
ـالة الر٣٦٤س 
 

  الحالحيــياة الجــديدياة الجد٤[  ننــة ألفشة ألفشد[ 
 

(Arabic – Afshin and the New Life) 
 

 ب الر قاَللقد. عاب الصا كانتْمه مأل على المعلنه حتى ي،هدأ وال يهداًألو ج ال يقّ الحرفُعى يإن الِذ 
يسِفِه لتالميِذوع ى مِهظِتِعوننأأ" :بِل على الجتمتمنور نور الع المالم الع..ال ي ال ي مكنأأ  مكنن تخفى مدينَدينَن تخفى مة مة مووضضوعوعة على جوال وال   ..بلبلة على ج
يوِقوِقيددونِس ِسون راجاًاجاًرو و يضيضعونَونَعهتَ تَه حالِم الِمتَتَح كيال بْلال بْلكيعلى الم نَنَ على المارةةار..في ىىضِِض فيءءلج لج ميع الذينىى ِف ِفميع الذينالب الب يتتي..  فليئْْئضِِضفلينور نور كمكمهكذا قد هكذا قد امام  

ا مندِع ،ارِها إلى اختبعنَمى استإن أفشن الِذ. "اتاتوومم الس السىى ِف ِفىى الِذ الِذاكماكمببأأوا وا ددججمم وي وي..ةةنَنَسس الح الحالكمالكمممععأأا ا وورر ي يىى لك لك..اساسالنّالنّ
عالطريقَفَر قّ والحاة والحيلم ي توبْل،ان س ارإلى فى الحالع ميع جز ِهالِئمح ثَيكان م سِفى سجن بمدينة وناًج 

Kuala Lumpurِف ى مااليزي Malaysia.عِل لينله مانَ إيمهبي سوعسيح بكّل المج أةر.نْهع ا قالوهأ بمبعي ١. ولم    
 

ام ن استخد ع فيِهادثنَحيAfshin Javid  ِمن االختبار الشَيق لألخ العزيز ةاألخيرواآلن أحباِئى نقرأ الحلقة 
الربلتوصيل األخْ له بار السةار.  كان وقدمداًؤيٍة بقووِحة علوي ِمٍةكم نِم نَازلة ،ق فوأبىِدنْ ِعن ار األنو. 
 

ن اعتيى سد لمهعم ديِثالح وِهِترض بحتُ واستمتعسيح الموعس يبى الر ِلر ظهنأ دعبAfshin :يقوُل  
 نأ كمِناذهأ ن عغيب وال ي.سيح الموعس بيتُنْمآى ِننّأ معارِفى بالسجن  كّلتُربخْأى ورِتج حن ِمتُجر خَ.تقريباً

ماليزيإ ا بلدةسالمي.وم ِننّأ ِنىنطمِئا يى حاًاليبالس جن فليسم ا يأ ِنىضيرارى نروا باستمحكمفى الي سنج.ا  طالم
 صاًص ِقمى لهحِكأ تُأدوب .اةي والحقّ والحطريقُ الو هوعس ينأ ميع الجاممأ ٍةأر ج بكّلنعِلأ ذتُخَفأ.  اآلنا فيِهنَأ

عما فعلهي سحينَوع ما كانض على األر.والج ميعاعتب وِنرجنوناًى م.شَ وأن غَئاًي يراِد عى أصوقالواى  عقِلاب :
 .  هذا؟ثُدح يفَكي. اً؟سيحي مار صه أنّلنِعم يوى اإلسالم والي ِفىوِحا الرنَس قائدألما بى كان هذا أفشن الِذسليأ

 

ن م الزن ِمٍة فتردع بهنّأ دِعستب وال نَ.ِهقِله على ع تأثير له كاننجى الس ِف أفشنودجا ومبر:  أيضاًقالواو 
يصيرب اًوذيأو هند اًوسيأو رئاً أخَ شي .وماتركثير ة كان يتجمعوِل حى ما بيخَن مسشَرة عأ جيناً سو يِعشْرن 

. ض على األرِعندما تجسد وعس يب الرن عما له أحكيهتُى كنْ الِتصصوا القعمس لي.دد هذا العن ِم أكثرناًايحوأ
وحثَدي ماًوا كنتُ بينمداًاِئ عإلى ح أىرِتج  فِس نتُسألنِم: ؤالى هذا السنأى م صدا ِت أنَتُر استقيالِقلك ؟صص. 

ى  ِف أسيرتُكنْا مى بينَم التاِلوى اليوِف.  ما فيِهأس ألقرقد الم إلى الكتابَلرِسي  أنب الر سألتُثم.  أعلمتُلسألنِّنى 
قاِتطرالس جن وأكلم أقابلالذين مهع ن سي بالروعِد وإذا بأحالم سجونينج ِماء الِقن م الِذسى يضم مجرمين 

ماًجوزحعليهم لقض ا القتلاي.و قفَوىاِم أمجينالس ذِلك ونظر نظر إلى تُهشْة اندا له . 
 

 القتلة جرمين المدن وأحج السداخل تَ وأنْعاماً ة عشَرعبر سم العن ِم تبلغُيل أنكتخَ: عزيزى القارئ 
فى طريِقفُِقي كو ينظرغَ بطريقٍة إليك ِف.ماذا تفعل؟. ةريب ال مثلتُى الحد والشّر اعِةجنَ وتُظرِه إليقلتُ ثم له  :
م؟اذا تريد .لقدِم كان نٍة خلفيشَة هندي ةرقي. ولمبذِلا كلمته األسلوب تغَك يتْرنظر تهإلى وطأطأ ر أسه.فع تُد 

أسأله: موإذا بِه.؟اذا تريد ي أخْنظر ثم إلى رِمتاباً ِكج نج ى ِل وقاَلبِهي :هذا هوالِذ الكتاب ى طلبته.وقد كان  
الكتابأخذتُف .س المقدنْ ِم الكتابسيتُ ونَهأن أشكر هور تُجعإلى ح ىرِتج.اللتُ قب كتابكع ِتادة ى القديم

ِم قريباًواحتضنته قلبىن .أ:  قائالً اَهللاتُ وشكرشكركرب ى ألنكاستج تَب ى بِتالِتصلكالس رةع . 
 

 تُفتحالكتاب الم قدسفر إشَ على ِس فانفتحعياء األصحتُنْظنَ. ساِداح السخَ أن طأ حألنّثَد همكتوباً كان  
 ك ذِلثَد حفَرى كي أدتُ لس ولكن. الِذى طلبتهى الكتاب ِلسلتَ أر ألنكك أشكربا ر ي:ا وقلتُرفه ال أعٍةبلغَ
 سلتَى أر الِذ أنتَبا ر ي: وقلتُ.ةاءر الِقَئألبتِد  يدفعِنىلىاِخافع دت بدسس وأح.ااءته قرة ال أجيد اللغَلكطأ فِتالخَ
 و أن هها أريدم: ى ِل يقوُلتهعِمى سِن ولكنّ.ةى بالفارسي ِللهِس تر أنك عليستحيُل ييكن لم .ناعتي سالَل ِخالكتاب كذِل

أ ذِلتقركأنَ: قلتُ.  الكتاباللغَِه هِذرفُا ال أع أتُة ولس ا جيدتهاءفقاَل. قر :أاقر .فبأتُدىىفف": أ أقرس نِةنِة سو فاِةفاِة وع ع ززيااي 
                                                        

 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،                      ١٦ – ١٤: ٥ إنجيل متى ١
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  ةٍٍةححجِنجِنأأتة تة  ِس ِسدٍٍداِحاِح و و لكّل لكّل فوقه فوقهاقفوناقفون و وافيمافيمررالسالس  ..يكَليكَلأل الهأل اله تم تمالهالهذيذيأأع وع ورتِفرتِفمم و واٍلاٍل ع عىىسِِس على كر على كرالساًالساً ج جدديي الس الستُتُأيأي ر ركِِكالمِلالمِل
باثنيباثنين يىىطِِطغَغَن يو و ججهههوباثنَ وباثنَه يين يىىطِِطغَغَن يرجلي وباثنَ وباثنَهِِه رجلي يين ين يطيروهذا نَوهذا نَ  ..طيرادادى ذاكوقاَل وقاَلى ذاك ::قد قد وسق قوس ددوسوسقد قد وسوسر ر ببالج نوِدنوِد الج  

ممججددهلْْل ِم ِمهءاأل األ كّل كّلء رضضر..  فاهتزأأ  تْتْفاهتزسساساتُاتُاسالع ِم ِمتِبتِب الع ننص ص ووت الصت الصارخ وامتأل البارخ وامتأل البيتُتُيد فقلتُفقلتُ  ..اناًاناًخّخّ د::و و يهلكتُ هلكتُىىنّنّإإ  ىى ِل ِللٌٌلي   
  ىى ال الفطارفطار  ..نودنود الج الجبب ر رككلِِلالمالمأتا أتا  ر ر قد قدىىنَنَيي ع عنن أل أل..ننفتيفتيجس الشّجس الشّ نَ نَبٍٍبعع شَ شَننيي ب بنناِكاِكا سا سنَنَأأن ون وفتيفتي الشّ الشّجسجس نَ نَانانسسنْنْإإ  ىىنّنّألأل
واِحاِحودِم ِمد ننالس الس ررافيمهِِه وبيِد وبيِدافيمج ج ممررة قدخَخَأأ  ة قدذهِم ِملقٍطلقٍطا بِما بِمذه ننعلى الم على الم ذبححذب  ووممسسبه إإ  :: وقاَل وقاَل..ىىا فِما فِم بهنهِِه هِذ هِذنقد قد م م ستْتْسشفتيك شفتيك   

فانتزعإإ  فانتزعثمثمككوكفر وكفر ع ع نخَ خَن طيتِِتطيكك  ثمثمس مِِم سعتُتُعص ص وتَتَوالس الس يالًالً قاِئ قاِئدِِديم م نأأ  نرلُُلسِِسرو و ممنني ي ذهذهبِم ِمب ن١."ىىرسلِنرسلِنأأ هانذا  هانذا  فقلتُ فقلتُااجلنَجلنَأأ  ن  
 

 ا كنتُبينمِهأ هِذ أقراِت اآليا كِل فهمتهة كِلمِفتُى كنِْنولكنّ. ةم ى حيٍةر ألمرن يِنألنّ: الًأوة ال أ لغَى أقر
أعرفها ولمأتعلم ثانياً. اه :ألنم ا قرأتهح ثَدعِلى بالِفِع م حينظه ِلر ى يسوعالم ِفسيح ى الحجةر. إنّهو حقاِدده ر 
يفعَلأن شَ أى ٍءىيظهر  إنجازهستحيالً م ألنّهإله ستحيالت الم .وأريداآلن جِلأل أصلى  أنكم. كان إنبينكم م ن 
سؤاٌلِهلدي   علمليأنالر بي هإ .جيبنالر ب مستحيالعلى تحقيق قاِدر اها ترم .  إنالربم وجودو  اآلنمِكينهإع الن 

ا  أنا لم.ةاص خَى بطريقٍة ِل ذاته أعلنسيح الموعس ينإ: الً قاِئك ذِلدع بهد تشْ أننكمِك وي.ةخصي شَ بطريقٍة لكِهنفِس
  أنم لهحر أشْدأتُسيح وب المسوع ين عٍءى شَ كّلم له قلتُ.اً جدة علىباِضى غَلِتاِئ ع كّل كانتْاًسيحي متُرِص
المسيحدو اُهللا هسِفى الج رأ و. الِذى ظهتّثبله ِه هِذمقيقة بطريقٍة الحوبكّلٍة الهوتي أى ق الِت الطرعارفه.ولكنه ملم  

 .لرب لهم بطريقِتِه الخّاصةوأعلن ا . لهه نفسنعِليسوع لي  الربٍداِح وكّل ألوسن يعمال مويال اء ج حتى.قبلواي
واآلن جميعاد أفرائلِت عى صواارم ا. ينسيحيعد لقد وعسي بكّلالر ِداِح وأِت ليِهِصخْ لشَىولب ِه هِذميعاًوا جالد عةو.  

 

 زيزىع :ربمِما ستَعع ن يسِفوع ى حاثِتدك. وربما سلمتهح ياتكي ماًوا ولكنّ مكب أتَدب عذِلد كتسلك  
  لك يقوُله إنّ.ه إلياجعاً رستقبلك ليِةبح المانض أحوهو فاِتح .ه إليود لتعآلن اوكع يدإنّه . طريقهتْس لير آخَطريقاً

لقدأع دتُد لحاِتيةط خُكأع ظملتح يا حأفضلاةي .ليتك تشترك ى ِتى ِفِع ملكالِة الص :ى يربوعس ..اِدا نَ أنَكمى عل م
 لتأخُذ .ىاِن كي على كّلداًيس وكاً مِلجكى أتوإنّف .ى قلبى ِف لتسكن تعاَل. ربىىحِنساِم. كّل الخَطايا الِتى ارتكبتها

  كّلىاِلى وأفع فى أقواِلكاسم دجتميلو . إلهىالعظيم القدوس مك اسأرفعى ِن إنّ.كبدع  أنَا علىةَادية والسلكي الِمربى
أيام حإلى أن .ىاِتي وأتمتعألقاك بم حضركم عاِئ سالئكِتر مكاألطه يسيكار وقداألب الِتى ِفأر. اررص مفعى اس 

انَِصخِلفادينا وم الروعبساِدق . يالص ِدكعتِكالً على وقلتَ.م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج قبْل إلىي نم.  
 

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
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                          ـهدف حىاِتـي   أن    ِض أرى رىـب 

 
)١ (صمى أنِّ   تُـم ـأتبع   يى        وِعـس أتبـعي   سـوعبـال   ر   جـوع 
 
)٢(ىـخلِف م ـال الع ي ـسوع ىـاِم أم         أتببـال   ر   ـوعسي   ـعجـوع 
 
 ـوعج  بـال   رـع   يسـوع أتب         ىـ قلب  كلِّنـ ِم  ىـرب  تُـأحبب) ٣(
 
)٤ (ـهىـف حياِتد  أرِض أن ىـى رب         أتب  ـوعسي   ـع بـال   ر جـوع 
 
)٥ (ـأتعابـِنم ال تثـال العى عىـِمز          أتب  ـوعسي   ـع بـال   ر جـوع 
 
)٦ (أسى ِمعىـ قلبن  ذـلجإلى          رىـب غي  ـوعسي            ـوعسإلى   ي 
 
)٧ (للسـ ذاِه اـمـنِع  بد ي بـ         ىـوِعسال   رج ال  بـ   ـوعر  جـوع 

                                                        
  ٨ – ١: ٦سفر إشعياء  ١
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