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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

كه با   Ridgeline Express INC. با تشكر ازكمپاني     
 حمايت مالي خود ما را در چاپ ماهنامة تبديل

. ياري دادندآپريل  در ماه    

 هر دوشنبه  پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت شبكة  در   صبح به وقت لُس آنجلس  9ساعت  

 : آدرس اينترنتي  
www.SimaMasih.com      www.Mohabat.tv         

 دوستان عزيزمن، درودهاي گرم خود
ايامي  درچنين .ميكنم تقديم خدمتتان را

در سراسر دنيا، بسـياري از مردم عـيد 
ما فارسي  رستاخيز مسيح را كه درميان

زبانان، آن را عيد پاك ميدانيم، جشن 
ايد  اما آيا تابه حال فكركرده. ميگيرند

كه اين عيد چه معنايي دارد؟ برخالف بسياري از اعياد كه 
 غالباً موجب سرگرمي مردم ميباشد، خوب است كه بدانيم

جشن رستاخيز مسيح از مردگان داراي پيغامي عظيم بـراي 
اين واقعه، موضوعي است كه حتي تاريخ . جهانيان ميباشد

 بـا قـيام خـود از مردگـان، مسيح  .ميدهد نيز برآن شهادت 

در كتابمقدس آيات . فنا را عوض كرد سرنوشت بشر رو به
بسياري وجود دارند كـه بـه واقعيت رستاخيز مسيح اشـاره 

اما مسيح براستي ازمردگان برخاسته و نوبر خفتگان .  دارند
اين بدان معناست كه او امروز .   20 :15اول قرنتيان  شده است،

و از آنجائيكه او زنده است، ! نيز زنده است و تغيير نكرده
تصميم او تغيير نكرده است و ميخواهد تـا مـا حيات ابدي 

 او مايل است تا قوت خود را در اختيار كليسا . داشته باشيم
 .قراردهد، من و شما ميتوانيم از آن بر خوردارگرديم

در يأس بسر  عزيز جزو كساني باشيد كـه  دوست شايد شما
آياميدانستيد براي شما اميدي . ميبريد و نيازبه تشويق داريد

وجـود دارد؟ رستاخيز مسيح بـه مـا پـيغام ميدهد كـه الزم 
.  نيست ديگردرغم و اندوه، دريأس ونااميدي زندگي كنيد

 اگربه. ميباشد خدا براي من وشما هدفي نيكو وكامل هدف

 اعتقاد داريد، كافيست به چنين نجات و مسلكي هر مذهب 

. و برخاست، ايمان بياوريد وشما مرد  كه براي من اي دهنده
جاي دارد كه رستاخيز . شما را تبديل خواهدكرد اوزندگي

 مسيح ازمردگان را ازطرف خود وهمكارانم به شماتبريك
                   .با آرزوي ايامي شاد براي شما.بگويم

 2009آپريلآنجلس  لُس
 الناتان باغستاني

چند سال پيش .  هستند  سال30زير  جمعيت زندانيان ايران  بيش ازنصف
راهكار  2هاي ايران با تراكم جمعيت بيش ازحدمواجه شد، كه زندان
ظرفيت زندانها   افزايش: قرارگرفت ها زندان سازمان مسئوالن پيش روي

. كـرد   قوة قضاييه دومين گزينه را انـتـخـاب   .  يا كاهش تعداد زندانيان
هاي جايگزين با چنين هدفي به مجلـس ارائـه شـده         اليحه مجازات

: گويد مي  خصوص  دراين  زندانها  سازمان  قضايي  محمدي،معاون  . است
هاي اخير رشد  با اقدامات صورت گرفته از سوي قوه قضائيه، در سال

زندانيان در كشور منفي شده است اما هنوز اين وضعـيـت مـطـلـوب        
: كند دركشورتأكيد مي  زندانيان  درصدي97/3آمار به اشاره با او. نيست
درصد از زندانيان جوان كشور داراي مدرك ابـتـدايـي و      60بيش از

سيكل هستند، اين درحالي است كه در مقاطع باالتر تحصيلي، تعداد 
سواد جوانان،   سطح  رو افزايش  از اين.  است  ناچيز  جوانان زنداني بسيار

سهم جوانان از  . شود عامل بازدارنده وقوع بزه در جامعه محسوب مي
ها به زندان  حدود نيمي از ورودي.  به افزايش است  رو  جمعيت زندان

شونـد   مي  محسوب  جوان  كه  سال29تا15بين  سني  رده  را  اخير  درسالهاي
درصد اين ورودي را زنان و دختران و  7تا  5حدود .  دهد تشكيل مي

به زندانها،   ورودي  جوان  جمعيت  درميان و دهند مي تشكيل رامردان بقيه
اكنون حدود  هم.  سال است29تا27سن  به  سني مربوط  بيشترين فراواني

هاي كشور بـه   هزار نفر به دليل ارتكاب جرايم مختلف در زندان162
بر اساس قوانين موجود در سياست كيفري، قانـونـگـذار    .  برند سر مي
مورد عنوان مجرمانه مجازات حبس تعيين كرده و به طـور  1600براي

داردكه حبس   وجود  دركشور  اي كلي بايد گفت كمتر عنوان مجرمانه
هاي  ورودي زندان  درصدجمعيت22.  باشد  نشده  آن درنظرگرفته  براي

هزار جوان 33تا27ساالنه كه طوري دهند به مي تشكيل جوانان كشور را
هاي  جرايمي همچون نزاع.  شوند سال زنداني مي25تا19درگروه سني

هاي فساد و فحشـا   دسته جمعي، فرار از خانه، اعتياد، خودكشي، خانه
. و پديده مردان خياباني، در ميان جوانان شيوع بيشتري يـافـتـه اسـت      

 35.  درصد زندانيان كشور، سواد خواندن و نوشتن نـدارنـد  15بيش از
درصد 72واقع پاي  در.  اند كرده  تحصيل  ابتدايي  تامقطع  درصد نيز فقط

درصـد  30. اسـت   نشـده   ها، هرگز به دبيرستـان بـاز      از جمعيت زنداني
درصـد  7  درصد بيكـار، 7درصد كارگر ساده، 18زندانيها شغل آزاد، 

 هزار نفري زندانيـان 162از جمعيت.  درصد راننده هستند 8كشاورز و

هاي سـنـي     گروه.  دهند هزار نفر را زنان تشكيل مي60كشور، بيش از
پذيـري   هاي اخير، در مقابل جرايم اجتماعي، از آسيب جوان در سال

و مصرف   تجارت  همچون  جرايمي متوسط وقوع. بيشتري برخوردارند
هاي اخير به صورت مستمر كاهش  موادمخدر، نزاع و سرقت در سال

 .است يافته

 هاي ايران در تسخير جوانان زندان

 
 
 
 

 

    
 
 

 است” كالم اميد“مدير موسسه مسيحي ”لي ديانگ“رو ديدگاه  مطلب پيش 
 .گويد از وضعيت مسيحيان در ايران مي كه 

 

گرداني عده زيادي از  وجود عطش روحاني بسيار در جامعه ايران، باعث روي
 .كشور شده است سابقه آمارگرويدن به مسيحيت در اين اسالم سنتي و افزايش بي

 

آقاي ”  كالم اميد” مدير مؤسسهبه گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان،  
آمار باعث   افزايش  اين  كه  گويد، مي خصوص در اين” لي ديانگ“

ايجاد نگراني حكومت شده كه در نتيجه آن، هركس مظنون بـه    
هر “ :  گويد مي ديانگ .شود مي بازداشت سرعت تغييردين باشد، به

از    مأمورين امنيتـي  بازجويي  و  ازبازداشت  روز گزارشات جديدي
رسد و افراد بسياري كه مظنون بـه   گوش مي نوكيشان مسيحي به

هاي بشارتي مسيحي هستند، براي بازجويي احضـار   انجام فعاليت
مسيحي ايران، براي اجتناب   بخش كثيري از ايمانداران” .شوند مي

هاي زير  مورد مقامات امنيتي، خود را به عبادت هاي بي از مداخله
دولـت    ميدهدكـه   نشان  واين  اند محدودكرده) خانگي  كليساهاي( زميني
 همچنيـن ديانگ  .است  زنگ  به  وگوش  بسيارنگران  اكنون  هم  ايران،
تواندحتي به مجازات مرگ  كردكه تغيير دين در ايران، مي  اشاره

هاي پيرامون اسـالم   اكثر ايرانيان از سرخوردگي .نيز برسد)  ارتداد( 
اين سرخوردگـي  .  اند و حكومت مذهبي ايران بيزار و خسته شده

. دركشورشده است  روحاني  عطش  ديگر باعث ايجاديك  ازطرف
روي   به مسيح  كه  هرچقدر هم اين عطش بيشتر شود، آمار افرادي

باوجود ادامه   خوشبختانه. خواهدگذاشت  آورند، رو به افزايش مي
در   كـارخـدا  . جفاها، خانواده خداوند همچنان در حال رشد است

” اميد  كالم“ مؤسسه. كالم اوست  ايران، شهادتي عالي براي قدرت
هايي براي  اقدام به توليد برنامه MERFبا همكاري مؤسسه مسيحي

توانند  كشور مي  اين  مسيحي  مردم وايمانداران.  ايرانيان كرده است
 .خود بشنوند مادري زبان به گروه اين از را هاي برنامه هرشب،

شود  تهيه مي WoHكه توسط سازمان  هاي اينترنتي ايرانيان با برنامه
همه ايمانداران   تا خواست  درپايان  وي  . خواهندشد بسيارتشويق نيز،

حكومـت   براي مسيحيان ايران كه تحت فشارهاي شديد از سوي
ايران بسيـار    مردم“ : افزودند  ايشان  . باشند، دعاكنند مي   ايران  مذهبي

فعلي، نياز به حكمت و   كنار آمدن با وضع  باجرأت هستند و براي
هـاي    حفاظت خداوند دارند تا بتوانند به خدمت مسيح و فعاليـت 

 .بشارتي خود ادامه دهند

 با وجود ايرانرشدكليسا در 
 ها گيري روند سخت ادامة 

ترين عقايد مسيحيت را آموزة  فديه، يعني نجات بشريت به وسيله   يكي از اساسي 
كتابمقدس ميگويدكه آدم گناه كرد و بوسيله  . مسيح تشكيل ميدهد مرگ عيسي

او گناه و مرگ وارد زندگي بشري شد و بشر درحالت قهر با خدا قرارگرفت و از  
آنجا كه خدا بندگانش را دوست داشت يگانه فرزندخودمسيح كه همذات با خدا  

كند و سپس مصلوب شود تا خود را فداي   بود را فرستاد تا در ميان بشر زندگي
گناهان بشريت بگرداند و بعد از مرگ مسيح حالت دوستي بين خدا و بشر حاصل  

 .شد و هر كس كه به مسيح ايمان آورد گناهانش بخشيده ميشود

Tabdil Persian Christian Magazine from "Iran for Christ Ministries" - Available at www.farsinet.com/tabdil_magazine



3 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

2009آپريل     42شمارة      سال چهارم   

 

           
از عزيزاني كه              

هايشان در آگهي مايلند        
اين ماهنامه درج گردد،         

شمارة  با  است  خواهشمند 
)818( 522 -1525: تلفن  

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 25فقط   

نزندگى پس از مرگ در نزد مصريا   
 

مصريان باستان به زندگي پس از مرگ اعتقاد    
حتي فرعون تمام   و داشتند و همة مردم ازفقيرتا غني

تالششان بر ابن بود تا در طول حيات وسايل رفاه و  
آسايش خود را براي زندگي درجهان پس از مرگ 

طبق همين اعتقاد بود كه در آرامگاه  . تدارك ببينند
اشراف و فراعنه ظروف و اثاثيه و زيور آالتي قرار  

.      كنند دادند تا در دنياي ديگر از آنها استفاده مي  
و  زندگي از هايي صحنه شاهان تابوت روي همچنين 

. كردند مي راترسيم بردشمن پيروزي و شكار و جشن
آنها حتى از دوران جوانى به فكر تهيه و تدارك 

پس  زندگى به آنها اعتقاد و خودبودند مرگ اسباب
مرگ نزديكان  از مرگ چنان قوى بود كه به خاطر
آنها معتقد . كردند خود نيز زياد گريه و زارى نمى

بودندكه روح آزاد شده مرده براي زندگي جاودانه 
سالم   جسم و كالبد به )مردگان دنياي( مغرب درسرزمين

نياز دارد تا در آن حلول كند به همين خاطر بدن  
كردند تا جسم او تا وقتي كه  مرده را موميايي مي

. روح آزادش از راهروي مات برنگشته سالم بماند
همچنين پس از موميايي جسد مرده را داخل تابوتي  
كه هم اندازه و قالب بدنش ساخته شده بود قرار  

دادند تا كالبدي آماده براي بقاي روح فرعون  مي
بودند   معتقد باستان مصريان .باشد مغرب سرزمين در

هر موجود زنده همزادي دارد كه با مرگ او فوراً  
به همين دليل كنار جسد موميايي  . رود از بين نمي

از آنها  ) كا(گذاشتند تا همزاد  غذاهاي پيشكشي مي
از راهروي ) با(كرده و تا زماني كه روح آزاد  تغذيه

با بازگشت روح آزاد  . مات بازنگشته سالم بماند
شد تا با   هم در كالبد موميايي وارد مي) كا(همزاد 

مورخ  هرودوت. هم به بهشت ابدي سفر كنند
خود از  ” تواريخ“يوناني عهد هخامنشيان در كتاب 

هاي مصريان  مشاهدات خود درباره نحوه موميايي
مصريان پس از شستن مرده در  : چنين نوشته است

رود نيل مغز مرده را با چنگكي از راه بيني بيرون 
. دادند كشيدند و درون جمجمه را شستشو مي مي

شكافتند و   سپس با سنگي لب تيز پهلوي مرده را مي
ها را در آورده و داخل   جگر، شش، معده و روده

آنگاه درون شكم  . گذاشتند چهار كوزه سفالين مي
شستند و بر آن داروهاي معطر   را با شراب خرما مي

. كردند مي پر خوشبو هاي گياه با را آن و پاشيدند مي
دوختند و جسد را به مدت  سپس شكاف پهلو را مي

دادند   از مايع دارويي قرار مي  هفتاد روز در حمامي
و بعد از اين مدت آن را بيرون آورده و با نوارهاي 

كردند و   آغشته به موم جسد را محكم نوارپيچ مي
راهبان در  . دادند هاي طلسم قرار مي روي آن نشانه

خواندند تا   حين اين كار مدام وردهاي جادويي مي
گشودن دهان   . روح شياطين از مرده دور شود

 آزيريسبا پدرش  هوروسموميايي يادآور ديدار 
اي چشم و گوش و با تيشه هوروساست كه در آن   

كاري جديد از ژيلبرت” 4هللوياه “آلبوم   
پرستشي اي از سرودهاي مجموعه  

“4هللوياه“شما ميتوانيد براي دريافت آلبوم   
.با شماره تلفن زير تماس حاصل نمائيد  

Gilbert Hovsepian  
Tell: (818) 631-5401 
Email: info@GilbertH.com 

جمهوري  نخستين رئيس
 كاتوليك امريكا

 
هـا در      آمريكايي 

انتخابات عمومـي  
ــال ــن    1960س اي
كه نـتـايـج      كشور

نوامبر اعالم  9آن 
شد براي نخستيـن  
باريك كاتوليك 
ايرلندي تبار را به 

زمـان    از.  رياست اين كشور فدرال برگـزيـدنـد   
روسـاي    استقالل اياالت متحده از انگـلـسـتـان،    

سفيديان پروتستـان  جمهوري آن كشور از ميان 
در   كـه   انتخاب شده بـودنـد    انگلوساكسون تبار 

. اين قاعده  را  شكـسـت    1960انتخابات نوامبر 
بـا    و  گـرا   چـپ   يك دمـكـرات  كندي .  جان اف

 . توجه به سوابقش مردي ميهن دوست بود

را كه  چشمي  و زبان پدر مرده را باز كرد تا هم
و    نشان دهـد   او  به بود داده دست از باست درنبرد

هم خبر پيروزي را به گوش پدر برساند و هـم  
با لمس لبان پدر قدرت فرمانروايي بر خدايـان  

و خويشاوندان   كارگزاران. كند  را از اودريافت
مراسم آييني   جزئيات  تمام  تا  مرده مجبور بودند

معتقدبودند اگر   چرا كه.  را به دقت انجام دهند
درجهان   مرده  نشود  انجام  درست  ازمراسم  بخشي

زيرين به روحي خبيث بدل شده و بازماندگان 
پس از اين مراسم جسد را .  را آزار خواهد داد

قـرار    سـخـت    داخل تابوتي از سنگ يا چـوب 
انواع لوازم و ابزار   دادند و داخل تابوت هم مي

 داخـل .   گذاشتند مرده  را  مي  روزمره    زندگي

ها پاپيروسهايي ازكتاب مرگ  بعضي از تابوت
خـوانـدن     بـا   دادند تا مرده در آن دنـيـا   قرار مي

 .راگم نكند مات راهروي به رسيدن كتاب مسير
از برگ   طوماري روي را مرگ كاهنان كتابهاي

 كاهنـان .  فروختند پاپيروس نوشته و در بازار مي

 خــدايــان      احــتــرام  بــه

 صــورت  روي     بــر   

 فرعون  شده  موميايي

قـرار    طاليي  ماسكي
ــوش    داده ــردرپـ وبـ

تابوت او جـمـالت   
حفاظت   براي  جادويي

رسم   درقديم.  نوشتند ازشياطين مي  فرعون  روح
همراه فرعون تعدادي از نوكران و   برآن بودكه

ميكردند تا فرعون در   ها را زنده زنده دفن  برده
ها و به كمك آنها بتواند دوباره بـر   دنياي مرده

اما به مرور زمان اين رسم .  كند  مردم حكومت
هايي از ساحران  آنها مجسمه  شدوبجاي  برچيده

نوكران و خدايان را داخل تابوت فرعون قـرار  
 ازدروازه هاي  روح آزادمرده مجبوربود.  دادند

 راهروي  در  آزيريس  قرارگاه  عبوركندتابه  خدايان

خـدايـان     درهـردروازه   از آنجـاكـه  .  برسد  مات
 ثـابـت    بـايسـت   نگهباني وجود داشت مرده مي

 درحق  را  كارهايي  چه  زندگي  درطول  كه  ميكرد

اجازه   تا  داده  انجام)  فراعنه(   آنها  وفرزندان  خدايان
 از  عـبـور    بـا   . آورد  دسـت   بـه   را  ها دروازه  از  عبور

مهمتريـن    و  آخرين  به  خدايان مرده  هاي  دروازه
در ايـنـجـا      .  راهروي مات ميرسيد  يعني  دروازه

 روي  و  درآورده  را  مـرده   يكي از خدايان قلـب 

 اگـر .  ترازوي مات قرارميـدهـد    هاي  ازكفه  يكي

و   داده  انـجـام    خـوبـي    مرده در زندگي كارهاي
بوده پس   خدايان  عمر درخدمت فرعون و  تمام

امـا  .  بـرود   آزيـريـس  لياقت آن را دارد كه نزد 
زيـادي    زشـت   و  بـد   ها كـارهـاي   دردنياي زنده

 نكرده  خدمت)  فرعون( پسرخدايان  وبه  داده  انجام

بـايـد     و  اسـت   پس مستوجب عذاب و نـابـودي  
 .بلعيده شود توسط شيطان آموت

هر عيش  و  لذّتى  را 
كه  در  دنيا  به  نظر 

بياوريد، داراى رنج و 
زحمت  است و  اگر 
آناً    براى    ما   توليد 
زحمت    نكند،     در 
آينده،  اسباب  دردسر 

فقط     دو .    شود مى
اند    كه    هرگز  لذّت

 نيكى كردن : نتيجه ناگوار و پشيمانى دربر ندارند
 برنارد شاو .به مردم و انجام وظيفه

اين آمار . هزارنفر اعالم شد 200گزارشي به نقل ازشهرزاد،تعداد دوجنسيتيهاي ايران طبق
. جنسي، ارائه داد هويت را خاتون ملك آراء، مديرعامل انجمن حمايت ازبيماران اختالل

كه نهادهاوارگانهاي مختلف، هريك آمار متفاوتي از تعداد دوجنسيها  اين درحالي است
دوجنسيهاي  هزار است، امابا احتساب50حاضرتعداددوجنسيها گرچه درحال. ميدهند ارائه

كه اين اختالل رامنكرميشوندويا مسكوت ميگذارند، برآورد  وتعدادي خردسال وكهنسال
. هزار ارزيابي ميكند 200را آنان حمايت ازبيماران اختالل هويت جنسي، تعدادكل انجمن

رضايت  عمل، شرطهاي انجام اين پيش ازجمله. ميدهند ازدوجنسيها تغييرجنسيت نفر 80بطورمتوسط ساالنه كه افزوده است منبع همين
هستند، به  داراي چنين اخالالتي بسياري از افراديكه كه روست از همين. عمل توسط متقاضي است خانواده و امكان تأمين هزينه اين

  .هاي سنگين عمل جراحي نيستند دولت، قادر به تأمين هزينه مالي دليل مشكالت اقتصادي وعدم حمايت

خود   كه در اطراف  فسادهايي  پيشرفت  به  دقت  مابايدبا 
 مسيـح   هم خود.  كنيم توجه داشته باشيم  مشاهده مي

به انجام   وقايع  اين  زماني  كه  اند  كرده نبوت پولس هم و
و مسيحيان    گرفت  خواهد  قرار  زيرحمله  برسد، كليسا

 بي  كه  نسبت  به همان:  مسيح فرمود . جفا خواهند ديد

سردي   مردم به  از  بسياري  ايماني افزايش يابد، محبت
مـحـيـط      در چنين)  12:24متي( .  آورد  مي  روي  وكاهش
 ايـمـان    ابـراز   كـه   ازمسيحيان  بسياري  آميزي،  خشونت

بـه    رسـانـدن    درجـفـا    و  گرديده  لغزش  دچار  ميكردند
برادران و خواهران مسيحي خود همكاري خواهـنـد   

ذكـر    را  چيز  همچنين پولس نيزهمان)  44:   10متي(. كرد
 رحـم   گويد، مردم متنفر از نيكويي، بي  مينمايد و مي

عـدالـت     بـراي   آنانـيـكـه     به.  خواهندشد  مالحظه  بي  و
 .)4 -2: 3تيموتائوس دوم(خواهندگفت استوارندناسزا

در   را  نبوتها  امروزه نه تنها در تمام جهان ما اين چنين
نگريم،   پيوندندمي  مي  حقيقت  برابرچشمان خودكه به

ايمان   نسبتي كه فرهنگ ما دنيوي و بي  بلكه به همان
به همان نسبت نيزمسيحيت، كليسا و مسيحيان   گشته،

 گرفتهقرار“  گذشت  بي  متعصبين“ توسط  نيزموردحمله

مسيحيـان    واستقامت  شديدتر  رفته  رفته  حمالت اين. دان
تر خواهد بود مسيحيـان    براي عدالت همچنان سخت

زنـدان    بـه   مـتـفـاوت     هاي  خاطر مخالفت با شرارت  به
ازطـرف    افكنده خواهند شد، زيرا كه اينها مقاومتهـا 

  .ناميده ميشود”جرم“عنوان دولتها به

 آينده جفاهاي هاي نشانه

 هزار        200
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    42شمارة       سال چهارم

  
 

براي اينكه در ايراد سخنان خود  يك سخنران،        
و درشنوندگان تأثيربگذارد و  موفق باشد،

گويند  ترك هاي خوش مجلس را خاطره آنها با   
و نكات و عناويني ازسخنراني را به ياد بسپارند، ميبايد                       

: است عمده آنها به اين قرار كه كنند مالحظاتي را مد نظر داشته و آدابي را رعايت  
 

ا ا كردن و من و من كردن بيان را   -پرهيز از بريده گويي 
در ضمن بايد دانست كه حروف فارسي با . كند زشت مي
با صدا مثل آ، اي، اُ، اَ، ا، او، بي صدا . صدا است صدا و بي

كشش بيشتري ” مو “و   “يا ”مانند هايي ب، پ، ق، كلمه مثل
بعضي كلمه ها كشش زيادتري دارند ” پل “و“ سر “دارد تا 

سخنران بايد با تمرين به   ”درود “و ” سيمرغ” “آزرم“مانند 
 .كند رعايت را آنها وتناسب باشد هجاها واقف كشش اندازه

 حالت طبيعي وعادي بهترين بطوركلي -خونسردي و تعديل رفتار

و  خود  دادن نشان تر پرحرارت .است ايرادسخنراني براي وضعيت
و  دهد  مي سر، سخنراني را مصنوعي جلوه و   دست زياد  حركات

گاهي ايجادشور انگيزي براي هدفهاي  است بديهي .نازيبا ميسازد
 بـا  سخنو  ميكند كـه مطلب  ايجاب   و دفاع  جنگ مثل مشخصي

 .حرارت بيشتري ادا شود

سخنراني آداب         

 

 ها برآيم؟  چطور از عهدة هزينه
 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
 

  فصل چهارم             

 
 

سپس در اوائل دهه 
در  دورترين  1890

كشور  .داد روي عجيبي واقعه جهان نقطة
داشت  اعالم و داد رأي زنان حق بهزالندنو

 كـه زنها از نظر سياسي با مردان مساوي

بـه  كشورها غـالب كوتاه در مدتي .هستند
درتارخ  بدينطريق و جستند سبقطزالندنو

بشردر اين زمينه انقالب مهمي به وجود 
داردكه  وجود كمتركشوري امروزه .آمد

. درآن زنان ازحق انتخاب محروم باشند
كشورهاهم به زودي  به احتمال زياد اين

در نتيجه . را تغييرخواهند داد خود روش
دنياي جديد  تغييرات، وضع زنان در اين

مدارج  به زنان .است شده دگرگون كامالً
اند  رسيده اجتماعي و اقتصادي سياسي، عالي

 مغرب كشورهايدر الاقل اكنون، بطوريكه

. كامالً مساوي هستند مردان و زنان زمين،
اي معتقدند كـه زنها بر مردان  حتي عده

در ايـن اواخر در آمـريكا . برتري دارند
” برتري طبيعي زنان“كتابي تحت عنوان

! مرد بود يك كه نويسنده آن انتشاريافت
كامالً  درجهت زندگي چرخ معلومقرار از

اين !  عكس  به  حركت  درآمده  است
درخارج ازمحيط  زنان وضع در تحوالت

خانواده، نميتوانست درمورد زندگي در 
مقام مرد كه . تأثيرباشد بدون داخل خانه

خيلي بـاالتر از زن بـود بـه تدريج تنزل 
حتي  .است شده مساوي زن مقام وبا كرده

. را باالتر ازمردميدانند جاها زن دربعضي
در “ميگويد آمريكايي شناس  جامعه يك

. اند عصرجديد، مردان خيلي تنزل كرده
واالئي بود،  مقام داراي وقت مردكه يك

ولي بـايد ”. اكنون بـر زن برتري نـدارد
كه حتي زنان هم مايل نيستند در  دانست

 كه امروزي دختران. شود مورداغراق اين

 تـساوي. “آزادي بـرخـوردار ميباشند از

دارندومعتقدند  راقبول”ازدواج در حقوق
كـه زن وشوهر بايد در هـمه چيز سهيم 

...ادامه در شمارة بعد                                                  . باشند  

يزناشوي زندگي در موفقيت   

 جمهوري اسالمي مخالفتهاي خود را  
 با مسيحيان تشديد ميكند

 
نحوه  Mission Network Newsبه گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل ازبلكه 

اما به هرحال، يك چيزمشخص . خواهد داشت بوش، تفاوتهاي فاحشي با اوباما مديريت
 . كه خودشان نفوذغرب مينامند، بسيارنگران است ايران درباره آنچه: است

ي الملل بين سازمان سرئي ،كينگ جف
در مسائل پيرامون مسيحيان دنيا 

كه مسيحيان  است معتقد واشنگتن،
ايراني اغلب دستگيرشده، و مورد 

. دميگيرنوشكنجه قرار وشتم ضرب
وي اضافه . كل ماجرا نيست و اين
مجلس قصد دارد  قوانيني : ميكند

پيرامون  ارتـداد  وضع  كـرده  و 
كه به  مجازاتهايي سنگين، نظيراعدام، ياحبس ابد براي مسلماناني

: گـويد نژاد هـم مي احمدي. اند، در نـظر بگيرد گـرويده مسيحيت
اما  .گيرم كرد و جلوي رشد آن را مي مسيحيت را متوقف خواهم

بزرگ دنيا وقتي  رهبران به عقيده من او متوجه خواهد شدكه اكثر
آنـها با . كاري بكنند، چـه اتفاقاتي خواهـد افتاد خواهند چنين مي

. كمك ميكنند و رشد مسيحيت گسترش به  مخالفتهايشان، در واقع
مسيحي ايران  ايمانداران و نوكيشان نگران امنيت شدت به كه كينگ

نوعي  كليسا به.بايد براي كليساي ايران دعا كنيم: گويد است، مي
نداشته يا  كامل دريك پروسه پاكسازي قرار دارد، آناني كه ايمان

گذارند و  هنوز ترديد دارند، در اين جريان، مسيحيت را كنار مي
كه تماماً خود را وقف  ماند، گروهي ايـماندار است آنچه باقي مي
ه خـدا كـامالً ـگويد نتيجه تسليم شدن ب او مي. اند خداوند كـرده

. پردازند بشارت انجيل مي واضح است، آنها دعا خواهندكرد و به
كـه  بينند و ايـن گـونه است بقيه مردم هـم زندگيهاي ايشان را مي

اين اتـفاق هميشه در طـول تـاريخ افـتاده . كند مسيحيت رشد مي
 مسيحيان داخل ايران كه هـر روزه با تزلزالت سياسي براي. است

  .رو هستند، دعا كنيد و خشونت روبه
www.SimaMasih 
                     .com 

دادن، لباس پوشاندن،     غذا  كه  جاي سوال نيست  
هاي   و آموزش دادن به يك انسان ديگر هزينه        

اما راهكارهايي    .تراشد  مي  برايتان  را زيادي بسيار
كه براي كاهش استرستان درمورد هزينه        هست

 . توانيد انجام دهيد هاي مالي اين مسئله مي

خوب است كه بالفاصله بعد از به دنيا آمدن            
خود انجام    احتمالي  هاي  هزينه  بچه، برآوردي از

گذارشما، كارفرمايتان، يا كارفرماي      بيمه  .دهيد
ها براي    توانند برآوردي از هزينه     همسرتان مي 

توانيد از يك      همچنين مي .  شما انجام دهند   
ريز مالي براي مديريت مالي راهنمايي           برنامه
توانيد با والديني كه تازه        همچنين مي .  بگيريد

اند در اين باره صحبت كنيد،        پدر يا مادر شده   
از تجربيات آنها استفاده كرده و درمورد هزينه        
 . هاي غيرقابل پيشبيني و غيرمنتظره سول كنيد

توانيد يك حساب بانكي باز كنيد و در آن           مي
انداز   هاي جديد فرزندتان پس         براي هزينه  

توانيد هر هفته مقداري پول را براي          مي.  كنيد
خريد پوشك بچه و وسايلي از اين قبيل پس           

روزي كه فرزند شما به اين دنيا           .  انداز كنيد 
آيد، نيازهاي مالي كوچك و بزرگ او             مي

هاي زيادي    يادتان باشد هزينه  .  شود  شروع مي 
هم براي بارداري همسرتان و نوزاد تازه به دنيا          

تان هم هست كه نيازي نيست پرداخت           آمده
براي مثال، اگر شما و همسرتان تصميم        .  كنيد

بگيريد كه نوزادتان از شير مادر تغذيه كند،            
توانيد هزينه مربوط به خريد شير بچه را در            مي
همچنين، خيلي از   .  هاي اول پس انداز كنيد      ماه

ها لباسهاي نوزادي فرزندانشان را به           خانواده
 . دهند نوزادان تازه به دنيا آمده ديگر مي

 آيا خدا وجود دارد؟ چه شواهدي وجود خدا را ثابت ميكنند؟      
 

ايمان به خداعلمي“منكران وجود خدا معموالً براي توجيه بي ايماني خود ادعا ميكنند  
دانند  كه همه مي ولي دليل واقعي اين است.”دليلي براي اثبات خدا وجود ندارد“و يا اينكه” نيست

اگر به وجود خدا ايمان داشته باشند، اين واقعيت را نيز بايـد بپذيرند كه محتاج نجات و آمرزش 
اگر، برفرض  ولي. پاسخگو باشند خويش وبايستي بابت تمام اعمال) 23:6؛ 23: 3روميان(گناهان هستند

بيند تا هر آنچه مايل است انجام دهد بدون  محال، خدا وجود نداشته باشد، انسان خود را آزاد مي
. به نظر من علت افزايش طرفداران فرظية تكامل همين است. آنكه نگران داوري و مجازات باشد

كنند اي تالش مي اگرعده. برآن واقف هستيم) بدون استثناء(خدا وجوددارد وهريك ازما  
.وجود خدا را رد كنند، اين خود دليلي است بر وجود او  

 پيام رئيس جمهور امريكا، بمناسبت نوروز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كساني  همة رابه خود آرزوهاي بهترين امروزميخواهم 

كه نوروز را در سرتاسر جهان جشن ميگيرند تقديم 
وهمزماني براي  باستاني آيين يك جشن، هم اين. كنم

شما از اين فرصت ويژة  كه واميدوارم بازآفريني است
 .بهره گيريد وخانواده درجمع دوستان سال براي بودن

من بويژه ميخواهم بـه طور مستقيم با مردم و رهبران 
نوروزتنها بخشي  .كنم صحبت ايران اسالمي جمهوري

هنر، موسيقي، ادبيات و . از فرهنگ نام آور شماست
نوآوري شما جهان را بـه دنيايي زيباتر و بهتر تـبديل 

خودما هم  اينجا، دراياالت متحده، جامعه .است كرده
 اند پر ايراني تبار اداكرده آمريكاييان كه درپرتوسهمي

 . ما از تمدن بزرگ شما آگاهيم. بارتر شده است
دستاوردهاي شما احترام اياالت متحده و جهان را 

دهه روابط  3براي مدتي نزديك به . برانگيخته است
ولي اين جشن، . ميان دو كشور تيره و تار بوده است

همه ما  كه يادآوري براي نقاط مشترك بشريت است
از بسياري جهات شما نيز مانند .را به هم پيوند ميدهد

ماسال نوخود را همانگونه برگزار ميكنيدكه ما جشن 
افرادخانواده، مبادلة  و باگردآمدن با دوستان .ميگيريم

اي از  هدايا و داستانها ونگاه به آينده، با احساس تازه
دربطن اين جشنها، نويدي براي يك روز . اميدواري

هاي  خانواده براي امنيت براي فرزندان ما، بهتر، اميدي
ما، پيشرفت براي جوامع ما و آشتي ميان مـلتها نهفته 

ايـنها روياهاي .  اينها  اميدواريهاي  مشتركند.  است
من ميل  .نواست آغازي اين فصلي براي پس.مشتركند

ي اختالفاتما  .مبگوي سخن ايران بارهبران روشني به دارم
. شده است برآنهاافزوده زمان تگذشبا كه داريم جدي

كـه طيف  دولت من اكنون بـه ديپلماسي متعهد است
راكه پيش روي ماست مورد بررسي  كاملي ازمسائلي

قرار ميدهد و در صدد ايجاد يك پيوند سازنده ميان 
اين فرايند . جهاني است اياالت متحده، ايران وجامعة

آن ما خواستار برقراري  بجاي. پيش نميرود باتهديدبه
شما .ارتباطي صادقانه و مبتني بر احترام متقابل هستيم

اياالت متحده مايـل . نيز در برابر خود انتخابي داريد
خود  راستين برجايگاه ايران اسالمي جمهوري كه است

شما داراي چنين حقي . الملل قراربگيرد درجامعة بين
اما اين حق با مسئوليتهاي واقعي همراه است  -هستيد

و به اين جايگاه نه از راه ترور يا به مدد جنگ افزار، 
بلكه از طريق اقدامات مسالمت آميز كه نشان دهندة 
بزرگي حقيقي ملت وتمدن ايران است ميتوان دست 

توانايي براي  ومعيارسنجش اين بزرگي داشتن. يافت
ن ساخت شمابراي توانايي دادن نشان نيست، كردن ويران

  ل نوسا فرا رسيدن تبـه مناسبن، بنابراي  .است وآفريدن
    9ادامه در صفحة ...                                                                 

 

گذشته، براى آن است كه انسان، 
اى از عبرت براى آينده خود  توشه

 موريس مترلينگ   .بردارد
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 ...زن از نظر مسيح خداوند    جايگاه زنان دركتابمقدس  
   شهري  و دو روز بعد به 17الي 11: 7لوقا ) پسرش تنها پناه آن زن بود(بيوه زن نائيني 

 .رفتند مي  ، همراهش عظيم  او وگروهي  از شاگردان  و بسياري  رفت مي  نائين  به مسمي
 بردند بود مي  زني  بيوه  پسريگانه  راكه  ميتي  شهررسيد، ناگاه  دروازه  به  نزديك  چون

 بر  او  خداوند  او  را ديد،  دلش  چون . آمدند مي  شهر، با وي  كثير از اهل  و انبوهي
 نمود  و   را  لمس  تابوت ، آمده  و  نزديك . مباش  گريان:  گفت   وي   و  به  بسوخت
  آغاز كرد و او  گفتن  و سخن  بنشست  راست  مرده  آن  در ساعت .برخيز  گويم، مي ، تو را جوان  اي:  گفت  پس. بايستادند  آن  حامالن

  گفتند كه مي  و خدا را تمجيدكنان  را فرا گرفت  همه  خوف  پس.  سپرد  مادرش  را به                                                                     
 اين  پس . است  تفقّد نموده خود  و خدا  از  قوم  شده  ما مبعوث  در ميان  بزرگ  اي نبي                                                                     
 .منتشر شد  مرز و بوم  آن  و جميع  يهوديه  او در تمام  خبر درباره                                                                                           
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ترين اختالالت  بررسيها نشان ميدهد افسردگي يكي ازمهم

. شود رواني است كه فرد خسيس به آن دچار مي -روحي
شدن   شناسان دليل اصـلي بـروز ايـن حالت را منزوي روان

از طرفي عناد دائمي آنها با جمع، باعث تنها . دانند آنها مي
خواهد  تشديدافسردگي شود و همين امرباعث مي شان ماندن
شود تا هميشه تنها بمانند؛  در واقع عقايد آنها باعث مي. شد

يكي ديگر از .حتي اگر به ظاهر، ديگران آنها را طرد نكنند
تابي و بروز حالتهاي  بي“رواني اين افراد، -روحي مشكالت
فقط (ويژه مخارج  نگراني دربارة همه چيز، به. است”هيجاني

جو،  افرادي بهانه ،آنهارابه)كردن واقعي فكركردن به مخارج ونه خرج
هم فراموش  را نكته اين. كند مي تبديل... تاب، ايرادگير و بي

در رفتارهاي آنها ديده ” تهاجمي و عصبي“نكنيم كه حالتي
شودكه هم باعث آزارخانواده وهم باعث آزار خودشان  مي
رفتارهاي ديگري مثل حرص و ولـع دائـمي براي . شود مي

محوري از ديگر  همه چيز، شك وترديد، حسابگري و خود
. است خساست بيماري افراد مبتالبه رواني-اختالالت روحي

اند كه تير تيز رفتارهاي نامطلوب و  اين افراد فراموش كرده
 تهاجمي آنها،بيش ازهمه، روح و روان همسر و فرزندانشان

   .كند را زخمي مي
  

طبيعت افراد خسيس را در رابطه بـا اينگونه افراد، ابتدا بايد 
كـه به بيماري امساك و خساست بيمار  باوركنيم و بپذيريم
اوبرايمان  ميشودتارفتارهاي باورباعث اين .گونه دچارهستند
مقابله به مثل نكنيم؛ ايـن مقابله هيچ اثري . قابل تحمل باشد

حتي ايـن رفتارهـا . جز تكرار رفتارهاي نـامطلوب او ندارد
اي  پيش ازخريدهروسيله.ميتواندبا شدت بيشتري تكرارشود
نظر،  با وجود اختالف. كنيم براي منزل با همسرمان مشورت

كردن ضروري است تـا پس از خريد با لجبازي او  مشورت
سازي  وزمينه شده ازجنجال مانع ترتيب، اين به. رونشويم روبه
 براي تقسيم دخـل و خرج منزل، هم فكري كنيم .ايم كرده

 .تا به تدريج تغييراتي در شرايط ايجاد شود
 ادامه در شمارة بعدي... 
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 تن از مسيحيان شيراز 3 صدورحكم دادگاه براي
 

خبرمسيحيان فارسي زبان  شبكهگزارش  طبق
انتشارخبري مبنابربازداشت  درپي

خانواده ازنوكيشان مسيحي در  3
، 2008مه 11شيراز كه در مورخه

امنيتي درفرودگاه  مأمورين توسط
شيراز  صورت  گرفت،  پس  از 
صدور كيفر خواست براي آقايان سيد عالءالدين حسين و همايون 
شكوهي و سـيد امـيرحسيني بـاب اناري، دادگـاه انـقالب اسـالمي 

جلسه دادگـاهي از زمان  6شيراز سرانجام پس از برگزاري حد اقل 
هر 1387اسفند  21در مورخه  حكمي بازداشت تا كنون، بـا صدور

سه نفر آنـان را به اتـهام همكاري و تبليغ بـه نفع گروههاي مخالف 
و بشارت ) ساعته مسيحي محبت وشبكه تلويزيوني نجات 24شبكه تلويزيوني(نظام

 سال بـه 5ماه حبس تعزيري كـه بـه مدت  8به تحمل  دادن انجيل،
 .حالت تـعليق درآمـده است مـحكوم كرد

 3در ادامه قاضي پرونده اظهار داشت؛ در صورتيكه هركدام از اين 
سال مرتكب هر جرم و يا خطايي شوند و يـا در  5نفر در طول اين 

نمايند ويادرمكاني  شركت كليسائي هاي مراسم و يا هريك از برنامه
جداي از محكوميت جديدشان  از انجيل و مسيحيت صحبت كنند،

 مـاه حبس را نيز تحمل نمايند و به جرم ارتداد نيز  8بايست اين  مي
 .محاكمه خواهند شد

همچنين در پايان جلسه دادگـاهي به آنان گفته شده حق ارتباط بـا  
 مسيحي كه هموطن  3ياد آوري است اين به يكديگر را ندارند الزم

بـه همراه خانوادهاي خود  1387ارديبهشت ماه سال  22در مورخه 
اي در دبي را داشتند، توسط مأموران امنيتي  قصد شركت دركنگره

 همراهان. شوند مي ازسفرآنان مانع ومأمورين شيرازبازداشت فرودگاه
  .شوند با سپردن وثيقه آزاد مي اين سه تن نيز پس از سه روز

 
هاي تهران طالعات جالبي دربارة  نام محلها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايم هاي تهران اطالعاتي گردآورده با استفاده از منابعي دربارة نام برخي محله  
...كه در ادامه ميخوانيد   
 

 كامرانيه
تعلق  امورخارجه   وزير  ، سعيدخان  ميرزا  زمينهاي اين منطقه ابتدا به

شاه، با خريد   كامران ميرزا پسربزرگ ناصرالدين  داشت، و سپس
، اهالي منطقه را مجبـور   ، جماران و نياوران زمينهاي حصاربوعلي

 .ها كرد و سپس آن جا را كامرانيه ناميد به ترك زمين
منطقه باغي   در اين  ) يا وليعصرتا ولنجك  وتجريش  وي  بين پارك( محموديه

نـام    بوده است و چـون     آقاسي  بوده است كه متعلق به حاج ميرزا
 بزرگ  عالءالدوله اين باغ  سپس.  ميگفتند  آنراعباسيه  اوعباس بوده

السـلـطـنـه،      احتشام  محمودخان  پسرش،  نام  به   و   خريد   دولت   از   را
  .محموديه ناميد

 

  اصلي  تعاليم  درصدد بودكليسا را طبق لوتر. برخورد شود  روحاني
 )اند ناميده”  انجيلي  اصالح“را  وي  نهضت  دليل  اين  وبه(كند  اصالح  كتابمقدس

پروتستانها با قدرت  *: وكاتوليكها  پروتستانها برخي ازتفاوتها بين
بـا خدا تنها   ارتباط  براي   مؤمنان  *. كنند مي مخالفت   پاپ  الهي 

 را   ازدواج  پروتستان  فرقة  كشيشان *. ندارند  روحانيان  به  احتياج
 ...دانند نمي  بر خود حرام

 روستا وحكايت درويش
 

كدخدايان  جمعي. روستايي رسيد درويشي به
مرا  چيزي  دهيد :  گفت. را ديد آنجا نشسته

با  كه كاركنم خدا با اين روستا همان وگرنه به
: گفتند. بترسيدند ايشان. روستاي ديگركردم

مبادا  كه  ساحري  باشد كه  از او  خرابي  به 
بعد . آنچه خواست بدادند. روستاي ما برسد

آنجا چيزي خواستم ندادند به اين : با آن روستاي چه كردي؟گفت: از آن پرسيدند كه
داديد اين روستا را رها ميكردم و به روستاي ديگر  اگر شما نيز چيزي نمي“روستا آمدم 

 !رفتم مي

  هاي وموعظه اپيغامه تمام پس.است نشده زنده اگرمسيح
اساس و   ما دروغ است و ايمان و اعتماد نيز به خدا بي

در اين صورت ما حواريون نيز همه  . بيهوده  ميباشد
ايم كه خدا مسيح  را زنده   دروغگو هستيم زيرا گفته

  به مسيح اگر اميد ما. كرده و از قبر بيرون آورده است

دنيا باشد از تمام مردم دنيا   در اين  فقط براي زندگي
 19و15و14آيات15اول قرنتيان باب. بدبخت هستيم
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چنـيـن     وهم  . كند دريافت انساني ازحواس يكي
ببينيم، بشنويم،   را  آن  بتوانيم  كه  است  آن  مستلزم
 بسيـاري   آنكه  دليل.  كنيم  لمس  و  ببوئيم   بچشيم،

ايـن    كنـنـد    از دانشمندان وجود خدا را رد مي
بشنوند، بچشنـد،    را ببينند،  او  توانند  نمي  كه  است
  كـه   سارتـر   پال  ژان   .  كنند  و يا او را لمس  ببويند

: گـويـد    رابوجودآوردمـي   اگزيستياليستفلسفه 
بـاشـد     خارج  انساني حواس پنج اين از كه هرچه

فلسفـه    يك  حقيقت  اين فلسفه در.  وجودندارد
مـوجـودات     از  بـعـضـي     اشتباهي است چرا كه

بعنوان .  دارند  انسانها  از  تر  قوي  حواس  هستندكه
مـا    كه  كنند  حس  را  توانند بوئي  مثال؛ سگها مي

قـدرت    ايـن   مـا   چـون   پـس .  توانيـم   انسانها نمي
كنيم دليـل    حس  را  بو  اين  كه  فيزيكي را نداريم

 مشكـلـي  .  وجودخارجي ندارد  كه  نيست  براين

ايـن    آن مواجه هستـنـد    با  كه بسياري از انسانها
حواسشـان    پنج  اين  اساس  است كه ايمانشان بر
 .كالم ابدي و زندة خدا استوارند، نه براساس

ايمانداران مسيحي   از  خيلي  بين حتّي اين مشكل
 مسيحيت  كه  كنيم  درك  مابايد  . باشد  مي  هم رايج

 يـك   وكليسـا   است   بر مبناي روح استوار شده

وكالم خدا  روح از كه روحاني است تشكيالت
 از كالم  ايماندار  چون يك  و.  متولّد شده است

تولد دوباره يافته است الزم اسـت    خدا  روح  و
كالم خدا باشـد،    كه ايمانش براساس مكاشفه

يـا    كليسـا،    يك  وقتي   . دانش حسي  نه بر اساس
 در زندگي  ايماندار  يك  ويا  مسيحي  سازمان  يك

دهـنـد،     خود قوت روحانيشان را از دست مـي 
 محدوديتهاي زيادي در زندگي روحانـيـشـان   

ما براسـاس    وقتي فهم روحاني.  خواهند داشت
از كالم   كه  اي  شود، معجزه  دانش حسي بنا مي

دهيم   مي  ازدست  را  است  خدا براي ما مهياشده
در .  شويـم   مان مي ومحدودبه موقعيت فيزيكي

 مذهب  يك  به  تبديل  مسيحيت  كه  است  اين زمان
 يـك   ! روحـانـي    و  حقيقـي   راه  شود و نه يك  مي

كالم   ازمكاشفه  كه  مسيحيتي  بين عظيمي  تفاوت
مـذاهـب     و   شود  و مسيحيت   هدايت  مي   خدا

هـدايـت   )  حسـي (   كه از دانش معمولـي   ديگري
 نـوع   ايـن   از  مـذاهـب    تمام  .شوند وجود دارد مي

خور دارند چرا كه چشمه اين مذاهب بر   دانش
فرمايد كـه    مي  انجيل.  از خداي حقيقي نيستند

خدا و انسان   بين”  يك  واسطه“  و ”  يك راه “ 
 كسـي .  2:6تيموتائوس  اول و  6:14يوحنا .  وجود دارد

روحاني دارد  اين  مسئله را كـامـالً      دانش   كه
 را ندارد  دانش  اين  كه  كرده است، وكسي  قبول

 حقيقت  و تنها  داراي  دانش حسي است  اين 

حقيقت تنـهـا     عظيم را قبول ندارد زيرا كه اين
 .    روح خدا ثابت شود مكاشفه بايد ازطريق

 در نشستي فكري در لبنان اوضاع مسيحيان در ايران بررسي شد
 . روزنامه نگار و تحليلگر سياسي لبناني نوشته شده استسركيس ابوزيد كتاب مسيحيت در ايران برگزار شدكه توسط  اين ميزگرد به منظور بررسي 

از   ايـرنـا    از  نـقـل    بـه   طبق گزارشي .برگزارشد   ميزگرد مسيحيت در ايران در مركز فرهنگي سرياني در بيروت
هزار 150دارد؟ گفت اكنون  را  خود  خاص  ويژگي  در ايران  كه آيا مسيحيت  پرسش  اين  با طرح ابوزيدبيروت، 

يـك    كنند و از همه حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي مانـنـد   در امنيت كامل زندگي مي  مسيحي در ايران
 .مواجه نيستند نيز اذيتي و برخوردار هستند و با هيچ نوع سركوب و آزار آنان از شهروند مسلمان و حتي بيشتر

 ايـن   و يك نماينده آشوري درپارلـمـان    ارمني بر اساس قانون اساسي ايران مسيحيان دو نماينده: افزود ابوزيد

در   ازكشـورشـان    دفـاع   وبـراي   كـنـنـد    مـي   خود پيروي  كشور دارند و درمسايل ازدواج و ارث از قانون خاص
در   مسـيـحـيـان      نـيـز    رييس مركزسرياني در لبنانحبيب افرام .  كنند خدمت نظام وظيفه عمومي نيزشركت مي

 .خاورميانه افزود در اين منطقه همه با هم مرتبط بوده و سرنوشت يكساني داريم

 شطحيات مسيحايي 
 

 چقدر زبانم قاصر اسـت و   

 قلمم ناتوان در بـازگـويـي     

كـه    چه بزرگي  فيضت و تو
و   گانه  بچه  تالشهاي  اين  همه
 دست و پا زدنهاي بـي     اين

 وآشـفـتـه مـرا بـه           مفـهـوم  

مـوزون تـبـديـل         حركاتـي 
كه در نمايش زيباي   ميكني

پادشاهي تو معنا پـذيـرد و     
. اين خاصيت فيـض اسـت    

آه از اين نمرات تاريك سياهنامه ما و چـه شگفت انگيز 
نه تنها بـه مـا نـمرة قبولـي    است كه در دفـتر ريز نـمراتت

باالترين نمرة   و  دهي بـلكه نمرة پسرت را كه عاليترين  مي
بـه    دارد،  بشـريـت    انسانيت را در كارنامه درخشان تاريـخ 

دربهترين   آنكه  بي  ميكني  ثبت  ما  وبراي  ميگذاري  ما  حساب
تو نزديك   كوي  حتي، فرسنگها به  اطاعت ومراقبه لحظات

اصالً .  فيض است  و اين خاصيت)  19خروج باب(   آمده باشيم
حكمت وكجاسـت    كجاست توان گفتن از تو؟ كجاست

؟ همه در برابر تشعشع جمالت كه در )   19  : 1اول قرنتيان( عالم 
خـاك    بـه   بسـت   نـقـش    چهرة آفتاب سوخته مرد ناصـري 

 و  كـامـل    و آنجاست كه صـلـح    )    10  : 2فيليپيان ( خواهند افتاد
فرو خواهد گرفت و اين خاصيت فيض   را  ما  محض  غناي
 خدايا تو  چه زيبا است گفتار آگوستين قديس، كه.  است

آرام   خويش آفريدي و تا در تو قرار نـگـيـريـم      براي  را  ما
پاي صليب   در  تنها  تو قرار گرفتن ما  در  و.  نخواهيم گرفت

كردنـد    تالقي  زمين  و  آسمان  جاييكه.  ميسرشد  مرد ناصري
خاصيت فيض   اين  و  بوسيدي  پسرت  وتـو ما را پاي صليب

 بـرگـلـوي     شايد پدر ايمان، ابراهيم آن دم كه تـيـغ  . است

مـحـك     كـه   پسـرش   اسحق جوان نهاده بود و تو از جـان   
دلدادگي به تو بود در گذشتي كمي از آنچه تو بر خـود  
 در جلجتا روا داشتي آموخت كه آنچنان عاشقانه قهرمان

دريـغ    را  پسـرت   تـو   و)  عـبـرانـيـان    11بـاب ( گـرفـت    ايمان لقب
از جان و دل سراييدن .  فيض است  نداشتي و اين خاصيت

آنچـه    هر  نيازي از  تو تنها ما را به وجد مي آورد كه توبي
 و زمين  توست  تخت  تويي كه آسمان.  مخلوق نثارت كند

قـدوس    قـدوس   و  ستايـنـد    مي  پاي اندازت و عرشيان تو را
نـام    كـه   ما را تنها دلخوشي اين اسـت   .  قدوس مي گويند

 و  اسـت   شـده   ريـخـتـه     عـطـر    كـه   را بر زبان آوريـم   عيسي
. اسـت    تـوكـرده    روح  مسـت   را  شميمش تمامي آفريـنـش  

و   در نمازمان خم ابروي تو شيدايمان مـيـكـنـد      كه  ميداني
رو به تجلي گه مهرت كه جلجتاست به سجده ميرويم و 

و اين خاصيت فيض است كـه    . اين خاصيت فيض است
آواي   و)    22  -  20  : 9مـتـي  (   دامن رداي تو ما را شفـاسـت    لمس

  ).11انجيل يوحنا باب (ما را بقاست مطهر تو
 ...اينها همه خاصيت فيض است

  كيوان

6 
 جنسي هاي استفاده سوء به مسيحيان اعتراض

 
به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل از  -پاكستان

BosNewsLife هاي مسيحي را كه درمنطقه فقير  ليس خانوادهپ
 .كنند، مورد آزار جنسي قرار داد نشين شهر سارگودا زندگي مي

 

مردمسيحي در برابر ايستگاه   و  ها زن چندي پيش ده
كردند تا خشم و درد   تجمع  پليس، به نشان اعتراض

روزي بود   تاريخ  اين.  ابرازكنند خود را از اين واقعه
كه نيروهاي پليس در آن به دهكده سلطان در شهر 

شود رئيس پـلـيـس     گفته مي.حمله كردند سارگودا
هاي خود به خـانـه    به همراه نيروافضل لعلي منطقه، 

و پنج تن   كنند حمله مي نعيم گيليك مسيحي بنام 
، نصـيـر    نـديـم  ، اشرف  نديمهاي  از مهمانان او به نام

را از خانه بـيـرون   كامران بهاتي و  ظفر، گيل  هارون
زدن ايشان   كتك  به  شروع  خيابان وسط ميكشند و در

درفـرهـنـگ      كتك زدن باكفـش .  كنند هايشان مي باكفش
به شخص  احترامي هاي اهانت وبي مسلمانان پاكستان يكي از نشانه

و     لـعـلـي   :   گفت  خانه   صاحب   ،گيل   نعيم  .مقابل است
ناگهانـي    وخيلي  كردند  استفاده  برق  ازقطع همكارانش
رفتـنـد    اتاقي داخل ازآنان تعدادي .ماشدند واردمنزل
را   ايشـان   و  بـودنـد    نشسته  ودخترانمان درآن  كه زنان

كـامـالً     پليـس   نيروهاي.  وشتم قراردادند موردضرب
دار    را لـكـه    نجابت همسران و دخترانمان  رحمانه بي

وسط   كردند و آنها را به  ولباسهايشان را پاره  كردند
 .خيابان كشاندند

 
 خانه سمت هجوم به

 كرده     پليس  اعالم
 يك دنبال به بود كه

 مجرم   فراري  بنام
 بوده  شاهيد اشرف 

 و  به   همين   علت 
به  هر حال .  بطور ناگهاني وارد آن خانه شده است

مسيحيان،  مقابل  ايستگاه  پليس بر ضد  اين  عمل 
ها بدون هـيـچ    گفتندكه نيرو  و مي  تظاهرات كردند

افضـل    .انـد    را جستجو كرده گيلآقاي   دليلي خانه
پليس منطقه، حمله ناگهاني نيروهايش   رئيس  ،لعلي

اين بخشي   كه  گفت  و را تأييدكردنعيم گيل به خانه 
در   . اســت  بــوده  مــجــرم  آن  تــعــقــيــب  از عــمــلــيــات  

 هـرگـونـه     ، ويلعليبا  خبرگزاري مسيحي مصاحبه

 .كرد نيروهايش راتكذيب خوديا سؤرفتار ازسوي
گويندحمله به خانه و شكنجه يك  اما مسيحيان مي 

خـارج    وي  اخـتـيـارات     ازحـوزه   مسـيـحـي     خانـواده 
 پاكستان به نام  در  بشر  حقوق  مدافع  گروه  يك.است
RODپـلـيـس      كـه      نيست   باري    ميگويد  اين  اولين

مورد   را   گناه  و  باالخص  فقير كشور  مسيحيان  بي
 مـظـهـر     فرهان        .دهد قرار  مي  دليل  هاي بي شكنجه

 بـودجـه    نـداشـتـن     بخـاطـر    كه مسيحيان  معتقد است

 هاي ايستگاه  و  ها دادگاه  در  خود  از  دفاع  قادربه  كافي،

 .نيستند پليس

 
 

يكي از مهمترين اصول مسيحيت اين           
است كه ما بفهميم دو نوع دانش وجود          

يك نوع دانش كه حسي است و          .دارد
درصد از همة ما انسانها آن را معموالً          99

اين دانش براساس پنج     .  كنيم  دريافت مي 
باشد، كه شامل؛      حواس فيزيكي ما مي     

و بو    چشيدن،  لمس كردن ، شنيدن، ديدن
تمام دانشي كه     .  است   بوئيدنكردن   

 دانشمندان  انسانها،مدارس،دانشگاههاوتمام
هيچ .  اند از اين طريق است     دريافت كرده

شيميايي، پزشكي و دانش      فيزيكي،  دانش
ديگري وجود ندارد كه به اين وسيله            

اين نوع دانش يك     .  بدست نيامده باشد  
دانش محدودي است و وابسته به                
موقعيت، زمان، فهم، رشد فكري و             

بعنوان مثال دانشي   .  انسانها است   محيطي
كه ما امروز در مورد علم پزشكي دارا           
هستيم بيشتر از دانشي است كه پنجاه            
سال پيش دارا بوديم و هم اكنون نيز اين         
دانش بيشتر و بيشتر در مورد بدن انسان و      

زيرا اين  .  عملكرد آن در حال رشد است     
دانش بستگي به پنج حس ما دارد و              
 .محدود به موقعيت و توانايي امروز است

دانشي .  دانش دوم، دانش روحاني است     
كه از طريق مكاشفة روح خدا فقط به ما         

اين .  ايمانداران مسيحي داده شده است      
دانش محدوديتي ندارد چرا كه بر اساس       
دانش بشري نيست، بلكه بر مبناي كالم         
و حقيقت ابدي يك خداي قادر مطلق          

اين دانش را ما از طريق انجيل و          .  است
 .كنيم مي دريافت خدا روح
اي   نوع دانش را دانش مكاشفه             اين

كنيم كه خدا و ذات او را به           خطاب مي 
اين دانش چگونگي   .  كند  ما آشكار مي  

آفرينش خلقت، هدف از آفرينش             
خلقت و حيات انسان را به ما آشكار              

دانش معمولي و حسي              كه  سازد  مي
براي     .  تواند آن را درك كند             نمي

اي   بتواند مسئله )  معمولي(اينكه دانش حسي  
 را   قبول   كند   بايد   آن   را   از  طريق

 و اراده شفا،  
 خدا خواست

 به قلم
 رضا صفا كشيش
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هنگام ديد و بازديد عيد نوروز سعيدخان و آقاي هاكس به 
مكالمات و . ديدن يكي از افسران عاليرتبه ارتش رفتند

صحبتهاي دوستانة آنها كم كم به بحث در پيرامون مذهب  
سخنان سعيدخان به مذاق ميزبان تلخ آمد و تصميم  . كشيده شد

از اين رو شكايتي نوشت و توسط  . به تنبيه نمودنش گرفت
روز بعد سعيدخان به حضور . شخصي به حاكم شهر تسليم نمود

حاكم احضار شد و او طبق معمول نزديك درب ورودي بر 
اما حاكم او را به جلوخواندتا بازجوئي. اي نشست روي صندلي  

الزم را از وي به عمل آورد و بقية حضار نيز سؤال و جوابها را 
دكتر، اسهال  : او ابتدا با صداي بلندي پرسيد. استماع نمايند

خوني را چگونه معالجه ميكني؟ سپس وي را نزديكتر خوانده، 
ديشب شخصي به  : آهسته طوريكه ديگران متوجه نشوند گفت

نزد من آمد و شكايتي برعليه تو به من داد كه حاكي از توهين  
من او را آرام  . ضمناً خودش تقاضاي مجازات تو را مينمود. بود

كردم و گفتم كه تو يكي دانشجوي طب هستي و اصوالً  
كسانيكه در اين رشته تحصيل ميكنند دين و ايمان درستي  
.  ندارند؛ پس حاال برو و ديگر به خصم مجال بهانه گرفتن مده

.        سعيدخان كامالً آزاد شد! خالف و مجازات او همين بود  
بعدها همان افسر عاليمقام كه موجب اين واقعه جزئي شده   

سعيدخان پس از . بود، يكي از دوستان صميم سعيدخان شد
خورشيدي، تصميم  1270پايان قرارداد خود با ميسيون، در سال 

گرفت مسافرتي به رضائيه بكند، آنجا كه قبالً با دختر  
اين مسافرت به او  . كوچكش سارا براي ديدن اقوامش رفته بود

فرصتي داد كه پيغام مسيحائي خود را به زبان بومي به شهرهاي  
مرزي كردستان برساند و ضمناً دوست خود كشيش يوحنا را 

كشيش با افتخار و سربلندي تمام وي را به . مالقات كند
اعضاي كليسا و آشنايان معرفي كرد و او در همان كليسا به  

هنگام مراجعت به همدان از وي . زبان سرياني موعظه نمود
هرچند . خواسته شد كه قرارداد خود را با ميسيون تجديد نمايد

به انجام اينكار تمايل و عالقه اي نداشت، اما چون دكتر  
الكساندر به خدمت خود خاتمه داده و درمانگاه تعطيل شده  
بود، و عدة زيادي از بيماران هم از لحاظ معالجه و مداوا در  
مضيقه بودند، او حاضر شد تا آمدن يك دكتر جديد از آمريكا  

.                                                به معالجه بيماران مشغول شود  

دكتري، . او كلية مسئوليتهاي كلنيك را به عهده گرفته بود
فرسا وظائف و كارهاي طاقت! داروسازي و گاهي پرستاري شبانه  

توأم با مطالعة شبانه روزي در خصوص مذهب و علم پزشكي،  
، دكتر  1271فروردين ماه . سالمت وي را با خطر مواجه ميساخت

.  از آمريكا براي جانشيني دكتر الكساندر وارد همدان شد هالمز
قرارداد سعيدخان رو به اتمام بود، و چون تمايلي براي ادامه  

او مدت  . اينكار نداشت، لذا از خدمت در ميسيون استعفاء داد
دوازده سال با كمال صداقت و وفاداري بعنوان معلم زبان، دستيار  

در طي اين مدت از . دكتر، و سپس پزشك خدمت نمود
كمكهاي بيدريغ ميسيونرها برخوردار بود؛ او را مساعدت و 
همراهي ميكردند، به او درس انگليسي و طب را آموختند؛ از  

او دين خود را در اين  . لحاظ روحانيت وي را كمك ميكردند
.  المنفعه اداء نمود مدت طوالني با خدمات با ارزش و عام

سعيدخان تصميم گرفت به خارج سفر كند و براي شروع كارش 
ثانياً به يك تغيير آب و هوا و استراحت كامل احتياج  . دور شود
ثالثاً ميخواست به انگلستان يا آمريكا برود تا تحت نظر  . داشت

چهارمين علت . استادان مجرب، دوره تخصصي دكتري را ببيند
مسافرت وي، جامه عمل پوشانيدن به يكي از آرمانهاي قلبي اش  

در همدان با  ! يعني در روحانيت به حد كامل رسيدند.. بود
آشنا شد كه ادعا ميكرد خود به   هاگبرگشخص سوئدي به نام 

اين كامليت رسيده و ميتواند وي را نيز در رسيدن به اين هدف و 
او را به سوئد دعوت  هاگبرگبنابراين آقاي ! آرزو كمك نمايد

او از دوستان خود مبلغي پول قرض كرد، و به اميد اينكه  . كرد
اش نائل آيد، عازم سوئد شد و با نهايت  بتواند به خواسته معنوي

او در نهم  . كوشش در صرفه جوئي و قناعت طي طريق مينمود
اما اين اتفاق در زندگي سعيدخان، . به استكهلم رسيد 1983ژوئيه
اي براي نيل به آرزويش  درآنجا نشانه. تأسف بود آور و ماية مالل

يافت كه به تحصيل علم پزشكي   هرگز فرصتي نمي. ديده نميشد
خود ادامه دهد و حتي يك قدم هم بسوي كماالت روحاني 

كه ميخواست در مورد يك مطلب روحاني   وقتي. برنداشت
اصرار ميكرد كه موضوع صحبت خود را   هاگبرگصحبت كند، 

تغيير دهد و از آداب و رسوم كُردها و عقايد اسالمي سخن  
شد برشدت بدبيني  ها كه از او مي همه تحسين و تعريف. بگويد

.  وي از اين مردم، بقول خود روشنفكر و آزاديخواه، ميافزود
برايش مسلم گرديد كه اين اشخاصيكه ادعاي كامليت ميكنند و  
خود را هادي ديگران قرار ميدهند، خود مردماني گمراه و  

يك روز صبح كه در كنار  . فرسنگ ها از حقيقت به دور ميباشند
خوابش زانو زده بود و براي رسيدن به اين كامليت دعا   تخت

:  ميكرد، ناگهان سخنان يوحناي رسول بخاطرش آمد كه ميفرمايد
لكن ميدانيم كه چون او ظاهر شود مانند وي خواهيم بود، زيرا “

چون ظاهر  ! “چه وعدة واضحي.” او را چنانكه هست خواهيم ديد
وعده  .” مانند او خواهيم شد“او چنين استنباط نمود كه .” شود

ايست مربوط به آينده يعني روزيكه ايمانداران، مسيح را روبرو به 
بنابراين نبايد انتظار آنطور كامليتي كه آرزويش بود، در . بينند

همه ايمانداران بحد كمال خواهند رسيد اما نه در  . اين دنيا داشت
پريشاني   و اضطراب .فراگرفت را وجودش كاملي آرامش .دنيا اين

فيض خدا بر  . براي نيل به اين هدف، در اين دنيا، از بين رفت
اواخر مهر ماه بود كه سعيدخان  . اش ظفر يافت كشمكش دروني

.                                                      مصمم شد به انگلستان برود  
 

علت اتخاذ اين تصميم، پيشنهاد يك دكتر سوئدي بود كه وي  
را براي ديدن دوره تخصصي به رفتن انگلستان تشويق و ترغيب  

ها نداشت و مردد بود كه  هرچند دل خوشي از سوئدي. كرده بود
دروغ و پوچ از آب در  گبرگها  آيا پيشنهاد وي نيز مانند وعده

خواهد آمد؟ آيا انگلستان بهتر از سوئد خواهد بود؟ ولي بقول  
.  معروف به خدا پناه برد و عزم را جزم نمود كه به انگلستان برود

اثر مهمي بر روي سعيدخان گذاشت    بعدها عبور از درياي شمال 
.                                            هوا  طوفاني و  دريا  خروشان بود   
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محبوب طبيب  

مسافرتهاي داخل و خارج از ايران: قسمت چهارم  

 شرح زندگي 
 دكتر سعيدخان كردستاني

 
 
 

 ...با اجازه
 

 كه دچار  ساله  45يك خانم 
 دربيمارستان حملة قلبي داشت و

 كم كه جراحي دراتاق. بود بستري
 كندخدا  مانده بود مرگ را تجربه

 تمام  من آيا وقت: پرسيد را ديد و
 و  سال43نه شما: خدا گفت است؟

  .روز ديگرعمر ميكنيد 8و   ماه2 
 گرفت در  دروقت مرخصي خانم تصميم

پوست   كشيدن.  بيمارستان بماند و عملهاي زير را انجام دهد
وجـوركــردن     عمل جمـع   -) ليپوساكشن( تخلية چربيها-صورت
كند   رنگ  را  بيايدوموهايش  كه  اوحاالكسي را نداشت. شكم

و از آنجاييكه زمان بيشتري براي !  و دندانهايش را سفيدكند
بيشـتـريـن      كـه بتواند  زندگي داشت از اين روتصميم گرفت

 عـمـل    بعد از آخرين.  ببرد)   زندگي(    موقعيت  استفاده را از اين

گذشتن ازخيابان در     دروقت.  شد  خود از بيمارستان مرخص
خدا روبرو   با  وقتي. شد  كشته راه منزل بوسيلة يك آمبوالنس

ديـگـر     سـال 43من فكركردم شما فرموديد مـن   :  شد، پرسيد
فرصت دارم چرا شما مرا از زير آمبوالنس بيرون نكشيديد؟ 

 !من شما را تشخيص ندادم: خدا جواب داد
آنقدر خودت را عوض نكن كه حتي خدا : نتيجة اخالقي

 ....هم تو را نشناسد

.وجود دارد) كلسيم(گچ در بدن هر آدم يك مشت -  
.مگس و پشه روي گل آفتابگردان نمي نشينند -  
موش  حشرات، بزنيد، همه آتش را آفتابگردان برگهاي اگر -

.و قورباغه از آن محل فرار ميكنند  
ميكنندكه  صحبت هزاركلمه 5بطور متوسط  انسانها روزانه -

.درصدش با خودشان است 80  
.برابر بزرگتر از جفت نر خود است 50ملكه موريانه -  
غذا در  درمكزيك ركورددارتحويل گاربيالديرستوران  -

شما را درعرض  موردعالقه رستوران غذاي اين. جهان است
.ثانيه تحويل ميدهد13  
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 وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه خود را فدا نمود و به
 من اكنون او. بر مرگ، مرا درحضور تو عادل ساخت

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

وقتي زندگي والدين به نظر موفق وخوشبخت 
ها روابط خودشان را   آيد، ممكن است بچه  مي

خودشان   دست كم بگيرند و اين فكركه رابطه
خواهدشدكمي غيرواقعي   هم شاد وخوشبخت

با هم داشته   وقتي دو نفر آشنايي بيشتري.  است
را قبول   هم  هدفهاي  و  و ارزشها باشند، انتظارات

داشته باشند، و در تعهدخود نسبت به همديگر 
شـان    رابـطـه    جدي باشند، احتمال موفق شـدن   

 .خيلي بيشتر خواهد بود
 در روابط طوالني مدت: 2نكته

 :اين سواالت را از خود بپرسيد 
آيا  ايم؟ آيا زمان كافي براي شناخت همديگرگذاشته

  اهداف، ارزشها و انتظارات يكساني داريم؟آيا عالئم

سوءاستفاده،خشونت، مسائل مالي،  مثل اي هشداردهنده
  ام؟آيا كرده بررسي را قبيل اين و از جنسي مشكالت

ميتوانيم باهم گفتگوكنيم؟ آيا ميتوانيم درحين حرف 
آيا ميتوانيم در  زدن به حرف همديگرهم گوش دهيم؟

كنيم؟ وبخاطر همديگر  تالش مشترك هدف يك جهت
پذير باشيم؟  از خود گذشتگي كنيم؟آيا ميتوانيم انعطاف

 ؟آيا هر دوي ما خوشبين هستيم سازگار باشيم؟

. بگذاريد  اول  را  خود  مقابل  طرف  ازهرچيزي  قبل
به همـديـگـر      قبل از ازدواج دو طرف معموالً

دهند اما بعد از متعهد شدن تمايل   اولويت مي
از   وقـتـي    امـا .  چنداني به اينكار نشان نميدهند

شان   رابطه  موفقيت  دليل  پرسيدكه  مي  زوج  يك
در   گويند كه آنچـه   چه بوده است معموالً مي

اند   انتظارداشته  كه  آنچه  نه  اند،  كرده  عرضه  رابطه
بـه    بوده است كه رضايت و رشد را بـرايشـان  

. ميروند  پيش  آنهاباجريان.  ارمغان آورده است
انتظاراتشان درطول سالها تغيير و رشـدكـرده     

تـغـيـيـرات       است اما كاركردن در جهت ايـن 
 .تر كرده است شان را قوي بوده كه رابطه

 

باهم  خوشبختي اگر والدينم زندگي: 1نكته
داشتند آيا احتمال اينكه من هم زندگي 

 خوبي داشته باشم بيشتر خواهد شد؟
 

پاسخ مثبت است به شرطي كه زوج بتـوانـنـد    
انتظارات واقعبينانه و منطقي را با هم در ميـان  

شـان    بگذارند و هر روز سعي بكنند كه رابطه
 .را بهتر كنند

مقدس   كتاب  مطالعه  ماهنگام  دلها وذهنهاي   در  الهي
كاري   به  تبديل  مقدس  كتاب  نگيرد، خواندن   شكل

خواهدشدكه ايماندار    اي  كننده  طاقت فرسا وخسته   
اما خوشبحال  .  آن لذت نخواهدبرد     هرگز ازمطالعه 

 ”خدا  نفس“بدرستي  كه  كتاب  اين  كلماتدر  آنانيكه
خوانده شده است، تصوير زيباي خداوند خود را             

كالم خدا     كه آن را به حق        مقدس  كتاب.  بينند  مي
خوانيم، دل و فكر و ذهن خدا است كه بر ما                  مي

هر آيه  .  توسط روح قدوس او آشكار گرديده است       
اي از ذات اليتنهايي آن قدوس را به         اين كالم گوشه

. سازد  مي  مكشوف  ما  براي  انساني  فهم  قابل  زبان  توسط
اين مهم از نخستين آيات كتاب پيدايش قابل روئيت   

در .  در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد        .  باشد  مي
اي ايمان    خدا سه اصل مهم و پايه          كالم  آيه  اولين

مسيحي كه اين ايمان را با ساير مكاتب و مذاهب              
 . كند سازد به ما ارائه مي متمايز مي
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 قبل از ازدواج، توقعاتتان
 كنيد را ارزيابي 

  
  
 

 مقدس كتاب خداي
 كشيش آبنوس ادوين

 

مقدس را بعد از     زماني كه براي بار نخست كتاب
اين كتاب   كه  رسيد  ايمان خود مطالعه كردم بنظرم

متعدد، مجزا و بي ارتباط از هم تشكيل   ازبخشهاي
يقين دارم خواننده اين مقاله نيز چـون    . شده است

. كرده است  احساس را تجربه  بار اين  بنده، نخستين
ساله بدست 1500كه درمحدوده زماني كُهن كتابي

هاي گوناگون   زمينه  و  نويسندگان متنوع بافرهنگها
اما .  است  درآمده  با زبانها و موطنهاي متفاوت بقلم

مثبت و   درجهت  تنوع اعجاب انگيز  درحقيقت اين
زيبايي خـدمـت     به  مقدس  كتاب  تأييد الهامي بودن

 كـتـاب    با اينكه  بدانيد  كه  است  جالب توجه.  ميكند

با سبكـهـاي     متفاوت   كتاب  66از  متشكل   مقدس
باشد، جمله در مورد يـك      گوناگون مي  نگارشي
صحبـت      مشخص   شخصيت   و يك    كلي     موضوع

و   مسيح   كند  و آن  نجات دهنده  عالم، عيسي  مي
 . كند است نجاتي كه او براي نوع بشر تهيه مي

ايد كه آثـار   هاي تلويزيوني بوده حتماً شاهد برنامه
گذارند كه هنر ايشان   هنرمنداناني را به نمايش مي

. باشد  متفاوت مي  كمي  كالسيك  هنري  باسبكهاي
در مزارع   كشاورزي  سنگين  وسايل  با  كه  هنرمنداني

كنند كه زيبايي آن   بزرگ اقدام به خلق هنري مي
آثـار  .  باشد  تنها از مكانهاي مرتفع قابل روئيت مي

كشاورزي با خم   هنري زيبايي كه در دل زمينهاي
تا زمانيكـه  .  آيد هاي گندم بوجود مي كردن شاخه

چـنـيـن      وجـود   هرگـزبـه    ايد  درميان اين اثر ايستاده
كه اين هنرمند خلق كرده است پي   تصوير زيبايي

بـي    شـاهـد    نخواهيد بود، در حقيقت شايد به ظاهر
ايـن    و  بـوده   آن زمين كشـاورزي   نظمي و ناموزني

 اين شاخه  از  بعضي  سوال را از خود بپرسيد كه چرا

هستند؟ اما زماني   هاي گندم شكسته و برخي سالم
كه سوار هليكوپتر و يا هواپيما بشويد و از نـقـطـه    

افكنيد متوجه   نظري  نظمي  مرتفعي به اين بظاهر بي
 . خواهيدشد آن آثار هنري و آن تصوير نهايي

نيزچنين است؛ تا زمانيكه متوجه كل   مقدس  كتاب
از   را جدا و منفك   مقدس نبوده و هر كتاب  كتاب

مقدس مطالعه كرده متوجه ارتباط   مجموعه كتاب
و   نـظـمـي     كتاب نباشيد، همانا بي  اصلي  آن با پيغام
خواهد   الهي  كالم  اين  از شما استنتاج اولين نامربوطي

رودكه   ازبين مي  وآشفتگي زماني  هدفي اما بي. بود
در   دهـنـده    وظهورنجات  انسان  از سيرداستان نجات

 تصوير زيبا و  اين تا زمانيكه. آگاه باشيم كتاب كل

 
 
 
 
 

امروزه مسيحيان دربسياري از كشورها با آزار و اذيت و شكنجه 
كمونيستي و اسالمي نظير  روبرو هستند كشورهايي با حكومتهاي

شوند  مي كشورهايي محسوب از جمله... و شمالي كره چين، ايران،
مأمورين امنيتي قراردارند و مسيحيان  كليساها در زير فشارهاي كه

 . پرداخته وايمانشان را اعالم كنند توانند آزادانه به پرستش نمي
مذهب رسمي و منبع اصلي قـانون، دين اسالم  -مصر

سازگار  اسالم با كه مذهبي فعاليتهاي اساس است، براين
مسلماناني كـه بـه اديان ديگر . باشد نيستند ممنوع مي

. شوند مواجه قانوني مشكالت با است گروندممكن مي
بنابراي  ساختن درخصوص غيرمسلمانان درخواستهاي

 جمهوري رياست ازجانب حكم كسب مستلزم پرستش،
پليس  .زنند مي پليسها، مسيحيان قبطي را كتك. است

 مسلمان جايـگاه يك مسيحي مصري را در جامعه به
 .شناساند او مي

منظور  به درانظارعمومي تجمع قانون، براساس -نيجريه 
 گرويدن.باشد مي ممنوع اسالم، از غير به مذهبي فعاليتهاي

به يك دين تازه بـه غير از اسالم غـيرقانـوني است و 
دولت پخش هـرگـونه تبليغات مذهبي مكتوب غـير 

عنوان  تحت كشورقانوني اين .محدودميكند را اسالمي
بـر . كرده است تصويب”نامه فـعاليتهاي مذهبي آئين“

اساس اين آئين نامه هر كس كه مسلماني را وادار به 
 سال حبس و پرداخت 5 -2تغيير دين خود بنمايد، به

 .هاي سنگين محكوم خواهد شد جريمه

مسيحيان  با مسلمان دركشورهاي
شود؟ مي چگونه رفتار  
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بخشيدن ديگران تنها واكنش معقولي است        
كه دربرابر كسانيكه با اهانت و توهين با شما          

درك .  كنند، بايد داشته باشيد       برخورد مي 
اين آسان است كه جدايي فقط يك خيال           

بايد اين حقيقت را از ته دل باور        .  باطل است 
 . داشته باشيم تا بتوانيم با آن زندگي كنيم

هربار كه به    .  دهيد  با گذشت شما عشق مي      
دهيم،   رفتار غيرمنطقي ديگران واكنش مي       

دهيم تنفرمان جاي ارزش هايمان        اجازه مي 
شود رفتاري كه       اين باعث مي    .  را بگيرد  

دوست نداريم را تقويت كنيم و احتمال             
دريافت رفتاري بهتر را از طرف آنها در              

يك روز يك   .  گيريم  آينده از خودمان مي    
كند   مي  تالش  بيندكه  مي  مرد مقدس عقربي را   

از گودالي بيرون آيد تا جان خود را نجات           
رود و با دست       سريعاً به طرف آن مي     .  دهد

كند كه به آن حيوان كمك         لخت سعي مي  
خواهد او را از      آن عقرب وقتي مرد مي    .  كند

آورد، دست او را نيش            گودال بيرون مي   
اما مرد با وجود درد عقرب را ول           .  زند  مي

 وقتي از او مي     .  اندازد  و زمين نمي      نكرده

پرسند كه چرا آن عقرب را دوباره داخل             
دهد كه آن عقرب      آب نينداخته او پاسخ مي    

باوجود طبيعت متفاوتش، از او جدا نبوده           
كاري كه عقرب انجام داده براي او          .  است

كه عقرب است طبيعي بوده پس او چطور           
تواند برخالف طبيعت خود كه مردي            مي

مقدس است و بايد به همه موجودات عشق          
داشته باشد، انجام دهد؟ عقرب وجود ما             
وقتي هميشه نيشش با نيش جواب داده شود،        

تواند واكنشي متفاوت ياد بگيرد؟        چطور مي 
كسي كه فقط تنفر را تجربه كرده باشد               

ما .  هيچوقت نمي تواند به كسي عشق ببخشد      
دهيم كه درون ما      آن چيزي را به ديگران مي     

 ...ادامه دارد                    . وجود داشته باشد

 آشكار شدن دشمنان مسيح
  

ها  وقت  آخر  رسيد كنون  بچه  
گَه  دشمنانِ  مسيحا  رسيد                                    

 از آن، خود شنيديد و ديديد هم 
 ازين دشمنان در جهان نيست كم

 جهان پر شود زين چنين مردمان
 ازين رو شناسيم آخر زمان

 اگر  عهدشان  استواري  نداشت
 وگر مهرشان پايداري نداشت

 شود  آشكارا  كه  اين  مردمان 
 نبودند  در  جرگه  رهروان

 پديدار  گردد  همان  عهدشان
 همان سستي مهر و پيوندشان

 شما را چو قُدوس مسحي بداد
 زدانائي اش  پرتوئي  برنهاد

ايد شما  آگَهان  ره   آن   شَه   
 كه جز نيكي از وي نيايد پديد

 نوشتم  من  اين   نامه   راستي
 نه چون در شمايست ناراستي

 نوشتم  چو  از  راستي آگهيد
ايد همه  پيروان  ره  آن  شَه  

 چو از راستي برنخيزد دروغ
 همه روشني زايد از آن فروغ
 بزرگمهر وزيري

اگر در وضع بد اقتصادي 
قرار داريد، و نياز داريد تا 
براي شما دعا بشود، با اين 
.شماره تلفن تماس بگيريد    

1525-522 )818(  
دعاي مرد عادل در عمل 

انجيل مقدس. قوت بسيار دارد  

 ...بخشيد وقتي مي

كشيش ايراني و  3تهديد به قتل 
  اهللا توسط حزب آمريكايي

  
و بر اساس زبان  فارسي خبر مسيحيان  شبكه گزارش به 

از  دريافتي        گزارش 
فارسي  مسيحيان   كليساي

روز  در آتن، يونان  زبان
 مارچ11مورخ  چهارشنبه

 با عنوان افرادي  2009

 از كشيشان  تن 3به   اي نامه  با ارسال اهللا حزب

ن هايشا خانواده  آنانرابهمراه آتن ايراني يكليسا
  افراطيون از   دسته   اين .اند  كرده قتل  تهديد به

” نزما امام   لشگر گمنام ”كـه  خود  را  مذهبي
تهديد   نامه از اين يبخشيهايد در ان كرده معرفي

مأمور و  ن را بعنوان افـراديكشيشا  اين ز، آمي
خواسته  از آنان  و   برده  نام! نبيگانگا جاسوس

شده تا ايمان مسيحي خود را ترك گفته و 
اين تهديدات  كنند، در ادامه بازگشت اسالم به

درغيراينصورت برطبق امرمقدس  است؛ آمده
شرع ملحد ومرتد و محارب بـا خدا شناخته 

خودراانجام خواهيم  شرعي وآنگاه وظيفه شده
مسيحيان مجموعه فعاالن حقوق  كميته(!).داد

بشر در ايران، ضمن ابرازنگراني نسبت به اين 
 جان پيروان خطرافتادن تهديدات و احتمال به

گروههاي ديني حتي در خارج ازكشور، اين 
نگراني وجود دارد كـه ايـن اليحه اقليتهاي 
مذهبي از جمله مسيحيان بشارتي را درخارج 

قرار   ، تحت تعقيبايران مرزهاي جغرافيايياز
كليساي تعميدي .داده وآنها را مجازات كنند

سال  5بمدت  مسيحيان فارسي زبان در آتن
ميباشد كـه بـا همكاري بـرخي از كليساها و 
سازمانهاي خدماتي مسيحي خارجي در حال 

يونان و پناهندگان  مقيم خدمت دربين ايرانيان
و مهاجران ايراني و افغاني هستند كه بخاطر 
مسائل اجتماعي وعدم آزادي ديني درداخل 
كشور به يونان پناهنده ميشوند و در اين بين 
نيز كليساي فارسي زبان آتن بر حسب ايمان، 
كالم محبت و حيات بخش انجيل را نيز به 

عالقمندان و تشنگان جوياي حقيقت بشارت 
از سوي برخي   بر طبق آمار منتشره .ميدهند

 150درحال حاضر حدود سازمانهاي مسيحي
كليساي بشارتي فارسي زبـان در سراسر دنيا 
 در حـال خدمت در بين هـموطنان ايرانـي و

  .افغان هستند  فارسي زبانان
  متن نامه تهديد آميز گروه حزب اهللا

 
 
 
 
 
 

يشه با تو خواهم بودو من هم  
 

 گلهاي الله دوباره شكوفه خواهند زد
 گلهاي سرخ با تمامي سرخي سربلند خواهند شد
 چمنهاي سبز ايران زمين سبزتر خواهند شد

خواهند گرفت باريدن عشق دوباره و راستي ابرهاي  
 خورشيد تابان حقيقت را به ما خواهند دميد
 نانهاي دانايي و فهم را خواهيم خورد
 صبح اميد حكمت طلوع خواهد نمود

 و دود سياه جهل از ايران رفتن خواهد نمود
 و صداي طبلهاي آزادي را خواهيم شنيد

 و تمام چشمها شفا خواهند يافت
 و زبانهاي بسته آواز خواهند خواند

 و دستهاي بسته به رقص دعوت خواهند شد
 و تو اي عشق من ايران

 آزادي خود را خواهي ديد
.و من هميشه با تو خواهم بود  

 حميد زاده

شما، مايلم شما،مردم و رهبران ايران بدانيد ...    4ادامه از صفحة 
است  اي آينده اين. اي هستيم چگونه آينده مادرجستجوي كه

ما، و  تجديدشده ميان مردم با مبادالت همراه   بامبادالت همراه
اي  آينده اين. و بازرگاني فرصتهاي بزرگتري براي مشاركت

اي  اند، آينده است كه در آن اختالفات ديرين بر طرف شده
كه درآن شما و همسايگانتان و جهان در بعد وسيعترميتوانيم 

من ميدانم كه اين . همه درصلح وامنيت بهتري زندگي كنيم
كساني هستند كه اصرار . منظور به آساني تحقق پذير نيست

اماشايسته . كنند معرفي كه داريم اختالفاتي دارندمارا براساس
 كلماتي را كه سالياني پيش بوسيلة سعدي نگاشته شده است

  :بخاطر آوريم
 .كه در آفرينش زيك گوهرند/ بني آدم اعضاي يكديگرند

فرار سيدن يك فصل نو، اين انسانيت گرانبها را كه همة ما 
يكبار ديگربه اين روح .درآن مشتركيم به مايادآوري ميكند

. سپاسگزارم .جسته ونويدآغازي دوباره رابجوييم متعالي توسل
 .هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز

الوقوع نيست و حتى درباره يكى  هاى بشر در كار آينده، قطعى بينى افسوس كه پيش
بسا كه يك عمر آرزو در . توان به طور روشن و ثابت، حكم نمود از آنها هم نمى

 مثَل چينى  !يك لحظه، نابود گرديده است

  :پيكرتراش معروف ايتاليايي پرسيدندمايكل آنژ از 
:  كند؟ پاسخ داد تواند چنين آثار زيبايي را خلق چطور مي

كنم،  خيلي ساده، وقتي به يك قطعه سنگ مرمر نگاه مي
 كه آنچه تنهاكار من اين است. بينم تنديس را درونش مي

علق ندارد، از آن  دور كـنم  ه ايـن تنديس ـت ـتاد. را ـب  اس
براي هريك از ما اثري هنري وجود دارد كه : گويد مي

 اين كانون زندگي ماست. آفريدن آن درسرنوشت ماست
دانيم براي  و  هر چه سعي كنيم خود را فريب دهيم،  مي 

 معموالً اين اثر هنري. خوشبختي ما چقدر مهم است
 .تصميمي است گناه و بي ترس، احساس پوشيده  از سالها 
 اما اگر تصميم بگيريم چيزهايي را كه به آن تعلق ندارد، 
از آن دوركنيم، اگر نسبت به توانايي خود ترديد نداشته  

 توانيم مأموريتي را كه درسرنوشت ماست، باشيم،  مي
 .اين يگانه راه زندگي با افتخار است. انجام دهيم 
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 كليساي شهرآرا در خصوص

 

 زبان خبرمسيحيان فارسي شبكه گزارش به 
 تعطيلي در خصوص درپي انتشار خبرهايي

 در  كه   كليساي آشوريان شهرآرا درتهران 
 يوناتناز سوي  1387روزهاي پاياني سال 

 درمجلس ايران آشوريهاي نماينده كليا بنت
 بر براشيت آشوريان سايتاز  نقل به  شد؛ اعالم 

 مديره هيأت ازسوي ايي اطالعيه اساس همين
صادر  آشوري انجمنهايتشكلها و تهران ونمايندگان آشوريان انجمن
 آشوري گرامي هموطنان”خدا بنام“ .است شرح بدين آن مضمون .گرديد
 پنطيكاستيكليساي  رهبران تشكيالتيو ساختاراداري انطباق عدم درپي

برادران آشوري با موازين و عرف جامعه آشوري ايران و قوانين و 
كليساي يـادشده در  رهبران نظامات كشوري و يادآوري وتذكربـه

طول ساليان گذشته، بـراي جلوگيري از بـروز مشكالت در جامعه 
روحانيون  توسط رفع مشكل مستمردر وهمچنين درخواست آشوري

كليساهاي آشوري و كلداني، نماينده آشوريان در مجلس شوراي 
يادشده  كليساي مسئولين متأسفانه تهران، آشوريهاي وانجمن اسالمي

بنابراين با صالحديد و . هيچگونه همكاري در رفع مشكل ننمودند
نمايندگان تشكلها وانجمنهاي جامعه آشوري، (پيشنهاد جامعه آشوري اعم از

برگزيده از  هيأتي مقررگرديد )در مجلس آشوري و نماينده نهادها و شخصيتها
وانجمنهاي  تشكلها نمايندگان وكلداني، آشوري كليساهاي نمايندگان

آشوري و همچنين نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسالمي و 
انجمن آشوريهاي تهران بعنوان هيأت امناي موقت ناظر بر فعاليت 

هيأت امناي يادشده به طورموقت مسئوليت . كليسا تشكيل شود اين
اداره ساخـتار تشكـيالتي، اداري و مديريت اجرايي ايـن كلـيساي 

كليساي يادشده مراحل  آشوري را به عهده خواهدداشت تا رهبران
كليسا را طبق قانون  اداري ثبت و دريافت مجوز فعاليت انجمن اين

اميد   .كشوربگذراند ديني رسمي اقليتهاي انجمنهاي با تمامي همسان
است كه همكاري جامعه آشوري وتمامي نهادها وانجمنهاي ديني 

 متعاقباً. و اجتماعي و فرهنگي آشوري، ما را در اين راه ياري دهند
 .اعضاي هيأت امنا معرفي خواهند شد

 هيأت مديره انجمن آشوريان تهران 
 نمايندگان تشكلها و انجمن هاي آشوري 

 نهادها ومعتمدين جامعه آشوري 
 يوناتن بت كليا نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسالمي

،كليساي پنطيكاستي آشوري معروف به شهرآرا fcnn بـه گزارش 
فارسي زبان  مسيحيان به جهت خدمت كه به بيش ازهشت سال است

در روزهاي جمعه و يكشنبه درساعاتي جداگانه جلسات عبادتي و 
كند كـه مدتي است بدليل  پرستشي ويژه فارسي زبانـان برگزار مي

فشـارهـا از سوي مقامـات، از ورود مسيحيان فارسي زبـان بـه ايـن 
درحال حاضر برطبق مستندات از . كليسا ممانعت بعمل آمده است

تـوان بـه حضور  عمده ترين داليل صدور چنين اطالعيه ايي را مي
مسيحيان فارسي زبان در مشاركت و مراسم هاي عبادتي آن كليسا 

كرد  و  اعـمال  فشار  از  سـوي  برخي  مقامات  و  اختالف  اشاره
 كليسا ونمايندگان جامعه آشوري وجود كه دربين رهبران نظرهايي

  .دارد دانست
شايان  ذكر  است  حكومت مذهبي  جمهوري  اسالمي،  مسيحيان 

جديدمجازات   دراليحه قانون و شناسد نمي رسميت به زبان را فارسي
آن  توسط  نمايندگان  مجلس   كه  در سال گذشته كليات اسالمي

 و” مـرتد“شوراي اسالمي بـه تصويب رسيده است از آنـان بعنوان 
 .حكم اعدام براي آنان اعالم شده است

 در زندان اوين مسيحي دو تداوم بازداشت
 

 دو تن دريافتي، ازگزارش نقل بهزبان  خبرمسيحيان فارسي شبكه به گزارش

 30زبـان بنامهاي، خانـمها مرضيه اميري زاده از مسيحيان فارسي
  1387  اسفند ماه 15ساله، كه درتاريخ 27ساله و مريم رستم پور

 مأمورينتوسط 2009 مارچ5
امنيتي  بازداشت   شدند   با 
گذشت نزديك به يك ماه 
در وضعيتي دشوار همچنان 

 .برند در زندان اوين بسر مي
تعدادي   از    افراد    لباس 

شخصي به همراه تني چند از مأموران امنيتي در تـاريخ فوق بـا 
هجوم به آپارتمان مشترك محل اقامت اين هموطنان مسيحي، 

ضمن بازداشت آنـان، اتاقهايشان را مورد بازرسي و تفتيش قرار 
داده و سپس تعدادي از متعلقات شخص آنان را ضبط نـموده و 

گزارش حاكي است ، مأموران به جهت انجام  اين .با خود بردند
گيشا واقع  137ايي از تحقيقات آنان را به ستاد امنيتي شماره پاره

دادگاه  2در غرب تهران برده و سپس به بازداشتگاه وزراء شعبه 
، كه درآنجا اين نوكيشان .انقالب بخش امنيت ملي انتقال دادند

مسيحي بدفعات مورد بازجوييهاي طوالني و زيرفشارهاي شديد 
در اين راستا خانواده و بستگان اين بازداشت  .روحي قرارداشتند

كسب اطالع ازداليل  مقامات مربوطه جهت شدگان با مراجعه به
وعلل دستگيري نامبردگان؛ مسئولين ذيربط اتهام اين شهروندان 

درپاسخ  همچنين .اند كرده عنوانعليه امنيت ملي  اقدامرا  مسيحي
تأخير  علت ها، جويي بهانه درپي مسئولين دادگاه، برگزاري زمان به

 نوروز دربرگزاري دادگاه را عدم دسترسي به قاضي در اين ايام
و مريم  زاده اميري خانمها مرضيه ذكر است شايان .اند كرده عنوان
دادگاه انقالب  2از سوي شعبه 2009مارچ18پور در تاريخ رستم

بازداشت  گزارش، بنابراين. شدند داده انتقال اوين مخوف به زندان
شدگان مسيحي هم اكنون بنا بـه داليلي نامعلوم از حـق مالقات 

يك دقيقه  مدت اند و روزانه اجازه دارندتافقط به گرديده محروم
 .درطول روزبا يكي ازبستگان درجه اول خودتماس داشته باشند

براين اساس خانم مرضيه اميري زاده طي تماس تلفني با خانواده 
وضعيت  كردن توصيف وخيم ضمن2009مارچ 28 درمورخه خود

 شديدي دچارتب عفونتبراثر كه داشت خوداعالم روحي و جسمي
اش گفته بود من  مبرم به دكتر دارد و درآخرين جمله شده ونياز

برطبق گزارشها هر دو زنداني در . در اينجا در حال مرگ هستم
حاضربه لحاظ روحي وفشارهاي شديددرشرايط بسيار بدي  حال

پيگيريها و مراجعات مكرر خانواده به مراكز امنيتي و .قرار دارند
قضايي جهت آزادي اين زندانيان مسيحي براي حضور در جمع 

ثمر بوده و مقامات براي آزادي  خانواده در ايام نوروزتاكنون بي
! ميليون تومان وثيقه را داشته اند400موقت آنان درخواست مبلغ

كميته مسيحيان در مجموعه فـعاالن حقوق بشر در ايـران، ضمن 
ابراز نگراني خود درموردسالمتي روحي وجسمي اين بازداشت 
شدگان، اجازه درمان بـه اين زنداني را جزوه حقوق انساني وي 
ارزيابي مي نمايد و از مسئوالن مربوطه رعايت حرمت انساني و 

همچنين . تضمين حق حيات اين زندانيان عقيدتي را انـتظار دارد
اتهام سياسي  ويا هرنوع“اقدام عليه امنيت ملي“آشناي گوش اتهام

در رابطه با اين نوكيشان مسيحي خالف حقيقت بوده وآنان تنها 
وپيروي ازتعاليم ديني ومسيحي در بازداشت بسر  بجرم اعتقادات

كميته مسيحيان درمجموعه فعاالن حقوق بشر  درگزارش. ميبرند
 دستگاههايعموماً آمده؛ مسيحي دوزنداني اين خصوصدر درايران

اطالعاتي وامنيتي دراينگونه موارددربرخوردبا نوكيشان مسيحي 
و بازداشت شدگـان عقيدتي و مذهبي آنـان را مـورد فشارهـا و 

ها و ماهها آنان را  آزارهاي روحي و جسمي قرارميدهندويا هفته
 اعتراف گرفتن براي ازشكنجه نوعي مثابه به كه انفرادي سلولهايدر

 . است نگه ميدارند
ايرانيان مسيحي اعم ازكشيشان،رهبران، اعضاء و ايمانداران كليساهاي فارسي زبان نگراني  جامعه 

عميق خود را از تداوم بازداشت اين افراد دربند اعالم ميدارد و درخواست خود را ازمسئولين 
سازي درخصوص داليل بازداشت اين دوهموطن مسيحي، و اتخاذ  مربوطه عالوه برشفاف

  .تمهيداتي براي آزادي هر چه سريعتر اين افراد اعالم ميدارد

 ايي براي بازداشت وبالگنويس مسيحي توطئه 
  

بـه گزارش شبكه خبرمسيحيان فارسي زبان و بنابرگزارش دريافتي،  
ساله، كه در زمينه وبالگ نويسي 30ر -مظاهر هموطن مسيحي با نام

با .مسيحي و بشارت دادن انجيل از طريق اينترنت درحال فعاليت بود
آغازدوستي و ارتباط بايكي ازكاربران خود ازطريق ايميل كه ايشان 

و ساكن اصفهان معرفي كرده است؛ از (!) خود را با نام كشيش رضا
اين وبالگنويس جوان مسيحي درخواست ميكند تا جهت مشاركت 
و آشنايي بيشتر و همكاري در رابطه با بشارت مسيحيت در مكاني با 

در تاريخ  ،مظاهرازسوي  مالقات قبول اين با .داشته باشند هم مالقاتي
ايشان به همراه خواهر خود و يكي ديگر از دوستان  2009فوريه  22

درمحل  شده تعيين ساعت طبق قرارقبلي رأس -حامداش بنام  مسيحي
تن درمحل قرار باكشيش رضا و خانمي 3اين .حاضر ميشوند مالقات

مالقات  كرده، معرفي آنان رضا وي رابعنوان همسرخودبه كه ماريا بنام
معرفي  كشيش خود را باعنوان رضاكه گفتگو پس از اندكي. كنند مي

كرده بودازآنان دعوت ميكندتاجهت مشاركت بيشتر و انجام مراسم 
روي آورده  مسيحيت به گي تازه به كه نوايمان شخص غسل تعميديك

وپل فلزي  است به كليساي خانگي آنان درحوالي خيابان ارديبهست
ايي ميرسندكه اين كشيش ناشناس  پس از طي مسافت به خانه. بروند

پس از دقايقي .گروه خود يادميكند  از آن به عنوان كليساي خانگي
خانه آنان ناگهان باهجوم چندلباس شخصي و مأمورين  بعدازورودبه

بعد از زدن چشم بـند و بستن  سپس مأموران .شوند امنيتي مواجه مي
 .دهند مي نامعلومي انتقال رابه مكان آنان خودرويي دستهايشان بوسيله

يكروز از بازداشت  به فاصله) 1387اسفند 5(در پي اين حادثه درتاريخ
خانه،  تفتيش ، ضمنمظاهرپدري  با ورودبه منزل آنان مأموران امنيتي

لوازمي از قبيل كيس كامپيوتر ،چاپگر و تعدادي سي دي و چندين 
به گفته منابع آگاه،  .كتب مسيحي را ضبط كرده و با خود مي برند

خواهرِ مظاهر از بازداشت شدگان اين توطئه، توسط مامورين مورد 
بازجوييهاي طوالني و توهينهاي بسيار قرار ميگيرد، كه در نهايت با 

مالقات همراهي ميكرده  اعتراف به اينكه وي فقط برادرش را دراين
و هيچگونه نقشي در فعاليتهاي برادرش ندارد پس از يك هفته آزاد 

وعليرغم  مسيحي وبالگنويسان اين ازبازداشت يكماه باگذشت. ميشود
ومقامات مربوطه  امنيتي مأمورين تاكنون، خانواده تالشها و پيگيريهاي

ازتوضيح  و اند بازداشت ايشان نبوده حاضربه پاسخگويي درخصوص
هاي ايـن  همچنين خانـواده. اند كرده در اين خصوص نيز خـودداري

كسب اطالعات بيشتر بـه مـكان دستگيري،  شدگان جـهت بازداشت
مراجعه  ايي كه بعنوان كليساي خانگي از آن نام بـرده شده بود خانه
ت مدتهاس خانه اين يابندكه درميازهمسايگان، پرسش و درتحقيق دميكنن

و همچنين شخصي . كه تخليه ميباشد و كسي درآنجا سكونت ندارد
مسيحان  كميته گزارش به .ندارد خارجي كشيش رضا اصالً ماهيت بنام

در مجموعه فعاالن حقوق بشر، بر طبق خبرهاي منتشره در چند روز 
 وضد اخالقي ازسايتهاي ديني انهدام برخي بر برخورد و گذشته مبني
صورت گرفته و منجر به بازداشت گروهي  پاسداران سپاه كه ازسوي

بازسازي  ازپيش سناريوي ميگردداين بيني ازهموطنان شده است، پيش
ارتباط بااقدامات اخير سپاه در برخورد با سايتهاي  تواند بي شده نمي
حكومت . باشد مسيحي وبالگنويسان اين ودستگيري وبازداشت اينترنتي

 كسانيكه ازطريق اينترنت به پخش خبر، مذهبي اخيراًفشار را بر روي
 .اطالعات وياتبليغات ديني دست ميزنندگسترش داده است

كه  دنيا  آنقدر  وسيع  است 
براي  همة  مخلوقات  جايي 
 هست، پس به جاي اينكه جاي

كسي را بگيريد تالش كنيد 
.   جاي واقعي خود را بيابيد  

               چارلي چاپلين
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برلطافت  عالوه است، فيلم قهرمان  كه نام گريسواژة  
  و شكوه و زيبايي به معناي بخشش و عفو الهي است

شامـل حال همه، حتي  هاي مسيحيت كه طبق آموزه
پـنج   مسيـحيت. شـود كـه سـزاوار نيستند، مي آنهائي

فاكتوري را  كه هركدام به تنهايي موجب بخشش و 
” سولوها“كند؛ هر كدام از اين شود  بيان مي عفو مي

تنهايي بخشش  است، به تنهايي به كه در واژه به معناي
بخشش “آنها  كند، نخستين ناپذيرمي وعفو را اجتناب

ياكه درتفاسيرمسيحيت به آن ”توسط عفو الهي است
اكثريت مسيـحيان پـا از ايـن فراتـر . اشاره شده است

ايـن كه . معتقدند” از پيش بخشودگي“گذاشته و به 
ه جاي همه بخاطر  مسيح با تحمل رنجي بي پايان و ـب

ي مجازاتآورد، او ايمان به وهركه شده مجازات بشريت
جيل هـمچنين از . گريـبانگـيرش نـخواهد شـد در اـن

گذشت و رحمت و عفو  سبب يادميشودكه به كساني
عالوه بر ترير  فون. نسبت به ديگران بخشيده ميشوند

كشيدن مسئله عفو و سلب مسئوليت ازخاطي  چالش
با شيوه خويش اشاره به مضمون اين نوشته در انجيل 

رحمت و عفو توسط شهرپذيرفته : داردكه ميگويد
.  نشد و اين نپذيرفتن منجر به لعنت و نابودي شهرشد

  هايي به خانه با نگاه محاط از باال داگويلفرم خاص 

تواند رازي  كه به سبب نداشتن در و ديوارهرگز نمي
دائمي ازآنچه درخفا ميگذرد  كند وآگاهي را مخفي

و همچنين فرم روايت داستان تـوسط روايتگري كـه 
ه اين نـگاه  همه ماجرا را ميداند و دانـاي كـل است ـب

ديـوارهـا را ترير  فوندر واقع  .خـداگـونه اشاره دارد
هاي گچي  قراردادهاي بسيار ابتدايي درحد مرزبندي

ميداند كه هرگز قادر به پنهان كردن رازها و اتفاقات 
كه در  گريسيچيز را ميبيند،  خدا همه چشمان نيستند؛

معدن پنهان شده، تمام قدآشكار است وحتي صحنه 
، درمعرض ديدكل قرار گريسبه  تجاوز چاك شنيع

كه در وانت بار دركنار سيبها پنهان  گريسدارد و يا 
شده  از وراي پوشش بار نيز كامالً مشهود است و به 

كه شيطان ”است اي كامالً رسيده سيب“:فيلم قول متن
خوردنش اغوا ميكند، همچنانكه آدم وحوا را اغوا  به

فيلم، به نخوت و تكبر بارها و بارها  درتمام متن. كرد
 وهم بصورت مضمون (Arrogance)هم باواژه مستقيم
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مسيحيان  در آموزشهاي  وتكبر  نخوت . شود مي    اشاره
  بدترين ازتعليمات اي درپاره بسيـارتقبيح ميشود و حتي

بزرگ  تكبر   از اينكه با گريس . ميشود  محسوب   گناه
براي  را شرايطي داگويل و فرار به   شده ناخشنود است

  برقراري و  قضاوت  لزوم . ميداند مجازات در برابرآن 

  .كند مي  مطرح  فيلم كه  مهمي است عدالت نيزازمسائل
كن  قضاوت“جـمله  رجسته   اعتقادي  از جـمالت ” ـن ـب

قرار  چالش و  انتقاد مورد   فيلم  در اين كه   است   مسيحيان
او با پدرش داليل متكبر  در مكالمه پاياني فيلم .ميگيرد
تكبر “ميشود، اينكه  گيري بحث و نتيجه گريس بودن 

خشش  بـه” بخشش سزاوار  كـه  است   كسـاني معناي ـب
  و از اينروبدترين آنهاست حق نيستندومجازات بخشش

طوالني  فيلم. ميشناسد گريسپدر كه نوع تكبري است
دقيقه 177كه دريك مقدمه ونه فصل و مدت داگويل

كننده و تـمام  اي آن را خسته به نمايش درآمد و عـده
جايي ببرد  را به مخاطب ميكندتا تالش خواندند، نشدني

و  بايد اين افراد را قضاوت  كه خود تصميم بگيرد كه 
  كه باخودش گريس درمونولوگكرد ويانه؟  مجازات

  نهايي نتيجه   مي شود، روايتگر بيانهارت  جان  توسط 

  لعنت است شهري داگويل. صادرميشود وحكم  گرفته 

  اشاره آن به انجيل ميشودمانندآنچه در آيه گريبانگيرش

در  كه  گريسي  .است آن  اعمال اهالي سبب به اين و شد
مـورد تـجاوز  قرار  برداشت محصول ” مقدس    زمان”

  گدرمونولو آنچنانكه نشوند  مجازات  اگرآنها ! ميگيرد
ديگري  وانحرافشان را درباره ميشنويم، ضعف گريس

  شده كه اعمال خواهندكرد و از اينرو براي بشريت هم

  لوكيشن كه اي نقشه.نبايد ازمجازات آنها چشم پوشيد

  در انتهاي ميشود داده نمايش يگچ خطوط وبا است فيلم

  كامل از نابودي نشان خالي استوديوي. ميرود بين فيلم از

ونابودي را  اين سوختن گريس برچهره ونورآتش دارد
واسامي  ، نامداگويل هاي صحنه خاص فرم .رميكندتصوي
دار و  معني ها همگي  صحنه خيابانها و جزييات  و   افراد
كه هر فيلمسازمطرح امروز  اند و اين چيزي است دقيق

  زبان ياري  ها بايد به  نامها ونشانه  اينكه. سينما بلد است

مويد نگاه  هم فيلم موسيقي.القا كنند را پيام فيلم تصوير،
ا آنتونيو ويوالدي اثـر   Nisi Dominusديني فيلـم است ـب

 دربخشي داردكه126مزمور  آيه به اشاره”مگرخدا“عنوان
  ”...جزآنكه خدا شهر را حفظ كند”ازآن ميگويد

  آن يتأثيرگذارو ميزان   فيلم شمار  از فرم  هاي بي انتقاد

    گفته را پاسخ اي پارهترير فون  كه  شده است برمخاطب

و  بسته  يمجاز فضاي  از   دفاع در  فونباب  اين در  است؛
از   تمركز ببينده تمهيدات با اين ميگويدكه  فيلم  تاريك

ه  فرعيات    ديگري عده . ميشود ماجرا معطوف   اصل ـب

اندكه  ايراد گرفته فيلم يمونوكنتراست منتقدآبزروربه مثل
 نپذيرفتن به سبب تواند به نظرنويسنده اين يادداشت مي

 .نورپردازي مشكالت ايده فيلم باشدونه 
تيپهاي  اگرچه محدود، نمادهاي داگويلشخصيتهاي 

 .است  نمادي از  كليسا مارتا .اند انساني  اجتماع  بشري
 ....ثروتمند و نمادي ازروشنفكري، اديسون طبقه تام

    
 از شما دعوت ميكنيم

    سايت ما تا  از  وب 

 :فرمائيد ديدن 

2009آپريل     42شمارة       سال چهارم  

كه در  سردسال است فصول فرنگي ازجمله سبزيجات تره
 . و اقسام غذاهامورداستفاده قرارميگيرد انواع

  :نفر 6مواد الزم براي 
 يك پوند  :گوشت خورشتي* 
 عدد متوسط  6 :فرنگي تره* 
 يك پوند : جعفري* 
 يك عدد بزرگ : پياز* 
 يك پيمانه  :روغن مايع* 
 يك پيمانه : آبغوره* 
 خوري  يك قاشق سوپ :فرنگي رب گوجه* 
 به مقداركافي : نمك و فلفل* 
  خوري نصف قاشق چاي: زردچوبه* 

  :طرز تهيه
هاي تكه شده را شسته و داخـل سبدي بريزيد تا  گوشت

از طرف ديگر، پيازها را نيز . آب اضافي آن خارج شود
كنيدومقداري  آماده اي قابلمه. بصورت خاللي خردكنيد

گاز قرار دهيد تا  روغن در آن بريزيد و روي شعله اجاق
پس از آن، پيازخاللي شده را درروغن . روغن داغ شود

 بريزيـد تـا طاليي رنگ شود، سپس زرد چوبه را اضـافه

 هاي پس از آنكه تكه. كرده وهمراه با پيازحرارت دهيد

يا 2حدود داديد، تفت و زردچوبه رانيزدرپيازداغ گوشت
كنيد  شده اضافه وپيازسرخ گوشت مخلوط به آب ليوان 3

دراين فاصله زماني، . ودرظرف رابگذاريدتاگوشت بپزد
كرده و پس از شستن بصورت ريز خرد  جعفري را پاك

كنيد، سپس در يك تابه مقداري روغن ريخته وپس از 
. داغ شدن روغن، جعفري خردشده را در آن تفت دهيد

ها را شسته وساقه را از برگها جدا  فرنگي پس از آن، تره
 3قطعات ها را به فرنگي تره سفيد رنگ ساقه سپس. كنيد

خردشده را به  فرنگي حاال تره .كنيد حلقه حلقه سانتيمتري
 حرارت و چـند دقيقه كرده  شده اضافه داده تفت جعفري

 گوشت به را فرنگي وتره جعفري  مخلوط ازآن، پس .دهيد

 فلزي را در كاسه  رب  ديـگر  از طرف . كنيد اضافه   پخته

 اين به كمي تفت داده وسپس كوچكي بامقداري روغن،
 .مخلوط اضافه كنيد

ميشود  گرفته آن خامي طعم هم روغن، در رب دادن باتفت
از اينكه رب  پس. بيشترخواهدشد وهم رنگ رب درغذا

كنيد و  گاز راكم را به غذا اضافه كرديد، زيرشعله اجاق
البـته در . جوشـيده و جـا بيفتد آهسـته بگذاريد خورش

 كنيد و خورش آبغوره را نيز اضافه خورش، اواخر پخت
 .را در ظرف مورد نظركشيده و همراه برنج سروكنيد

.پذيرائيم مالي شما را ازماهنامةتبديل حمايت    www.SimaMasih.com 
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  آخرين عكس آبراهام لينكلن: 1865سال 
 

شك  و ترديدهايي در  
كدام عكس،  مورداينكه

واقعاً   آخـرين   عكس  
گرفته  شده  از  لينكـلن 

با اين . است، وجوددارد
رود كه  همه، تـصور مي

گرفته  عكس آخرين اين
اين .  شده  از  وي باشد

عكس  توسط   عكاسي 
يكماه بعداز گرفته . گرفته شده استهنري ورن به نام 

شدن ايـن عكس، لينكلن براي ديدن نمايشي بـه تئاتـر 
در اين زمان يك هنرپيشه شناخته شده بـه . رفت فورد

كنفدراسيون جنوب  كه جاسوس جان ويكس بوسنام 
جمهور رفت و منظر ماند، نمايش  بود، پشت سر رئيس
دارش شود، به ايـن اميد كـه صداي  وارد قسمت خنده

شليك  مانع ازشنيده شدن صداي بلندخنده تماشاگران،
 ازاسلحه” بوس“بلندشد، خنده صداي وقتي. گلوله شود

  .خود، به سر لينكلن شليك كرد  44كاليبر

 داگويل

اگرميتوانستيدشگفتيهاي دلتان 
هاي هر روزه  را در برابرمعجزه

ماندگارسازيد، دردهاي  زندگي
تان كمتر  خويش را از شاديهاي

يافتيد، و اگر  انگيز نمي شگفت
فصلهاي  دلتان  را  پذيرا  شويد  

ن كشتزارهايتا فصلهاي كه هبدانگون
 را پذيرا هستيد، آنگاه  زمستانهاي  اندوه خويش را  با

 جبران خليل جبران. نشستيد خوش دلي به نظاره مي

...بدون شرح  

 عالقة بيشتر به تلويزيون
!!تا به اهل و عيال   

نيز كلمة جهنم معموالً از كلمةيوناني   درعهدجديد
آيد و اين كلمه نيز ميتواند مي” عالم اموات“معادل  

تعداد زيادي از آيات طوري . ترجمه شود” قبر“ 
توانيد بگوئيد جهنم يا مرگ يا  اند كه مي نوشته شده

ها جور در  بريد كه اين كلمه با آن آيه و پي مي. قبر
به بياني ديگر ميتوانيم پي ببريم كه جهنم در . آيد مي

. باشد، قبر در ارتباط با مرگ است مي قبر ارتباط با
. وقتي كلمة مرگ يا مردن يا مرده را بررسي ميكنيد

مرتبه در 1300كلمه بيش از كه اين بريد پي مي
اي بسيار  كلمه اين كلمه. كتابمقدس يافت ميشود

.رايج است كه خدا بارها از آن استفاده ميكند  
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you to lunch.' 'Sure,' he replied with a 
smile. As he began to gather his 
things, I asked some  surface ques-
tions. Where you headed?' St. Louis 
'Where you from?' 'Oh, all over; mostly 
Florida' 'How long you been walking?' 
'Fourteen years,' came the reply. I 
knew I had met someone unusual. We 
sat across from  each other in the 
same restaurant I had left earlier His 
face was weathered  slightly beyond 
his 38 years. His eyes were dark yet 
clear, and he spoke  with an elo-
quence and articulation that was star-
tling. He removed his  jacket to reveal 
a bright red T-shirt that said, 'Jesus is 
The Never Ending Story.'Then Daniel's 
story began to unfold. He had seen 
rough times early in life. He'd made 
some wrong choices and reaped the 
consequences. Fourteen years earlier, 
while backpacking across the country, 
he had stopped on the beach in Day-
tona. He tried to hire on with 
some  men who were  putting  up  a  
large tent and some equipment. A 
concert, he  thought. He was hired, but 
the tent would not house a concert  but 
revival services, and in those services 
he saw life more clearly. He gave his 
life over to God 'Nothing's been the 
same since,' he said, 'I felt  the Lord 
telling me to keep walking, and so I 
did, some 14 years now.'  'Ever think of 
stopping?'  I   asked.  'Oh,  once  in  a  

 while, when it seems to get the best  of 
me  But God has given me this calling. I 
give out Bibles.. That's what's in my 
sack. I work to  buy food and Bibles, and 
I give them out when His Spirit leads.' I 
sat amazed. My homeless friend was not 
homeless. He was on a mission and lived 
this way by choice. The question  burned 
inside for a moment and then I asked: 
'What's it like?'  'What? ' 'To walk into a 
town carrying all your things on your 
back and to show your sign?'  'Oh, it was 
humiliating at first. People would 
stare  and make comments. Once some-
one tossed a piece of half-eaten bread 
and made  a gesture that certainly didn't 
make me feel welcome. But then it be-
came  humbling to realize that God was 
using me to touch lives and change 
people's concepts of other folks like 
me.' My concept was changing, too..We 
finished our dessert and gathered his 
things. Just outside the door, he paused. 
He turned to me and said, 'Come Ye 
blessed of my Father and inherit the 
kingdom I've  prepared for you. For when 
I was hungry you gave me food , when I 
was thirsty you gave me drink, a stranger 
and you took me in.' I felt as if we were 
on holy ground.. 'Could you use  another 
Bible?' I asked. He said he preferred a 
certain translation. It  traveled well and 
was not too heavy. It was also his per-
sonal favorite. 'I've read through it 14 
times,' he said. 'I'm not sure we've got 
one of those, but let's stop  by our church 
and see'.. I was able to find my new 
friend a Bible that  would do well, and he 
seemed very grateful. 'Where are you 
headed from here?' I asked.. 'Well, I 
found this little map on the back of 
this  amusement park coupon'  'Are you 
hoping to hire on there for awhile?'  No, I 
just figure I should go there. I fig-
ure  someone under that star right there 
needs a Bible, so that's where I'm go-
ing  next.' He smiled, and the warmth of 

TO MEET SUCH A  MAN 
  
I sat, with two friends, in the picture 
window of a quaint  restaurant just off 
the corner of the town-square. The food 
and the company were both especially 
good that day. As we talked, my atten-
tion was drawn outside, across  the 
street. There, walking into town, was a 
man who appeared to be carrying all his 
worldly goods on his back. He was 
carrying, a well-worn sign that  read, 'I 
will work for food.' My heart sank. I 
brought him to the attention of my 
friends and noticed that others around 
us had stopped eating to focus on him. 
Heads moved in a mixture of sadness 
and disbelief. We continued with our 
meal, but his image lingered in my mind. 
We finished our meal and went our 
separate ways.. I had  errands to do and 
quickly set out to accomplish them. I 
glanced toward the town square, looking 
somewhat halfheartedly for the strange 
visitor. I was fearful, knowing that seeing 
him again would call some response. I 
drove  through town and saw nothing of 
him I made some purchases at a store 
and got  back in my car. Deep within 
me, the Spirit of God kept speaking to 
me: 'Don't go  back to the office until 
you've at least driven once more around 
the square.', I saw him. He was standing 
on the  steps of the store front church, 
going through his sack. I stopped and 
looked; feeling both compelled to speak 
to him, yet wanting to drive on. The 
Then with some hesitancy, I headed 
back into town.  As I turned the square's 
third corner empty parking space on the 
corner seemed to be a sign from God: 
an invitation to park. I pulled in, got 
out  and approached the town's newest    
visitor. 'Looking  for the pastor?' I asked.  
Not really,' he replied, 'just resting.'  
'Have you eaten today?' 'Oh, I ate some-
thing early this morning.' 'Would you like 
to have lunch with me?' 'Do you have 
some work I could do for you?' 'No 
work,' I replied. 'I commute here to work 
from  the  city,  but  I would  like  to take  
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The Hallgrmmskirkja (literally, the 
church of Hallgrmmur) is a Lutheran 

parish church located in Reykjavmk, 
Iceland .At 74.5 meters (244 ft), it  
is the fourth tallest architectural  

structure in Iceland .The church is 
named after the Icelandic poet and 
clergyman Hallgrmmur Pitursson 

(1614 to 1674), author of the Passion 
Hymns. State Architect Gupjsn 

Samzelsson's design of the  
church was commissioned in  

1937; it took 38 years to build it.   

of his spirit radiated the  sincerity of 
his mission. I drove him back to the 
town-square where we'd met  two 
hours earlier, and as we drove, it 
started raining. We parked and 
unloaded his things. 'Would you 
sign my autograph book?' he asked. 
'I  like to keep messages from folks 
I meet.' I wrote in his little book that 
his commitment to his calling had 
touched my life. I encouraged him to 
stay strong. And I left him with a 
verse of scripture from Jeremiah, 'I 
know the plans I have for you, 
declared the Lord, 'plans to prosper 
you and not to harm you; Plans  to 
give you a future and a hope.' 
'Thanks, man,' he said.. 'I know we 
just met and we're really just 

strangers, but I love you.'  'I know,' 
I said, 'I love you, too.' 'The Lord 
is good!' 'Yes, He is. How long has 
it been since someone hugged you?' 
I asked.. 'A long time,' he replied. 
And so on the busy street corner in 
the drizzling rain, my new friend 
and I embraced, and I felt deep 
inside that I had been changed. He 
put his things on his back, smiled 
his winning smile and said, See 
you in the New Jerusalem .'  'I'll be 
there!' was my reply.. He began his 
journey again. He headed away 

with his sign dangling from his 
bedroll and pack of Bibles. He 
stopped, turned and said, 'When 
you see something that makes you 
think of me, will you pray for me?' 

'You bet,' I shouted back, 'God 
bless.' 'God bless.' And that was 
the last I saw of him.  Late that 
evening as I left my office, the wind 
blew strong. The cold front had 
settled hard upon the town. I bun-
dled up and hurried to my car. As I 
sat back and reached for the emer-
gency brake, I saw them... a pair of 
well-worn brown work gloves neatly 
laid over the length of  the handle. I 
picked them up and thought of my 
friend and wondered if his  hands 
would stay warm that night without 
them. Then I remembered his 
words: 'If you see  something that 
makes you think of me, will you 
pray for me?' Today his gloves lie 
on my desk in my office. They  help 
me to see the world and its people 
in a new way, and they help me 
remember those two hours with my 
unique friend and to pray for his 
ministry. 'See you in the New Jeru-
salem,' he said.. Yes, Daniel, I 
know I will...      
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