با چگونه بدنی قیام کرده بیود ،آییا بیا
همان بدنی که دفن شد؟ اگر بدن قییام کیرده ای
او کام ر مثل بدن ما بود (چون او کامی ر انسیان
بود) پس چگونه ا درهای بسته گیذشیت و بیه
یاهیر شید؟ و چیگیونیه بیه آسیمیان
شاگردان
رفت؟ و  ...پولس رسول در جواب می نویسید:
"جسم نفسانی کاشته میشود و جسم روحانی بیر
میخی د( ".اول قرنتیان )٤٤ :١١
بهر حال اکثریت پیروان مسیح اییمیان دارنید
که مسیح با  -بدن ج ل  -یافته قیام کرده اسیت
و ایین بیدن جی ل ییافیتیه چییی ی اسیت کیه میا
انسانها تا هنو به سرشت آن پیی نیمیی تیوانیییم
برد.
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فقط مانیکه خود ما مانند مسیح بیا بیدن هیای
ج ل یافته آراسته گردیم ،آن وقیت میاهیییت و
معنای بدن ج ل یافته را درک خواهیم کرد.
کتاب مقدس به جر و بحث بیاخی میوضیوع
قیام مسیح نمی پردا د بلکه آنرا بییان میییکینید.
همان طیورییکیه بیه دنیبیال ثیبیوت وجیود خیدا
نیست " .در ابیتیدا خیدا آسیمیانیهیا و مییین را
آفییرییید ".بییا اییین جییمییلییه کییتییاب مییقییدس شییروع
میشود ،بدون اینکه اول وجیود خیدا را ثیابیت
نماید .کتاب میقیدس بیه دخییل مینیطیقیی بیرای
اثبات قیام مسیح نمی پردا د .متفکیر مسیییحیی
بنام جان وال مییینیویسید" :انیجیییل ،رسیتیاخیییر
مسیح را تیوضیییح نیمیی دهید .بیرعیکیس ،ایین
رستاخی مسیح است کیه انیجیییل را تیوضیییح
میدهد".
چند سال قبل کلیسای که من عضو آن بیودم
تصمیم گرفته بودند که هر هفته ییک شیب را
بنام شب بحث و گفتگو بنیامینید و در آن شیب
هرکس می توانست خویشان و همسایگان خود
را با خود بیاورد تیا در بیاره اییمیان مسیییحیی
باهم تبادل ن ر نمایند .در یکی ا این شب هیا
یک جفت جوان آمده بودند که کم کم ع قه بیه
کلیسا داشتند ولی بعضی مسایل مسیحی را بی
مفهوم می پنداشتند .خانم به شبان کیلیییسیای میا
رو کرده و گفت" :قیام مسییح ا میردگیان بیه
ن ر من یک افسانه است ".شبان بیا قیاطیعیییت
گفت ":نیی خیانیم ،ایین ییک واقیعیییت اسیت".
شوهر پرسید" :آیا ثبوت عیلیمیی بیرای ایین
ادعا دارید؟ " شبان در پاس گفت" :من و شما
به بسیار چی ها ایمان داریم که تا هنو ثیبیوت
علمی برای آنهیا پیییدا نشیده اسیت ".شیبیان بیه
سخنان ادامیه داد و بیه تشیرییح و تیفیصیییل
مسایل علمی و تاریخی پرداخت .خانم دوبیاره

پرسید" :رستاخی مسیح چه تفاوتی در جیهیان
ما آورده است؟ همه چی مانند هیمیییشیه اسیت.
آیا رستاخی مسیح میتواند شکم اطفال گیرسینیه
را سیر کند؟"
در میان این سوالها و بیحیث هیا ،ییکیی ا
اعضای معمولی کلیسا کیه بسیییار گیمینیام هیم
بود ،آهسته و م یم چنین گفت " :تا میانیییکیه
مسیح در قیلیب شیمیا قیییام نیکیرده بیاشید ودر
ندگی شما نده نشود ،این داستان های انجیل
واقعا ر که برای شما افسانه ای بی نیستند".
امرو پیروان یادی مسیح هسیتینید کیه بیه
قیام مسیح ایمان دارند ولی مسیح در قلب آنیهیا
هنو قیام نکرده است .هستند پیییروان مسیییح
که میکوشند تمام آیات مربوط به قیام مسیح را
حف کنند ،ولی متاسفانه عییسیی مسیییح هینیو
در ندگی آنها نده نشده است .در نتیجه ،قیام
مسیح صرف داستانی است که آنها به واقعییت
تاریخی آن اییمیان دارنید و بیس .ولیی اییمیان
مسیحیی بسیییار بیییشیتیر ا ایین اسیت .اییمیان
مسیحی ،صرف باور به وقایع تاریخی نیسیت.
شیطان نی به تاری ایمان دارد ،او نییی بیاور
دارد که مسیح قیام کرده است ولیی هینیو هیم
شیطان باقی مانده است.
تا مانیکه مسیح در قیلیب میا قیییام نیکیرده
باشد و در ندگی ما نده نشود ،داسیتیان قیییام
مسیح ا مردگان نمی تواند مفهوم واقیعیی ا
را بیخیود بیگیییرد( .عیییسیی نیده اسیت!) ایین
شعار بسیار ا مسیحیان جهان است کیه حیتیی
روی تخته ها و پرده ها می نویسند .ولیی ایین
شعار وقتی به هیدف اصیلیی ا میییرسید کیه
مردم دنیا ،عیسی نده را در وجود من و شمیا
ببینند.
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بی بی حاجی

سالهاست که مردم افغانستان دردرد و رنی
فییراوان ،نییدگییی مشییقییت بییاری را پشییت سییر
میگذرانند .عدم امنیت و پرابلم های اقیتیصیادی
دامن گیر مردم شده و مشک ت بی رگ را در
ندگی شان ایجاد کرده است .تا حدیکه روح و
جسم مردم یر فشار این عوامل اذییت میییشیود
و تییعییدادی هییم احسییاس تیینییهییایییی و بییی کسییی
مینمایند که در نیتیییجیه دچیار افسیردگیی و بیی
باوری گردیده ،که ایین احسیاس رو بیه رو
بر ایشان غلبه نموده و ندگی آنها را تیییره تیر
نموده است.
اکثرار برای بیرون رفیت ا یین افسیردگیی و
بی باوری در ت شند که حیداقیل کسیی را پیییدا
کنند که با حرف خو وامییدوار کینینیده خیود،
به ندگی تیره و تار آنها روشنایی ببخشد.
با کمال تاسف که بسیاری کسان خودرا ناگ ییر
میدانند تا ن د فال بین ها ،طالع بین ها و
جادوگران مراجعه کنند تا باشد که به اصط ح
روی طالع خودرا با کنند و ببینند که اگرا

فال بین ها و جادوگران یک خبر خو بشنوند
و به ندگی خود که در حال تباهی است رون
و سر و سامان بدهند.
ا همین رو اگر در ایین رو هیا در شیهیر
کابل ،چه در با ارها و چه در کوچه ها و پیس
کوچه ها گذر نمایید ،چی ی که یادتر به نی یر
جلوه میکند لوحه های کف شناسی ،فال بینی و
افسونگری است .کار و بار این جادوگران هیم
بد نیست وحتی بسیاری آنها برای اجیرت خیود
طلب دالرمیکنند تا پول افغانی.
من یکی ا کسانی را میشناسم کیه حیاخ بیه
قول خود میتوانید هیرجیادوییی کیه بیخیواهیی
برایت انجام دهد ،یک ن است بنیام " بیی بیی
حاجی" .این بی بی حاجی در گیذشیتیه هیای نیه
چندان دور ندگی رقت بار داشت و ا طیرف
شوهر آنقیدر لیت و کیوب میییشید کیه بیاخخیره
مجبور شد به شوهر خود بگویید کیه او "جین"
دارد.
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بی بی حاجی این حرفهیا را آنیقیدر بیه میراتیب
تکرار کرد که باخخره شوهیر بیه ایین بیاور
افییتییاد کییه خییانییم ی بییه راسییتییی جیین دارد.
شوهربیچاره که ا جین و پیری بسیییار تیرس
داشت  ،شب ها ا اتا تا تشینیاب دو الیی سیه
صد بار بسم هللا گفته می رفت تیا جین ییا پیری
در کمر ن ند .خ صه اینکه چون ن نیقیطیه
ضعف مرد خود را یافته بود او را با ایین چیال
و نیرنگ چنان تحت تیاثیییر خیود در آورد کیه
باخخره مجبور شد که ا لت و کیوب خیانیمی
دست بردار شود.
مگر جای تاسف ایین اسیت کیه رفیتیه رفیتیه
بعضی ا همسیاییه هیا هیم بیه بیی بیی حیاجیی
اعتقاد خاصی پیدا کردنید .بیه گیفیتیه خیود شیان
"چونکه بی بی حاجی هیمیرای جین هیا سیر و
کار دارد مان حال و آیینیده را بیهیتیر ا خیدا
میداند”.
مانیی نیدگیی بیی بیی حیاجیی رونی پیییدا
میکند کیه میردم شیروع بیه صیف کشیییدن در
پشت دروا ه بی بی حاجی می کنند.
بی بی حاجی که در گذشته در پیالیییدن خیانی ره
کرائی سرگردان بود حیاخ دییگیر دو خیانیه در
بییهییتییرییین میینییطییفی ره شییهییر کییابییل ا پییول مییفییت
جادوگری خریده است .در پهلوی این تیجیارت
کار قاچا انسان را نی آغیا نیمیوده و ده هیا
انسان را بیا گیرفیتین پیول هینیگیفیت بیه خیار
روانمیکند .تعداد یاد این جوانان به سر مینی ل
مقیصیود نیمیییرسینید .تیعیداد شیان در بیحیرهیای
بیکران غر میشوند و تیعیداد دییگیر شیان کیه
اکثیرار ییر چیهیارده سیال عیمیر دارنید تیوسیط
قاچاقچیان مورد تجاو جنسی قرار میگیرند.
امید است آن دسته ا هیمیوطینیانیی كیه احیتیمیاخر
قصید انییجیام چیینیییین اقییدامیی را دارنیید بیییییهییوده
سرمایه خود را به كام قاچاقچیییان انسیان نیداده
وعمرخود را برای دست یابی به اینگونیه امییید
واری دروغین تلف نكنند.
برای اینکه بدانیم که آیا جادوگری ،فال بینیی
و طالع بینی با اراده خدا در تضاد است ییا نیه،
آیه های را ا کتاب مقدس دریین جیا تیقیل میی
نماییم  .درکتاب مقدس درین باره مییخیوانیییم" :
پسر یا دختر تان را بر آت قیربیانیگیاه قیربیانیی

نیکیینییییید .ا فییالییگیییییری ،غیییییبییگییوئییی ،رمییالییی و
جادوگری بپرهی ید .مثل آنها ا سحر و جیادو
کار نگیرید و ا ارواح مردگان و اجنه مشیوره
نخواهید ،ییرا خیداونید ا ایین اعیمیال شیت
نفرت دارد و بخاطر همین کیارهیای شیت آن
مردم است که خداوند ،خیدای تیان آنیهیا را ا
سر راه تان محو میکنید .پیس شیمیا بیه خیداونید
وفادار باشید" (.تثنیه) ١۱ – ١٢ : ١۱
ک م خدا در کتاب مقدس به صراحت میییگیویید
که فال بینی ،غیبیگیوئیی ،رمیالیی و جیادوگیری
درمخالفت با اراده خدا بیوده و خیدا ایین گیونیه
اعمال را قبول نداشته و این ها اعمال شیطیانیی
هستند.
اگر کدام مشکلی دارید که نمی توانییید بیا آن
دست و پنجه نرم کنید بهیتیر اسیت کیه بیه خیدا
مراجعه نمایید .بنام عیییسیی مسیییح بیطیلیبییید او
دعای تانرا مستجیاب خیواهید کیرد چیونیکیه او
خال ومالک دلهاست به او توکل داشته بیاشییید
واوبه شما کمک خواهید نیمیود .عیییسیی مسیییح
میفیرمیایید» :مین راه و راسیتیی وحیییات هسیتیم.
هییییییی کیییس جییی بیییه واسیییطیییه مییین نییی د پیییدر
نمیآید( «.یوحنا)٠۱:١١

" پسر یا دختر تان را بر آتی
قییربییانییگییاه قییربییانییی نییکیینییییید .ا
فالگیری ،غیبگوئیی ،رمیالیی و
جادوگری بپرهی ید .میثیل آنیهیا
ا سحر و جادو کار نگییریید و
ا ارواح میییردگییان و اجیینیییه
مشوره نخواهید ،ییرا خیداونید
ا اییین اعییمییال شییت نییفییرت
دارد  ( "....تثنیه) ١۱ – ١٢ : ١۱
٩

دو اتاق نشیمن

دو اتا را در ن ر بگیرید .ییک رو شیمیا
در اطاقی که با قالین های سرخ و تیوشیکیهیای
نرم فر شده است ،قابلی پیلیو و چیای نیو
جان می کنید .رو بعد شما به اطیا دییگیری
که با کوچها و چوکیهیای ییبیا می یین گیردییده
است و یک کیک چاکلیت دار در بیاخی مییی
آن گذاشته شده است ،تشریف میی بیریید .کیدام
اتا را بیشترمی پسندید؟ بعضی میردم خیو
دارند که در اتا خیود شیان بیاشینید و بیرخیی
دیگر هر دو اتا را خو دارند .این دو اتیا
تصویر دو فیرهینیگ میتیفیاوت را میجیسیم میی
سا ند .هر دو اتا هم دارای جیهیات خیوب و
مثبت می باشند و هم جهات منفی و بد خود را
دارند .به ایین میعینیی کیه فیرهینیگ شیرقیی و
فرهنگ غربی ،هیر دو هیم دارای صیفیات و
جهات خوب و پسینیدییده هسیتینید و هیم دارای
جهات منفی و ناپسند.
حاال در مورد دو سلطنت یا پادشاهی فکر
کنید .یعنی پادشاهی خداوند و پادشاهی دنیوی.
وقتی ما پیرو عیسی مسیح میگردیم ،خداوند ما
را از سلطنت تاریکی به سوی سلطنت نور و
روشنایی انتقال میدهد .ما یک زنده گی کامالً
جدید وعالی را با رویاها ،ارزشها و خصلتهای
نو تجربه می کنیم .مگر با در نظر داشت
رابطه با دنیای کهنه ،ما به کجا متعلق می
باشیم؟ بزرگترین سوال در ایمان جدید ما این

است که :از اینکه ما متعلق به پادشاهی خداوند
هستیم و در مسیح زنده گی جدید را تجربه
میکنیم ،ما چگونه به دنیای گذشتۀ خود و
آنهاییکه در آن دنیا زنده گی میکند ،مرتبط می
گردیم؟
نخست ،کالم خداوند تفاوتها میان »پرادشراهری
خررداونررد« و »دنرریررا« را برره رررورت روشررن
مشخص نرمروده اسرت .ولری »دنریرا« بره مرعرنر
جهان فزیك نیست ،بلكه ارزشرهرای »دنریرا« ،
خواه دنیای شرق باشرد و یرا دنریرای رر  ،برا
ارزشهای خداوندی متفاوت می باشند.
دوم ،کالم خداوند به ما می آموزد تا اخالقا ً جدا
از ارزشررهررا دنرریررا زنررده گرری کررنرریررم .زیرررا
ارزشها این دنیا عبارت از دنیای تاریکی هرا
می باشد .ما نباید بره ارزشرهرا دنریرا عشرق و
عالقمندی داشته باشیم بلکه از آن بایرد خرود را
مجزا سرازیرم .مرا برایرد خرود را تردریریرر داده و
همانند پادشاه خود یعنی مسیح شویم.
سوم ،وقتی ما به پادشراهری خرداونرد داخر مری
شویم ،ما داخ خانۀ کوچ و چرو کری دار نرمری
شویم ،یعني ما فرهنگ خود را تدییر نمریردهریرم
به مثابۀ پیروان مسیرح مرا هرنروز هرم از ا راق
فرش شده با قالین و تشک خود لذت می برریرم.
مردمی که در پادشاهی خداوند شرامر هسرترنرد،
می توانند هم دراتاق کوچ و چروکری دار و هرم
در اتاق تشکدار زنده گی نمایند.
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به این معرنری کره آنرهرا مری تروانرنرد در هرر دو
فرهنگ زنده گی نمایند.
چهارم ،به مثابۀ پیروان مسیح ،در هر جرایریرکره
زیست می کنیم ،باید خوی و خصلت مسریرح را
به خود اختیار نمرایریرم .وقرتری مرردم مرا را مری
بینند آنها باید خوی و عادت مسیح را در وجرود
ما ببینند.
متأسفانه ،ما متمای این هستیم که خود را از
دنرریررای سررابررقررۀ خررود بصررورت فرریررزیررکرری و یررا
جدرافیوی جدا سازیم .بسیاری از ما ،از افرراد
دنیای گذشتۀ خود آزار و اذیرت دیردیرم ،مرمرکرن
اینها اعضای خانرواد خرود مرا براشرنرد .برنرا برر
هررمرریررن عررلررت ،مررا مرری خررواهرریررم کرره بصررورت
فیزیکی و یا جدرافیای خود را از دنیای گذشتره
جدا سازیم .اگر در ر هسرتریرم ،مرا برعرضری
اوقات با مردمانی یکجا میگردیم کره از جرهران
گذشتۀ ما ترس و وحشت دارند .بعضری مرردم،
آنهایی را که در دنیای دیگر قرار دارند ،مرورد
انتقاد قرار میدهند .بررخری خروش دارنرد ترا در
دنیای گذشتۀ ما چیزهایی بدی را بریرابرنرد و در
جست و جروی راه هرای انرد کره چرگرونره مری
توانند بصورت برهرترر بررخرالف آنرهرایریرکره در
دنیای سابقۀ ما زیست میکنند ،بحث و مشراجرره
کنند .و مردم دنیای گذشتۀ مرا خروش دارنرد کره
علیۀ مسیحیان داخ بحث و جدال شوند .هر دو
جانب علیۀ یکدیگر شان تیر پرتا می کنند .به
این ترتیب ما یک دیوار عظیمری را مریران ایرن
دو دنیا ایجاد میکنیم مث این تصویر زیر:

»پادشاهی
خداوند«

« دنیای
گذشته»

پس ما باید در کجا زنده گی کنریرم؟ آیرا مرا برایرد
جدا از دنیای گذشتۀ خود زنده گی کنیرم؟ آیرا مرا
باید دنیای گذشرترۀ خرود را مرورد حرمرلره قررار
دهیم؟ آیا الزم اسرت ترا مرا مریران ایرن دو دنریرا
دیواری را ایجاد کنیم؟
مسیح فرموده است » :شما نمک دنیا  ...شما
نور دنیا هستید .نمی توان شهری را که بر
کوهی ساخته شده است ،پنهان کرد .هیچ کس
چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش
بگذارد ،بلکه آن را بر چراغ دان قرار می دهد
تا به تمام ساکنان خانه نور دهد .بگذارید نور
شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا
کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما
را تمجید نمایند«.
اگر ما بگونۀ فیزیکی و یا جدرافیای بخشی
از دنیای گذشتۀ خود نباشیم ،چگونه می توانیم
برای آن دنیا نور و نمک باشیم؟ اگر ما به دنیا
گذشتۀ خود تعلق نداشته باشیم چگونه می توانیم
برای مسیح نور باشیم و برای او بدرخشیم؟ ما
چگونه خواهیم توانست مردمی را که در آن
دنیا زیست می کنند ،دوست داشته باشیم در
رورتیکه ما در ا اق آنها ،جاییکه با آنها
همصحبت هستیم ،زنده گی نکنیم؟ مردمی که
در آن دنیا زنده گی میکنند ،آنها چگونه می
توانند مسیح را ببینند در رورتیکه پیروان
مسیح را نبینند؟
مردمیکه در دنیای دیگر زنده گی میکنند
دشمنان ما نیستند .اگر آنها دشمنان ما هم
باشند ،ما یک حکم داریم که باید از آن ا اعت
کنیم و آن اینکه ”دشمنان خود را دوست داشته
باش و با آنها محبت کن“ .ما باید با آنها چنان
برخورد نماییم که از ایشان توقع داریم که با ما
برخورد نمایند .هرگاه ما با آنها محبت نماییم
پس ما کوشش خواهیم نمود تا آنها را درک
نماییم .شخصی که احساس نماید که درک شده
است ،او محبت را نیز درک خواهد نمود و
هرگاه او احساس کند که مورد محبت قرار
گرفته است.
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او این را هم احساس خواهد نمود که درک شده است .یک ضر المث انگلریرسری اسرت کره مری گرویرد:
”خود را در میان بوتهای آنها قرار دهید“ تا بدانید آنها چه را تجربه میکنند.
)(put yourself in the other person’s shoes

پادشاهی خداوند بصورت فیزیکی از پادشاهی این دنیا مجزا نیست .مسیح به پیروان خود دعا میکند:
» به درگاه تو دعا می کنم نه برای اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه ترا آنرهرا را از شررارت و شریرطران
محافظت فرمائی .همانطور که من متعلق به این دنیا نیستم ،ایشان هم نیستند …همانطور که تو مررا بره
دنیا فرستادی من نیز آنها را به دنیا فرستادم«
ما ارزشها این دنىا را اهمیت نمیدهیم ،زیرا ما حاال به مسیح تعلق داریم .ولی ما هنوز هم عضرو اتراق
تشکدار خود هستیم .زیرا این رسم و رواج و یا جزء از فرهنگ ماست .بهتر است بره جرای ایرنرکره در
یک دنیای مجزا زنده گی کنیم که در آن دیواری جدا کننده بین دو دنیا وجرود دارد ،در دنریرای خرود مرا
زنده گی پاک و مقدس داشته باشیم ،چه در اتاق تشكدار یا در اتاق كوچ و چوك .
مردم در هر دو اتاق نیازمند این هستند تا مسیح را ببینند .مگر آنها زمانری مسریرح را خرواهرنرد دیرد کره
مشابهت های او را در وجود پیروانش ببینند.

اتاق کوچ و چوکی

اتاق تشکدار

خداوند
پادشاهیخداوند
پادشاهی
مسیح)
(پیروانمسیح)
(پیروان

خداوند
پادشاهیخداوند
پادشاهی
مسیح)
(پیروانمسیح)
(پیروان
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اشعار و مطالبی روحانی
در گرد

ایام همه پیر شدیم

با یچه ای اشتباه و تقصیر شدیم
دستی بك

ای مسیح بر چهره ای ما

شاید به عنایت تو تطهیر شدیم

نوروز ،روز نو ،بهار نو و فص نو
خداوند!
اگر من تو را به خا ر این دوست دارم که مرا به
بهشت ببری ،فرشته شمشیر به دستت را بفرست تا
درهای بهشت را به رویم ببندد.
اگر تو را به خا ر ترس از دوزخ دوست دارم،
مرا در آتش جاویدان پرتا کن.
اما اگر تو را به خا ر خودت دوست دارم،
تنها به خا ر تو،آنگاه بازوانت را بگشا ومرا دریا

نفس باد ربا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
ار وان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
حافظ
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ن
وروز
اول حیمیل بیا آغیا بیهیار و نیورو هیمیراه
است .این رو بیرای افیغیان هیا شیروع سیال
جدید خورشیدی است .یكى ا سنتهاى حسینیه
جشن نورو  ،دید و بیا دیید اسیت،
و با ار
كییه میییییان فییامیییییل ،دوسییتییان و آشیینییایییان انییجییام
مىگیرد .بهار پیام آور خوشی و شادی و امییید
است .نورو پیام آور رو هیای آفیتیابیی اسیت.
نورو نوید می دهید کیه مسیتیان میییگیذرد و
جای دشمنی ها را ،صیلیح و دوسیتیی و صیفیا
میگیرد .نیورو می یهیر نیدگیی و رسیتیاخییی
طبیعت و موسم تجدید پیمان به آفریندۀ طبیییعیت
و جهان است.
بهار ،مان ترک هد و رییای میییان تیهیی
مستان جانفرساست .نورو و گل و دشیت و
سر سب ی آن ،انسیان خیداشینیاس را بیه عشی
ور ی با خال فرا میخواند.
رو نو ،ندگی تا ه و تجدید ن ر به گذشتیه
را طلب میکند .ندگی جدید مستل م سلیوک نیو
و رفتار تا ه است .چه بسا کیه در اطیراف میا
بهار باشد ولی آفتاب بهاری هنو در سردی و

تاریکی دل رخنه نکرده باشد و سیییاهیی را بیر
سپیدی دل گرانی باشد .بلی حاف شیرین سیخین
ا این واقعیت نی اگاه است و ما را به تیغیییییر
رفتار ما فرا میخواهند:
صییبییا بییه تییهیینیییییت پیییییر مییی فییرو آمیید
که موسم طیرب و عییی و نیا و نیو آمید
هییوا مسیییییح نییفییس گشییت و بییاد نییافییه گشییای
درخت سب شد و مرغ در خرو آمد
نورو با نفس سحر پردا و طیرب انیگییی
خود طبیعت را بار دیگر جان تا ه بیخیشیییده و
دشت و صحرا و باغ ،راغ را با گل و رییحیان
و ارغوان آراسته میسا د .شاعری درین میورد
میفرماید :
افسر سلطان گل پیدا شد ا طرف چمن
مقدم

یا رب مبارک باد بر سرو و سمن

پیام نورو  ،پیام ندگی پیس ا میرگ اسیت.
نورو یعنیی پیییرو ی نیور بیر یلیمیت ،و بیر
خ ان است ،این نورو است که ما را به آیینیده
امید وار میسا د.
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پیغام مسیح مانند بهار به تمام دنیا ،پیام ییک
ندگی نو و تا ه است .یعنی پیغام تیولید شیدن
ا نو است .الیبیتیه تیولید شیدن ا روح نیه ا
جسم .این تولد دوباره کیه تیوسیط روح مسیییح
صورت میگیرد ،ا ما یک انسیان کیامی نیو
میسا د .
دوستان گرامی! اگر شما در جسیتیجیوی ایین
هستید که مستان ندگی تان به بهار جیاوییدان
تبدیل شود ،راهیی را بیایید انیتیخیاب کینییید کیه
بتوانید ا طری آن به آر وی تان برسید .ایین
راه ،ایین اسیت کیه نیدگیی تیان را بیه دسییت
عیسی مسیح بسپارید و او را پیادشیاۀ نیدگیی
خود بسا ید.
عیسی مسیح آب حیات به شما می بخشد ،او
شما را ا نان ندگی سیر میسا د ،او آهینیگ
و موسیقی الهی است که می تواند به دل هیای
غمگین و افسردۀ ما آرام ببخشید .او ییعینیی
عیسی مسییح ا میردم دردمینید و حیمیتیکی
دعییوت مییی کیینیید کییه بییه نی د او بیییییاییینیید  .او

میییییفییرمییاییید ":ای تییمییامییی حییمییت کشییان و
گرانباران ،ن د من بیایید و من به شیمیا آرامیی
خواهم داد" ( انجیل متی )٠۱:١١
برای ما و شماست که ا خود خواهیی و گینیاه
توبه کنیم ،یعنی نیدگیی خیود را ا مسیتیان
سرد و تیارییک بیه بیهیار دلیپیذییر و می ییم و
نورانیی عیوض کینیییم .بیر میاسیت کیه دعیوت
عیسی مسیح را قبیول کیرده و خیود را بیه او
تسلیم کنیم .یعنی با او یکی شیوییم تیا آرامیی و
بهار جاویدان ندگی را پیدا کنیم.

خدایا چنان کن که هر روزما
همه سبز باشد چون نوروز ما
دل و دیده باشد زمهر توشاد
جهان نوشود ،سال فرخنده باد

ترس خدا

آیا هرگ شنیده اید که احساس ترس میتواند
شیرین و لذت بخ هم باشد؟
در بین مردم ما میرو اسیت کیه میییگیویینید" :
تییرس بیییییادر مییرگ اس" .حییقیییییقییتیا ر اگییر تییرس
دامنگیر ندگی میا بیاشید وا هیر کیس و هیر
چی بترسیم ،رو ی خواهد رسید که این تیرس
با پنیجیه هیای سیخیت وسیفیت خیود میارا خیفیه
خواهد کرد .ترس میدام ،نیه تینیهیا اخیتیییار و
ارداه مییا را در قسییمییت اسییتییفییاده ا آ ادی و
دیگرم ایای ندگی صلب میکند بلکه میارا بیه
یک طفیلی محض تبدیل میکند که برای همییی
بار دو دیگران باشیم.
آنچه درین نیوشیتیار میورد بیحیث میا اسیت،
ترسی است که شیییریین تیر ا عسیل اسیت ،ا
عسل خالص ،ییعینیی تیرس ا خیدا کیه بیه میا
حکمت میبخشد.
کتاب مقدس به ما بیان میکند کیه تیرس خیدا
آغا علم است .به چه مفهوم؟ به مفهیوم ایینیکیه
وقتی بدانیم که خدا مارا میطیابی میحیبیت ا لیی
خود درین دنیا خل نموده ما این دوستی خیالی
خود را قلبا تصدی میکنیم وبه نوبه خیود اورا
دوست میداریم تا حدی که کاری نیمیییکینیییم کیه
برخ ف اراده و خواست او باشید چیه بسیا کیه
تمامی خواست و اراده خیدا بیرای خیییرییت میا
انسانها است .این دوستی همیانیا تیرس شیییریین
خداست که میتواند در قلب ما جای داشته بیاشید

وبه ما حکمت بخشد.
همچنان در کتاب مقدس میخوانیم که به عیسیی
مسیح یگانه شیاه شیاهیان خیطیاب شیده کیه در
ایمان به اوانسان میتواند ا قییید وبینید هیرنیوع
ترس آ اد شود خصوصا ا بی رگیتیریین تیرس
که همانا ترس ا مرگ است.
فر بین عیسی ودیگیر پیادشیاهیان ایینیسیت کیه
دیگران اکثرا به ورسر مینهارا اشغیال کیرده
باخی مردم به جیبیرقیانیون حیکیومیت میییکینینید،
درحالیکه عیسی بامحبت خود قلبهای میردم را
تسخیرکرده ودرس متی واراده آ اد میردم ،بیر
آانها حکومت مینماید .عیسی مییگیویید " :دییگیر
شما را بنده نمیخوانم یرا بنده نمیدانید اربیابی
چه میکند .من شما را دوستان خیود خیوانیده ام
یرا هرچه را ا پدر خود شینیییدم بیرای شیمیا
شرح دادم" ( .یوحنا) ١١:١١
عیسی مسیح به پیروان خود میی آمیو د کیه
درهنگام دعا ا پدر آسمیانیی خیود درخیواسیت
کننند وبگویند» :ملکوت تو بیاید! « بیدیینیوسیییلیه
پییادشییاهییی وسییلییطیینییت پییرا مییهییروصییفییای او
درجهان برقرار شود .پیروان عیسی مسیح بیه
سلطنت مطل خدا اعتقاد داشته خدا را منیحیییث
پادشاه وخداوند ندگی خود پذیرفته اند.
یکی ا پیروان عیسیی مسیییح چینییین میییگیویید:
»وقتی به طرف دنیا میبینیم متوجه میشویم که
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افرادی یادی هستند که حاضرنید جیان ومیال
ونیروی خود را به خاطر اطاعت ا پادشاهیان
ورهبران مینی شان قربان کنند«.
در طول تیاریی کشیورعی یی میا افیغیانسیتیان،
افراد بیشماری برای پادشاه و ولینعمت مییینیی
خیود ،چیه فیداکیاریهیایییی کیه نیکیردهانید .ولییی
متاسفانه که با این کیار خیود نیه تینیهیاجیانیهیای
شیرین خود را ا دست داده اند بلیکیه خیانیواده
های یادی را درسوگ اندوهناک غی یی ان ا
دست رفته شان نشانده وکشور خودرا به خیاک
وخون یکسان کرده اند.
این پیرو مسیح همچنان ادامه داده میگویید" :
وقتی به طرف ایین هیمیه کشیت و خیون نیگیاه
میکنیم فداکاری رهبر خود عیسی را بیییاد میی
آوریم که بخاطر نده ماندن ما انسانیهیا جیانی
را در باخی صلیب فدا کرد .برخ ف بسیییاری
ا رهبران دنیا ،عیسی جان کسیی را نیگیرفیت
بلکه برای دیگران جان داد .چنانکیه در کیتیاب
اشعیای نبی در مورد مرگ عیسی آمیده اسیت:
" او در حقیقت بخاطر گناه و خطای میا ده و
خمی شد .او ج ا دیید تیا میا سی میتیی داشیتیه
باشیم و ا خمهائی او ما شفا یافتیییم .میا هیمیه
گوسفندان سرگردان ،گمراه شده و بیه راه
مثل
ِ
خود روان بودیم ،اما خداوند گینیاه هیمیۀ میا را
بگردن او نهاد(".اشعیا)٥٢:٥:
پس مانیییکیه بیه طیرف فیداکیاری دییگیران
میبینیم وبه فداکاری رهبر ب رگ خیود عیییسیی
مسیح می اندیشیم بیه ایین فیکیر میی افیتیییم کیه
چقدر خ م است تیا بیمیراتیب بیییشیتیر ا هیمیه
ا پادشاه آسمانیی خیود پیییروی کینیییم و نیدگیی
خییودرا وقییف خییدمییت پییادشییاه ابییدی خییود خییدا
نماییم".
یکی ا خصوصیات دیگر پادشاهان دنیییوی

سایه وقدرت آنهاست که با عث میییشیود کیمیتیر
کسی پیدا شود که درمقابل آنها ویا نماینیده آنیهیا
حضوریابد وخوف دردل نداشتیه بیاشید .پیادشیاه
مییییینییی بییه لییحییا اقییتییدارو عی ییمییتی در دل
حاضرین ترس و خوف میافگند.
ولی اگیر بیه وجیود خیالی خیود خیدااعیتیقیاد
داشته بیاشیییم ،واضیحیا میییبییینیییم کیه او ا هیر
رهبروپادشاه میینیی پیرقیدرت تیروپیرعی یمیت
تراست .خدا که خال آسیمیانیهیا و مییین اسیت،
بمراتب ترسآورترا هرحاکم بشری میباشد.
مانی که کشور پولند هینیو در
چند سال پی
کمونیی م گیرفیتیار بیود ،پیاپ ان پیل دوم کیه
پییولیینییدی اخصییل بییود و بییه طییور جییدی بییا
دیکتاتوری کمونیستها مخالیفیت مییور یید وا
جنب کارگران به رهبیری لی والسیا حیمیاییت
میییکییرد سییفییری بییه پییولیینیید داشییت .در مییان
سفرپاپ ،اهرا قدرت دردست ن امیان بیود و
رهبری ر ییم نی یامیی کیمیونیییسیتیی پیولینید را
شخصیی بینیام جینیرال ییارو لسیکیی بیه عیهیده
داشت .در ابتدای سفر پیاپ بیه پیولینید ،جینیرال
یارو لسکی درحضورخبرنگاران وکمیره هیای
تلوی یونی خطاب به پاپ سخنانی اییراد نیمیود.
نکتۀ جالب این بود که جنرال یارو لسیکیی ،بیا
آن همه قدرت ،در حالی که یونیییفیورم نی یامیی
بر تن وتفنگچه ای به کیمیر داشیت ،درجیات و
مدالهای نی یامیی خیود را بیه رخ میی کشییید،
پشت به قوای ن امی مسلح گرم بیود و کیامی ر
ا سوی اتحاد جماهیر شوروی سیوسیییالیییسیتیی
حمایت می شد ،ولی با هم ا حضور پیاپ و
قدرت روحانی آن پیرمرد کیه مسیتیقیییمیا بیاخی
مردم پولند تاثیرگ ار بود ،آشکارا دچیار تیرس
گردیده بود
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 .قییدرت اییین پیییییرمییردی کییه بییجی عصییای
شبانی ،چی دیگری در دسیت نیداشیت ،چینیان
وجود جنرال کمونیست را فرا گیرفیتیه بیود کیه
در حین سخنیرانیی انیوانی بیه طیر بسیییار
مشهودی می لر یدند تا جایی کیه کیمیره هیای
بییاخیتیییارانیۀ
فیلم بیرداری حیرکیت و لیر
انوهای جنرال را ضبط کیردنید و بیه هیمییین
خاطر دستگاه خبری پو لند پیخی آن فیییلیم را
ممنوع قرار داد.
ا این داستان نتیییجیه میییگیییرییم کیه گیرچیه
پادشاهان و رهبران مینی هم ابیهیت و تیرس
دارنید ولیی اگیر انیوهیای لیر ان آن جینیرال
کمونیست را بطور نمونه پی خود مجسم کنیم
که علیرغم شعارهای ماتریالیستی ا ا خیدا
و اقیتیداری کیه آن میرد خیدا داشیت بیه لیر ه
درآمده بود ،درمیییابیییم کیه میقیام و مینی لیت و
قدرت خدا ما فو همه حاکمیان و قیدرتیمینیدان
دنیا است .پس آیا خ م نیسیت کیه تیرس او را
در دل داشته باشیم؟ بلی خ م است!
مییا پیییییروان عیییییسییی مسیییییح دیییگییر آنییگییونییه
اشخاصی نیستم که ا ترس مجا ات ا خدا یا
فرار میکنند و یا هم دست به قصاص دییگیران
می نند ،بلکه در فیض و بیخیشیایی مسیییح بیا
جرات میتوانیم در حضور خدا حیاضیر شیوییم.
چنانکه در انجیل میخوانیم " :پس بییائییید تیا بیا
دلیری به تخت فیض بخ خدا نی دییک شیوییم
تا رحمت یافته در وقیت احیتیییا ا او فیییض
یابیم"( .عبرانیان )١١ :٤
خواننده گرامی ،آیا ترس خداونید را در دل
خود دارید؟
برای ما که بخش خدا و پذیرفته شدن ا
سوی او را تجیربیه کیردهاییم ،تیرس میا دارای

طبیعتی بسیار متفاوت بیا وحشیت بیی خیداییان
است .ترسی کیه میا ا مسیییح بیه دل دارییم،
ناشیی ا وحشیت و تیرس ا میجیا ات و ییا
خوف ا رفتار غیرقابل پیشبینی و یا وحشییانیۀ
او نیست ،بلکه ترس ما ا مسیییح ،بیه خیاطیر
احتیرام فیو الیعیادهای اسیت کیه نسیبیت بیه او
داریم .جینیرال ییارو لسیکیی دچیار وحشیت و
ترس و خوف بود ،ولیی میا مسیییحیییان آنیقیدر
خود را به محبت پدر آسمانی ما مدیون میدانییم
که تمیام وجیود میا میمیلیو ا احسیاس احیتیرام
نسبت به خدا است.
تییرسییی کییه ا احسییاس تییرور و وحشییت
سرچشمه گرفیتیه بیاشید ییا انسیان را بیه فیرار
میکشاند و یا شیخیص را ا شیدت خیوف در
جای خود میخکیوب مییینیمیایید .ولیی کی م خیدا
میگوید» :ترس خیدا ابیتیدای حیکیمیت اسیت «.
ترس خدا نه تنها ما را ا او دور نیمیییسیا د و
یا سر جیای میا را میییخیکیوب و مییین گیییر
نمیکند ،بلکه به ما قدرت میبخشید کیه اعیمیا
اقیانوس حکمت خدا را کشیف کینیییم و کیرانیه
های حکمت او را در نور ببییینیییم .تیرس خیدا،
باعیث میییشیود کیه جیای خیود را در نیدگیی
بدرستی درک کنیم و با کسب و درک موقعییت
خود در جامعه بشری  ،خدا و همنیوعیان خیود
را به درستی خدمت و محبت کنییم .اگیر کسیی
در پی کسب حکمت است ،باید ابتدا ترس خیدا
را بداند و آنرا در درون قلب خود بپروراند.
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شهادت ایمانی برادر سخی حسینی

من درافدانستان در ولسوالی قره براغ رزنری
درخانواد مذهبی متولد شدم و ربریرعرترا ی روری
پرورش یافتم که اجررای فررایری دیرنری بررایرم
خیلری مرهرم برودنرد .ترمرام شرریرعرت اسرالمری را
مررراعررات مرری نررمررودم .مررن روزه مرریررگرررفررتررم،
نررمررازمرریررخرروانرردم ،درمسررجررد و مرركررتررب آخررونرردی
میرفترم .درمرحررم عرزا داری و نروحره خروانری
میكردیم ،سینه زنی وزنجیرر زنری مریرکرردیرم و
درسرورورت خود با زنجیرمیرزدیرم .خرالررره
هررركرراری كرره مرریرركررردیررم زنرردگرری مررا پرررازرنر
وناخوشی ونا امیدی بود و کدام تدریریرری در آن
رونما نمیگردید .اگر بخواهم تمام آن وقرایرع را
بر روی کا ذ بیاورم ممکن است چنردیرن کرترا
شود اما حار اش بی معنی وبی مفهوم خواهرد
بود.
وقرریررتررکرره اوضرراخ کشررور مررا خرررا شررد،
سرنوشت مرا بره یركری ازكشرورهرای اروپرایری
مهاجرنمود .زمانیکه دركرمرم مرهراجرریرن برودم
باز هم تصویر مشكالت را می دیدم تا اینكره بره
دنبال حقیقت افتادم .سؤاالت مررا وادار مریركررد

که نزد خود راجع به ادیان مخرترلرک فرکرر کرنرم.
تااینكه یک دوسرت ام مررا دعروت بره خروانردن
انجی شریک كرد .در ابتدا برایم درك ومرفرهروم
انجی مشك بود ودرجستجوی یک راه ساده بره
خداوند بودم .من به مطالعه انجی شروخ نرمرودم
و هرروز وهربار كه مریرخروانردم بررایرم شرریرن
ترمیشد .آن چیزیكه برعلیه مسیحیان درممرلركرت
ما تبلیغ میشد وقتیرکره آن را برا حرقرایرق انرجریر
مقایسه میكردم عمیقا ً بره فرکرر فررو مری رفرترم.
همزمان باخواندن انجی شرریرک هررروزنرکرات
تاریرک کره در ذهرنرم برودنرد بررایرم روشرن ترر
میشدند .یک شب من درخروا دیردم كره درآ
رق می شوم وهرچه تالش میكنم كه جان خود
را نجرات بردهرم نرمری تروانرم .یرک گرردآ مررا
بطرف رق شدن میكشانید وهمزمران یرادم آمرد
كه درانجی خوانده بودم كه عیسای مسیح نجات
دهنده است .درخوا  ،من از عیسی درخواسرت
کمک نمودم که مرا نجات دهد.
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درین وقت دیدم كه یک شخص با لباس سفید دست مرا گرفت و نجات داد .او برایم گفت هیروقیت كیه
مرا ا صمیم قلب صدا كنی ترا نجات میدهم.
دقی فردای همان رو بود كه یک فامیل مسیحی مرا م قات نمود  .توسط دوستان افغان که پیییروان
عیسی بودند به كلیسا افغان ها دعوت شدم .بعد ا مدتی عیسی مسیح را درقلب خود ،به عنیوان نیجیات
دهنده خود پذیرفتم و دریافتم كه تنها و تنها ا طری عیسی مسیح انسان میییتیوانید نیجیات ییابید .داسیتیان
ندگی عیسی مسیح را مطالعه نمودم كه او بر صلیب بخاطر گناهان بشر کشیده شید و سیه رو بیعید
دوباره ا مرگ قیام نمود و نده شد .چندی بعد تصمیم گرفتم كه غسل تعمید بیگیییرم وتیوسیط پیییروان
مسیح که افغان بودند در مورد مفهوم و اهمیت تعمید تعلیم گرفتم .و با تعمید گرفتن احسیاس کیردم کیه
در مرگ و رستاخی عیسی مسیح شریک شدم .اکنون من خیلی خود را خیوشیبیخیت میییدانیم ،بیعید ا
ایمان آوردن به عیسی مسیح و تعمید گرفتن ا بند های گناه آ اد شدم وهررو تغیراتی را در نیدگیی
نو كه عیسی مسیح بوسیله فیض ا به من مفت و رایگان داده است مشاهده میكینیم .فیییض وجی ل او
ع یم است .عیسی مسیح تنها کسی بود که قدرت داشت ندگی مرا عوض کند .اعتیراف میییکینیم کیه
در طی این سالها محبتی را که در طول ندگی ا آن بی نصیب بودم تجربه کردهام .محیبیت عیییسیی
مسیح بیمانند است .اکنون احساس می کنم که خداوند هر رو مرا محافی یت و هیداییت میییکینید .میی
توانم به صراحت بگویم که اراده و خواست او همیشه برای من نیکوست .اکنون یاد گرفته ام خیداییی
که وعده داده است بدون اجا ه او مویی ا سرما کم نیخیواهید شید ،او نیه تینیهیا دو هی ار سیال پییی
مردگان را نده میکرد ،بلکه امرو نی قادر است مردهای چون مرا حیاتی دوباره بخیشید! جی ل بیر
نام عیسی مسیح که ما را كه ا ملیت های مختلف هستیم توسط محبت در یر یک نام ییکیجیا نیمیوده
است .
ج ل بر عیسی مسیح!
سخی حسینی
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عط مسی
ر ح
تو آن گ هستی که افشاندی عطر خوشبویت را برمن
چو بلب دور تو گردم ای گ  ،نه دور خار میگردم
منم عاشقت ای مسیح  ،تویی یار مهربانم
بدور شمع روی تو  ،پروانه وار میگردم
چگونه من ادا کنم سپاس و شکرت ای مسیح
گناهانم تو برداشتی  ،بدون عار میگردم
بگفتی خوش بحال آن که دارد ایمان بر من
تو سلطانی من رعیت  ،پی دیدار میگردم
من آنم  ،بودم سرگردان  ،پی یک قطره آبی
چنان سیرابم کرد مسیح که چون جویبار میگردم
بگفتند :از برای چی چنین خوشحال میگردی؟
بگفت »ر«داده ام دل پی دلدار میگردم
چرا باشم هراسان من ؟ چرا باشد دیگر حزین
چون دارد دست من در دست  ،چنین سرشار میگردم
سپردم خود را به مسیح  ،بسازدم دیگر از نو
بسوخت با روحش تلخی ها  ،چنین پربار میگردم
( ر .ج )

سوله د خداي خره
جګړه دشیطان خره

کو
له دی حقیقت نره انکاک ن نکو ککال کال
وژنه او جګړه دانسران د هردره د پریردا کریردو د
لومړنیو ورځو څخه یعنی د هرابریر او قرابریر د
زمانی څخه وجود درلود .دا هم پوهیږی چره دا
ټول د خدای د ارادی خالف کار ؤ.
که چیری د تاریخ پاڼو ته یوه لنډه کتنه وکرړو
د تراریرخ پره اوږدو کری مریرلریرونرونرو خرلرک او
ښارونه دجکړی په نتیجه کی له مرنر نره ترلرلری
دي .له بده مر ه دا جگړی او وژنی اوس هم د
انسررانررانررو ،مررلرریررتررونررو او هرریرروادنررو تررر مررنر پرره
رنگارنگ بهانو دوام لری.
څنګه چه لریردل کریرږی جرگرړه او وژنره یروه
شیطانی عرمر دی چره خردای پراک ددی عرمر
څخه کلک بیزار او مخرالرک دی .څروک چره دا
عررمر ترررسررره کرروی د خرردای د اوامرررو څررخرره
پیروی او ا اعت نه کوی .ژوند هده نعمت دی
چه خدای تعالی مونږ ته راکړی دی .نو بریرا یرو
بنده د خدای ،څنګه ځان ته دا حق ورکوی د یرو
ب همنوخ ژوند ور څخه واخلی ،ځکه دا خرو د
خدای د ارادی کامالً خالف کار دی.

خدای د مسیح په وسیله د خالرق او مرخرلروق ترر
مرریررنر جرردائرری یرری لرره مرریررنر رره یرروو ه او ټررول
موجودات یی سره پخال کرړل او دخرپرلری ویرنری
تویولو سره ئی درلیب پر سر سوله او دوسرتری
پخپلو من ونو کی او هم هده څه چره پره آسرمران
او ځمکه کی دی من ته راؤو ه.
د خدای کالم د سولی کالم دی  .د خدای کرالم
د دوستی کرالم دی او د دی پراک کرالم پریردرام
ټولوته روښانه او پاک ژوند دی .کله چره مرونرږ
د مسیح ژوند ته کتنه کوو وینو چه مسریرح حرتری
خپ ژوند د سولی لپراره قرربران کرړی دی ،ترر
څو هده څوگ چه په هده ایمان راو ی هده هم
د سولی لپاره کار وکی.
که یو ځل بیا هم د عیسی مسیح پیییام تیه چیه
په انجیل شرییف کیی ثیبیت دی پیه ځیییر سیره
وگورو ،مونږ ته مالومیږی چه د عیسی مسیییح
پیام د سولی او په سولی بیانیدی د ونید کیولیو
پیام دی .راځی د دی پیام په اساس وند وکی
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تر څو وکوخی شی چه پاک وند ولری او هم وکوخی شی نورو ته د سولی پیام ورسوی.
" په تاسو کښی جنګ جګړی له ُکومه راغلی؟ آیا د هغیه خیواهشیاتیو نیه نیۀ دى ُکیوم چیه سیتیاسیو پیه
اندامونو کښی فساد کوى؟ تاسو چه د ُکوم څی خواه کوئ خو تاسیو تیه پیه خس نیۀ درځیى ،ځیکیه
خون کوئ ان کینه لرئ خو هیڅ حاصلولی نۀ شیی .تیاسیو نښیلین ،جینیګیییږئ ،خیو تیاسیو تیه ځیکیه نیه
م ویږى چه له خدائی نه ئی غواړئ .تاسو ئی غواړئ اومومن ئی نیه ،دا ځیکیه چیه پیه بید نیییت ئیی
غواړئ ،چه په خپل عی و عشرت ئی ولګوئ ( ".یعقوب  ) ۱:١-٠خدای ک م د هغو خیلیکیو د پیاره
چه په تباهی کی وند کوی ،جگړی او و نی ته بهانی لټوی ډیر روښانه دی .او د هغه چا د پیاره هیم
روښانه دی چه په ځان کی کینه او عدالت لری او په حسادت کی شپی او ورځیی تیییروی .کیلیه چیه د
خدای ک م ته پاملرونه نه کوو او د خدای سره سوله نه کوو نو څنکه بیا د یو بلو سیره سیولیه وکیړو.
اول باید دخدای سره پخ او مینه وکړو ،که دا پخ ینه او مینه نه وی نو مویږ نور هم په ګناهونیو کیی
غرقیږو.
د خدای ک م په دی هکله دومره روښانه دي چه حتی هر څوک چه په خپل ړه کی هم یو ورور ته ییا
یو همنوع ته کینه ولری ګناهکار شمیرل کیږی.
دا چه څوگ د یوه انسان او یا ده انسانانو د و نی او جگړی تبلیغ کوی دا هم ییوه لیوییه او خیطیرنیاکیه
گناه ده.

خ ب صل
کن
وشا حال ح ندگان،
زریا ایشان فرزندا ن خدا
خوانده خواهند شد.

(متی ) ١:١
٣٢

