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 Iran for Christ Ministries 

 P. O. Box: 371043 Reseda, CA  91337 USA 
ها را چاپ كرده و يا رد كند حق داردكه مقاالت و آگهي ا ين ماهنامه      

 همه چيز از يك آخور آغاز شد 
 

اي ديگر  كه همچون هيچ لحظه انگيزترين لحظه در تاريخ در شگفت
. الوهيت از راه رسيد   .  خدا انسان شد  .  نيست آن اتفاق بزرگ رخ داد 

مطهر انساني جاي  خود را در رحم آسمان خود را گشود و عزيزترين
كه از    اويي.  اي غريب، جسم و خون گرديد       قادرمطلق در لحظه  .  داد

اويي .  كوچك گرديد   جنيني  كهكشانها بزرگتر است تبديل به      تمامي
به   متكي  ماندن  براي  خود  پروراند،  مي  كالمي  تنها  با  را  جهاني  كه

. خدا نزديك آمد  .  گرديد  نام مريم اي مطهر به باكره عشق و  نگهداري
يا چون فاتحي نزديك ناشدني،  و اي از نور او آمد اما نه چون صاعقه 

نجاري   و  روستايي  اي  اش را باكره    گريه  كه اولين   كسي  بعنوان  بلكه
سلطنتي نبودند  اي خانواده يوسف و مريم .گوش شنيدند آلود به  خواب

. با اين حال خدا پسرش، گنج عظيمش را به اين زوج رعيت سپرد               

انگيز در    اي شگفت   در لحظه .  همه چيز در اين آخور محقر آغاز شد     
جز اينكه پادشاه آسمان و زمين  او به هر چيزي شباهت داشت. تاريخ
اش نجواي نوزادي بود      اش، گريه   چهره سرخ تازه متولد شده    .  باشد

ميان فانيان،  در باقي... جويد مي ماندن زنده كه مراقبت و توجه را براي
كودكي كه جهاني را    . پادشاهي در ميان رعيتان، خدا در ميان انسانها 
 .نهاد از پيش نظر گذرانيده بود حال به آن قدم مي

داشت؟   خواهد  را  اعلي  حضرت  پسر  تحمل  تاب  خلقت  اركان    آيا
توانست گرفت تنها رداي ابديت بود، و با  اي كه او را در برمي قنداقه

رها   را  آسماني  تاالر سلطنتي   و  برگزيد  را  محقر  آخوري  او  حال  اين
كروبيان ستايشگر جاي خويش را براي تحيت او به  و فرشتگان. نمود

نه   جاللي،  نه  شكوهي  نه.  بودند  داده  متحير  شباناني  و  مهربان  آدمياني
جشني جز صداي حيوانات و بوي        و موسيقي نه و كالهي و تاج و  تخت
از شادي  پر دل ولي آزرده مريمي و حيوانات تنفس و بدن گرماي و  عرق

همه چيز در اين آخور ! و يوسفي نگران، اما آرام و مطمئن به آسمان
 .محقر آغاز شد

 تولد كلمه و راز تجسم خدا بر همه فرشيان مبارك باد
 با الهام از نوشته اي از مكس لوكادو

 كيوان

دوشنبه     هر      پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت      شبكة       در    صبح به وقت لُس آنجلس                 9  :  30   ساعت 

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

 خوانندگان محترم ماهنامة تبديل    
بسيار خوشحال هستم كه شـمـارة      
بعدي اين نشريـه را بـا شـرايـطـي         

 .خوب خدمتتان ارائه ميكنيم
 كم كم به روزهاي آخرين سـال       

عبارتي يك   به  شويم و  نزديك مي 
 .سال ديگر از عمر ما گذشت

روزهايي   كه  است  حقيقت  يك  اين
شما جزو كدامـيـك   .  كه گذشتند ديگر باز نخواهند گشت 

از انسانها هستيد؛ آيا جزو آنهايي هستيد كه تنها در گذشته        
كنند؟ يـا    و آن هم با خاطرات تلخ و شيرين آن زندگي مي    

پشت سر   كه گذشتة خود را  گروه از آنهايي هستيد  جزو آن 
 پوشند؟   گذارند و به آينده چشم مي مي

چيزهاي كهنه . . . فرمايد؛    خداوند در كالم خود صراحتاً مي    
آري، خـداونـد،   . درگذشت، الحال همه چيز نـو شده است 

او قادر است تا كهنگي هاي زندگي من .   هاست خداي تازه 
چنانچه كالم او .   هاي نو خود تبديل دهد  و شما را با زيبايي   

او .   سـازد   هر صبحگاهان رحمت خود را تازه مي      :   ميفرمايد
 .دهد نه سالي يكبار، بلكه هر روز اينكار را انجام مي

 دريافت  و  بجوئيم  را  تازه  تا  باشيم  حاضر  كه  شماست و من با  اين

ها را كنار بگذاريد و   اين مسئوليت شماست كه كهنه .   كنيم
كه آقا شما خبر نداريد   شايد شما بگوئيد.   كنيد از آنها عبور 

و برايم   داشت  برايم  تلخي  گذشته چقدر روزهاي    سال  كه در 
 ! كرده، از آنها بگذرم  كه آنها را فراموش  خيلي دشوار است

 . من احتياج به يك معجزه دارم
كـه    اسـت    خُب مطلب و خبر اميـدواركنندة مهم در همـين       

به دنياي   خدا خود  يعني.   انجيل ميفرمايد؛ كلمه جسم پوشيد  
كه چقدر   او همچون همة ما انسانها شد تا نشان دهد. ما آمد 

 .براي من و شما ارزش قائل است، چقدر ما را دوست دارد
او نميتواند نسبت به  .   نيازهاي من و شما براي او مهم هستند       

 كنيد؟  آيا اين را باور مي. تفاوت باشد آنها بي
از او بخواهيد وارد قلب     .     از او بخواهيد در شما عمل كند      

آنچه كه بـراي    .   و زندگي شما شده، همه چيز را تغيير دهد        
به او بگوئيد؛ .   است  آسان و سهل شما دشوار است براي خدا 

. هستي  قادرمطلق  تو  كنم  آورم، باور مي    مي  تو ايمان   خدايا به 
 آمين.  سپارم گذشتة خود را به تو مي

با شروع سال جديد همه چيز براي زندگي شما نيـز       باشدكه
 2009آنجلس دسامبر                                                   لُس.تازه شود

 الناتان باغستاني 

 القدس، پركن مرا روح
 

 هرروز گويم  در دعا             اي روح ِ  قدوس ِ خدا
 درهر زمان و هرمكان            روح القدس، پركن مرا
 دارم خأل درجانِ خود            دادي مرا  ايمان ِ  خود

 تر پيمانِ خود            روح القدس،پركن مرا كن تازه
 

 )بندگردان(
 طاهرنما  ازهر خطا              جان ِ  مرا،  وانگه   بيا

 القدس پركن مرا در نامِِ عيساي خدا              روح
 

 از تو جدا يك دم دگر         خواهم َنيارم من بـه سر
 سحر        روح القدس، پركن مرا خوانم و گويم شب

 زمين وهم مشرق غرب رفتم به هر آيين و دين       هم
 ديدم  تويي  نور ِيقين         روح القدس، پركن مرا

 

 )بندگردان(
 طاهرنما  ازهر خطا              جان ِ  مرا،  وانگه   بيا

 القدس پركن مرا در نامِِ عيساي  خدا             روح
 

 از  عمق ِ  افكار ِ  پدر             وز   قوت ِ  خونِ    پسر
 كن با خبر           روح القدس، پركن مرا ام هر لحظه

 دارم به سر انديشه ات          دردل نشاندي ريشه ات
 باشد  خدايي پيشه ات          طاهر   نما   از  هر  خطا
 جان  ِ مرا،   وانگه   بيا           در   نامِِ    عيساي   خدا

 روح القدس پركن مرا 
 .آمين و هللوياه.جالل تنها ازآن ِ خدا، پدر ما و خداوند عيسي مسيح است، تا ابداآلباد

 خورشيدي1387مهرماه21 پس از نيمروز3/30 تا 2/30يكشنبه از ساعت 
 س. ع
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.هداياي مالي شما باعث طرقي ماهنامة تبديل خواهد بود  

نيز كارتهاي اعتباري براي رفاه حال شما عزيزان سرويس 
.مالي خواهد بود مالي شامل معافيت كمك . باشد فراهم مي  

 مژده آن كس كه بود راستي و راه رسيد
 چوشهي خالي زهر منصب و هرجاه رسيد

 

 به  شراب  و  قدحش  وعدة  مستي  بنمود
 ره    پنهاني    ميخانه    به    گمراه    رسيد

 

 غم  و تنهايي آن  يوسف  افكنده  به  چاه
 رخت  بربست  چو  عيسي به سر چاه رسيد

 

 بستودند  مالئك  به  چنين  شب  رخ  ماه
  بهر  مستان  به  قدح  عكس  رخ  ماه  رسيد

 شعر از كشيش جليل سپهر

.در ايتاليا پيدا شد1913 از موزة لوور پاريس بسرقت رفت و درسال1911 آگوست سال 21در اين تابلو. كه تاكنون دزديده شده است آيا ميدانستيدكه تابلوي موناليزا گرانبهاترين اثر هنري است  

 ترين مدعيان امام زمان بازداشت شد يكي از اصلي
 

ساليان اخير  در ترين مدعيان امام زمان گزارش پرچم، يكي از اصلي   به
هايـي    كه با ساخت و رفتن به مكان  اين مدعي .   در كشور بازداشت شد   

كمر و نيز ادعاهاي كذايي توانسته بود مريدان و فدائيان           در دل كوه و   
بسياري را دور خود جمع كند چند روز پيش توسط مأموران در استان 

 . گيالن بازداشت شد
 

 نكته جالب در اين دستگيري اين كه در منزل اين فرد مقادير بسياري        
. هاي مبتذل كشف شد  مشروبات الكلي و نيز تجهيزات ماهواره و فيلم      

حد   پس از كشف اقالم مستهجن مذكور مريدان اين فرد كه اعتقاد بي   
گرفته و با مراجعه بـه      شدت تحت تاثير قرار     وي داشتند به    و حصري به  

 .مراجع قانوني خواستار برخورد با مراد شياد خود شدند

 كشور در  مقدس عيساي به معروف  شكالت توزيع
 

كشور  ساخت و... مارك ساي با كه شكالتها ايننوشت؛  پرچم سايت 
چرا  شود مي مسيحيت نيزپشتيباني سوئيس است، از سوي مخالفين

هاي  بسته . است مقدس عيساي شكالت   به كه اين شكالتها مشهور 
 از تعدادي  در بين   آن از  هايي نمونه شكالتها كـه  اين رنگ اي قهوه

 .استشده  ديده كشور فرودگاههاي در خارجي پروازهاي مسافرين
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 گريزي انسانها و ازدواج“ تعهد از ترس”
 

توان آن  آيد مي به ميان مي” ترس از تعهد“زمانيكه صحبت از    
ترس غيرواقعي  نوعي“:كرد توصيف اين شكل زبان ساده به را به

از پيمان بستن، تعهد دادن و پذيـرا شدن التزام براي باقي ماندن 
دريك ارتباط ثابت و صادقانه در كنار يك شخص ديگر براي 

 باورند مجرد براين بسياري از افراد كه اين درحالي است“ هميشه
 .هاي فردي كه متعهد شدن يعني دست كشيدن از تمام آزادي

. آيد  اين نوع ترس براي افراد مجرد در غالـب اوقـات پيش مي
تعهد، امنيت  قبول و با ازدواج كه كنند مجرد تصورمي بيشتر افراد
دست خواهند  آنها ميداده را از مجردي به كه زندگي و آسايشي

خود را به همراه  خاص هر برهه از زندگي مزاياي هرحال به. داد
شما هر زمان كه : دوران مجردي نيز خالي از لطف نيست. دارد

شويد،  بخواهيد خارج مي كه آييد و هرموقع خانه مي بخواهيد به
حال خود  كه بخواهيد به كثيف را تا هر زماني لباسها و ظرفهاي

گذاريد، و از وقت و پول خـود هر طور كه مايل باشيد  باقي مي
در مقابل ديگران هر طوركه بخواهيد خودتان . كنيد استفاده مي
هايتان را پنهان  هـا و كاستي توانيد ضعف دهيد و مي را نشان مي

شود  افراد ايجاد مي در دليل اين به“ ترس”ها  زمينه اغلب در .كنيد
به . آميز دورنگه دارد كه به نحوي آنها را از موقعيتهاي مخاطره

عنوان مثال براي يك انسان، كامالً طبيعي و بجاست كه از يك 
بدين  او. بترسد يا بوهاي ناخوشايند مهيب، و و صداهاي بلند مار،

مصون نگه دارد؛  خطرآفرين تواندخود را ازموقعيتهاي طريق مي
امـا براي خلق يك ارتباط اطمينان بخش و صميمي بـا شريـك 

پذيراي  خود را ترسهاي مختلفي روبروشود و زندگي، فردبايد با
 ...ادامه در شمارة بعد .                            هاي عاطفي نمايد ريسك

 كالم زنده
 

   مشكلي كه اكثر افراد در          
مورد شفاي بدن خود با آن          

مشكل اطمينان     ميشوند،  مواجه
. كامل آنها به كالم خدا است       

كالم خدا است كه  ما را شفا          
 20آية107در مزمور  .  دهد  مي
او با كالمش آنها     :  خوانيم  مي

. را شفا داده از مرگ رهانيد        
خدا در مسيح نجات و رهايي        

در اين نجات شفا براي تمام ايمانداران        .  عظيمي براي ما مهيا ساخته است      
فراهم است، اما بدليل كمبود شناخت از كالم خدا و بدليل بي اعتمادي به              

: خوانيم كه    مي 1آية1در انجيل يوحنا فصل   .  كالم خدا بسياري بيمار هستند   
       14در آية .  از ازل كلمه بود و كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود                    

اين همان كالمي   .  كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد          :  فرمايد  مي
اين همان كالمي است كه خدا از       .  است كه خدا فرستاد و آنها را شفا داد         

. اين كالم بود كه انسان شد. طريق انبياي عهد عتيق با اسرائيل صحبت كرد
روح است كه    :  فرمايد   مي 63 آية 6عيسي خداوند در انجيل يوحنا فصل       

گويم   سخناني كه من به شما مي     .  اي ندارد   بخشد ولي جسم فايده  حيات مي 
: خوانيم  مي12 آية 4همچنين در رسالة عبرانيان فصل     .  روح و حيات است    

زيرا كالم خدا، زنده و فعال و از هر شمشير دو دم تيزتر است و تا اعماق                   
روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ مي كند و نيات و اغراض دل                  

 .انسان را آشكار مي سازد
 خود خدا است  كالم. شود كه ما به آن عمل كنيم وقتي كالم خدا زنده مي

خدا .  كه با ما صحبت مي كند و اين كالم هميشه در زمان حاضر است                  
عيسي مسيح، كلمة خدا و     .  كالم او خواست اوست   .  وكالم او يكي هستند   

آن كالمي را كه خدا      .  خواست خدا بر روي زمين براي تمام انسانها بود          
آن كالمي كه از دهان خدا خارج شود به         .  شود  كند، انجام مي    صحبت مي 

. نخواهد گفت   سخن  كه انجام بشود، او  اگر خدا نخواهد. پيوندد مي  حقيقت
تا بحال به اين موضع فكر       .  توانيم به كالم خدا تكيه كنيم        بنابراين ما مي  

دهيم و از كالم      ايد كه ما انسانها چقدر به كالم پزشكان گوش مي             كرده
كالم خدا قابل اطمينان است، چقدر          كنيم؟ چقدر بيشتر    آنها اطاعت مي  

مسيح فرمود؛  عيسي. كنيم آن اطاعت و از كرده توكل كالم او ما بايد به  بيشتر
آسمان و زمين از بين خواهند رفت ولي سخنان من تا به ابد باقي خواهد                  

خدا .  كند  خدا از كالم خود پشتيباني مي      .  كالم او كالم ابدي است     .  ماند
. خدا َنفس خدا است     كالم.  حقيقت برسد  ايستد تا آن به كالم خود مي  روي

 .كالم او حقيقت ابديت و هرگز عوض نشدني است
كردن كالم خدا و اطاعت از آن يك تفاوت بزرگي است وجود  بين تأييد 

فرق .  كنند  كنند ولي از آن اطاعت نمي        بسياري انجيل را تأييد مي     .  دارد
بيند و با عالقة      بزرگي است بين اينكه شخصي يك اتومبيل گرانبها را مي          

كه در داخل آن اتومبيل نشسته و          كند تا با شخصي     شديد به آن توجه مي    
فرد اول اميدوار است كه شايد يك روز صاحب آن             .  صاحب آن است  

. ولي صاحب آن اتومبيل نيست    .  نگرد  اتومبيل شود و با اين اميد به آن مي         
آوريم، با ايمان به آن، صاحب آن كالم             وقتي ما به كالم خدا ايمان مي        

آن كالم . آوريم مي كه بدان ايمان كالم متعلق به ما است ثمرة آن. شويم مي
وقتي ما  .  بايد آن كالم را بگيريم و صاحب آن شويم        .  را بايد به ارث ببريم 

چرا؟ .  يابد  ما جالل مي كنيم، خدا در زندگي خدا اينطور برخوردمي با كالم 
 15يوحنا فصل   انجيل  در.  پيوندد  كالم او در زندگي ما به حقيقت مي    زيراكه

اگر در من بمانيد و كالم من در شما بماند هرچه بطلبيد،             :  خوانيم   مي 7آية
ماندن در كالم او يك روح دعا را در ما             .  شود  حاجت شما برآورده مي    

كالم . شود جالل نام پدرمي گيرد و باعث جواب مي كه دعايي كند، ايجادمي
و “  روح“او گفت؛ كالم من     .  آورد  مسيح در ما حيات الهي را بوجود مي        

بايد دركالم او بمانيم تا آن حياتي را كه به آن احتياج داريم . است“حيات“
چه شفا باشد، چه بركات مادي، چه بخشش و چه اميد،             .  در ما زنده شود   

 .هر آنچه كه خدا دركالم خود به ما وعده داده است
 ...ادامه در شمارة بعد 

 چنانچه مايل هستيد،          
كتابمقدس فارسي         ميتوانيد نسخة چاپي           

. را در وب سايت زير مطالعه فرمائيد                  
www.SimaMasih.com 

 شفا، اراده و خواست خدا

 آيا  ميدانستيد كه  رودخانة 
گنگ براي هندوها بسـيـار       
مقدس اسـت و هـر سـال           
مردم زيـادي بـراي پـاك         

كه فاضالب   شويند؟ در حالي  شدن و تطهير خود را در آن مي      
ها   كارخانه    صد شهر و روستا و ميليونها تُن مواد  سمي  و زايد          

  .شود به طور مستقيم وارد اين رودخانه مي
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 غلبه بر ترس

 اندكي  چيست؟  محبت استاد :پرسيدم معلم شيمي  از 

در   را  همه  كه  هست  حالل    ماده    نوعي  فكركردگفت
شما ميدانيد     : پرسيدم  زبان    از معلم .   ميكند حل    خود

معني محبت كدامست او پاسخ داد در انگيسي بـه     
. آگاپه دريوناني  واموقدرفرانسه  ميگويند و الوآن 

بدنبال استاد  .   ميتواني از ديكشنري كـمك بگيري    
استاد واقعاً شما ميدانيد ريشه محبـت  . ادبيات رفتم 
از ليلي و :   آيد؟ او با احساس پاسخ داد     از كجا مي  

. و موالنا  ازشمس  شايدهم  و شيرين فرهاد و از  مجنون
كه شما بهتر از  از استاد ديني پرسيدم، استاد ميدانم

همه بـا واژه محبت آشنا هستيد، محبت براي شما         
پسرم شناخت حالل وحرام : چيست؟ اوجواب داد

با نا اميدي بسوي استاد تاريخ رفتم از او هـم  .  خدا
محبت  ظهور    : پرسيدم، جواب  او اين  چنين  بود        

حكومتهاي مردمي وفقدان آن سلسله سقوط قلب       
اين را بـا  .   از پاسخ او چيزي نفهميدم.   انسان هست 
: كرد  تر  گيج  اومرا  پاسخ  گذاشتم  درميان  استادهندسه

. چرخـد   مي  قلب  دورنقطه  به  كه هست اي  نقطه محبت
پرسيدم   جبر  از استاد.   جبر رفتم معلم بسوي  وباالخره

كه آن   محبت مسئله است  : مجبت چيست؟ اوگفت  
كتابها   درميان  ميگذشت  روزها  . ميكنند  اتحادحل  با  را

كه معني   بودم  اين  درجستجوي  انسانها  دورن قلب  در
دورن  را در آن روز محبت چيست؟ وسرانجام يك

و به .   محبت خدا هست.   كتابي يافتم كه نوشته بود 
را در آن  عبارت ديگر خدا محبت هست محل آن 

آن    ولي نـام  خودت پيداكن.   كتاب به تو نميگويم   
 انجيل   كتاب آن :مينويسم برايت را

 ميخواهي هست خدا  زندة   كالم يعني
 آشنا شوي؟ محبت خداي با اين

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7عدد 
كه هميشه هدف    عدد كامل الهي و كمال است       

 چراغدان 7 ،1باب در مثال براي. رساند مي خدا را 
 باشد  مي  قاصدانش    و         كليسا  7 نشاندهندة ستاره7و

همه كليساها در دنيـا    كه سازد مي مشخص 7 : 2  و
 آمدن اوليه تا آمدن ثانويـه       و در طول تاريخ، از    

نـامـه     7  ،3و  2بـاب     در.   شـود   مسيح را شامل مـي    
باشـد     دوره متوالي از تاريخ كليسا نمي 7نشانگر

هركليسايي   به  مسيح  پيامهاي  نشاندهنده  بيشتر  بلكه
مختلف   زمانهاي  در  باشدكه  مي  درتاريخ  دنيا و   در

ميكنند  شان همان شرايطي را تجربه در تاريخچه 
درست همانند .   شود  ها نوشته مي  كه در اين نامه  

ها كـه بطور لفظي ترجـمـه      ها و ستاره    چراغدان
، بعنوان 7شوند بلكه نمادين، همينطور عدد  نمي

سـاخـتـار    .     نماديـن    شود  بلكه عدد  تفسير  نمي 
شـود    تعيين مي  7ظاهري كتاب مكاشفه با عدد      

شود كه    قسمت يكسان تقسيم مي7و كتـاب به  
بشري را از نقطه   تاريخ  هركدام اصول حاكم در   
  .كنند نظر متفاوت توصيف مي
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                                       چه شد كه انسان از حضور خدا خارج شد؟ دليل واقعى آن چه بود؟
 

 حوا از درخت معرفت نيك.  )6ـ 1 : 3پيدايش(ريشه آن خودخواهى و غرور است از حضور خدا خارج شد  كه اطاعتى انسان به دليل خودكفائى و بى
وسوسه شيطان درمورد خوردن از اين درخت و دروغ . كردن بعنوان تجربه شخصى و قابل لمس انسانى است خوردن در اينجا به معنى تجربه . و بد خورد

موقعيتى  كه از درخت بخورم چون كه به شيطان بگويدكه من احتياج ندارم آنكه حوا حق داشت حال .او در مورد مردن و نمردن نيز حوا را به شك انداخت
چيست بلكه معرفت آنرا خدا به او داده  كه بدى كند تا بداند كه بدى را تجربه حوا احتياج نداشت. كه از آن درخت بخورم ن دارم بهتر است از زمانىالكه ا

كسى  سوزاند اگر را مي كه دست ما كنيم ببريم تا تجربه دست خود را درآتش كه ما لزومى ندارد. آنرا داشت بود و او به شباهت خدا بود و معرفت و شناخت
حوا را در مورد شباهت خدا شدن  5 : 3پيدايششيطان در. من و ما ندارد تجربه ديگر احتياج به. كه دست تو خواهدسوخت گويد دارد و بما مي كه ما را دوست

 به خدا احتياج حوا اين غرور را آتش زدكه قلب در شيطان ولي وسوسه. شبيه شدن ندارد و احتياجى به كه مانند خدا هست حوا ميدانست. گول زد
         نخواهى داشت و اين شروع غرور در قلب حوا بود كه باعث شدكه از درخت معرفت بخورد و در حقيقت با تجربه بدى و نيكى فكر ميكرد كه         

 . يعنى من از خدا برتر هستم و حرف من بر او برتر است.از اين به بعد احتياجى نداردكه خدا به او بگويدكه چه بد است و چه خوب است

 بهبود وضعيت ظاهري
  حدود دو سوم از ارتباطات ميان مردم كامالً غير كالمي است و بوسيله حركات دست، حالت 

ايستادن .  كنيد  بيان مي گفتار شما بايد همان چيزي باشدكه تن. شود گفتار ايجاد مي تن يا و  چهره
بهترين حالت بدن براي شروع سخنراني اين است كه صاف بايستيد و              .  كنيد  صحيح را تمرين  

پاها كمي از هم فاصله داشته باشد و وزن بدن به اندازه مساوي روي هر دو پا تقسيم شودو                        
دستها در دو طرف بدن آويزان باشند اينطرز ايستادن، خنثي است و بيانگر مفهوم خاصي نيست 

كه حواس    شود  كردن به مخاطبان باعث مي       پشت).  حالتهاي مختلف ايستادن بيانگر مفاهيم مختلفي است        (
در حين سخنراني جلوي    .  شود  هنگام پايين بودن سر، صدا به خوبي شنيده نمي        .  آنها پرت شود  

براي نشان دادن مطالب از چوب نشانگر و يا نشانگر ليزري استفاده               .  ديد مخاطبان را نگيريد   
ياد بگيريد كه . توانيد با مخاطبان تماس چشمي برفراركنيد اگر به تريبون خيره شويد نمي. كنيد

موي سر  .  هنگام سخنراني كفش راحت بپوشيد    .  هاي صورتتان را شل كنيد و لبخند بزنيد    عضله
قبل از . آهنگ و بلندي صدا، تأثير بسيار زيادي بر سخنراني دارد. نبايد روي صورت را بپوشاند

. براي تنفس بهتر ورزش كنيد    .  شروع به صحبت كردن يك آبنبات نعنايي و يا عسلي بخوريد           
شود كه بهتر فكر كنيد و در حين صحبت            اين موضوع سبب مي   .  آهسته و عميق نفس بكشيد    

ها را با افت و خيز        تمرين كنيد تا جمله   .  كردن در برابر مخاطبان افكارتان را سازماندهي كنيد       
 . متفاوتي ادا كنيد

 

 ارائه سخنراني
كه تجربه زيادي در سخنراني دارند،  كساني اغلب سخنرانان به جز. اعصاب خود را كنترل كنيد

مسلماً اگر عصبي و مضطرب باشيد، عادي و        .  شوند  قبل از شروع سخنراني دچار اضطراب مي      
احساس دلشوره،  :  حالتهاي عصبي عالئم زيادي دارند كه شامل         .  طبيعي رفتار نخواهيدكرد   

ليستي از  ...  تمركز و  خشكي دهان، تيك چشم، لرزش دستها، عرق كردن كف دست،كاهش          
آنهارا بشناسيد و تا حد      .  كنيد  شوند هنگام سخنراني عصبي شويد تهيه         كه باعث مي    عواملي

دهيد كه دچار     اگر احتمال مي  .  ريزي كنيد   امكان براي پيشگيري و يا مرتفع ساختن آنها برنامه        
 .اضطراب شويد، سعي كنيد به اين اضطراب با ديد مثبت نگاه كنيد و با آن مأنوس شويد

براي آنكه بتوانيد يك سخنراني قوي و موثر ارائه كنيد، بايد از             .  ريلكسيشن را فراموش نكنيد   
كنيد، حدود سي دقيقه قبل از شروع           حتي اگر احساس تنش نمي     .  قبل آرامش داشته باشيد    

شب . سخنراني يك جاي آرام پيدا كنيد و در آنجا افكارتان را متمركز كرده و استراحت كنيد
قبل از شروع هر سخنراني،     .  قبل از سخنراني خوب بخوانيد تا در روز سخنراني سر حال باشيد            

براي خود آدابي را رسم كرده و خود        .  فقط كارهاي تعيين شده براي دقيقه آخر را انجام دهيد    
 را موظف بـه رعايت آن كنيد مثل تمركز كردن، ورزش عضالت صورت، انـجام چند تـمرين

تواند نيروي    مي  اضطراب...  و  وتجسم خود در حين ايراد سخنراني موفق                               تنفسي
دچار اضطراب             سخنرانان اكثر  و اگرچه   شما بدهد   اي به   العاده  مثبت و فوق   

 . برند شوند اما بيشتر مواقع مخاطبان پي به اين حالت اضطراب نمي مي

 4 2009 دسامبر      50شمارة  سال پنجم        

چيزي از من بخواهيد هر : او گفت.   روزي خدا هستي را قسمت ميكرد 
زيرا خدا   كنيد  تان را از هستي طلب  سهم.. .     داد شما را خواهم...  باشد  چه

يكي بـالي بـراي پريدن و ...   و هر كه آمد چيزي خواست. بخشنده است 
 يـكـي    آن  و  خـواسـت    بـزرگ   اي  يكي جـثـه   . . .   ديگري پايي براي دويدن   

در  اين ميان .   يكي دريا را انتخاب كرد و يكي آسمان را. . .   چشماني تيز 
هستي   خدايا  من  چيز  زيادي  از اين: كرمي كوچك جلو  آمد و گفت

نـه  . . .   اي  بزرگ  نه بال و نه پايي  نه چشماني تيز و  نه جثه    . . .   خواهم  نمي
به او  تنها كمي از  خودت به من بده و خدا كمي نور...  تنها كمي از  خودت... آسمان و نه دريا

حتي اگر به ... آن كه نوري بـا خود دارد بزرگ است: خدا گفت.  تاب شد نام او كرم شب. داد
روبه   و     ميشوي    پنهان  كوچكي   كه گاهي زير  برگ حاال همان  خورشيدي تو. اي باشد قدر ذره 

 ... دانستيد كه اين كرم كوچك بهترين را خواست كاش مي: ديگران گفت
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وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

از     . باشند مي در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما
  ارسال  ما مطالب دعاي خود را به  شما خواهشمنديم

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Tabdil@iranforchrist.com  
   

                    P. O. Box: 371043  :آدرس پستي

  Reseda, CA 91337 USA 

براي خريد كتابمقدس به زبان 

. فارسي با ما تماس حاصل نمائيد

  1525- 522) 818(  

 كشف بخشهاي ديگري از
  قديميترين نسخه انجيل جهان

  

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي 
زبان به نقل از خبرگزاري ايندپندنت، 

 يك، 2009سپتامبر 2چهارشنبه

انگليسي  و عـكاس محقق 
در نيكوالس ساريس بنام 

 عكس و   بررسي   جريان  

هاي  گرفتن    از    گنجينه
در                    اي صومعه                تاريخي

ترين  قديمي “كودكس”ازنسخه ديگري بخشهاي كشف به مصرموفق
كتب باستاني  يك عكاس و محقق كه“ ساريس” .انجيل جهان شد

كه در حال عكسبرداري ازكتابهاي يك كلكسيون  است، هنگامي
كاترينا در مصر  بود تصادفي به  اين   قديمي در كتابخانه  صومعه 

كه درجلد يك كتاب ديگر قرارگرفته و   هاي انجيل برخورد تكه
لحظـه بسيار : ساريس در ايـن رابطه گفت. از نظر پنهان مانده بود

چون  من اما من نيست تخصصي حوزه اين اگرچه. بود انگيزي هيجان
تصاوير  سهيم بودم بنابراين “كودكس”نسخه كردن آنالين درپروژه

از انجيل   پس از مشاهده اين بخش.حك شده بود آن در ذهن من
ارتفاع حروف و ستونها  بررسي دركتابخانه يك صومعه، به قديمي

يك  كردن به كه من درحال نگاه متوجه شدم پرداختم و به سرعت
نسخه  يعني درجهان موجود انجيل نسخه ترين ناديده ازقديمي بخش

باستاني،  كارشناسان كتب و مورخين   اظهار  بنابه .هستم“كودكس”
ترين نسخه يافته شده از انجيل است كه تاريخ نگارش آن  قديمي
شدن  مصلوب پس از  سال300از بيش كمي يعني ميالدي 350حوالي

باستاني  نسخه بخشهاي زيادي از اين. مسيح تخمين زده شده است
و ارزشمند انجيل اكنون موجود است ولي بخشهائي نيز تا كنون 

هائي از اين نسخه انجيل در مصر  پيدا شدن تكه. يافت نشده است
تواند كمك  كه مي شود يك واقعه باستانشناسي مهم محسوب مي

 .زيادي به محققين براي تعيين عمر دقيقتر اين اثر ارزشمند بنمايد
كتابدار كتابخانه صومعه كاترينا نيز كشف يك  “جاستين”كشيش

تصديق  تر بخش از انجيل قديمي جهان را پس از پيگيريهاي دقيق
 كه تكنولوژي مدرن بايد اين امكان را براي ما كرده است و گفته

  .تركنيم كند تا بتوانيم بررسيهاي خود را دقيق فراهم
بخشهاي انجيل از  نويسد، اين خبرگزاري اينديپندنت در ادامه مي

نگهداري  كاترين سنتكليساي  كتابهاي تاريخي سالها قبل، در بين
نبرده  پي آن تاريخي اهميت و ماهيت به هيچكس حال ميشد ولي تا به

به خط “سيناايتيكوس كودكس“خطي كه نسخه  يادآور ميشود.بود
اين  .است شده حيوانات نوشته پوست هائي از ورقه يوناني و بر روي

شد قديميترين نسخه از يك انجيل مكتوب  گفته همانطوركه نسخه
بخش اعظـمي . كه تا كنون پيدا شده است بندي شده است و طبقه

توسط  1933 از اين نسخه بسيار قيمتي كـه در روسيه بود در سال
موزه  و به شد فروخته كشور بريتانيا سابق به اتحاد شوروي حكومت

پيدا  بخشهائي از اين نسخه قديمي تـا كنون. بريتانيا منتقل گرديد
اوراق يـافته شده در مصر ايـن  نشده بود كه ميتوان انتـظار داشت

 5650 مجموعاً  تا كنون  ازكتابمقدس .تر كند تكميل را  كلكسيون 
قرن اول (هزاره اول ميالدي  نويس تقريباً كامل متعلق به نسخه دست

دست آمده  تعداد نسخ به كه اين به دست آمده است) تا پايان قرن نهم
كه معموالً  باستاني ديگر است كتب از همه كتاب بسيار بيش ازيك

نسخه دست 100 يك تا ده ودر برخي موارد بسيار نادر حداكثر تا
انجيل  كامل نسخ اين بيشتر. از آنها يافته شده و موجود است نويس

بسياركمتري  تعداد و اند شده كتابت ميالدي 9 تا 7 بين قرون درفاصله
 هاي ترجمه البته .ميباشند هفتم ميالدي تا چهارم قرون متعلق به آنها از

و  كاتوليكي اوليه كه دركليساهاي عهد جديد انجيل به زبان يوناني
ارتودكس روسي و يوناني مـورد استفاده قرار  كليساهاي همچنين

بودند را از روي نسخي “ آجينت سپتو”ميگرفته است و موسوم بـه 
اند اما  كتابت شده ميالدي سوم تا مينوشتندكه درفاصله بين قرن اول

 6ادامه در صفحة ....                  آن هنوز بخشهاي قابل توجهي از

 يهوه و نفرت از گناه 
تقدس او، نفرت او از گناه،   خصوصيات همراه با نام يهوه،

 .محبت او به گناهكاران و عملكرد رهايي بخش اوست
 

 مفاهيم 
 ).14 :22پيدايش(كند   خداوند مهيا مي: يهوه يايرا

 ها خداي لشگر :يهوه صبايوت
است و ايده نهفته در آن        ”   گرد آوري ” اين واژه به معناي      

اين نام معـمـوالً   .   3  : 1سموئيل1ظاهراً با جنگ سر و كار دارد،        
 .شود  ملي در اسرائيل ديده مي در ارتباط با بحراني

 خداوند بيرق ما: يهوه نصي 
حفـظ      با  ارتباط  در  و  13 : 31 خروجكه در : كننده  تقديس يهوه
و نـگـاه     آفريننده   خدا را به مثابهElohim .شود ديده مي  سبت

 بعنوان قادري را او El Shadai كند؛  مي دارندة همه چيز معرفي

 .نمايد  مي سازد معرفي  كه طبيعت را مطيع فيض خود مي
Yahwahو  كند كه فيض   توصيف مي را به عنوان شخصي   او

را چون  او  Yahwah-Sabbaothاست؛ جاري تا ابداالباد او امانت
كند، كه گرداگرد   مي   معرفي پادشاهي در پري جالل خويش 

ند، و بـه عنوان قادر مطلق  او لشگري از فرشتگان حلقه زده ا
كند، و در پرستشگاه خويش    كائنات حكمراني مي    بر تمامي 

 .كند  هاي آفريدگان خود را دريافت مي تمجيدات و ستايش
: قدير   دفاع از قوم خود، :   حفاظت، سپر :   قوت، قلعه :   صخره 

اشتياق او به پرستـش  :   حسود . قوت قادر خويشتندار و امين، 
 .قائم به ذات . انحصاري او از سوي قوم خويش

صفات خاص   طريق  هاي خدا، شخصيت او از دركنار اين نام  
. شود قابل تشخيص است  ديگري نيز كه او به نسبت داده مي

دال )   1: 1پيدايـش ( “  درابتدا خدا“عبارت آغازين كتاب مقدس  
 مجرد و مستقل از هر وجود يا قدرت           بر آن است كه هستي    

در   نيـز    Aseityقائم به ذات بودن خدا يا  .ديگري وجود دارد 
). 3:14خروج (گردد   مكاشفه نام الهي او در كوه سينا تأكيد مي

  بنابراين، واژة يهوه تأكيدي است بر او كه در خود زندگـي           
كـه    آن  هسـتـم  (   اي كه به شكل بنياديني هسـت        دارد و آن يگانه   

  .)هستم
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 كه در )Ignatius(ايگناتيوس    
زيسـت،   اوايل قــرن دوم مـي       

اي به افسسيان نوشت و در     نامه
زيرا  خداي :     آن اظهار  داشت   

ما، عيسي مسيح، با قدرت الهي 
 در رحم مريم

 جا  گرفت و نه فقط از خاندان داود، بلكه 
 .القدس بود از روح

   آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس
 

 يهوه               
 

 ترين نام خدا در  عنوان مصطلحاين  
  بارتكرار6800از بيش كه است عهدعتيق

 در مقايسه بـا اسامي ديگري. شده است
 بكار رفته كه در عهدعتيق براي الوهيت

است، اين نام تنها براي اشاره بـه خداي اسرائيل مورد استفـاده        
استفاده  آن از پرستان بت خدايان مورد در و هرگز قرارگرفته است

 .نشده است
 .“هستم كه آن هستم” .“هست كه هستم  كسي ستم آنه”: نام تفسير

آورم آن چه را  به وجود مي”. “خواهم بود آن چه خواهم بود”
 .“حاضر هستم آن چيزي است كه من هستم”. “به وجود آورم

 

يك   هر   منفي  كردن پيرامون نكات مثبت و  هنري پس از بحث     
آشكارگرانة  نگاه كه مادام: كه كند  مي گيري تفاسير، نتيجه از اين

يهوه، حامل وعدة حضور رهايي بخش اوست، عنوان يهوه در          
ها در مورد خـدا        برگيرندة تمامي خصايلي است كـه پاتريارخ     

ذاتاً بـا وجود مطلق سر و كار “   بودن” فعل عبرانـي   .   دانستند    مي
آن   از ديدگاه مـا، يهوه مكاشفـة     .   داشت، و نه يك رابطه نسبي     

 كه مستقل از هر چيز است، كه          جاودانه است، آن قادر مطلقي    
 .آيد  در فيض رايگان خود به نجات رهايي بخش قوم خود مي

 

 خدا به مثابه تنها وجود قائم به ذات
خدايي   جاوداني، تغييرناپذير،  ذات،  قائم به “ هستم  من” آن  يهوه، 

شويد   واردمي  خويش  قوم  با  رابطه  براساس  عهدي  به كه است  فياض
   پر شكوه و غير قابل بيان كه يهوديان به شكـلـي   نامي)   2  :   5تثنيه( 

، )16 : 24الويان(كردند   خرافه گونه از بر زبان راندن آن پرهيز مي
 .نبود گرم هيچ خدايي جز خداي اسراييل كه توصيف  نامي

بود كه   پس از عهدعتيق  كه تنها در دوران  كند    هنري اشاره مي 
به عنوان  آسمان از آن بجاي و از بكار گيري يهوه خودداري شد

در خود عهدعتيق اين خودداري  البته. مشابه آن استفاده گرديد
 .كنيم  از بكارگيري يهوه به عنوان نام خدا را مشاهده نمي

در   يـهـوه    واژه  تلفظ با صداي بلنـد         در دوران پسا عهدعتيقي،   
جـاي    بـه   و  كنيسه و هنگام قرائت متون به تدريج از ميان رفـت          

بـه    اين جابـجـايـي   ).  البته نه در نوشتار(شد   آن از ادوناي استفاده مي 
اي بود كه در آن كاتبان از تكرار نام   دليل احترام خرافي گونه   

هاي مياني  سده  در  بعدها.   كردند  مي خدا خودداري ناپذير  وصف
حـروف    كـردن   شروع به اضافهMasoretesكه محققين يهودي،  

واژه يهوه،    اصلي  حروف  صدا دار در متون عهدعتيق نمودند، به  
ايـن    بـه  . حروف صدا دار ماسوتريك واژة ادوناي را افـزودنـد         

در ترجمة امريـكـن   .   ه . و. ه. ترتيب نتيجة مكتوب بدل شد به ي   
 147پين، .شد ”Jehovah“به تبديل واژه اين استاندارد

بكار رفته   پيدايش   بار دركتاب150از آنجا كه نام يهوه بيش از  
) 3 :   6خروج(گويد   مي موسي خدا به  جالب است وقتي است، بسيار 

ظاهر شدم،   نام خداي قادرمطلق  يعقوب به و اسحاق و به ابراهيم” 
البته هيچ  امر اين. ”ليكن به نام خود يهوه به ايشان معروف نشدم

 3:   6  خروج  حتي.   تورات نداشت پنجگانه كتب هاي با سنت  تضادي

كند كه با وجودي كه خدا پيش از ايـن نـيـز يـهـوه                      تاييد مي 
خوانده شده بود اما تنها در كوه سينا بود كه اهميت كامل اين             

 . آشكار گشت” نام پر جالل“ 
 كه الوهيم  اي است در حالي     اين نام، يهوه متعلق به عهد رابطه      

خداي  يهوه،“. كند   مي نامي است كه صحبت از قدرت و تعالي 
بـخـش     وعدة عهد، وعدة مكاشفه است، توجه فعاالنه و رهايي        

اي متعلق به تاريخ گذشتـه    او نسبت به قوم خويش، تنها خاطره    
بـه    اي براي آينده نيز نيست، بلكه متـعـلـق           وعده نيست، و فقط  

قـوم   “ در اختيـار ” در كتاب خروج، خدا خود را    ” .   ” حال است 
بدون ترديد در آزادي و ارادة خويـش،           –گذارد      اسرائيل مي 

 .بـراي ايشان  خود  بخش رهايي  و عهدتاريخي محدودة در و البته
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 عزيز دعوت     زبان  از شما دوستان فارسي      
آوريم تا در جلسات عبادتي            به عمل مي  

عصر در     6 ساعت   هر شنبه     كه   كليسا   اين 
 شهر ودلند هليز و هر يكشنبه ساعت               

  عصر در شهر ارواين برگزار          5
 . گردد، حضور بهم رسانيد         مي
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تهديد رهبران مسيحي، يا مسلمان 
 ! شويد شويد يا كشته مي

 

  شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان، 

از موسسة “ راكو جاناتان”
 اينترنشنال كريسشن كانسرن

(ICC) كه سازمان   ميگويد
كه  اخيراً با خبر شدند وي

اعضاي  طالبان   در  شهر 
پاكستان اقدام “ سارگودا”

هاي تهديد  بـه ارسال نامه
آميز  بـه  رهبران  مسيحي 

تهديد  ايشان را و اند نموده
اينصورت  غير در ويا شوند مسلمان يا كه اند كرده

اي   نسخه.بـا عواقب مهلك آن مـواجه ميشوند
آمده است كه به  (ICC) از اين نـامه كه بدست

جزيه  شوند، يا اخطارميكندكه مسلمان مسيحيان
 بـه گفـتة .بپردازنـد و يـا كشور را ترك كنند

 مسيحيان چنانچه”كه اخطارميكند نامه اين “راكو”
هيچ يك از راهـهاي پيشنهادي را انجام ندهند 

خاكستر  شان خانه و و مايملك شد خواهند كشته
هاي جنسي رفتار  شده، بـا زنانشان بعـنوان برده

خواهند  مسئول همة اين و خودشان !شد خواهد
كشيش ظاهر خان، شبان كليساي ماگو، ” .بود

 كريسشنيونايتد كليساي شبان اميرعظيم، كشيش
 پرزبيترينيونايتد كليساي شبان اختر، ظفر وكشيش

دريافت  تهديدآميز اي از اين نامة هريك نسخه
اين  هايي به اسالمگرايان همچنين نامه.اند نموده

مدرسة :  مؤسسات  مسيحي  ارسال  نـموده اند
راهنمايي  سنت  پيتر،  موسسة  فني  سارگودا، 

جان،  سنت دبستان سارگودا، كاتوليك دبيرستان
مسيحي،  مؤسسات با  همزمان.فاتيما بيمارستان و

 مشابه اين نـامه بـه مركز تجمع مسلمـانان شيعة
 .پاكستان نيز ارسال گرديده است

مسيحيان در پاكستان در برابر “ راكو”گفتة    به
حمالت  اسالمگرايـان  افراطي  بسيـار  آسيب 

 تن از 12 در چهار  ماه  گذشته، تعداد. پذيرند
مسيحيان  بخاطر  ايمانشان  بدست  مسلمـانـان 

وي همچنين ادامه ميدهد كه به . اند كشته شده
در ” .نظر ميĤيد اوضاع از گذشته وخيمتر شود

پاكستان، بسياري از مسيحيان بخاطر فعاليتهاي 
كشند و تنـها بـخاطر  گستردة طالـبان زجـر مي

بيم آن ميرود . ايمانشان به مسيح كشته ميشوند
آتي  حمالت عليه مسيحيان در روزهاي كه اين

مـا از مقامات ”: گويد راكو مي “.افزايش بيابند
تهديدآميز  هاي نامه مسئلة كه ميخواهيم پاكستاني

از دولت ميخواهد  همچنين و “.را جدي بگيرند
بـراي حفـاظت مسيحيـان و مؤسساتـشان ”كـه 

بـراي  ايمـانداران “ .تمهيداتي  در  نظر  بگيرد
 درمسيح استوار كنيدكه درپاكستان دعا مسيحي

 . بمانند

  .آيا ميدانستيد كه شبيه بودن دو اثر انگشت به يگديگر، يك به شصت و چهار ميليارد ميباشد

 6 2009 دسامبر      50شمارة  سال پنجم        

  شـــــــــــــــام           آخـــــــــــــر
مي بايست نيكي را به شكل عيسي و بدي را به شكل يهودا، از ياران : لئوناردو داوينچي هنگام كشيدن تابلوي شام آخر دچار مشكل بزرگي شد

يك  روزي در. كار را نيمه تمام رها كرد تا مدل هاي آرمانيش را پيدا كند. كرد كه هنگام شام تصميم گرفت به او خيانت كند، تصوير مي مسيح
جوان را بـه كارگاهش دعوت كرد و از چهره اش اتودها و   .   مراسم همسرايي، تصويركامل مسيح را در چهره يكـي از آن جوانان همسرا يافت      

كارديـنـال   .   تابلو شام آخر تقريبأ تمام شده بود؛ اما داوينچي هنوز براي يهودا مدل مناسبي پيدا نكرده بود.   سه سال گذشت. طرح هايي برداشت 
پوش و مستي  نقاش پس از روزها جستجو، جوان شكسته و ژنده. آورد كه نقاشي ديواري را زودتر تمام كند مسئول كليسا كم كم به او فشار مي

درست  گدا را كه. كليسا بياورند، چون ديگر فرصتي براي طرح برداشتن نداشت به زحمت از دستيارانش خواست او را تا. را درجوي آبي يافت
اش داشتند و در همان وضع، داوينچي از خطوط بي تقوايي، گناه و خودپرسـتـي     دستياران سرپا نگه:   فهميد چه خبر است، به كليسا آوردند        نمي

وقتي كارش تمام شد، گدا، كه ديگر مستي كمي از سرش پريده بود، چشمهايش . برداري كرد كه به خوبي بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه
پرسيد سـه    داوينچي با تعجب: “كي؟”و اندوه گفت: “ام من اين تابلو را قبأل ديده” اي از شگفتي را بازكرد و نقاشي پيش رويش را ديد و با آميزه 

خواندم، زندگي پر رويايي داشتم و هنرمندي از   كه دريك گروه همسرايي آواز مي  موقعي.   سال قبل، پيش از آنكه همه چيزم را از دست بدهم          
  پائولو كوئيلو!من دعوت كرد تا مدل نقاشي چهره عيسي شوم

   5ادامه در صفحة ....كشف بخشهاي 
 

از   .از آن نسخ مرجع  به  صورت  منسجم  پيدا نشده است
 قرن اول پس از ميالد مسيح تنها 3انجيلهاي نگاشته شده در

بخشهائي  آنها قديميترين ميباشدكه دست در اي پراكنده اوراق
مربوط به  رسول هاي پطرس از انجيل متي و فصلهائي از نامه

 سال 50تا 20درفاصله يعني  ميالدي70 تا50هاي دهه سالهاي
وقوع  زمان بين كوتاه فاصله. ميباشد عيسي شدن مصلوب بعداز

نسخ  ترين قديمي با عهدجديد شده دركتب نگاشته ماجراهاي
تاريخي بسيار  در مقايسه با سايركتب كتاب از آن يافت شده

غيراز انجيل  ديگربه باستاني ازكتب بسياري براي. است كوتاه
تاريخ قديميترين نسخه پيدا شده  فاصله بين وقوع ماجراها با

مهمي  كتب مرجع بسيار( ميباشد  تا هزارسال600آنها عموماً بين از
مهم يعني تعداد نسخ  دونكته. )مثل تاريخ روم لوي يا تاريخ هرودت

فراوان خطي كـه از كتاب انجيل بيش از هر كتاب ديگري 
نسخ  اولين كوتاه بين نگارش موجود است از يكسو و فاصله

و وقايع اتفاق افتاده كه دركتاب شرح داده شده  يافت شده
ميباشد  زماني درمقايسه باسايركتب وكوتاهترين فاصله است

مهمترين و مستندترين سند  را تبديل به ازسوي ديگر، انجيل
آن  نظر از جنبه الهي و روحاني مكتوب تاريخ بشري صرف

 از ايـن تر كتابـمقدس قديمي هـاي يافتن نسخه. نموده است

نگارش  فاصله هرچه كه است اهميت حائز مسيحيان براي جهت
آنها بـا زمان زندگي و دوران خدمات عيسي و شاگردانش 

آنچه امروز  آيا كنندكه كمتر باشد آنها بهترميتوانند قضاوت
  و كـه در زمـان عيسي  شود همان است در انجيل خوانده مي

 .حواريونش اتفاق افتاده است يا نه

آگهي با  براي درج

 ژالنتين اسمائيليان

 تماس حاصل نمائيد
 

1525 - 522) 818(  

 

واقعي درك  روحاني به تجربه هاي رسيدن راه   يكي از
  خـودمـان      اين حقيقت است كه  هر چقدر  هم كـه  از              

حقيقت    درك  ايـن. بيزار باشيم خدا  از  ما  بيزار  نيست
كند تا به تفاوت بين محبت خـودمـان و       به ما كمك مي 

 او  محبت    محبت ما  نتيجه  نياز ولي        .   محبت او پي ببريم   

 توماس مرتون.                                                 عطيه است

چيز را به  بر كنيد، زيرا كه محبت همه محبت را در
14: 3كولسيان . گرداند پيوندد و شما را كامل مي هم مي  
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 هاي به روز شده ضرب المثل
 

اساتيد و بزرگان ادبيـات     
فارسي  براي  اينكـه در        

اي نه چندان دور،       آينده
هاي  المثل بعضي ازضرب

به عـلـت       -اصيل ايراني  
وجود بعضي  از  لغات و       

از بـيـن       -اصطالحـات    
نروند،  تصميم  گرفتـنـد       
كه برخي از اين ضـرب       

ها را به گونـة زيـر       المثل
 :بازسازي كنند

 !بيفستراگانوفه خالته، بخوري پاته نخوري پاته
 !بست مي سايد به دمبش باي رفت سايد تو سوراخ نمي موش

 !گرديم و ما تشنه لبان مي“ آب سردكن”آب در 
 !ميخونه “هويمتال”كه سر باال ميره، قورباغه آب

 !پرادو سواري دوال دوال نميشه
 مزد آن گرفت جان برادر ---شود  نابرده رنج گنج ميسر نمي

 .برداري كرد كه كاله
 !كافي ميت نخورده و دهن سوخته

 !كني ز قوره، لوپ لوپ سازي گر صبر
 !پاتو از پاركتت درازتر نكن

 !هري پاتر آخرش خوشه
 !قربون بند كيفتم، تا كارت اعتباري داري رفيقتم

 !از فضل پاپي تو را چه حاصل ---گيرم پاپي تو بود فاضل 
 !نديديم اورانيم ولي ديديم دست مردم

 ! نه آنكه فروشنده بگويد---ادكلن آن است كه خود ببويد 
 !ماكرو ويو به ماكرو ويو ميگه روت سياه

 !بزك نمير بهار مياد آناناس با خيار درختي مياد
 !يا منچستريه منچستري يا رميه رمي
 !سرش بوي پيتزاي سبزيجات ميده

 !آنتي بيوتيك بعد از مرگ سهراب

 عليرغم همة مخالفتها و تهديدها در غياب دكتر سعيدخان بعـد           
از مراجعت بـه همدان يكي دو سال نسبتاً  آرام و بي سر و صدا            

 طبابت سعيدخان به مربوط اي اندازه تا آرامش گذاشت اين نظم و
 از روحانيون يكي .بود مهم و متنفذ آخوندهاي از نفر درمنازل چند

كه   عبدالمجيد  ُكردي بود بنام  شخص  موقع  معروف همدان در آن   
ساليان متمادي در دانشگاه اسالمي نجف به تحصيل علوم الهـي   

عـدم  .   شـد   روزي سيد عبدالمجيد شديداً بيـمـار      .   پرداخته بودند 
 .منصرف ميساخت آنها به مراجعه اعتماد به اطباي محلي وي را از

 معاينه. بياورند بالينش كردكه سعيدخان را به اما سرانجام موافقت
 .نشان ميداد را سل بيماري بروز كه از وي بعمل آمد، و آزمايشاتي

 كه دكتر توانست برايش انجام دهد مقداري دارو و شربت آنچه
 دكتر سعيدخان  دوم  بار. اش به وي داد  بود كه براي تسكين سرفه

 را فرا خواند و از اينكه بهبودي نيافته و معالجه مؤثر واقع نشـده   
چرا معالجه : سعيدخان از وي پرسيد. بود اظهار نارضايتي ميكرد 

 كردي؟ مؤثر نبوده است؟ آيا داروئي را كه به تو دادم مصرف
 تو دشمنان چون. خير بخواهي، را راستش: گفت  سيد عبدالمجيد

زيادي داري و ترسيدم طبيب هاي محلي افكار مردم را مسموم           
من . كنند و بگويند سعيدخان با اين داروهاي فرنگي او راكشت

 تو دردسري  براي  كه  ميل ندارم  ولي  است  كه عمرم به پايان رسيده
سعيدخان از توجه و دورانديشي بيمار تشكر كرد و      .   ايجاد شود 

آنانيكه از خدا ميترسند، آنچه را كه پسنديده است انجام :   گفت
سپس مقداري شربت   .   ميدهند و نتيجه را به خدا واگذار ميكنند       

 .  به او داد
 اما برخالف نمود، وداع را عبدالمجيد دارفائي  چند هفته بعد سيد

پسر .   كه پيش بيني شده بود، اتهامي بر سعيدخان وارد نشد    آنچه
مرتباً براي آگاهي و كسب     .   او همچنان با سعيدخان دوست بود     

رفت و با خوشروئي   معلومات دربارة مسيحيت به پيش دكتر مي    
 ديگردعوت سيدي منزل به يكروزسعيدخان .راميخواند عهدجديد

شد و مشاهده كرد كه چهار نفر گرم مباحثه در پيرامون مذهب            
در طي مباحثه، بعد از آنكه يكي از مهمانان، سعيدخان      .   ميباشند

را متهم ساخت كه بـراي منافع مادي آئين مسيحيت را پذيرفتـه            
كردم و   من هم زماني همين فكر را مي: است، سيد ميزبان گفت 

 مدتي او را تحت نظر گفتم، اما فهميدم و بر من مسلم شد كه او 

مردي است كـه چنان آرامشي را يافته و چنان غرق در معنويات         
 بدين ترتيب. ندارد مال و مكنت دنيا توجهي كه اصوالً به گرديده

هنگام مراجعت از رضائيه، اين تنها محاكمه و آزمايشي بود كـه            
 از وي به عمل آمد و بعد از آن موقعيتهائي پيش آمدكه توانست

دربارة مسيح و چگونگي مسيحي شدن خود مستقيماً به پيشوايان       
ميدادند   گوش  سخنانش  به  مشتاقانه  وآنها  بدهد  شهادت  و  بشارت  دين

. نمود  سفر  خورشيدي بارديگر به انگلستان1281سعيدخان در بهار 
اوالً پسرش سموئيل راكه نه  :منظور بود رفتن به انگلستان براي دو

ثانياً بـه  .   سال و شش ماه داشت بـه يـك مدرسه انگليسي بگذارد    
 لندن كلينيك عضويت پلي او به. تحصيالت طبي خود ادامه بدهد

هاي نوع شناسي و ميكروب شناسي به تحصيل   درآمد و در رشته 
. پزشكي نمود  چشم  صرف را خود پرداخت ضمناً مقداري از وقت 

اش   قديمي  دوست آمدكه بتواندتوسط پيش فرصتي برايش  همچنين
هاي مرض جذام آشنا   كاشف باسيل دكتر پاتريك با دكتر هانس 

 .شود و سخنراني وي را در خصوص اين بيماري مهلك بشنود
اقامت  يكسال مدت اين در  تجربيات و افزايش معلومات سعيدخان 

مداواي بيماران   و  معالجه انگلستان، هنگام مراجعت به ايران در  در
در ايـن موقع پسر كوچك ساالرالسطنه كه       .   بسيار مؤثر واقع شد   

بيمار بود و وضع بسيار وخيـمي داشت و اغلب دكترهـا از زنـده           
ماندنش قطـع اميد كـرده بودند، سعيدخان را احضار نمود بلـكـه      

پدر،   بدينوسيله  و كامل يافت پسر بهبودي. كند را معالجه وي  بتواند
اش   رفتـه  دست از اميد بود توانسته شدكه سعيدخانسپاسگزارو  مديون

 . را به او بازگرداند
    سعيدخـان   از   شب

زنده داريهاي بـر باليـن     
 كرده،  استفاده    بيمار     

عالوه  بر  كار  طبابـت        
دربارة    مسيحيت  بـا          

بسـيـار                 ساالر  السلطنـه   
 بدينطريق و كرد  صحبت

عقـايـد                         با                 كامالً  وي   
 . مسيحيت آشنا ساخت

 در آغـاز  1283تابستان  
بدان مبتال  همدان نكشيد مردم شهر طولي. بيماري و با شيوع يافت

 آنانيكه به اصطالح. آمدند هر روز صدها نفر از پاي درمي. شدند
 در اينموقع. چاالكتر بودند به كوهستان و خارج شهر ميگريختند

اش   خانواده و خود جان حفظ نيز براي همدان حكمران  ساالرالسلطنه
سعيدخان را .   به قلة كوه الوند پناه برده و در آنـجا خيمه زده بود           

وبا در  مرض. كرد خود دعوت هم بعنوان پزشك خانواده به پيش 
هر جاي  از بيش است واقع شمال غربي همدان كه در قرية شاوارين 

در  متمولي بنام اميرافخم در اين قريه مالك. ديگر شدت يافته بود
كه   عليرغم تمول و قدرتي.   كرد  يك ويالي با شكوه زندگي مي     

دختر عزيزش  زيرا ميرسيد، بنظر پريشان و نگران بسيار داشت، امير
چون .   مبتال به اسهال خوني شده و زنش از مرض و بـا رنج ميبرد     

بود و   كرده در شهر همدان فقط سعيدخان  يگانه حاذق و تحصيل  
او هم در خدمت حاكم دركوه الوند انجام وظيفه مينود، بنابراين       

دار ديگري را سراغ نداشت كه بتوانـد    امير افخم دكتر صالحيت  
هـر چـند از مهارت سعيدخان در .   زن و فرزندش را معالـجه كند  

طبابت اطالع كامل داشت و خود نيز بـا ساالرالسطنه خويشاونـد          
درحضـور    نبود  مايل  داشتند،  هم  با  كه  قبلي  اختالفات  روي  بود، ولي 

ساالر خود را حقير شمارد و خواهش كند كه موقتاً به سعيدخان           
امـا وضـع  .   اجازه بدهد تـا بـه وضع بيـماران وي رسيدگي نـمايد     

تر ميشد و در اثر اصرار دوستان چاره اي  بيماران روز بروز وخيم
 اميرافخم دو هفته بعد وقتيكه. جز احضار دكتر سعيدخان نداشت

با دكتر مشغول صحبت كردن بود بسيار خوشحال بنظر ميرسيد و 
زيرا او توانسـتـه بـود      .   لبخندي از شادي بر چهره اش نمايان بود       

  56.                بيماران را از آن بحران و وضعيت خطرناك برهاند
 

 ...                                                                        ادامه در شمارة بعد

محبوب طبيب  

شهادت و بشارت مسيحي              :  قسمت هفتم      

7 1525 - 522 - 818                          Tabdil@IRANforCHRIST.com                               P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

  دوست معمولي، دوست واقعي
 

 .هيچگاه نميتواند گريه تو را ببيند معموليدوست 
 .هايش از گريه تو تَر خواهد بود  شانهواقعيدوست 
 .اسم كوچك والدين تو را نميداند معموليدوست 
 .شايد تلفن آنها را جايي نوشته باشد واقعيدوست 
 .توميĤورد براي مهماني شكالت  يك جعبهمعموليدوست 
 براي           وقت و تا دير آيد كمك تو مي  زودتربهواقعيدوست 

 .تميز كردن ميماند
 .ميشود گرفتن تو دلگير   از دير تماسمعموليدوست 
 ميپرسد چرا نتوانستي زودتر تماس بگيري؟واقعي دوست 
 .كند  دوست دارد به مشكالت تو گوشمعموليدوست 
 . سعي در حل آنها ميكندواقعيدوست 
ميماند  منتظر يك مهمان عمل ميكند و  مانندمعموليدوست 

 .كني تا از او پذيرايي
 .ميكند رفته و ازخود پذيرايي سوي يخچال  بهواقعيدوست 
يك مرافعه  از بعد پندارد كه دوستي شما  ميمعموليدوست 
 .شود تمام مي
محكمتر   ميداند كه بعداز يك مرافعه دوستيواقعيدوست 

 .ميشود
 كه وقتي همه كسي استواقعي دوست 

  .ماند اند با تو مي كرده  تو را ترك
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فصل ششم                    
 
 

حقايق  ازعجيبترين يكي 
كه اگر  است زندگي اين

انسان فقط درجستجوي شادي خود باشد بسيار 
كاميابي در موقعي  شادي و. غمگين خواهد بود

درفكرخوشي  بگيريم تصميم ما كهنميشود حاصل
خودمان باشيم بلكه وقتي حاصل ميگردد كه ما 
خودمان را در يك كـار خالق يـا يك خدمت 

طرف  به كه ازدواجي در .كنيم فراموش فداكارانه
رشد ميرود، خالقيت محبت باعث ميگردد كه 
زندگي زن و مرد متـحد گردد و ايـن اتحاد در 
بدن و فـكر و احساسات و روح آنتها منعـكس 

زوجـين از طريـق پيـروي از سرنـوشت . ميشود
 مشترك متوجه ميشوند كـه نه فقط با يكديگر 

متفاوت زندگي  و مظاهرغني با بلكه دارند ارتباط
اين . باشند در جهان اطراف خود هم مربوط مي

. بيان ميدارد بطرز زيبائي آدلر را فليكس موضوع
وي درمورد زوجي كه عشق و محبت آنها طي 

آنها با  :كمال رشد رسيده چنين ميگويد سالها به
هم مسير زندگي را طي كرده اند و خاطراتشان 

خاطرات ساعتها  -كند هم نزديك مي آنها را به
متمادي از شاديهاي غير قابـل وصف، احساس 

كه انسان فاني ميتواند  اتحاد شادي بخش واقعي
درك نمايد، همكاري در رسيدن بـه آروزهاي 
عالي، احساس مشترك غم و اندوه كه توأم بـا 

زندگي نزديك  پايان به كه اكنون .است فداكاري
كه دست در دست يكديگر  شوند، در حالي مي

دارند، بـه تمام كائنات چشم ميدوزند و محبتي 
نمايند و هنوز هم  كه در قلب خود احساس مي

 باقي است بـراي آنـها مظهري از محبت خالقي
.     باشد كه به وجود آورندة كائنات مي است  

كه بحث درمورد تعديالت    بسيار مناسب است
اين اولين . كنيم ازدواج را با امور جنسي شروع

كه بايد توسط زوجين انجام  تعديل مهمي است
اگر در اين مورد در ماههاي اول ازدواج . شود

 پيشرفت معقولي حاصل نگردد در انـجام سايـر
. نخواهدآمد بدست زيادي توفيق تعديالت  
اينموضوع برخورد  به بارها امورخانواده مشاوران

اند كـه بسياري از مشكالت خانوادگي بر  كرده
مسائل جنسي  تفاهمات درمورد اثرناداني و سوء

هماهنگي جنسي در ازدواج در . آيد بوجود مي
سعـادت زوجيـن بـراي هـر دو بسيـار نـاراحت 

احساسات عاشقانه  بزودي تواند ومي است كننده
ايـن امر در ايـن . و محبت متقابل را از بين ببرد

 عصر داراي اهميت بيشتري است زيرا در قرون
درمورد امورجنسي برخالف  علني گذشته بحث

دربارة امور  كه بحث امروزهم. بود متداول رسوم
  جنسي آزاد است ما نبايدجنبة افراط را در پيش

زن وشوهري فقط  كه اگر وتصور نمائيم بگيريم
بدانند  تمام را   جنسي        ارتباط صحيح    روش    

.   مشكالتشان حل خواهد شد
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...ادامه در شمارة بعدي                 

 تالش براي حذف نام مسيح
 در جشنهاي كريسمس

 

بـه نقل از كريستين تودي،   به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان        
انگلستان از مسيحيان اين كشور “   ليچ فيلد ” اسقف ناحيه   

خواست تا در مكانهاي عمومي و محل كار خود صليب      
 .گردن بياويزند را به ماهي عالئم مسيحي نظير نشانه وساير

كنار گذاشتن :   است  ليچ فيلدگفته  اسقف گلدهيل  جاناتان
صليب و ماهي گردن بندمسيحيان نمادي از منزوي شدن 
آنها در جامعه ميباشد و مسيحيان نبايد درسكوت و انزوا  

 او از همه مسيـحيان خواست در       .از جامـعه حذف شوند   
صليب   كردن  آويران  كريسمس، با  به  منتهي  دسامبر، ماه   ماه

شان را بـراي حضور فـعال در      بـه گردن خود عزم راسخ    
كرد كه آنها بايد در محل كار  جامعه نشان دهند و اضافه

شان را بياويزند و مرعوب درخواستـها براي         خود صليب 
كليساي انگليس   بلندپايه   اين روحاني  .برداشتن آن نشوند  

مسيحيان   گردن بند  ماهي  و  صليب كنارگذاشتن همچنين از 
نمادي از منزوي شدن آنـها در جامعه ميباشد و مسيحيان 

به   اوگفت. سكوت و انزوا از جامعه حذف شوند نبايد در 
احتمال زياد بـه زودي نـام كريسمس را بـه همين منظور 

اسقف گلدهيل .   دهند تا به ساير اديان برنخورد       تغيير مي 
زدائي  برنخوردن به ساير اديان را بهانه اي براي مسيحيت

بريتانيا  خدا خواند و افزودكه اقليتهاي مذهبي در مخالفان
هستند تا نحوه  زدائي سوداگران بيشترنگران از رواج دين 

. اين كشور  در  مسيحي  معيارهاي كريسمس با جشن  برپائي
بيني كرد كه  شركتهاي  بزرگ تعـداد           او همچنين پيش  

هاي   بيشتري  از  كاركنان  خود  را  كه  صليب  و  نشانه        
با نزديك   هرسال. مذهبي برتن دارند اخراج خواهندكرد 

هـاي   مطبوعات و رسانه  كريسمس در دنياي غرب  شدن  
كه به شدت تحت نفوذ افكار آته ايستي و مخالف   غربي

مسيحيت  هستند، بحثهاي زيادي  دربـارة  ماهيت  جشن 
تالش   و  اندازند  راه مي  به تغييراتي درآن و لزوم  كريسمس

 جشن  اين     از  كنند تا آنجا كـه ممكن است نام مسيح        مي

سالهاي گذشته اينگونه   در   .شود حذف مسيحيان محبوب  
 كريسمس به انگليسـي   كلمه  نوشتن  جاي  ها اغلب به  رسانه

را مينويسند تا شـايـد   ) x mas(مس  كلمه ساختگي ايكس  
را فرامـوش  )  كريس(كم كم مردم به خيال آنان نام مسيح  

 .كنند

 8 2009 دسامبر      50شمارة  سال پنجم        

“ عشق به مسيح“كه با خانمي
 شد جهان برداري وزنه قهرمان

 

از منابع   نقل  به  زبان  خبرمسيحيان فارسي   شبكه  گزارش   به
در       اي  كـره   “  ران مي    يانگ”خانم اينترنتي،   

 2009جهان  برداري قهرماني مسابقات وزنه
قهرماني سنگين   در جنوبي كره در گويانگ 

در  حركت  دو  ضرب  و  مجمـوع      وزن
و 187و 136با  ترتيب  به را جهان  ركوردهاي

 مسابقات قهرمان  و جابجاكرد   كيلوگرم323

موفقيت دستهايش را به   اين  از  پس  وي.   شد
شكرانه سپاس از مسيح درهم حلقه كرد و        

از تن   را  اش  ورزشي  پيراهن مخصوص  وقتي
من ” جمله   وي  شرت  تي  خارج كرد برروي  
سرپرستان و مربيان تيم ملي كره جنوبي  كه هنگامي. نمايان شد” ورزم به مسيح عشق مي

او  هاي مذهبي وي و بيم محروم شدن و تنبيه نشان دادن سمبل كردن دوره كردند با سعي
ابـراز    بـه   شـرت   تي  را بـه رختكن هدايت كنند او ترجيح داد به سالن برگردد و بـا همان             

با چنين  برزيل  شايان ذكر است قبالً هم تيم ملي فوتبال.احساسات تماشاچيان پاسخ دهد
مسابقات پيراهن  پايان در كه بودند تي شرت هائي در زير لباسهاي اصليشان به ميدان رفته

اي نمايان ميشد و هيچ اعتنائي هم   چنين جمله آورند كه از تن بيرون مي هنگامي خود را 
 و جوامع  كليساها   استقبال     ورزشكاران با  حركت     اين .بودند هم نكرده  تهديدهاي فيفا   به

 شيوه بشارت   زيباترين  از  يكي  و.   است  ورزشي  ميادين  در افزايش درحال و شده روبرو  مسيحي

 بردار خانم  وزنه  اين   براي  موفقيت  آرزوي  ضمن.   باشد  مي  عيسي مسيح در جهان مقدس  نام

 . سازد كامياب بيشترجهاني ركوردهاي  و   ها كردن بر وزنه را درغلبه خداوند او اي؛ كره

 روند بازان به بهشت نمي همجنس: واتيكان
 

وگو با   ساله درگفت76كاردينال اين شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان 
  بـازان بـه   بـا بيان اينكه همجنس   “   بونتيفكس” مجله ايتاليايي 

كه اين افـراد      ملكوت آسمان راه نخواهند يافت تأكيدكرد     
هرگز   دليل  همين  و بـه  كنند  مي  رفتار  كرامت بشري   بر خالف 

منسـوب    شوراي  رئيس سابقاً كه باراجان. نميشوند بهشت  وارد
رأي   شخصي بودگفت، ايـن   بهداشت پاپ درامور رعايت   به

 در اين زمينه به   وي.   گيرد سرچشمه مي متون مسيحيت شخصي او نيست بلكه از احكام و 

نيز  كاتوليك آنالين، كليساي اسالم نوشته به. كرد اشاره در انجيل پولس هاي برخي نوشته
كه پاپ بنديكت در سال   گفتني است.كرده است بازي راگناه و انحراف اعالم همجنس

بازي ميتواند به نابودي نسل بشربينجامد خواستار  با هشدار نسبت به اينكه همجنس 2008
  .دفاع از انسانيت در برابر اين اقدامات انحرافي شده بود
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آوردن آرامش دست راههاي به  
 

تدريجاً اين كار را هميشه و در          .  دشمنانتان را دوست بداريد    .
 . مقابل همه به كار گيريد

از دست خودتان عصباني هستيد چون اعمالتان       .  خود را ببخشيد  
ايد   اي كه به دست آورده      به شكست ختم شده است،يعني نتيجه     

در غياب اين انتظارات دليلي       .  برخالف انتظاراتتان بوده است    
پس خود را بپذيريد و به      .  براي عصباني شدن از خودتان نداريد     

 . خودتان اجازه دهيد اشتباه كند تا بتوانيد از آنها درس بگيريد
. زندگي زنداني پرعذاب است تا زماني كه ياد بگيريد ببخشيد            

كنند،   هاي ما اشاره مي     وقتي انسانهاي وااليي مثل بودا به عذاب      
ما يادآور شوندكه طبيعت ما سعادت جاوداني  خواهند به فقط مي 

. است پس بايد خودمان از اين زندانهاي خودساخته رها كنيم             
گيرند همه را دوست داشته باشند و ببخشند،     براي آنها كه يادمي 

به سفري  گردد و آنها را هاي خود برمي زندگي دوباره روي ريل
 .كند لذت بخش از عشق و خوشبختي رهسپار مي

 كه بود؟  عيسي
 

  يعقوب و يوسف 
“  اسرائيل”را  او خدا كه دنيا آمد از اسحاق، حضرت يعقوب به 

اين   به.  دنيا آمد   ، دوازده پسر به     از يعقوب يا اسرائيل   .  نام نهاد 
 به فرزندان يعقوب؛ ملتي  دارد اشاره “اسرائيل بني” ، لفظ  ترتيب

اسرائيل   را بني   خود  طبعاً  آمد،  پديد  كه از فرزندان يعقوب     نيز
،  كه در ميان ما ايرانيان بود يوسف يعقوب، پسران از يكي .ناميد

به زيبايي شهرت دارد و ماجراي عشق زليخا به او، موضوع             
انگيز او   يوسف و سرگذشت حيرت. باشد داستاني دلكش مي 

ثروتشان   تمام  يعقوب، و   پدرشان  همراه به  برادرانش  تا  شد  سبب
اسرائيل   كه ماجراي بني    از اينجاست .  كنند  به مصر مهاجرت  

 . شود در مصر آغاز مي)  يعني نسل يعقوب(
 

  موسي و نخستين دين 
كردند، از    ، پادشاهاني كه بر مصر فرمانروايي مي         تا چند قرن  

در زمان او به مصر       يوسف  بودندكه فرعوني همان سلسلة و  نسل
خالل اين مدت، نسل يعقوب به راحتي در          در.  كرد  مهاجرت

اي   سلسله  آمدنِ  كار  روي  با  اما.  يافتند  فزوني  بسيار  و  زيستند  مصر
اسرائيل مـورد ظلم و ستم       بني.    جديد در مصر، ورق برگشت    

وعدة خدا به ابراهيم  تحقق زمان سرانجام .قرارگرفتند فرعونيان
را به ايشان ارزاني    “  سرزمين موعود ”، آن     فرا رسيد تا كنعان   

اندازه كافي    دارد؛ نسل ابراهيم از فرزندش اسحاق اكنون به         
اكنون .  كثير بودند كه بتوانند ملتي تمام عيار را تشكيل دهند         

دار   رفت تا ايشان را تبديل به آن ملتي كند كه طاليه            خدا مي 
بدين منظور، خدا موسي    .  دارِ احكام او    توحيد باشد و امانت   

اسرائيل را از ستم مصريان رهايي         را برگزيد تا از يكسو بني      
دهد، و از سوي ديگر احكام و شريعت خدا را به ايشان                  

، موسي نخستين پيامبر به معناي اخص          بدينسان.  عرضه نمايد 
باشد كه رسالتش براي يك ملت بود، و در عين                كلمه مي 

زماني كه قوم اسرائيل     .  ، صاحب كتاب و شريعت بود         حال
رهبري موسي از مصر بيرون آمدند، در پاي كوه سينا، واقع   به

در شبه جزيره سينا گرد آمدند؛ در آنجا خدا با ايشان عهدي            
 .بست تا ايشان قوم خاص او باشند و احكام او را نگاه دارند

داشتند،  اسرائيل احكام خدا را نگاه مي طبق اين عهد، اگر قوم
كردند،   شدند؛ و اگر نافرماني مي      مند مي   از بركات الهي بهره   

 .گرفتند مورد مجازات قرار مي
 

 ! اسرائيل انبياي بني  :و اينك بقية انبيا
، بني اسرائيل را در بيابان رهبري          موسي در مدت چهل سال    

او شخصاً توفيق ورود    .  كرد تا اينكه به آستانه كنعان رسيدند      
اما جانشينش، يوشَع، مبعوث شد  .  كنعان و فتح آن را نيافت  به

قوم اسرائيل سرزمين را      سرانجام  .رساند  انجام  تا اين مهم را به    
اين ماجراها بيش از . ، در آن ساكن شدند تصرف در آورده به

اسرائيل در    در آغاز سكونت بني   .  سه هزار سال پيش رخ داد     
خواهيم ناميد،  اسرائيلش سرزمين كه از اين پس كنعان سرزمين

هر قبيلة بني   .  الطوايفي بود   صورت ملوك   حكومت ايشان به  
 .اسرائيل ناحيه خاص خود را داشت و شيخ خاص خود را

پرست  بت  اقوام  با  دراثرمجاورت  اسرائيل  قوم نپاييدكه ديري  اما 
 . پرستي برتافتند ازيگانه  روي  سپرده،  احكام الهي را به فراموشي

هاي انسانـي   پرستشِ خدايان قابل رؤيت كه با دريافت قرباني     
و ديدنِ روسپيان بتكده خشنود شده، باران و حاصلخيزي بـه      

نمود  تر مي بخشيدند، براي آنان پذيرفتني    پرستندگان خود مي  
احكام  رعايت مستلزم اش خشنودي كه ناديدني خدايي عبادت تا

اسرائيل   قوم ، تاريخ بدينسان. متفاوت بود اخالقي سختگيرانه و 
تموج دائمي  شاهد ميالد، از پيش از روزگار يوشع تا قرن پنجم

از زمان داود، آن .  پرستي و يكتاپرستي است اين قوم ميان بت
گانه اسرائيل را در يك  ، كه قبايل دوازده نبي و پادشاه بزرگ

پيش از ميالد، 585فرمانروايي واحد گرد آورد، تا حدود سال
 زد، مي تكيه سلطنت اريكه بر خداترس پادشاهي هرگاه كه
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كه پادشاه   و هرگاه  كرد، قوم را به پرستش خدايش هدايت مي  
همراهي  اش را درتباهي او ميل باكمال پرست بود، قوم وبت فاسد

طول كشيد، خدا  قرن به  هفت  كه حدود دراين دوره. كردند  مي
احكام   اجراي  و  يكتاپرستي  سمت به اسرائيل قوم بازگرداندنِ  براي

از   ، آنچه كه ما ايرانيـان  در واقع.     ، انبيا را گسيل داشت      تورات
. شود  ، عمالً بـه اين دوره مربوط مي        شناسيم  انبياي مختلف مي  

 برخي كه بنابرعقيده يا الياس(، ايليا  ، يونس انبيايي چون داود، سليمان 

همچنيـن  .   ، بـه ايـن دوره متعلقند) معروف باشد   خضر  از محققين همان  
در اين دوره ظاهر شدندكه درميان ما ايرانيان  اي برجسته  انبياي

 .معروف نيستند، همچون سموئيل، اليشع، اشعيا، و ارميا
 

 عصري جديد
  اسرائيل استقرار قطعي يكتاپرستي در ميان بني

 

اما تالشهاي انبياي يهود چندان ثمربخش نبود؛ قوم اسرائـيـل      
اما در حدود . بودند دودل پرستي بت و يكتاپرستي كماكان ميان 

اي براي قوم اسرائيل رخ  ، فاجعه  سال پيش از ميالد مسيح600
.  روشن ساخت هميشه براي يكبار وضعيت ديني ايشان را  دادكه

در اين دوره بود كه سرزمين ايشان به تصرف بابليها در آمد و 
مدت اين اسـارت    .  اكثريت آنان به بابل به اسارت برده شدند 

درطول اين مدت، دگرگوني ژرفي .  طول انجاميد هفتادسال به 
مشاهـدة ويـرانـي      .    وقوع پيوست در ذهنيت مذهبي اين قوم به   

، آن شهر عظيم و معبد بزرگ آن كه طبق فرمـايـش               اورشليم
، پيام انبـيـايـي        خداوند، مسكن اعالي او بود، و همزمان با آن        

يهوديان .   بيداركرد  را  ايشان  مذهبي  وجدان  حزقيال، و ارميا  چون
دوري .   تبعيدي به ارزش واالي ميراث مذهبي خود پي بردنـد      

شان  مناسك مذهبي  تمام  متعالي  كه نماد  بزرگ اورشليم  معبد  از
شـد،   بود، همراه با نظام قربانيها و عباداتي كه در آن انجام مي           

تورات موسي   يعني  مقدسشان،  تفسيركتب  و  مطالعه شدكه  باعث
توجه بـه    .   و صحف انبيا از اهميت درجه يك برخوردار شود     

مفاد تورات كه ميثاق خدا با اين قوم بود، سبب شد كه ايشان          
خود، به كنه احكام   ملي  براي نخستين بار در تاريخ موجوديت  

پارسي در سال  كورش دست با شكست بابليها به. خدا پي ببرند 
 پيش از ميالد، بني اسرائيل همزمان با ساير اقوامي كه در 539

فرمان ايـن      بردند، به   سر مي   سرزمين بابل در تبعيد و اسارت به      
، به موطن خود بازگشتـنـد و بـه            پادشاه بزرگمنش آزاد شده   

 كانون مذهبشان بود   كه  مقدسش  معبد  شهر و خصوصاً    بازسازي

بودند، احياي روحاني     تبعيد بازگشته   از  كه  يهودياني.   پرداختند
. سرزمين انتقال دادند  همكيشانِ بازماندة خود در آن خود را به 

با گذشت چند دهه، دين موسي، و يكتاپرستي و احكام الهـي      
، آنچنان ژرف در اذهان اين قوم ريشه دواند كه هنوز نيـز               آن

 قرن و گرفتار شدنِ ايشان در شديدترين ستمهـا  25با گذشت   
، هـيـچـگـاه       از سوي ملل مختلف و در طول اعصار گوناگون        

يادآوري اين نكته بسيار   .   اي از اعتقاد خود عقب ننشستند       ذره
كه بشر مفهوم يكتاپرستي را مديون  جالب و نيز ضروري است

طبعاً   جهان، و  گواهي تاريخ عمومي  به.   يهود است  مرهون قوم  و
بودنـد    ملتي  تنها  ، مسيح  ظهور  از  پيش  تا يهوديان كتابمقدس،  برطبق

نه فقط   اعتقادي  چنين.  و ناديده اعتقاد داشتند يگانه خداي به  كه
  به غيرطبيعي درميان هيچ ملت ديگري يافت نميشد، بلكه امري

و   با تمدن، يـهـوديـان     و  بافرهنگ  روميهاي  حتي  . آمد مي  حساب
 معتقدنبودند،“   خدايان” به  ناميدند چرا كه     مسيحيان را ملحدمي  

 !خدا يك به فقط بلكه
 

 ...                                                  ادامه در شمارة بعد
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 اما پسر. خواند                                                   پدر روزنامه مي
 .ميشد او مزاحم مدام                                                     كوچكش

 و رفت  حوصلة  پدر  سر                                                          
 كه را روزنامه اي از صفحه                                                          

  ميداد، نمايش   را  جهان  نقشه                                                       

. جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد                                                                                                                                                                                                           
ببينم ميتواني . دهم مي دنيا به تو يك نقشة. كاري برايت دارم! بيا-

اش  آن را دقيقاً همانطوركه هست بچيني؟ و دوباره سراغ روزنامه
اما يك . دانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است مي. رفت

پدر  با  تعجب . ربع  ساعت بعد  پسرك  با  نقشة كامل  برگشت
جغرافي : مادرت بـه تو جغرافي ياد داده؟ پسر جواب داد: پرسيد

چگونه توانستي ايـن نقشه دنيـا را  پس: ديگر چيست؟ پدر پرسيد
 اتفاقاً پشت همين صفحه تصويري ازيك آدم: بچيني؟ پسرگفت

 .بود
                       . وقتي توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنيا را هم دوباره ساختم
 ها  برگرفته از گروه ترانه
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 كرمانشاه استان كليساهاي
 

 مسيح كليساي قلب مقدس
 

مساحت  زميني به در “اسقف يوحنانيان”م به دستور.1914 اين كليسا در سال
زير بناي اين كليسا با احتساب .    شد  متر مربع بنا و توسط ايشان تقدس       280

. مربع است فضاي سرايداري، اتاقها و ساير تأسيسات يك صد و شصت متر
 .مصالح به كار رفته در بنا آجر و داراي مختصر تزيينات و آجركاري است

نماي مياني،  طاق در. است نما طاق كليسا داراي سه نماي خارجي ضلع غربي 
. شـود   كليسا قرار دارد و در طاق نماهاي طرفين دو پنجره ديده مي             ورودي

شوند،   ها با قالبهاي آجري كه در باال به قوسي زيبا ختم مي    اين در و پنجره   
كليساي نيز طاق   تزيين نماي خارجي اضالع شمالي وجنوبي.   اند تزيين شده 

هـا    با اين تفاوت كه در ضلع جنوبي پنجره      .   هاي قوس داراست    نما و پنجره  
كليسا با  نماي اصلي. كنند مسدود شده و از آنها به عنوان طاقچه استفاده مي

شـده    كه در وسط يك نورگير به شكل صليب تعبيه شده، تـزيـيـن           سنتوري
 .بام بنا شيرواني و سقف آن از داخل با چوب كار شده است. است

 

 كليساي پنطيكاستي
وجه تسمـيـه   .  بنا شد) توما ناصري(م به دستور كشيش 1955اين كليسا در سال 

پنطيكاست عيدي از اعياد يهود و به زبان عبري :   اين كليسا به اينگونه است   
القدس   روح  آنروز  در عيدكه از روز پنجاهمين به معاني پنجاهمين است، يعني 

چون تاريخ اتمام ساخت اين كليسا مصادف اينروز است، لـذا     .   ظهور نمود 
 .اند نام پنطيكاستي را بر آن نهاده

.  مترمربع است170 متر مربع و زير بناي ساختمان اصي آن720عرصه كليسا
با زيربناي  در انتهاي زمين و در پشت نمازخانه ساختمان دو طبقه سرايداري

نقشه نمازخانه مستطيل شكل است و در . مترمربع در هر طبقه قرار دارد120
اين فضا محل خـوانـدن   .   شود  ضلع جنوبي به يك فضاي نيم دايره ختم مي        

ورودي كليسا در ضلع شمالي و داراي طـاق        .   خطبه و دعاي كشيش است    
و غربي  شرقي اضالع. اين طاق بر دو ستون سنگي استوار است. رومي است

در نماي خارجي، .  داراي يك در و چهار پنجره با قوس هاي هاللي هستند 
مصـالـح   . اي كار شده است اي به ارتفاع حدود نيم متر از سنگ تيشه از اره 

 .سيمان است و و مالت آن از ماسه) بهمني(كار رفته در بنا آجر قرمز رنگ  به
 

 نمازخانه
 

در ضلع . قراردارد شهركرمانشاه آباد فيضاين بناي قاجاري درمحله قديمي 
هم اكنون   و  دارد  تعلق كه به عصرپهلوي  ديگري احداث شدهشرقي آن بناي 
شود،  مي شامل را كه نمازخانه مساحت طبقه اول ضلع جنوبي. مسكوني است 

در اصل  بنا اين. است متر مربع440 مترمربع و مساحت كل اعياني حدود162
ايـن  .   شـود   كليساي كوچكي بود كه از آن با نام نمازخانه مسيحيان ياد مـي    

شد؛ از اينرو معماري آن   هاي بعد به خانه مسكوني تبديل    نمازخانه در دوره  
تاالر نـمـازخـانـه در       .   هاي مسكوني هم عصر خويش متفاوت است   با خانه 

 . ضلع جنوبي قرار دارد
در حال حاضر اين فضا با احداث ديوارهايي بـه سه قسمت تفكيك شـده               

 موعظه و انجام مراسم    شود كه محل  در انتهاي تاالر سكويي ديده مي. است
بـه    دار  سـتـون    تاالر با ايوانـي .  كشيش بوده است                    مذهبي توسط 

تـزيـيـن      هاي گلـدانـي    ها با سر ستون ستون. حياط مشرف است 
 .اند شده

 10 2009 دسامبر      50شمارة  سال پنجم        

    ايران كليساهاي معرفي

 آشنايي با دين يهود
 

خوردن گوشت خوك در دين يهود چه حكمي 
 .خوردن گوشت خوك حرام استدارد؟ 

 

شراب در دين يهود چه حكمي دارد؟  نوشيدن
 .است نكنندحالل مست تاهنگاميكه شراب نوشيدن

 

خاص نوشته  چرا در متون يهودي نام خدا به شيوة
در عبري نام خداوند با حروف اصـلـي         شود؟    مي

آن   ويـژه   تـقـدس    كه البته بـخـاطـر      شود نوشته مي 
زبان فارسي  در .شود نمي كلمه به آن شكل قرائت

شـده    گذاشتـه    خط فاصله  الف   و دحرف    نيز بين 
در جاي  شده چاپ تا در صورت اينكه متن فارسي 

  .احترامي نشده باشد ا بي-نام خد نامناسب بيافتد به
 

 معني اسم يعقوب چيست؟
 . باشد مي اثر و پاشنهمعناي   بهعاقويعقوب از ريشة 

كه  فردي يا گيرد كسي را مي پاشنةمعناي  به يعقوب
 .باشد مي كند مي پيشدستي كه كسييا تعقيب ميكند

 

  نظريهوديت در مورد جادوگري چيست؟
وحرام  منع شده جادوگري هرگونه تورات براساس

 .باشد مي مواردكامالً مخالف اين با و قلمدادميگردد

 تعريف كباال چيست؟
ميگردد   اطالق  يهود  عرفان  اصطالحاً به  قباال  يا   كباال

 .باشد هاي كتابمقدس تورات مي آموزه و براساس
 

 آيا تورات نزد يهوديان جايگاه واالتري نسبت به 
تلمود دارد؟ كداميك كاربرد بيشتري در زندگي 

 كليميان دارد؟
نحوه  تورات كتاب آسماني است و تلمود توضيح

تلمود بدون تـورات    .   اجراي فرامين تورات است   
  .معنا ندارد

 

تشريفات  چرا مراسم تدفين يك مرد طوالنيتر و با
 گيرد؟ بيشتري نسبت به زن صورت مي

خـوانـدن     طوالني بودن مراسم تدفين مرد بخاطـر      
 احتالمگناه   به نيت جبرانهقافاتحت عنوان  بخش

 .باشد و چنين موردي دربارة زن معنا ندارد مي
 

 اولين كنيسه كجا بوده است؟
امروزي ساخته )   عراق(   ها دركشور بابل كنيسه  اولين
 .است شده

 

از   پـس :   معاد جسماني يهوديان را توضيح دهـيـد      
. رسـد   دوران منجي روز رستاخيز مردگان فرا مي      
الهـي    كه مردگان زنده شده و مورد داوري نهايي       

سعادتي الهي شبيه    صالح از  و افراد .   گيرند  قرارمي
حضرت آدم قبل از خطا در باغ عدن برخوردار  به

گردند كه به تدريج جسم انسان نيز تعالي پيدا   مي
  .رسند كرده و به جهان آخرت معنوي مي

 عهد خدا
 

 روزي بود كه هوا باروني بود و كمي هم سرد شده            چند 
وقتي از پشت پنجره به بيرون نگاه ميكردم متوجه شدم           .  بود
به آسمان  . ميشه كم صاف كم و هوا داره نميياد ديگه بارون  كه

نگاه كردم به اون دوردورا صحنه زيبايي از هنر خداوند كه            
وجود بياد    تونست به  كار دست انسان نمي و تكنولوژي با هيچ 

اي مات و مبهوت نگاه كردم و         خيلي زيبا بود من چند دقيقه 
كه اصالً به     كمان زيبا بود    بله اون يك رنگين   .  لذت ميبردم 

كنه كه بعد از اين همه خشم و     فكر من هيچوقت خطور نمي 
 .داد و غار آسمان چنين صحنه زيبايي به وجود بياد

من هميشه فكر ميكردم بعد از هر سرو صدا و درگيري       آخه
هميشه خوني ريخته ميشد و يا كدورتي به وجود ميياد و يا              

كارهاي   وجود نمياد ولي    بعد از همه اينها صحنة قشنگي به       
حتي چيزهاي ترسناك     چيز  همه  بعداز  بوده عجيب هميشه  خدا

رنگين كمان هميشه منو به ياد    . محبت و دوستي و عشق مياد 
 17  تا12 آيه 9باب  پيدايش  كتاب  در  كه  عهدخدا با نوح ميندازه    

اينست نشان عهدي كه من مي بندم،    : و خدا گفت: آمده كه 
جانوراني كه با شما باشند، نسالً       خود وشما، و همه     در ميان   

قوس خود را در ابر ميگذارم، و نشان آن          .  بعد نسل تا به ابد    
و هنگامي  .  عهدي كه در ميان من و جهان است، خواهد بود       

كه ابر را باالي زمين گسترانم، و قوس در ابر ظاهر شود،                
آنگاه عهد خود را ميان من و شما و همه جانوران ذي جسد             

و آب طوفان ديگر نخواهد بود      .  مي باشد، بياد خواهم آورد    
و قوس در ابر خواهد بود و       .  تا هر ذي جسد را هالك كند      

آن را خواهم نگريست تا بياد آورم آن عهد جاوداني را كه            
در ميان خدا و همه جانوران است، از هر ذي جسدي كه بر              

عهدي كه    اين است نشان  :  زمين است و خدا به نوح گفت       
 .زمين است بر كه جسدي ذي هر و خود استوار ساختم در ميان

اين ! كه داده وفادار بوده عهدهايي و   خداوند هميشه به قولها 
تونيم به قول   كسي قول ساده ميديم نمي ما هستيم كه حتي به 
كه   من خودم خيلي وقتها به عهدهايي       .  خود وفادار بمونيم  

نتوانستم وفادار بمونم ولي وقتي بياد ميارم كه در زماني  بستم
او از  .  كه هنوز در گناه بودم خدا براي من چه كاري كرد            

حتي هيچكس    و  من  كه كرد كاري خود براي من حد بي  محبت
او اينقدر  .  كار  را براي ما انجام بده     تونست اين اي نمي  ديگه

پسر يگانه خود را داد تا هر ) 16:3يوحنا (منو دوست داشت كه 
كه به او ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاوداني              

. و نميتوانستم   برم  او  نزد  ميخواستم  شريعت با من زمانيكه و.  يابد
تواند   نمي  هيچكس  كه  گفتم  رو به شما    از همين :  فرموده كه   او

) 65:6يوحنا(باشد  شده  اوعطا  به  پدر  جانب  از  آنكه  مگر آيد من  نزد

بيايد نزد من اي    :  كهو زمانيكه او منو خواست به من گفت         
و )  28:11متي(تمامي زحمتكشان من شما را آرامي خواهم داد       

او مدافعي ديگر به من داد يعني روح راستي كه جهان                      
بينيد و نه ميشناسد؛      تواند او را بپذيرد، زيرا نه او را مي           نمي

گزيند و    اما شما او را ميشناسيد، چرا كه نزد شما مسكن مي           
و او نزد من تا به حال مانده         )  16:14يوحنا  (در شما خواهد بود     

و از اين خوشحالم چون خوشحالي من دنيايي نيست و او              
كس   شما را بي  :  مرا هيچ وقت تنها نگذاشت چون گفت كه       

بله، حال ميدانم به    )  18:16يوحنا(  آيم  گذارم؛ نزد شما مي     نمي
من راه و راستي و حيات      :  ام چون او گفت     كه ايمان آورده  
 )6  :14يوحنا(آيد    پدرنمي  من، نزد   واسطه  جز به  هستم؛ هيچكس 

و باز هم خوشحالم كه هر زمان چشمان خود را از اين دنيا               
دانم در آغوش او باز خواهم كرد چون او به تمامي  بستم مي

 2009نوامبر .                                   عهدهاي خود عمل كرد
                                                                                              شهرام فقيه لو
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Ingredients: (6 servings)  
Basmati or Long Grain Rice, 50 OZ 
Ground Beef or Lamb, half Pound  
Chick-pea Flour, 50 OZ 
Herbs (spring onion ends, parsley, common-dill, 

sweet-fennel, mint, tarragon), 300 OZ 
3 Eggs  
Split-peas, 50 OZ  
3-4 onions  
0.5 cup of cooking oil  
2-3 spoons of turmeric (or tomato paste)  

Salt & Black pepper  
Barberries, 50 OZ  
Walnuts, 50 OZ  
 
 

Directions: 

K o o f t e h -
Berenji is a 
delicious ball 
of meat, rice 
& herbs with 
extra goodies 
inside. Cook rice in some water with a 
bit of salt until it softens, then filter out 
the water. Do the same to split-peas. 
Mix rice, split-peas, chick-pea flour, 
meat, eggs, salt and pepper very well. 
Cut the herbs very finely and mix in 
with the rest. Chop the onions and fry 
in oil until golden. Save some of the 
fried onions. Add 5-6 glasses of water 
to the rest of the onions with a bit of 
salt, pepper and turmeric (or tomato paste) 
and bring to boil. Make balls about the 
size of an orange from the mix, leaving 
a bit of barberries, walnuts and fried 
onions at the center. Place the balls in 
the boiling water and cook for a few 
minutes. Then continue cooking at low 
temperature until the koofteh is      
completely cooked. Make sure the 
container is not covered during     
cooking.  

 
 
 
 
 

 )2(مسحيت آلوده به ناستيسيزم    
 

  
و اين بازگشت نه تنها به شكل مكتب جداگانه بلكه از اين نيز فراتر رفته نقاب                       ....

 يكي از خطراتي كه اين باور به        .ايمان مسيحي را نيز بر چهرة كريه خود كشيده است         
پذيري   كرد، انعطاف   مسيحي را به نوعي تهديد مي        همراه خود داشته و ايمان راستين      

ناستيسيزم چون زهري . اديان غير در بطن تعاليم خودش بود و آن درجاي دادن مذاهب
از انساني كه دائم در . كرد در تار و پود مكاتب رخنه كرده آنها را از درون مسموم مي

كرده به    رود كه در انديشه خود رشد        حال تكامل فكري و اجتماعي است انتظار مي         
خود جوياي  فكري تنوير كرده در بدوي پشت كه به باورهاي بلوغ فلسفي برسد، تكاملي

گذشت دهرها هنوز اندر خم        باشد، اما پس از     “حقيقت حقيقي ”  شيفر  فرنسيسبه قول   
امپراطوري روم كه مهد فلسفه     .  يك كوچه اسير توانايي و دانش ملعون خويش است         

ناستيسزيم در شكل و فرمهاي مختلف بود، پس ازگذشت سه قرن از تولد كليسا با                   
 337انتشار ايمان مسيحي، كرسي خود را به باور تاريخي كتاب مقدس داده، در سال                

و حال پس   .  بعداز ميالد كنستانتين، مسيحيت را مذهب رسمي امپراطوري اعالم كرد          
از گذشت دو هزاره از اين واقعه، كليساي خداوند بار ديگر در برابر تهديد تعليمات                 
غلط اين مكتب كه شايد درگمان بسياري از صحنه روزگار محو شده بود، قرار گرفته      

اي و    و اين در حالي است كه بسياري در كليسا بخاطر آشنا نبودن با چنين فلسفه   .  است
 اما پيش از آنكه به ادامه         .شوند  تاريخ مرتبط با آن ناآگاهانه در دام آن گرفتار مي            

 برخالف ايمان   .مطلب بپردازيم، بهتر است كه نگاهي به باور ناستيسيزم داشته باشيم             
كند و چگونگي ورود      كه دركتاب پيدايش به نيكويي خلقت خدا اعتراف مي          مسيحي

كه،   كشد، ناستيكها بر اين باور بودند       تصويري مي   لعنت را به اين دنيا براي خواننده به       
حوا بوده و بايد اين اشكال را در خود  دارتر از نااطاعتي آدم و مشكل اصلي بسيار ريشه

. باشد  مي  خلقت  خود  وجود  مسئله، ورود لعنت به هستي نيست بلكه     . كرد خلقت مشاهده 
گويند كه آفرينش دنيا نتيجه خلقت هدفمند خداي نيكو نبوده بلكه حاصل                 آنها مي 

ايشان معتقدند كه از خداي كامل و واال  . باشد مي) دماي ارج(گناه آلود خداي عهدعتيق  
 گردد و هرچقدر اين امواج از     تشعشات و تلعلوعاطي چون امواج ناآرام دريا ساطع مي 

. گشتند  شرور مي   و  ناقص  داده،  دست  كامل از   خداي  را به   خود  شدندشباهت  دورترمي  او
كه دنيا را خلق        گردد، آن خدايي است      مي  كه از اين تلعلوعاط صادر       آخرين موجي 

شخصيت .  گردد  كه در هستي وجود داشته خلق  مي   دنيايي كه از ماده شريري. كند  مي
شرير اين خدا و استفاده او از ماده جهت شكل جهان، او را در ديدگان ناستيكها بسيار       

باوري شيطاني و كفرآميزي كه به خداي قدوس و بي همتاي             .  پست نمود داده است   
تصويري كه ايشان   .  كتابمقدس منصوب گشت اصول اعتقادات ايشان را بنها نهاده بود 

موجودي شرير، پدر مرگ  آميز بوده او را به حد كرده بودند بسيار توهين از خدا ترسيم
با داشتن چنين تصوير ذهني از خدا مطمناً بسياري از             .  و خودخواه نزول داده بودند     

خلقت دنيا را    .  كردند  آيات كالم خدا را نيز در جهت اثبات باورهاي خود تفسير مي             
نتيجه عمل مغرورانه اين خدا دانسته، معتقد بودند كه در آخر دنيا او به سزاي اعمالش              

 در ادامه اين باور، بدن شرير محسوب شده و ايشان تشويق به مهار                     .خواهد رسيد 
گشتند، گروهي از ناستيكها نيز با فاني و شرير انگاشتن بدن معتقد بودند               كردن آن مي  

باشد زيرا كه در نهايت محكوم به نابودي            كه هرنوع برخوردي با اين بدن جايز مي         
. گرفته است نشأت  استدانشمعناي  كه به “نوسيز”  از واژه يونانيناستيسيزم كلمه .است

آنها معتقد بودند كه نجات و رهايي مبني بر كسب دانش به خصوصي بوده كه تنها در   
دريافت چنين دانشي آنها را از اسارت . شد اي قرارداده مي گروه اندك و ويژه دسترس

اگر بخاطر بياوريد وقتي پولس رسول در . بخشيد و بندگي دنيا، ماده و جسم رهايي مي
كوه مريخ حقيقت نجات و رستاخيز بدني ايمانداران را به گروهي از فالسفه موعظه                 

فرمايد   نمود، آنها از چنين اعتقادي استقبال چنداني نكردند و كالم مي           
 ادامه در شمارة بعد      ...)17اعمال رسوالن(. كه تعداد اندكي ايمان آوردند
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 صبيان كيستند؟
 

 

  حاشيه رود كارون از روزگاران دور ميزبان پيروان         
مندائيان . شوند  ديني بوده است كه مندائيان ناميده مي  

به ( شوند، صبيان     يا آنگونه كه در خوزستان ناميده مي    

از  دهنده يا صائبين از پيروان يحيي تعميد         ) ضم صاد  
پيشينه اين قوم به پيش از ميالد . پيامبران بني اسرائيلند

را نام  توان نوح گردد و از پيامبرانشان مي مسيح باز مي
اند شجره    آن چنان كه منابع تاريخي ذكر كرده       . برد

روايات  بر طبق . گردد  اين قوم به سام بن نوح برمي        
اين قوم در فلسطين و          

“ مديان”درجايي به نام       
 سال  60اند و   ساكن بوده 

پس از مرگ پيامبراشان،     
يا آنگونه كه خود       يحيي

يهيايهانا به دليل   . نامند  مي
اختالف با كليميان از اين     

 .اند منطقه كوچ كرده

 طفلي      نـزد      مادري
  خفته است، آرام در آخوري

 نديدم شبي به اين زيبايي
 پر   از   فيض   و   شادمـاني

 پدر   مهربانم،   وفا  كرد
كرد عيان ما نجات را، براي اش نقشه  

 يگانه فرزندش را، به جهان فرستاد
داد ما نشان را، به عظيمش محبت  

 شد دستگير دروغين مسيح 
 

هفته گذشته در يكي از مساجد دبي ادعا كرده بود،   مردي كه
است، روز گذشته به اتهام ادعاي واهي و توهين به ” عيسي  مسيح ”

 .مقدسات ديني بازداشت شد

   اينترنتي خبري ازمنابع نقل به زبان خبرمسيحيان فارسي شبكه گزارش  به

شهروندان اين   از شكايات  چندين  دريافت با دبي  پليس
تحويل   و  دستگير  مرد، او را ادعاهاي اين دربارة امارت

 اين پيرامون تحقيقات دبي  دادستان امارت.دادسرا داد
 . متهم مصري تبار را آغاز كرده است

 مقدسات به توهين امارات، مجازات  قانون312ماده طبق
ديني، اعـم از اسـالم، مسيحيت و يهوديت، مجازات 

متهم،  مدافع وكيل گفته  به.خواهد داشت سختي درپي
وي احتماالً بـه يك تـا سه ماه حبس محكوم خواهد 

 اديان سابقه اينگونه ادعاها درباره  تاكنون در دبي.شد
 . نداشته است

 برابر 30ميدانستيدكه آيا
بر  امروز كه جمعيتي
زندگي  زمين سطح كره

ميكنند در زير خاك 
  !اند مدفون شده
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The old man with the sack 
  

'Father Christmas' (or 'Santa Claus') 
has become the human face of 
Christmas. Pictures will be seen 
everywhere of the old man with 
long white beard, red coat, and 
bag of toys. Children are taught 
that he brings them presents the 
night before Christmas (or in some 

countries on December 6th - St. Nicholas' 

Day), and many children up to the 
age of 7 or 8 really believe this is 
true. In most countries, it is said 
that he lives near the North Pole, 
and arrives through the sky on a 

sledge (snow-cart) pulled by reindeer. 
He comes into houses down the 
chimney at midnight and places 
presents for the children in socks 
or bags by their beds or in front of 
the family Christmas tree. In shops 
or at children's parties, someone 
will dress up as Father Christmas 
and give small presents to       
children, or ask them what gifts 
they want  for  Chr is tmas.        
Christmas can be a time of magic 
and excitement for children. 
 

Who was he?  
Father Christmas is based on a 
real person, St. Nicholas, which 
explains his other name 'Santa 
Claus' which comes from the 
Dutch 'Sinterklaas'. Nicholas was a 
Christian leader from Myra (in mod-

ern-day Turkey) in the 4th century AD. 
He was very shy, and wanted to 
give money to poor people without 
them knowing about it. It is said 
that one day, he climbed the roof 
of a house and dropped a purse of 
money down the chimney. It 
landed in the stocking which a girl 
had put to dry by the fire! This may 
explain the belief that Father 
Christmas comes down the     
chimney and places gifts in     
children's stockings.  

The Meaning of Christmas: 
Look Deeper 
 
 

While Christmas is so familiar that we sometimes wonder 
whether  anything fresh and true can be said about it, 

there is a way to explore its   meaning that may seem new 
to us today, yet is in fact quite traditional, dating back to 
the Middle Ages and the ancient Fathers of the Church. 

 

  Modern interpreters often argue about whether 
a given Scripture passage should be       
interpreted literally or symbolically. 

 Medieval writers 
would question the 
“either/or”  approach. 
They thought a 
passage could 
have as many as 
four “right” interpre-
tations, one literal 
and three symbolic. 
These were: (1) the 
historical or literal, 
which is the primary 

sense on which the others all depend; (2) the 
prophetic sense when an Old Testament event 
foreshadows its New Testament fulfillment; (3) 
the moral or spiritual sense, when events & 
characters in a story correspond to elements 
in our own lives; and (4) the eschatological 
sense, when a scene on earth foreshadows 
something of heavenly glory. This symbolism 
is legitimate because it doesn’t detract from 
the historical, literal sense, but builds on and 
expands it. It’s based on the theologically 
sound premise that history too symbolizes, or 
points beyond itself, for God wrote three books, 
not just one: nature & history as well as Scripture. 
The story of history is composed not only of 
“events,” but of words, signs and symbols. 
This is unfamiliar to us only because we have 
lost a sense of depth and exchanged it for a 
flat, one-dimensional, “bottom-line” mentality in 
which everything means only one thing. Let’s 
try to recapture the riches of this lost worldview 
by applying the spiritual sense of the Christ-
mas story to our lives. For that story happens 
not only once, in history, but also many times 
in each individual’s soul. Christ comes to the 
world — but He also comes to each of us. 
Advent happens over and over again. There 
are two ways to connecting the historical and 
the spiritual senses.  

The story of the wise men  
 

 After Jesus was born, wise men came to 
look for Him, from an area which is now in 
either Iran or Saudi Arabia. Although they 
are often called the "Three Kings", the Bible 
does not say how many there were, or that 
they were kings. Three is only a guess 
because they brought with them three gifts.  

Gold, Frankincense and Myrrh 
 They were certainly men of learning - 
probably today we would call them       
philosophers or scientists. They had seen an unusual new star in the 
sky, and knew that it told of the birth of a special king. (The star they saw 
was probably a exploding "supernova" and is known from astronomical records.) 
They followed the direction of the star and eventually found the place 
where Mary, Joseph and Jesus were staying. To bring honor to the child, 
they brought rich gifts: gold, frankincense (a resin which burns with a beauti-
ful smell), and myrrh (plant oil with a very strong sweet smell). These gifts tell 
us in pictures three key things about Jesus:  
 Gold: a gift fit for a King  
 Frankincense: burnt in worship of God  
 Myrrh: a sign of mortal human-ness - it was used to bury the dead. 

The shepherds are frightened 
 

  At that time, sheep  farmers were  seen by  
other people as low and  of  no  value. Yet it 
was  to  these  shepherds  that  the  birth  of  
Jesus  was first  announced  in  an  amazing 
dramatic  way: "That night  there were  some 
men  looking after sheep in the fields  nearby.  
Suddenly  they  saw a  great light. It  was an  
angel, who said, 'Don't be afraid. I have good 
News  for you, and  for  all people. Someone 
great has  been born  today. He is Christ, the 
great King you have been waiting for. He will 
save you  from all that is wrong and evil. You  
will find him dressed in baby clothes, lying on  
a bed of dry grass.'" 
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