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  عشق يعني يك سالم و يك درود
  عشق يعني يك تبلور يك سرود
  عشق يعني قطره و دريا شدن

 

دوستان من، ماه عشاق رسيد و بي مناسبت        
. تعمق كنيـم   بيشتر در اين باره  نيست كه كمي  

و   شـود   نمي  چرا كـه اين موضوع هيچوقت كهنه     
. كـرد   رشـد   آن  در  تا  دارد  جا  هم  باز  شرايطي  هر  در

 مشابهـي،   بطور  تقريباً  رنگها  در  و شكلها در دلها، غالب در محبت و عشق  معموالً

 دوسـت   اما  است،  مشتركي  مظاهر  و  حاالت  و  صفات  داراي  و    شود مي  تجلي

 .  گيرد مي رنگ خدا روح از و دارد را خويش خاص اي جلوه فردي هر در داشتن
 ويـژه   و عطـري  طعم و بعدي از هاي خود، هركدام غريزه افراد برخالف  چون

دوسـت    فـردي،   هر  تعداد  به  كه  گفت  توان  مي  خويش به زندگي نگاه ميكنند،    
ارتباط نيست و گذر فصلـهـا     عشق با شناسنامه بي. داشتن متفاوت است  

و زمـان    سن  وراي  در عشق ورزيدن گذارد، اما و عبور سالها برآن اثر مي 
 ...دستي نيست را روزگار روز بلندش، و خراج زندگي ميكند و برآشيانه

خدا كه زيباييهاي   زيباييهاي  غرق است و جذب  در روح   چنان  داشتن  دوست
و پـر    دوست داشتن آرام و استوار.   بيند  اي ديگر مي   محسوس را به گونه   

 .وقار است و سرشار از نجابت
طول انجامـد    به  دوري  اگر.   است  نوسان  در با دوري و نزديكيدنيوي   عشق 

و اميـد    بيم  با  تنها  كشد و  شود، اگر تمام دوام يابد به ابتذال مي     مي  ضعيف
 امـا .   مـانـد    مـي   نـيـرومـنـد      و  زنده  “ ديـدار و پرهيز”   و  و تزلـزل و اضطراب   

     . دوست داشتن واقعي با اين حاالت ناآشناست
نگاه ميكنيـم،    ما وقتي به شخصيت كامل و الهي عيسي مسيح در اناجيل        

او نه فقط   چرا كه.   ميتوانيم نمونة كاملي از محبت به خدا و بشر را ببينيم          
در حرف بلكه در عمل محبت را زندگي كرد، او شريعت و قوانين الهي              
را در حد كمـال زندگي كرد، او گناهـكاران را محبت مي كرد و آنـها را بـا       

 !او آموخت كه خدا از گناه متنفر است و نه از گناهكار! قدوسيت آشنا
  آيا چنين محبتي را در هيچ جاي ديگر سراغ داريد؟

و همنوع خـود    ايد تا به خدا   آيا تا به حال در زندگي شخصي خود قادر بوده         
 بطور كامل محبت كنيد؟ 

 .عيسي فرمود اگر من را دوست داريد احكام من را اطاعت خواهيد كرد
را در محبت تعميـد    بيائيد از خداوند بطلبيم تا محبت را به ما بياموزد و ما       

بيائيد از نمونة آسماني خـود مطابعت كنيم، عيسي را سر لوحة خـود    .   دهد
عشق را از منبع آن خـدا  !   خدا عشق است و سرچشمة آن.   قرار دهيم 

 .دريافت كنيم
       ده مرا تعميدي نو زمهر و محبت

                           تا شويم شبيه تو كامل زهر جهت
  باشد كه زندگي هر يـك از مـا هر روزه پر از عشق و محـبـت خـداي                  

تا دنياي تـاريـك   .   رفتار و گفتار ما از عشق خدا نشأت بگيرد. حقيقي باشد 
خانـواده هـاي رو       .   و بي مهر ما معني عشق را در زندگي ما ديده، بچشد   

 .الهي بدهد مهر جاي خود را به شور و زيبايي نابودي، روابط سرد و بي به
جاي دارد در همين جا روزهاي پر از بركت و محبتي را براي تك تـك              

من و همكارانم روز عشق را بـه تـمـام شـمـا      .   شما عزيزان آرزو كنيم   
 .                                      عزيزان تبريك ميگوئيم

 2010ُلس آنجلس، فوريه  
 الناتان باغستاني 
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.كمك مالي شامل معافيت مالي خواهد بود.  باشد براي رفاه حال شما عزيزان سرويس كارتهاي اعتباري نيز فراهم مي. هداياي مالي شما باعث طرقي ماهنامة تبديل خواهد بود  

 ...در اين شماره

كه عدم  كليسا در جهان يگانه سازماني است كتابمقدس مطابق
آن    در  عضويت  شايستگي تنها چيزي است كه ما را شايسته

ام  كرده جهانيان اعالم كليسا به خود در من با عضويت. سازد مي
 . كه گناهكار و نيازمندم و قادر به اصالح خود نيستم

 
Steve Brown 

       

  اطاعت از كتابمقدسيعنيمحبت خدا 
  

عيسي او را جواب داد كه اول همة احكام اين است كه بشنو اي اسرائيل خداوند 
 و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان . خداي ما خداي واحد است

 و تمامي خاطر و تمامي قوت خود محبت نما،كه اول از احكام اين است و دوم
 بزرگتر از اين . مثل اول است كه همسايه خود را چون نفس خود محبت نما

 31تا29آيات12انجيل مرقس باب. دو حكمي نيست
 

در   است،  كالم خدا، اطاعت از كتابمقدس  در “محبت” مهم تعبير  يك
. جاي ميدهد  محبت  در  را  خداوند  تمام احكام  جالب  طرز  واقع مسيح به  

 يك  محبت      بلكه  نيست   ظاهري    چيزهاي    كتابمقدس، شامل در محبت  

معتقد راستين نشات گرفته از محبت الهي است كه از روح القدوس  
عطا شد   ما  كه به  روح القدوس  محبت خدا در دلهاي ما به  زيرا كه ...صادر ميگردد  

كالم محبت را اطاعت از كل    خداوند در يك5:5روميان. ريخته شدهاست 
خود را بررسي نموده   داند و آزموني را قرار ميدهد تا كتابمقدس مي 

اين است  آزمون و آن و بفهميم كه آيا در نجات الهي ساكن هستيم؟
كه آيا از كتابمقدس اطاعت مينمائيم؟ زيرا اطاعت از كتابـمـقـدس         
همان محبتي است كه خدا از ما انتظار دارد اطاعت از احكام همـان         
محبت الهي است،كتابمقدس منظور خود را از محبت شرح ميدهـد           

چون مينماييم   كه فرزندان خدا را محبت     از اين ميدانيم    :كه ميخوانيم   در جائي 

 زيرا همين است محبت خدا    .آوريم  و احكام او را به جا مي      . خدا را محبت مي نمائيم    

محبت نمودن .     2:5گران نيست، اول يوحنا    و احـكام او    كه احكام او را نگاه داريم   
كتابمقدس   احكام  است،  دركالمش  الهي  حكمهاي  از  اطاعت  همان  خدا

چيستند؟آيا تنها ده فرمان؟يا تنها عهد عتيق؟يا شايد تنها عهدجديد؟ 
 كه  فهميم  كتابمقدس مي يا شايد قوانين و مقررات آئيني؟ بـا بررسي 

نيست، و نيز قوانين  كتابمقدس تنها يك قسمت از كتابمقدس احكام
و مقرارت آئيني و تشريفات بـه هيچ عنوان نيز احكام كتابمقـدسـي       

منظور از احكام و شريعت الهي تمام قسمتهاي كتابمـقـدس           .   نيستند
كتابمقدس را شامل  كلمه از كلمه به يعني تمام آيات آن است، و آن

ما بايستي در هر قسمت از كتابمقدس به دنبال يافتن معـنـاي    .   ميشود
بـررسـي       در  روحاني باشيم و از آنها اطاعت نمائيم، همه  ما  بايستي       

در   را  آنـهـا    و  هاي خداوند بـراي مـا چيست   كتابمقدس بنگريم حكم  
زيرا همين است محبت خدا كه احكام او را          :زندگي روحاني خود بگنجانيم   

اطاعت از دستورات   محبت  ،3:5نگاه داريم و احكام او گران نيست، اول يوحنا     
و آيات كتابمقدس است، محبت تنها ايـن ادعا نيست كه من خدا يا 

كه اطاعت   عمل  در  همنوعانم را دوست دارم، بلكه اين سخن بايستي  
از احكام و شريعت هاي روحاني الهي است مشخص و ثابت گردد، 

 هـر   در  بايسـتـي      مـا    است،  محبت اجرا و اطـاعت از شريعتـهاي الهـي      

قسمت از كتابمقدس بـه دنبال يـافتن معـناي روحاني براي اطـاعـت       
قرار داده  احكامش  خداوند آزمون رستگاري را در اطاعت از.باشيم
كتابمقدس   كه  است  ناميده محبتي همان را الهي از قوانين و اطاعت  است

. داريم  نگاه  را  او  احكام  شناسيم،اگر  مي  او را  كه  از اين ميدانيم  :ميكند  صحبت  آن  از

شناسم و احكام او را نگاه ندارد،دروغگوست و در وي راستـي    گويد او را مي  كه  كسي
است   شده  كامل  وي  در  الواقع محبت خدا  كالم او را نگاه دارد في  كه  كسي  كنل. نيست

در نتيجه اطاعت از .   5-2:3، رساله اول يوحناكه در وي هستيم دانيم و از اين مي 
دارد كه   همراه العاده خوبي را به كتابمقدسي و الهي نتايج فوق  احكام

 .نمايانگر يك زندگي موفق روحاني است كه از نتايج محبت است
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آيا شما فردي هستيد كه  
 ترس بر شما حاكم است؟

  

 تصميم بگيريد كه آيا قرار گرفتن در       
يك ارتباط متعهد، مد نظر شما هست       

توانـد    راههايي كه مي   يكي از .   يا خير 
شما را تقويت   هاي متعهد شدن مهارت

كـنـيـد     كند اين است كه با هم توافـق    
كه براي مـدت زمـانـي بـه صـورت              

 .انحصاري با هم ارتباط برقرار كنيد
هـاي    همچنين جنبه.   زندگي و آرزوهايي كه در سر مي پرورانيد با هم صحبت كنيد           در مورد اهداف  

 انجام اين كار موقعيتهـاي .   دروني خود را براي طرف مقابل آشكار نماييد   باطني و شخصيت   روحي و 

راه قطعي نهايي   بايد بگويم كه يك.   آورد  نابي براي تجربه ي اعتماد، صميميمت و نزديكي فراهم مي        
اي رسيديدكه احساس كرديد بايدآنرا انجام دهيد، مي بايست در     مرحله  نيز وجود دارد كه اگرشما به     

تشخيص اين مطلب كه قرار گرفتن در يك رابطه تعهدآميز اين . انجام آن براي هميشه استمرار ورزيد
هاي منحصر بفردتان را آشكار ساخته و تبديل به بـهـتـريـن              تا كلية ويژگي   دهد  فرصت را به شما مي    

 كنند  زوجهايي كه در يك ارتباط سالم قرارميگيرند يكديگر را تشويق مي     .   توانيد  مي كسي شويد كه  
موفق مكرراً شـريـك    افراد.   قدرت عملكرد و توانايي بالقوه باال براي جامعه باشند  با  افرادي  به تا تبديل 

. دهـنـد    او اعتبار و امتياز مي آورد، تشويق كرده و به  هايي كه بدست مي زندگي خود را براي موفقيت 
نوعي تشويش  آزاديهاي فردي و دست دادن هويت همانطوركه مشاهده كرديد ترس از تعهد بخاطر از

كه ترس از دست دادن استقالل  ها آنقدر زياد است مشترك داشته در زندگي. واهي و غيرواقعي است
 درنظر گرفتن با اما مسلماً اين امر درابتدا مستلزم پذيرش ريسك بااليي است. بازد مي درمقابل آن رنگ

آورده ايد  تـا    كه بدست  شويد كه مزايايي  مي  به آنها اشاره شد، پس از چندي متوجه  باال  در  كه  مراحلي
  .هايي است كه به شما وارد شده” زيان“ از  چه حد بيشتر 

 
 

شيطان .  گيرند   گناه و مرض هر دو از يكجا سرچشمه مي          
خواست خدا اين است كه       .  نويسنده گناه و مرض است      

خواهد ما از گناه آزاد باشيم به همانسان          همانقدر كه او مي   
همانقدركه ما از محكوميت گناه     .  هم از مرض آزاد شويم    

در .  ايم، همانقدر هم از ترس مرض آزاد شويم           آزاد شده 
مسيح شخصاً  :  خوانيم   مي 24 آية   2رسالة اول پطرس فصل     

بارگناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صليب برد تا ما هم نسبت به گناه بميريم و براي نيكي مطلق    
 .ايد زيست كنيم، زيرا به سبب زخمهاي اوست كه شما شفا يافته

 مرض و گناه ديگر متعلق به خانوادة خدا نيستند و آنها نبايد بر ما كه عضوي از خانوادة خدا هستيم                        
كه ايمان    مسئله مرض و گناه در نجات مسيح براي همة آنهايي             .  ديگر قدرت و تسلط داشته باشند       

مسيح درد، مرض،  كه خدا بوسيلة كنيم را كامالً درك مي ما اين حقيقت وقتي. است اند حل شده  آورده
فقر، لعنت و گناه را بر مسيح گذاشت، آنموقع است كه بر تمام اين مشكالت با پيروزي در زندگي                       

اين واقعيت در زندگي شما به حقيقت نخواهد پيوست تا آن روزي كه شما قلباً اين را            . خواهيم زيست 
كالم خدا با خدا يكي است، يعني غيرممكن است كه كالم            .  قبول كرده و دائماً  آن را اعتراف كنيد         

كالم خدا بود كه آفرينش را       .  كند تا آن عملي شود       خدا كالم خود را حفظ مي      .  خدا از بين برود    
اين كالم او است كه ما را با او يكي           .  گردد  بوجود آورد و خدا از طريق آن، در قلبهاي ما ساكن مي            

 العاده  فوق  فرصت  يك  اين.  شويم  مي  يكي  ما با خدا    خلقت  از طريق اين. ما كالم در ما دركالم و. كند  مي

شويم از طريق كالم و روح او، همچنين با قدرت او نيز               وقتي ما با خدا متحد مي     .  اي را به ما مي دهد     
قوت او براي ما است حيات او براي ما است، سالمتي و             .  شويم  ما با نيكي او يكي مي     .  شويم  يكي مي 

 .1آية14انجيل يوحنا فصل... دهم من صلح خود را به شما مي: خداوند عيسي فرمود. صلح او براي ما است
 

 قدرت اعتراف ايمان
 

كنيم قدرت شيطان در زندگي ما شكسته           شويم و آنرا اعتراف مي        هر بار كه با كالم خدا متحد مي        
وقتي مسيح اين نجات ابدي را براي ما مهيا ساخت؛             .  اعتراف ما اعتراف به نجات ما است        .  شود  مي

در دست راست خداي پدر نشست، اين به آن معناست كه نجات او يك                  )  25 آية   9رسالة عبرانيان فصل     (
دعاها و اعترافهاي ما بايد با نجات خداوند مطابقت داشته باشد، در غير اين صورت      . نجات كامل است 

كنيم،  عنوان مثال در دعاهاي خود از خدا طلب شفا مي وقتي به. كنيم ايماني با كالم او رفتار مي ما با بي
كنيم،   وقتي طلب بركات مي   .  24 آية   2رسالة اول پطرس فصل     ايم،    از ديد خدا ما قبالً از زخمهاي او شفا يافته      

 .3آية 1رسالة افسسيان فصلمند ساخته است،  او ما را قبالً از تمام بركات در قلمرو آسماني بهره
مند ساخته، پس چرا ما با گريه و دعا از او اينها را                    اگر او ما را شفا داده و از تمام بركات الهي بهره            

طلبيم؟ آيا بهتر نيست كه با كالم او توافق كنيم و در عوض از او تشكر كرده و به آن كالم                                مي
اگر كالم او دركتاب اشعياء     .  اعتراف، ايمان خود را عمل كنيم؟ ما مي بايستي با كالم او يكي شويم               

مشكلي كه اكثر   .  ايم  پس ما شفا يافته   .  ما از زخمهاي اوست كه شفا يافتيم       :  گويد   مي 5 آية   53فصل  
بايستي مطابق كالم خدا      فكر ما مي  .  كنند  ايمانداران دارند اين است كه مطابق افكار انساني فكر مي           

وقتي ما تولد دوباره پيدا كرديم، روح ما تجديد شده ولي فكرمان همان فكر گذشته قبل                . تجديد شود 
: فرمايد  مي  2 آية   12براي همين دليل است كه كالم خدا در رسالة روميان فصل              .  از ايمانمان است  

وسيلة تجديد افكار، وجود شما تغيير شكل يابد تا بتوانيد ارادة خدا               همشكل اين جهان نشويد بلكه به       
همچنين در رسالة تيطس      .را تشخيص بدهيد و آنچه را كه مفيد و پسنديده و كامل است، بشناسيد                 

خاطر كارهاي نيكويي كه ما كرديم نبود،         اما اين نجات به   .  او ما را نجات داد    :  فرمايد   مي 5 آية   3فصل
القدس به ما تولّد تازه و حيات          بلكه به سبب رحمت او و از راه شستشويي بود كه به وسيلة آن، روح                

و در رسالة  . دل و ذهن شما بايد كامالً نو شود: فرمايد مي 23 آية 4در رسالة افسسيان فصل. تازه بخشيد 
انساني كه  -ايد  اي شروع نموده    زندگي را به صورت انسان تازه      ...  :  فرمايد  مي10 آية 3كولسيان فصل 

 .تا رفته رفته به شناخت كامل خدا برسد -آيد اي در مي پيوسته در شباهت خالق خود به شكل تازه
 

ايمانداري كه افكارش با    .  آيد   اين تجديد افكار تنها به وسيلة مطالعه و تعمق در كالم خدا بدست مي              
خدا را شكر كه مسيح مرض من را برخودش برداشت، خداوندا از تو   : گويد كالم خدا تجديد شده مي 

اين اعتراف نشانگر اعتقاد و اطمينان به       .  ام  سپاسگزارم كه به وسيله زخم بدن مسيح من شفا پيدا كرده           
ايم، كالم خدا در من  كنيم چرا كه با كالم خدا يكي شده ما اين را اعتراف مي. كالم خداي زنده است 

. بايد به كالم توجه كنيم يا به بدن خود           يا ما مي  .  و من در كالم، حتي اگر بدن ما هنوز در درد باشد             
 . موقعيت بدن ما عوض شدني است، حال اينكه كالم خدا تا ابد عوض نخواهد شد
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 اراده و خواست خدا 
  كتابمقدسكتابمقدس  اعداد دراعداد در

  24عدد 
لباسهاي . دهد    قوم نجات يافته خدا را در آسمان، هم از عهد عتيق و هم از عهد جديد نشان مي

هاي طالي آنها نماد فاتح بود نشان   باشد و تاج سفيدشان نماد تطهير شدنشان با خون مسيح مي
 ).10 ـ 8 : 5، 4 : 4(باشد كه غلبه يافته اند  مي

 

   144000عدد 
نشاندهنده  شده مردم مهر) 4 : 7 (10×10×10×12×12. باشد خدا مي قوم كامليت مطلق و كمال عدد

عدد كامل يهوديان و غيريهودياني مي باشدكه خدا براي نجات در طول تاريخ انبيا انتخـاب كـرد 
 ).27 : 21، مكاشفه 4 : 23ارميا (يك نفر هم فراموش نخواهد شد ). 26 ـ 25 : 11روميان (
 

  1000عدد 
باشد،   سال مي10×10×10شودكه همان  سال بسته مي1000شيطان براي. باشد عدد كمال مطلق مي

). 7 و 3 ـ 1 : 20(دهد كه خـدا مقرر كرد نفوذ شيطان را برزمين كم كند  دوره كاملي را نشـان مي
شود،  شود و درست قبل از آمدن ثانويه مسيح آزاد مي چون شيطان در آمدن اوليه مسيح بسته مي

  .باشد  سال نماد كل دوره عهد جديد از آمدن اوليه تا آمدن ثـانويه مسيح مي1000

 براي خريد كتابمقدس به زبان فارسي

.  با ما  تماس حاصل نمائيد  
1525 – 522) 818                (8000 - 681) 949 (  

 اتفاقي عجيب در روند تاريخ
 

 دوحادثه به فاصلة صدسال از يكديگر اتفاق افتاده است . خوريم، اعجاب آور و بهت آفرين گاه به مواردي برمي درميان حوادث تاريخي
 اما وجوه تشابه ميان اين دو حادثه آنقدر زياد است كه گويي كسي تمامي اين موارد اتفاقي و تصادفي را از قبل برنامه ريزي و هماهنگ

 اخيراً برخي كارشناسان بين. اند دو تن از روساي جمهور امريكا آبراهام لينكلن و جان اف كندي موضوع اين شگفتي شده.  كرده است
  زندگي و مرگ دو رئيس جمهور اسبق امريكا يعني آبراهام لينكلن و جان اف كندي وجوه تشابه فراواني پيدا كرده و بر آن

 نگاه كنيد؛. ايي را برانگيخته است اند كه شگفتي هر خواننده  انگشت گذاشته
ريـاسـت     بـه   1860لينكلن در سـال .   1946 به كنگره راه يافت و جان اف كندي در سال1846آبراهام لينكلن در سال   

هـر  .   انـد   داشتـه   هر دو رئيس جمهور به خصوص بر حقوق مدني تاكيد.   1960جمهوري انتخاب شد و كندي درسال 
كشته شـدنـد     روزجمعه  جمهور  هر دو رئيس.   دادند  دو رئيس جمهور پس از ورود به كاخ سفيد فرزندي را از دست    

. كندي، لينكـلـن    داشت و منشي  منشي لينكلن، كندي نام.   كه به سرشان اصابت كرد  ايي  و هر دو هم به ضرب گلوله    
جـانسـون     انـدرو   داشتند؛  هر دو به دست فردي از اهالي جنوب امريكا كشته شدند و هر دوهم جانشيني بنام جانسون         

، 1908سـال   در  كندي نشسـت،    به دنيا آمده بود و ليندون جانسون كه بر جاي1808كه جانشين لينكلن شد، در سال    
پـايـان     كنـدي   زندگي   بود ولي هاروي اوسوالد كه به1839ويلكس بوث كه لينكلن را به قتل رساند، متولد سال  جان

بـه    تـئـاتـري     در  لينكلـن .   حرف تشكيل شده بود15، هر دو قاتل اسمي سه بخشي داشتند و هر اسم از 1939داد متولد 
كشـتـه     نام فورد به قتل رسيد و كندي در اتومبيلي به نام لينكلن، ساخته شده دركارخانه فورد، لينكلن در يك تئاتـر      

فـرار    از  پـس   كندي از انباري هدف قرار گرفت و قـاتـلـش   .   كرد  شد و قاتلش پس از فرار، خود را در انباري مخفي      
و باالخره اينكه ليـنـكـلـن     .   بوث و اوسوالد هر دو پيش از آغاز محاكمه شان به قتل رسيدند.   در يك تئاتر پنهان شد 

 يك هفته پيش از مرگ خود در شهر مونرو در مريلند به سر ميبرد و كندي اوقات خود را با 
 . هنرپيشه يي به نام مريلين مونرو ميگذراند
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  معاد و رستاخيز در دين يهود چگونه است؟****
 

 طبق اعتقاد يهوديت، روح انسان بالفاصله پس از مرگ و تدفين در دادگاه الهي براساس اعمالش مورد قضاوت واقع شده و براساس آن تعيين تكليف 
آخرت تا روز قيامت  گيرد كه از آرامش و نعماتي شبيه به جهان كه دنيايي است شبيه آخرت قرارمي) عوالم هنشاموت(اگر فرد صالح باشد در جهان ارواح . گردد مي

از   كه پس از پايان دوران كيفر و مجازات، براساس اعمال نيـكـش  .   گردد  گردد ولي اگر فرد خطاكار باشد تنبيه و جريمه او از همان هنگام شروع مي           مند مي   بهره
گردندنـد كـه       احياء مي)   بجز گروه خاصي از خطاكاران  ( كه در روز رستاخيز، بسياري از افراد.   گردد تا زمان احياي مردگان و رستاخيز نعمات جهان ارواح بهره مند مي 

 .گردند گرددند ولي بقيه از جهان آخرت كه شامل دو مرحله است برخوردار مي گروهي مستوجب مجازات جاودانه مي
يابـد     جسم انسان نيز تعالي يافته و جنبه روحاني و معنوي ميج  مرحله اول زندگي مادي است شبيه به زندگي آدم و حوا قبل از خطا در باغ عدن و سپس به تدري           

  و مرحله دوم جهان آخرت كـه كامالً معنوي و روحاني و)همانند جسم الياس نبي كه طبق اعتقاد يهود زنده و بدون نياز به گذر از معبر مرگ به جهان آخرت رسيده است(
  .گردد بهره بردن و پيوستن به نور اليزال الهي است شروع مي

   كنترل مخاطبان
 

شود نه براي كسي كه سخنراني        سخنراني براي استفاده مخاطبان انجام مي. مخاطبان را كنترل كنيد  
شما بايد بتوانيد مفهوم عكس العملهاي مخاطبان را بفهميد و واكنش مناسبي براي              .  كند  را ارائه مي  

در صورت امكان زودتر از موعد مقرر به سالن سخنراني برسيد تا حالتهاي روحي            . آنها اتخاذ كنيد 
توانيد با بررسي واكنش  شما مي. سعي كنيد به سخنراني قبلي گوش دهيد .مخاطبان را ارزيابي كنيد

عالئم عدم توجه مخاطبان را       .  مخاطبان به سخنراني قبلي، حالت روحي آنها را ارزيابي كنيد               
حالت كسالت و خواب آلودگي، خميازه       .  بشناسيد و در طول سخنراني به آنها توجه داشته باشيد           

زياد، ترك كردن سالن، نگاه كردن زياد به ساعت، نجوا كردن زياد مخاطبان، ضربات آهسته و                   
با آوردن  .  اجازه بدهيد مخاطبان بدانند كه شما از احساسات آنها آگاه هستيد                ...  تكراري پا و   

ها گهگاه فضاي      مثالهاي ملموس،كاربردي و روزمره، ضرب المثلها، خاطرات جذاب و لطيفه              
هاي متناسب با     لطيفه.  سخنراني را تلطيف كنيد تا سخنراني شما كسالت آور و خسته كننده نباشد              

اين لطيفه ها حتماً بايد كوتاه و در ارتباط مستقيم با مطلب             .  مطالب را در جاهاي مناسب قرار دهيد      
از بيان لطيفه   .  تواند در مواقع زيادي موجب سوء برداشت شود         استفاده از لطيفه و شوخي مي     .  باشند

... هايي با موضوعات مربوط به نژاد، اقليت هاي مهاجر، مذهب، مادرزن، مادرشوهر، نقص عضو و               
 .با پرسيدن سوالهايي با فواصل منظم، همه مخاطبان را درگير سخنراني كنيد. خودداري كنيد

به مخاطبان بگوييد كه قصد داريد چند مطلب براي آنها بيان كنيد و سخنراني چه وقت به پايان                       
و حاال قبل از    ”و يا   ”حاال سومين نكته از چهار نكته      “براي اين كار از عباراتي مثل        .  خواهد رسيد 

 . ”كنم پاسخ دادن به سوالهاي شما مطالب را در چند جمله خالصه مي
 

 خالصه مطالب و نتيجه گيري
خالصه سخنراني بايد همه مطالب     .سخنراني خود را با يك خالصه خوب و قوي به پايان برسانيد               

اگر به  .  و ايده هاي مهم را در برگيرد تا در انتها مخاطبان بتوانند از سخنراني نتيجه گيري كنند                     
توانيد مطمئن باشيد كه قبل از         شويد، مي   مخاطبان اطالع دهيد كه به پايان سخنراني نزديك مي           

سخنراني را با يك    .  خالصه كردن نكات اصلي سخنراني، همه حواس مخاطبان متوجه شما است            
اساس نتيجه گيري را به طور قاطع و بر واقعيات و مطالبي قرار دهيد               .  نتيجه گيري قاطع پايان دهيد    

در بخش نتيجه گيري سخنراني از صحبت كردن با لحن              .  ايد  كه در طول سخنراني ارائه كرده       
تمام تالش خود را بكار ببريد تا صحيح و بدون اشتباه سخن بگوييد،             .  تعصب آميز خودداري كنيد   

سعي كنيد نظرات شخصي    .  مطالب واقعياتي را ارائه دهيد كه كامالً در مورد آنها تحقيق كرده ايد             
قبل از نتيجه گيري، جلوي وسايل بصري كه استفاده                  .  خود را در مورد سخنراني مطرح نكنيد         

نهايي   هاي با اعتماد به نفس بايستيد و جمله. خوبي شما را ببينند كنيد برويد تا مخاطبان بتوانند به مي
 .را محكم و مقتدرانه بيان كنيد

 4 2010 فوريه      52شمارة  سال پنجم        
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.شدن آنها ميشود استخوانها و شكسته ضعيف شدن باعث در نهايت شود كه جدا شدن كلسيم از استخوانها فسفر در خون ميتواند باعث ميدانستيد كه افزايش ميزان آيا  

يك ليوان آب  پيشخدمت. شد و پشت ميزي نشست اي وارد بستني فروشي پسر بچه
 پسر.  سنت50: اي چند است؟ پاسخ داد ميوه يك بستني: پرسيد پسر بچه. آورد برايش
 ساده چند يك بستني: كرد و پرسيد جيبش برد و شروع به شمردن دستش را در     بچه

 خالي بودند و پيشخدمت با     است؟ در همين حال، تعدادي از مشتريان در انتظار ميز
 لطفأ يك: هايش را شمرد وگفت پسردوباره سكه!  سنت35:        عصبانيت پاسخ داد

 پس پسرك نيز. كار خود رفت دنبال پيشخدمت بستني را آورد و به! بستني ساده               
 بازگشت پيشخدمت وقتي. صندوق پرداخت و رفت         از خوردن بستني پول را به

  5 سنتي و 5سكه 2آنجا دركنار ظرف خالي بستني، .         از آنچه ديد شوكه شد
 ! گذاشته شده بود براي انعام پيشخدمت سنتي1             سكه 
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 خوانندة گرامي آيا موضوعي در زندگي شما وجود دارد كه احتياج به دعاي خصوص داريد؟
 .باشند  تيم دعاي ما در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما مي

 

 .  كنيد تا ما با شما متحد شويم  از شما خواهشمنديم مطالب دعاي خود را به ما ارسال
 ) 949 (681 - 8000و  ) 818 (522 - 1525:  تلفن 

 

Email:Tabdil@iranforchrist.com    
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 ال            
 عنوان نام يك خداي غير اسراييلي به كار گرفته شده و يا اصالً به ندرت به“ ال”كه در عهدعتيق،   الوهيت است، با وجود اين بايدگفت   اين نام، نام عمومي    

 هاي روايتي اين نام خدا هيچ وقت در بخش. “آن قدرتمند” اي حامل قدرت است، خورد ايده   كه همراه با اين نام به چشم مي مفهومي.        به كار نرفته است
  خدايي بود كه ند كه اين نام، نام اصلي  اين نظريه را ارايه كرده  برخي. شود  خورد، و تنها به ندرت در قطعات شعري مشاهده مي         عهد عتيق به چشم نمي

 .  با ورود فلسفه چند خدايي، اين مفهوم اوليه و ناب رو به زوال گذاشت كردند، ولي         باستانيان پرستش مي
 تاريخ اديان،  اشارات به الوهيت در دوران اولية  بشريت بدل شده بود، به طوركلي  نام خدا به بخشي از ميراث زباني اگر چه مقولة عمومي” :نويسد         هنري مي 

  براي خدايان يا الوهيت غالباً بر اساس ماهيت ويژه عناوين عمومي. توان مشاهده نمود   مجرد از خدا را مي البته حداقل و به شكل فني مفهومي:       امري متداول نبود
 دين سامي نيز تاييدكنندة  آورد، جاييكه  گرفت بلكه سخن از الوهيتي متعال نيز به ميان مي   مورد استفاده قرار مي ال، نه تنها به شكل عمومي.       ماوراء طبيعي آنهاست
  و زنده آن را بكار كند، بلكه براي توصيف خداي  ابراهيم، و ذريت او نيز درمفهومي حقيقي   سامي استفاده مي در مفهوم عمومي” الوهيت“ عهد عتيق نه تنها از ال براي اشاره به .     وجود معابد خدايان بود

 184: 2هنري، مكاشفه و اقتدار خدا، . ه.  كارل ف.( “ .كردند   برترين خدا در معبد خدايان نبود، بلكه تنها و يگانه خدايي كه آنان براساس مكاشفة خود او، او را پرستش مي براي آنان با معني/ ال. برد       مي
 . است“ اولين در رتبه”يا “ قدرت “ اي منشق شده است كه به معناي   نام ال دشوار است، اما ظاهرا از ريشه با وجود اين كه ريشه شناسي     

    خود نامالوهيم       
 الوهيم در كتاب مقدس به منزلة خالق، حاكم مطلق، و  .  براي خدا بكار رفته است1:1در حقيقت اين اولين ناميست كه در پيدايش .  بار در عهد عتيق براي اشاره به خدا بكار رفته است2570        نام الوهيم

 ت كه موجوديت و هاي كنعاني براي الوهيت هستند، اما در كتاب مقدس، الوهيم،  منحصرا خدايي يگانه اس با وجودي كه اين امر حقيقت دارد كه الوهيم و ال نام. شد        منشاء همه چيز متصور مي
 ) 185هنري، . (و تمامي كليت الوهيت را به خود محدود ساخته است          نيروهاي تمامي خدايان را در خود متمركز كرده

 ...ادامه در شمارة بعد                                                                                                                                                                                                                                                        
   

 نهضت كريزماتيك 
آغاز  مسيحيت قرن بيستم در روحاني در يك جنبش قالب در كه حركتهايي ترين از درخور توجه  يكي

پنطيكاستي  كليساهاست، نهضت سريعترين سير تصاعدي رشد درميان گرديد و امروزه داراي و احياء
 القدس روح عظيم ريزش حيات تجديد و ادامه خود را كه حركت سيرتطور اين و تاريخچه بررسي. است

اي  نوشته درحوصله كه بسيار مفصل است داند خود مبحثي مي) 2اعمال باب  (رسوالن بركليسا در دوران
نقاط  مسيرتاريخ كليسا داراي كش و قوسهاي خود در از آنجاييكه هر حركتي با تمام. نيست اينترنتي

باشد بايد اين نهضت پنطيكاستي را نيز از اين مقوله مستثني ندانست و به دقت بـه  قوت و ضعف مي
وقتي به اين جنبش . الهيات و حتي عملكرد عيني آن پرداخت و نقـاط قوت و ضعف آن را برشمرد

كنيم بسيار دشوار است كه امروزه آن را تحت لواي يك حركت واحد و همگني تعريف  اشاره مي
ور شده است  اين موج جديد كه از قرن بيستم شعله حداقل اگر تنها به(كنيم كه در همه تاريخ صد و اندي ساله آن 

تر  مشخص خود راكمي تعريف لذا بايددامنه. اعمال شود و شكل ظهوركرده يك درهمه جا به) بپردازيم
العاده  هاي فوق طبيعي و خارق اين جنبش و يا نهضت درون كليسايي كه با آيات و نشانه. بيان كنيم

هاي اعتقادي خود را در درون سطور عهدجديد و تجربه ايمانداران اوليه  كند ريشه خود را ابراز مي
در ضمن بايد اين نكته را اضافه . نمايد يابد و حتي الهيات و اخالقياتي نيز بر اين پـايه تعريف مي مي

كتابمقدس  يك آموزشگاه كه از كردكه منظور از پنطيكاستي چيست؟ آيا منظورهمان حركتي است
كريزماتيك ايمانداران خيابان آزوسا در  كانزاس شروع شد و بعدها در رويدادهاي درتوپكاي ايالت

لس آنجلس عموميت يافت؟ يـا منظورمـان كليساي پروتستان پنطيكاستي بعنوان يك فرقه كليسايي 
است كه برجسته ترين معرف اين فرقه كليساهاي جماعت رباني در تمام جهان است؟ يـا منظورمان 

كليساي  كليساي اسقفي و نيز كريزماتيك درميان سايركليساهاي پروتستان از جمله كليساها و جنبش
هاست؟ بايد توجه داشت كه حتي در ميان فرقه كليسايي پنطيكاستي نيز تعاريف و ) بابتيست(تعميدي 

رويكردهاي الهياتي متفاوت وجود دارد بطوري كه عده اي خود را پيرو نظريه كالسيك و يا سنتي 
القدس به  زبانهاي روح تعاريف الهياتي خاص خود و تاكيدات برتكلم به دانند با تمام پنطيكاستي مي

اي ديگر به عنوان موج سوم بطور گسترده تر  عنوان اولين نشانه پري از روح القدس حال آنـكه عده
كاتوليك  و ارتدكس غير پروتستان ازجمله هاي مسيحيت درميان ساير شاخه ها حتي در ميان همه فرقه

دانند  القدس نمي روح پري نشانه تنها و اولين روح را بعنوان زبانهاي شوندكه لزوماً تكلم به نيزديده مي
و ظهور ساير عطاياي روحاني را نيز از جمله نبوت، عطاي شفا، اخراج ارواح و حتي پرستش تحت 
الهام روح و بسياري از زمينه هاي ديگري را كه عمل پوينده و فوق طبيعي و قدرتمند روح را بتوان 

 اين گروه بر خالف گروه اول پري از. در آن ديد را نيز از نشانه هاي پري از روح القدس مي دانند
و   آن را در همان فرايند توبه  و ايمان الزمه بينند و  اي ثانويه جدا از توبه نمي عنوان عطيه روح را به

شباهتها  ذكر تيتر وار اين پديده و تفاوتها و به توان حتي درهر صورت در اين مقاله نمي. شمارند  ايماندار مي
است كه  كه بسيارحائز اهميت است اين اي پرداخت اما نكته و تاريخچه و نكات الهياتي درميان اين نهضت

هاي مسيحيت  العاده روح را ميتوان در ميان پيروان همه شاخه ظهورات عمل پوينده و فراگير و گاهاً خارق
اي از ايمانداران و حتي واعظين كه خود متعلق به  البته بايد اين نكته را حتماً اشاره كرد كـه حتي عده. ديد

را درقرن  خطرناك برخي از آنها بدعتهايي حتي اند و ها سپرده ها و تفريط اند راه به افراط بوده چنين نهضتي
بعنوان مثال ويليام برانهام در قرن بيستم باعث زنده شده دوباره بدعت موداليستي كه در قرون اوليه كليسا (اند  بيستم به راه انداخته

كامالً مردود درخصوص  با تعاليمي خارج شد وبسياري را نيزگمراه نمود وكليسايي مسيحي ديني راست محكوم شده بودگرديد و ازحوزه
فرقه  رو عقايدبدعتي اين دنباله كه كه متاسفانه در ايران نيز افرادي گذاشت تعميد را پايه آخر و حتي زمانهاي آدم وحوا و وقايع گناه  تثليث،

شايسته است كه ايمانداران كليساهاي پنطيكاستي با ) كنند غير راست ديني هستند خود را بعنوان كليساي ايران معرفي مي
كه خالي از رويكردي برتري جويانه است بـه ايمان مسيحي و خصوصاً ايمانداران  ديدي بازتر و با نگرشي

هاي مسيحي باالخص كليساهاي سنتي از جمله كاتوليك و ارتدكس بنگرند و ظهورات  پر شور ساير فرقه
و باالتر  فضيلت نبينند و حتي برخورداري از آن را نشانه خويش كريزماتيك ايمان مسيحي را تنها مختص به

در الهيات  كريزماتيكي خود از چنين تعليم كه كليساها ومسيحياني درضمن. نبينند خويش مسيحي بودن ايمان
اي  و استانداردهاي فرقه واسطه بايد و نبايدها خود برخوردار نيستند نيز تنها به كليسايي) پراكسيس(و عملكرد 

چنين  كه از قضاوتهاي عجوالنه درمورد مسيحياني به مردود و نادرست نپندارند و دست ها را خودسايرپديده
كه در سيطره  را به سخره نگيرند خويشتن را در رابطه با پذيرش تجاربي اي برخوردارند نزنند و آنان تجربه

 تجارب چنين كه پذيرببينند زيرا هيچ بعيد نيست مييابدگشوده و انعطاف تحقق) ارتدكسي(راست ديني مسيحي
 كه در اين فيلم زير در   كريزماتيكي روزي در زندگي روحاني آنها تحقق يابد همانگونه

 داده روي واتيكان وكامالً تاييدشده ازسوي موجه حركتي بعنوان كاتوليك ايمانداران با رابطه
 كيوان.  تاريخي را تا به آخر ببينيد كوتاه فيلم حتماً اين.  است
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 اُمگا -آلفا 
 

 )2(آلفا امگا  ---اي الف و ياء
 ستايم، نام او را نام او را پرستم، مي مي

 سرايم نام او را نام او را ازدل وجان مي
 )2(هوشيعانا بر لبانم، هوشيعانا، هوشيعانا 

 )2(اي الف وياء، آلفا امگا 
 

 درپريشاني وتنگي، درغم و هر رنج و سختي
 رهانَد از بديها، چون بخوانم نام عيسي مي

 )2(هوشيعانا بر لبانم، هوشيعانا، هوشيعانا 
 )2(اي الف وياء، آلفا امگا 

 

 حمد و تسبيحت بخوانم، با تمام قلب وايمان
 هوشيعانا برلبانم، با تمام ِ روح  و با جان

 )2(هوشيعانا بر لبانم، هوشيعانا، هوشيعانا 
 )2(اي الف وياء، آلفا امگا 

 )ايران(س .                                                                        عليرضا
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نشان ميدهد كه در مورد استثناء،       )  9:  19متي(“  زن خود را بغير علت زنا طالق دهد و ديگري را نكاح كند              ”عبارت    
. اما بايد توجه داشته باشيم كه فقط شريك بي گناه، حق ازدواج دوباره دارد                  .  طالق و ازدواج دوباره جايز ميباشد       

اگرچه در متن ذكر نشده، ولي اجازه ازدواج بعد از طالق، رحمت خداوند در مورد كسي است كه بر عليه او گناهي                         
شايد تحت شرايط خاصي، به طرف گناهكار اجازة ازدواج       . صورت گرفته، نه كسي كه مرتكب گناه جنسي شده است 

 .اي براي شخص خاطي قائل نيست مجدد داده شود، اما اين متن چنين اجازه
دانند، و آن، زماني است كه يك غير ايماندار             را استثناء ديگري جهت ازدواج دوباره مي          15:  7 برخي، اول قرنتيان    

اي به ازدواج دوباره ندارد، ولي اعالم مينمايد كه يك             اگرچه متن مورد نظر اشاره    .  دهد  همسر ايماندارش را طالق مي    
كنند كه خشونت و      ها ادعا مي    بعضي.  ايماندار، به زندگي با همسر غيرايماندارش كه قصد ترك او را دارد، مقيد نيست             

درست است  ).  حتي با وجوديكه در كتاب مقدس ذكر نشده است        (دليل موجهي براي طالق است      )  همسر يا بچه  (آزار  
 .كه اين مورد، علت خوب و موجهي به نظر ميرسد ولي عاقالنه نيست كه آنرا كالم مقدسي جلوه كنيم

گاهي اوقات كثرت بحث پيرامون شروط و استثنائات طالق باعث ميشود كه حقيقتي مهم ناديده گرفته شود؛ و آن                        
حتي در صورت وقوع زنا، يك زوج . اينكه زناكاري ـ به هر شكلي كه باشد ـ ميتواند فقط مجوزطالق باشد، نه لزوم آن

خداوند ما را بيش از اينها بخشيده        .  توانند به واسطة فيض مسيح بخشش را بياموزند و زندگيشان را باز سازي كنند                 مي
با اين حال، اين ). 32: 4افسسيان (مطمئناً ما نيز قادر خواهيم بود با پيروي از الگوي او، حتي گناه زنا را نيز ببخشيم . است

در چنين حالتي ميتوان       .  امكان وجود دارد كه طرف خاطي بدون جبران اعمالش، به گناه جنسي خود ادامه دهد                      
، و آشتي و    )16:  2  مالكي(كتابمقدس كامال آشكار نموده كه خداوند از طالق نفرت دارد            .     را بكار گرفت   9:  19متي

داند كه طالق،     با اين وجود، خداوند مي    ).  32:  4؛ افسسيان   4:  11لوقا  (هاي زندگي ايمانداران باشند       بخشش بايد نشانه  
ايمانداري كه طالق گرفته و يا ازدواج مجدد داشته است، نبايد احساس كند              .  حتي در ميان فرزندانش رخ خواهد داد      

.  نباشد 9:  19كه محبت خداوند نسبت به او كاهش يافته است، حتي اگر طالق و ازدواج او تحت پوشش استثناهاي متي      
 .كند تا نيكويي عظيمش را به كمال رساند هاي گناه آلود مسيحيان استفاده مي خداوند حتي از نافرماني

 نظركتابمقدس                                                                                           
 طالق                                          دربارة 

 حقايقي دربارة نوشابه رژيمي
 

چرا نوشابه رژيمي ننوشيم؟ شايد بعد از خواندن ايـن             
عطش خـود     فرونشاندن  مقاله وقتي دنبال نوشيدني براي    

فقط به اين دليل كه نـوشـابـه           ! هستيد، بيشتر فكر كنيد   
كمتـر    يا  كالري  5  احتماالً.   كند كه چاق نمي اين معني نيست كم كالري است به  رژيمي

هاي شيريـن    نوشابه  مصرف  دهد  نشان مي  تحقيقات  موجود باشد اما  آن  استفاده  در هربار 
را بيشتـر    شيرين حتي اگر به شكل مصنوعي شيرين شده باشند، تمايل به مصرف مواد 

 .مثالً مصرف غالت با شير، نان، دسر و هر چيز شيرين و يا پركالري ديگر. كند مي
بـراي     كالري وجود دارد، اين به هيچ وجـه   15اگر در نظر بگيريم در هر قاشق شكر         

كـه    نوشيدن فراوان اين نوع نوشابه ها مقدار شيرينـي       .رژيم الغري شما خوب نيست    
ارزش   نوشابه رژيمي صددرصد فـاقـد    .   برد  براي سالمتي الزم هست را نيز از بين مي   

بـدن    كـه   غذايي است و بايد بدانيد مصرف اينهمه مايعات بي فايده جاي مواد مغـذي    
اين مهم است كه در كنار رژيم تان مواد مورد نـيـاز    .   كند  شما نياز دارد را اشغال مي     

خوريد اشـكـالـي        اگر روزي يك قوطي نوشابه رژيمي مي.  بدن را نيز دريافت كنيد 
اكسيـدان    آنتي  كه  چايي  و  آب  مثل  بدن  الزم  هاي  نوشيدني  شما  يعني  بيشتر از آن  اما  نداره

يك ماده   اين.   است آسپارتام ماند مي باقي كه  چيزي.نخواهيدكرد زيادي دارند، جذب 
رژيمي استفاده   هاي  نوشابه  كردن  براي شيرين  كه  كالري است  كم  شيميايي مصنوعي و  

در   تـحـقـيـقـات       بـعـضـي     و  است  شكر  از  تر شيرين يكصد و هشتاد بار آسپارتام.شود  مي
تـومـور     بـا   حيوانات بخصوص جوندگان نشان داده است كه مصرف بيشتر شيـريـنـي            

سـر    سرگيـجـه،    مانند  جانبي  جهاني اما عوارض مجامع .است مغزي و لنفاوي در ارتباط 
 6 .درد، اسهال، از دست دادن حافظه و تغييرات روحي را نيز گزارش داده است
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  بى خبرى، خوش خبرى

No news is Best news 
 

  شتر ديدى، نديدى 
You see nothing, You hear nothing  

 

  عجله كار شيطان است 
Haste is from the Devil  

 

  كاچى به از هيچى 
Somthing is better than nothing  

 

  گذشته ها گذشته 
Let bygones be bygones  

 

 مستى و راستى 
There is truth in wine 

 

 نوكه اومد به بازار كهنه شد دل آزار 
Out with the old, in with the new 

 

  هر فرازى را نشيبى است 
High places have their precipices  

 

  هركه ترسيد مرد، هركه نترسيد برد 
Nothing venture, nothing have  

 

 همه كاره و هيچكاره 
Jack of all trades and master of none  

 

  ارزان خرى، انبان خرى 
Don't buy everything that is cheap  

 

 آشپز كه دوتا شدآش يا شور ميشه يا بي نمك 
Too many cooks spoil the broth 

 

 انگار آسمون به زمين افتاده 
It is not as if the sky is falling  

 

 اندكى جمال به از بسيارى مال 
Beauty opens locked doors 

 

 آدم عجول كار را دوباره ميكنه 
Hasty work, Double work 

 

 آدم دانا به نشتر نزند مشت 
A wise man avoids edged tools 

 

 آدم زنده زندگى مى خواد 
Live and let live 

 

 آدم ترسو هزار بار مى ميره 
Cowards die Many times Before Their Death 

 

   سعيدخان چنـد روز بـعد از ورودش بـه تهران، بـه مــالقـات          
سفرش فراهم  براي كه وزير رفت تا از تهسيالتي دوستش نخست

انتقال خانواده  او بعدي مشكل. نموده بود، تشكر و قدرداني نمايد
 هاي شهري خانه كه كرد توصيه ربكا به. تهران بود به اش از همدان

 اما ربكا حاضر نشد. تهران بيايد   و ييالقي را هر دو بفروشند و به
به پيشنهاد شوهرش در مورد فروش منازل و رفتن به تهران عمل 

سرانجام بدون آنـكه خانـه ها را بفروشد راضي شد بـه نزد . كند
سالها بعد كه به همدان مراجعت نمودند، ارزش   .   شوهرش برود 

كه مكاني   ييالقي  مخصوصاً منزل. تصميم عاقالنه ربكا معلوم شد 
 .مناسب براي رفع خستگي و استراحت در زمان بازنشستگي بود

   ايل قشقائي يكي از بزرگترين قبايل چادر نشين ايران به شمار 
ميباشد كه در قرن سيزدهم   آنها منسوب به قشقا تركستان.  ميرود

. ايران آمدند  ميالدي بوسيلة هالكوخان، نوة چنگيزخان مغول به    
رئيس قبيلـة  . اند آنها هنوز زبان تركي اجداد خود را از ياد نبرده 

 شمار و صدها تعداد رمه ها بي. قشقائي شخصي بود بنام ايلخاني
 درحدود بهار فصل. دارند شتر و االغ و قاطر گوسفند و گاو و هزار

پنجهزار نفر با گله ها و رمـه هاي فراوان بطرف شمال در منطقه     
اصفهان كوچ ميكنند و فصل پائيز شاهد مراجعت اين ايل عظيم 

ايلخاني رئيس مطلق . بسوي مراتـع سرسبز و خرم جنوب ميباشد
 خورشيدي از 1287پائيز .  و فرمانرواي خود مختار اين قبيله بود 

در نواحي   كه ايلخاني زن كه براي معالجه شد تقاضا  دكترسعيدخان
 نفر 9دسته مسافران از    .   اصفهان خيمه زده بود به آن سوي برود       

در كتاب  چون( بود كه ترتيب سفر را داده خانمي -تشكيل شده بود
اصلي اسم اين خانم ذكر نشده است و ما هم مجبوريم در مطالعه خود تا اصفـهـان              

با برادر )   او را همراهي كنيم بنابراين وي را به اسم مستعار فاطمه سلطان مينماييـم   
زاده اش، يك زن با دختر دوازده ساله او، يكي كلفت، دونوكر 

مسافرت بوسيلة سه گردونه انجام ميشـد    .   و دكتر با خدمتكارش   
شده بود  هاي چوبي بدو قسمت مجزا كه يك واگن بوسيلة تخته

از يك  بود عبارت زنها قسمت بار و بنه. آنرا ميكشيدند و دو اسب
دست رختخواب بـزرگ، يـك سفره پـر از نـان، و يك بغـچـه    

 .مخصوص پر از خرده ريزهاي زنانه
  ساعت ده صبح در هواي صاف و آفتابي از دروازه شهر خارج 

 اولين. گرفتند  شده و جاده خاكي را بقصد منزل ايلخاني درپيش
شهر هجوم  اين به فراواني زائران. كامل آنها در شهر قم بود توقف
 كثيري عده و خود اموات سپردن خاك به براي بعضي .بودند آورده

مسافرخانه ها و قهوه خانه ها مملو از زائرين .   هم به قصد زيارت  
 .   براي فاطمه سلطان و همراهانش جائي پيدا نميشد. بود

 ها نيز حتي پشت بام مهمانخانه
به هرحال، بـا    .   اشغال شده بود  

كوشش فراوان  توانستند بـاغ      
را در  كوچكي را بيابند و شب

پس از صـرف  .   آنجا بسر برند  
 شام فاطمه سلطـان در حاليكه

گـرفـتـه و       تفنـگي در دسـت  
مشغول پــاسـداري بـود، بـه          

داد كه بخوابند    دستور  ديگران
در دهـكده بعـدي    . ) البته دستوري كه اجرايش براي پشه كوره ها مشكل بود     ( 

سلطان يكي   فاطمه.  گستاخ بود تنبل و اسبها، مردي مأمور تعويض 
دو، سيلي به صورتش نواخت، سپس دستور داد تا وي را تازيانه            

ها يا آنانيكه مأمور تهيه و تعويـض    چي  كالسكه  كه  هر موقع .   زنند
اسبهاي چاپاري بودند در كار خود كوتاهي و غفلت ميورزيدند           

شخصاً رسيدگي   سلطان  و يا احياناً ايجاد ناراحتي ميكردند، فاطمه 
باالخره شهر تـاريخي اصفهان و پل بـا  .   و آنها را مجازات ميكرد  

 .شكوه اهللا ورديخان با سي و سه طاق آن در نظر نمايان شد
گرديد،   مأيوس  كبير  عباس  شاه  پايتخت  سعيدخان ابتدا از دورنماي   

اماكن   ساير  و  شكوه  با  و  مجلل  رسيد و مساجد  ميدان شاه به اما وقتي 
 نمود، يأس مشاهده است، گواه عظمت ايران باستان كه تاريخي را

ضمن ديدن . گرديد سرور سرشار از شعف و مبدل به اميد و قلبش
آثار باستاني، به جلفا محله ارمني نشين رفت تا تعدادي انجيل و           

سعيدخان پس از مالقات با سواران ايلخانـي        .   جزوات تهيه نمايد  
را بدون   راه  بقيه  در اصفهان كه مرداني بلند قد و چهارشانه بودند،  

شب عازم   يازده  ساعت.   پيمود  همراهي فاطمه سلطان و مالزمانش  
. سرد بود بسيار پائيزي هواي. شاه نشين، اقامتگاه رئيس قبيله شدند

چادرنشين   قبيله  آتش  هاي شعله نورضعيف هموار، دشت سوي  درآن
پاسي از نيمه شب گذشته بود .   آنها را بطرف خود دعوت ميكرد     

برپاشده بود  علف اي پرآب و كه در دامنه تپه كه به خيمه چوپانان 
هـر چند آتـش  .   رسيدند و در آنجا اندكي به استراحت پرداختند 

زيادي برايشان درست كردند، با وجود اين دكتر از شدت سرما           
راه خود  به كرده زين را سپيده صبح مجدداً اسبها. نتوانست بخوابد 

عبورميكردند،   آرام  و  ساكت  دهات  ميان  از  كه درحيني. دادند  ادامه
را مجبور   و آنها نموده سواران قشقائي در بين مردم وحشت ايجاد 

چرا فراهم   و چون بدون را ميكردندكه خوراك خود و عليق اسبها 
چادرهاي سياه .   ناگهان چادرهاي ايل قشقائي نمايان شدند    .   كنند

مورد استقبال   سعيدخان.   وسيع  با يك خيمه نسبتاً بزرگ در دشتي 
ايلخاني كـه مردي بلندقد و زيبا اندام و خوش مشرب بود قـرار            

ساله اش   سه  خانم و پسر  بي بي -بيمارانش گرفت فوري دكتر را به 
وجذاب  زيبا زناني دو هر خواهرانش خانم و بي بي. كرد  ناصرمعرفي

دوش  دليرانه آنها. زنان عشاير رسم چادرپوشيدن را ندارند.  بودند
استراحت   كوتاهي  مدت  بعداز  سعيدخان  . ميكنند  كار  مردان  دوش  به

در ميان خيمه اختصاصي، هدايائي كه براي ايلخاني و همسـرش           
در بين ايـن هدايا يك جلد كتاب انجيل بـه  .   برده بود به آنها داد  

 كه كار در ميان ساكنان خيمه ايلخاني، سيدي بود. چشم ميخورد
 .داشت رابعهده قبيله رئيس خانواده طبابت

 احـاديـث    و  هرگزشخصي مانند او كه متبحر در علوم      سعيدخان

طبـع شاعـري و وارد در كـار طبابـت و آشنا بـا          داراي  و  اسـالمي
ايـن شخـص   .   فلسفه و منطق و حتي زبـان عربي بـاشد نديده بود         

ابتداء از اينكه كار وي را بي نتيجه دانسته و بدنبال دكتري ديگر      
 .فرستاده بودند، رنجيده خاطر شد

. او رفت  بديدن  سعيدخان.   كم كم باب آشنائي آن دوگشوده شد      
روز بعد كـه سيد بـه ديدن دكتر آمد وي را در خيمه اختصاصي     

او نوع بيماري و طريقه معالجـه    .   مشغول مداواي چند بيمار يافت    
مريضان را بـراي سيد شرح مي داد از آن پس دستيار سعيدخـان          

برايش مشكـل بـود بفهمد كـه چطـور دكتر سعيـدخـان          .   گرديد
حاضر است بعضي از كارهاي طبابت و معالجه بيـماران را بـه او            

كند كه    سعيدخان بـه او گفت دستور مسيح را اجرا مـي        .   بياموزد
 .ايد و مفت هم بدهيد مفت يافته: فرموده است
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 جاده
 

و زيـر لب، دعـايي را هـم   يك بنده خدايي، كـنار اقيانوس قدم ميزد
طاليى  و ساحل نگاهى به آسمان آبى و درياى الجوردين. زمزمه ميكرد

ميشود تنها آرزوى مرا بر آورده كنى؟ ناگاه، ! خدايا -: انداخت و گفت
هياهوى  سياه، آ سمان را پـوشاند و رعد و بـرقى در گرفت و در ابرى

آرزويى  چه :ميگفت رسيد كه اعلى بگوش عرش رعد و برق، صدايى از
ترسان  بلند كرد و من؟ مرد، سرش را به آسمان محبوب دارى اى بنده
كاليفرنيا  بين اى جاده خواهم از تو مى! كريم اى خداى -: و لرزان گفت

!! و هاوايي بسازى تا هر وقت دلم خواست در اين جاده رانندگى كنم
 تـو را بـخاطر من ! بندة  من اى  -: ندا  آمد  كـه متعال   خداى  از جانب

و مى توانم خواهش تـرا بر آورده  ات بسيار دوست ميدارم وفادارى
است؟ هيچ  تـو  چقدر دشوار  تقاضاى انجام  كنم،  امـا،  هيچ  ميدانى 

كنم؟ هيچ ميدانى چقدر  بايد ته اقيانوس آرام را آسفالت  ميدانى كه
توانم  مى را همه اينها  و  فوالد بايد مصرف شود؟ من  سيمان  آهن  و

مرد، مدتى به فكر  توانى آرزوى ديگرى بكنى؟ آيا نمى انجام بدهم، اما
! آورم سر درنمى كار زنان از من! من اى خداى -: گفت فرو رفت، آنگاه

 چيست؟ شان درونى احساس و گريند مى  زنان چرا بفهمانى كه ميشودبمن
 كرد؟ را خوشحال توان زنان مى چگونه من يادبدهى كه به اصالً ميشود

 آن !  بنده من  اى  :جانب باريتعالى آمد كه  از صدايي 
 چهارباندى؟ يا باشد باندى دو اى، خواسته اى را كه جاده
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كنم گناهكار   خداوندا، من اعتراف مي
ايمان دارم كه عيسي مسيح . هستم

 بخاطرگناهان من بر روي صليب، جان

خود را فدا نمود و بوسيلة رستاخيز از 
 مردگان و غلبه بر مرگ، مرا در حضور 

من اكنون او را بعنوان . تو عادل ساخت
 آمين . پذيرم دهنده در قلب خود مي نجات

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري 

 از مناطق فارسي زبان در آمريكا 
 

 كار  با درخواست اشتراك و آگهي
 و خدمات خود، ما را در حفظ

 . ماهنامة تبديل ياري نماييد
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 موفقيت در زندگي زناشويي
 ميس  ديويد: نويسنده
 ميكائليان . ط: مترجم

  42امور جنسي             فصل ششم، 

 8 2010 فوريه      52شمارة  سال پنجم        

 انساني گنهكارم، عيسي نجاتم ده
            در وادي هالكم، عيسي نجاتم ده

 

 تنها ترا دارم تنها ترا خوانم، 
               آزادم گردان وپاكي را يادم ده

 

 ام تو نيكويي خداوند، ترا چشيده
 ام رحمتت را هرروزه، پدرجان ديده

 

 هردفعه كردم خطا بخشيدي مرا،
 كوتاهي از من و آقايي از شما 

 

 از هرنامي نامت، برتراست اي عيسي
 نامت بردوعالم، سروراست اي عيسي

 

 خود را كردي فدا با عشقي بي همتا
   دوستت دارم عيسي: از ته دل گويم

 آقايي از شما

 س. عليرضا

 چنانچه مايل هستيد، ميتوانيد نسخة چاپي كتابمقدس                    
.  فارسي را در وب سايت زير مطالعه فرمائيد                     

                      www.SimaMasih.com 

 . نقش اصلي مرد در رابطة جنسي اين است كه فعال ميباشد.  اكنون در مورد تفاوتها بحث ميكنيم
 الاقل ميتوان گفت كه . نقش زن عبارتست از نشان دادن عكس العمل.  يعني ابتكار در دست او است

 زن هم ميتواند. البته مقصود اين نيست كه زن داراي نقشي كامالً منفي ميباشد. در بيشتر موارد چنين است
 شوهرش ابتكار كه در هدف او اين است موارد هم در بعضي از مراحل ابتكار عمل نشان دهد ولي حتي در اين

 تا در شوهر تمايل فعاالنه وجود. العمل مساعد نشان ميدهد در واقع زن حالت انفعالي دارد و عكس. ايجاد نمايد
 .خود را انجام دهد العمل زن وجود نخواهد داشت و زن نميتواند وظيفة زنانة نداشته باشد هيچ موردي براي عكس

 كه كه رابطة جنسي براي مرد بسيار ساده و مستقيم است زيرا وي از تمايل شديدي اين نكته را هم بايد اضافه نمائيم
 كه او را  چون مرد داراي نقش فعال ميباشد حركاتي انجام ميدهد. طرف هدف روشني ميكشاند پيروي ميكند او را به

 تحريك در تأثير زيادي است ممكن معاشقه جو و محيط. تر است تر و پراكنده پيچيده ولي احساسات زنان. نمايد مي اقناع
 او بايد كوشش نمايد كه با حركات شوهرش هماهنگ گـردد تا همراه اقـناع تـمايالت شوهرش . جنسي زن داشته باشد

 براي زن مدت . شوهر است العمل تر از عكس اغلب موارد، عكس العمل زن آهسته ضمناً، در. تمايالت وي نيز اقناع شود
 بيشتري الزم است تا براي نزديكي آمادگي پيدا كند و بـه همين دليل الزم است شوهر وقت بيشتري بـراي معاشقة قبل از 

 دليل همين زن ديرتر به نقطة اوج لذت جنسي يا اورگاسم ميرسد به. نمايد          تا زن كامالً تحريك شود صرف نزديكي
 همراه او يا قبل از او به كنترل نمايد تا زن                                               شوهر بايد حوصله داشته باشد و حركت خود را

 بعداز رسيدن به نقطة اوج لذت جنسي هم، زن مدت بيشتري وقت الزم.                                                  نقطة اوج برسد
                                                  دارد تا تمدد اعصاب و آرامش پيدا كند و به همين دليل اگر شوهرش فوراً او را ترك 

 باقي شوهر بايد دركنار همسر خود. ناراحت خواهد شد خيلي                                                نمايد و به خواب برود زن
 توضيحات را كه اگر زن و شوهر اين. را پيدا كنند الزم                                              بماند تا زماني كه هر دو آرامش

                                                دربارة احساسات طرفين ذكر كرديم هميشه در نظر داشته باشند، در آن موقع ميتوانند
                                                        در اين مورد تجربه كسب نمايند كه چگونه بايد از بدن يكديگر استفاده كنند

 مثالً طـرز قرار گـرفتن بـدن در موقع .                                                           تا منتهاي لذت را از يكديگر ببرند
 براي مجامعت يـا نزديكـي يـك راه .                                                            نزديكي در درجه دوم قرار دارد

 فقـط بايد يك هدف را در .                                                            مشخص يا قانوني و قطعي وجود ندارد
 وسيله طرفين به كه احتياج جنسي داشته باشيم و آن اين است                                                             نظر

 اگردراجراي . گردد محو برطرف بهترين                                                             ابزار محبت متقابل به
 كه  وجود نخواهدداشت ديگر احتياجي                                                             اين هدف بكوشند

  هدف بكوشند ديـگر كه بـر اثر اجراي اين                                                              اگـر در

 شوند وبراي   فراري يكديگر از سرماخوردگي                                                                                                                                                                                                           
 اند  نشده اقناع ازدواج در كه اميالي ارضاء                                                                

 .باشند ديگري راههاي درجستجوي                                                                
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و   كردند  عيار را عليه حكومت روم سازماندهي          تمام  قيامي
اورشليم و ساير مناطق يهوديه را يكسره از كنترل روميها                

اين قيام چنان جدي بود كه حكومت روم            .  خارج ساختند 
سپاه روم بعد از مدتها        .  مجبور به اعزام سپاهي عظيم شد        

، آن را با خاك يكسان        ، به شهر رخنه كرده      محاصرة اورشليم 
گويند كه ژنرال تيتوس دستور اكيد داده بود تا              مي.  كردند

رغم اين دستور،     معبد بزرگ اورشليم تخريب نشود؛ اما علي       
از آنجا كه مبارزين يهود معبد را تبديل به آخرين سنگر                 
. دفاعي خود كرده بودند، سپاهيان ناگزير از ويراني آن شدند         

طول   پس از اين دورانِ پرتالطم شورشها كه چند دهه به               
انجاميد، يهوديان حاكميت مذهبي خود را بر يهوديه از دست    
دادند، و از سكونت در اورشليم منع شدند و معبد بزرگ                

،   اورشليم ديگر بنا نشد تا اينكه مسلمين در قرن هفتم ميالدي           
 .، مسجداالقصي را بنا كردند در همان محل

 

  اشكال كار اين مدعيان 
  كار تمام اين مدعيان، چه آنان كه دست به قيام و مبارزة                

گزيدند، يك   گوشه عزلت مي    زدند و چه آنان كه قهرآميز مي 
طبق كتب مقدسة يهود، برقراري مجدد      .    اشكال عمده داشت  

سلطنت خاندان داود و استقالل سياسي اين ملت، فقط يك             
جنبة مهم ديگري از كار او،       .  جنبه از كار مسيح موعود بود      

برقراري عدالت و استقرار عصري بود كه در آن ملت يهود             
در اين  .  بايست در سعادت فردي و اجتماعي زندگي كنند         مي

 ) سال پيش از ميالد     700(، چند پيشگويي از اشعياي نبي          خصوص
در باب يازدهم كتاب اشعيا، در      .    كنيم  را براي نمونه ذكر مي    

اشاره به اين عدالت و صلح و صفاي اين عصر طاليي چنين              
] ، پدر داود نبي     يعني از نسل يسي   [نهالي از تنه يسي     «  : نبوت شده 

، و روح     هايش خواهد شكفت    اي از ريشه    ، شاخه   بيرون آمده 
خداوند بر او قرار خواهد گرفت، يعني روح حكمت و فهم و  

عدالت داوري خواهد     مسكينان را به  ...  روح مشورت و قوت   
... راستي حكم خواهد نمود     جهت مظلومانِ زمين به     كرد، و به  

گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد            
، و طفل كوچك آنها  خوابيد و گوساله و شير و پرواري با هم

و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد ... را خواهد راند 
، دست خود را بر خانة افعي         كرد و طفل از شير بازداشته شده      

و در تمامي كوه مقدسِ من ضرر و فسادي        ...  خواهد گذاشت 
 نيز رسالت مسيحاي موعود چنين 61در باب» ...نخواهند كرد

روح خداوند بر من است زيرا خداوند مرا          «   :  پيشگويي شده 
مسح كرده است تا مسكينان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا             

دالن را التيام بخشم و اسيران را به رستگاري و                    شكسته
و جميع ماتميان را تسلي       ...    محبوسان را به آزادي ندا كنم       

يكي ديگر از كارهاي مسيحاي موعود، شفاي               » .بخشم
 .بيماران خواهد بود

 ...ادامه در شمارة بعد                                  
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 كه بود؟  عيسي
 

 

 اعتقاد يهوديان در مورد مقام مسيحاي موعود
، بنيانگذار تنها دين      يي از موسي    در نظر يهوديان كه چنان ميراث غني       

ها و      ، يافته بودند، و امانتدار نوشته             توحيدي جهان تا آن زمان        
در رديف انبيا قرار    » مسيح موعود «هاي انبياي خود بودند،        پيشگويي

، مسيحا وجودي خواهد بود برخوردار از ذات          به باور آنان  .    گرفت  نمي
هاي انبيا، او كسي بوده       دانستند كه طبق نوشته     آنان مي .    و طبيعتي الهي  

،   كه در كنار خدا، حتي در امر خلقت عالم هستي نيز دخيل بوده                    
از قديم بنياد   «   :  ها در مورد او گفته شده        چنانكه در يكي از اين نوشته      

شوند   آنها فاني مي  .    زمين را نهادي و آسمانها عمل دستهاي تو است           
براي آنان مسيحا قرار نبود       ).  26-25 :102  مزمور(» ... ليكن تو باقي هستي    

آمد تا رسالت تمام انبيا را، از ابراهيم           مسيحا مي .  از انبيا باشد  »   يكي«
كمال   گرفته تا آخرينشان يعني مالكي، جامه عمل بپوشاند، آنها را به             

برساند، و به دوران نبوت خاتمه ببخشد، چرا كه سلطنت او را پاياني                 
 .  اسرائيل چنين بود مقام و مرتبت مسيحاي موعود نزد بني. نخواهد بود

َلحم،   در چنين تب و التهابي بود كه عيسي از مريم باكره در بيت                    
 .اي كوچك در سرزمين فلسطين زاده شد دهكده

 

   پادشاهي با قوانيني ديگرگون
 

. ترين آنها   در نظر بعضي، عيسي يكي از انبيا بود، يكي از برجسته                 
بعضي ديگر او را معلم برجستة اخالق و منادي محبت و بخشش                    

 .نامند مي»  مسيح«اي ديگر، او را  و عده. دانند مي
در اين بخش خواهيم كوشيد شرح دهيم كه عيسي مسيح براي چه                  

پنداشتند؟   كه مي   را  او  همزمانش  يهوديان  بود؟ چه رسالتش كرد؟ آمد؛ چه 
عيسي در نظر آنان چه مقامي داشت؟ اگر او دين و شريعتي جديد                   
نياورد، پس رسالتش چه بود؟ آيا او فقط آمد تا مردم را به محبت پند                 
و اندرز دهد؟ اگر چنين بود، اصالً آيا الزم بود كه بيايد؟ چرا او را                    

طور كلي اين خواهد بود كه زندگي         لقب دادند؟ هدف ما به    »   مسيح«
اش بررسي كنيم و      و تعاليم و معجزات عيسي را در چارچوب تاريخي         

 ؟ داده است ، تعاليم و كار او چه معنايي مي ببينيم در اين چارچوب
خواهيم همچون يك خبرنگار، به سرزمين          عبارت روشنتر، ما مي      به 

گزارشي » مسيح« ملقب به فلسطين برويم، و از زندگي عيساي ناصري، 
، به    براي اين كار بايد به دو هزار سال پيش باز گرديم  .  مستند تهيه كنيم 

و اينك گزارش    .  شرايط تاريخي و فرهنگي و مذهبي آن روزگار           
اش،    بود، يا به تلفظ درست عبري          » عيسي«نام او       !  خبرنگار ما  

كوچك   چون در شهر    خواندند مي» ناصري  عيساي«او را   .  »يشوعه«
 لقب» مسيح«  را  پيروانش او   و شاگردان و   .  ناصره بزرگ شده بود     

.   خدا براي رسالتي خاص    »   شدة  مبعوث«يا  »   شده  مسح«يعني    دادند،
در تب و التهاب يهوديان براي ظهور مسيحاي موعود و رهايي ايشان از 

، مدعيان بسياري براي مقام       هاي استعمارگر يونان و روم      ستم حكومت 
 .مسيحايي قد علم كردند

 

 »مسيحايي«ظهور مدعيان مقام 
 

همانطور كه قبالً گفيتم، در چنين شرايطي كه براي يهوديان ديندار                
و گروههاي متعددي براي تحقق بخشيدن  قابل قبول و درك نبود، افراد

طور   در اينجا به  .  هاي الهي و رهايي ملت خود كمر همت بستند    به وعده 
 .بسيار مختصر به چند مورد از اينها اشاره خواهيم كرد

  
 آميز  قيامي موفقيت

 پيش 168نخستين اقدام جدي عليه حكومتهاي غاصبِ بيگانه، در سال     
او عليـه  .   نام متاتياس آغاز شد دست يك كاهن سالخورده به از ميالد، به 

هاي سوريه سر به شورش گـذارد و           فشارهاي مذهبي حكومت سلوكيه   
سرزمين اسرائيل   سياسي موفق شد استقالل خونين، مبارزات پس از مدتي 

دادند،   جانشينان وي حاكميت مستقل يهوديان را ادامه.  دست آورد را به 
 دامـن   هـا، دسـت بـه         اما ديري نپاييدكه براي مبارزه با تهديدات يوناني       

 به  وابسته  گرديدند حكومتي به  تبديل  تدريج  به  و   شدند، روم  حكومت 

آرمان رشدي: نويسنده  

پيش ازميالدمسيح برچيده   خاندان متاتياس چنددهه حكومت.  روم   به
 .روم درآمد  شد و سرزمين فلسطين رسماً جزومستعمرات امپراطوري

 

  هاي چريكي فعاليت
» مسيح موعود «، اميد يهوديان به اينكه        با شكست خاندان متاتياس    

اما يهوديان ديندار    .  از اين خاندان ظهور كند، نقش بر آب شد             
حكومت روم همواره در حفظ سلطة         .  دست از تالش برنداشتند     

ايشان نه به    .  مطلق خود بر فلسطين و يهوديان دچار مشكل بود             
نهادند، و نه حاضر بودند مانند          استيالي سياسي روميها گردن مي      

عالوه براين، پرداخت  . را بپرستند يونانيها و ساير ملل، خدايان روميها 
از اينرو،  .  شماردند  ماليات و خراج به روميها را كفر به خدا مي              

، قيامي عليه روم بر پا         اي نبود كه گروههاي چريكي يهودي        دوره
» مسيح موعود «بسياري از رهبران اين شورشها، خود را            .  نكنند

كردند كه از سوي خدا براي رهايي يهوديان از ستم                 معرفي مي 
بيگانگان و برقراري كامل حاكميت الهي بر كليه شئون زندگي               

ريزي و نابودي      اما قيام آنان جز خون      .  اند  يهوديان فرستاده شده   
هنگام محاكمه و     ، مردي كه به   »  باراباس«.    همراه نداشت   چيزي به 

جاي او از زندان آزاد شد، عضو يكي از همين             محكوميت عيسي به  
گروههاي چريكي بود كه به جرم ايجاد شورش عليه روميها در                

اي شده    برد، شورشي كه منجر به كشته شدنِ عده           سر مي   زندان به 
 .  ها آمده است شرح آزادي باراباس در انجيل. بود

 

 گروههاي تارك دنيا
 

، گروههاي    ، برخي از يهوديان متدين      هاي خونين   در كنار اين قيام    
ها،  مذهبي كوچكي تشكيل دادند و با ايجاد مراكزي شبيه به صومعه

از فساد و هياهوي سياسي جامعه دوري گزيدند و زندگي خود را              
نظير (وقف تزكيه نفس و مطالعه كتب مقدسه و عبادت نمودند                

اميد اين گروهها اين بود كه از طريق          ).    فرقه معتزله در دين اسالم     
مسيح «اي، خدا اليقشان بشمارد و              چنين زندگي پارسامنشانه    

برخي از محققين معتقدند كه      .  را از ميان ايشان برانگيزد     » موعود
يحياي تعميددهنده به يكي از اين گروههاي معتزله وابسته بوده               

، در نزديكي درياي مرده، در بيابانهاي             1947در سال     .     است
كشف »   ُقمران«طور تصادفي در غارهاي        ، طومارهايي به    فلسطين

اين .  باشند  شد كه حاكي از وجود چندين گروه معتزلة يهودي مي           
 .طومارها به طومارهاي درياي مرده يا ُقمران شهرت دارند

 

 هاي خونين و ويراني اورشليم قيام
 “مسيحايي“ ميالدي، عدة ديگري از مدعيان مقام66 در حدود سال 

 .محبت سوء زن ندارد
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 معرفي كليساهاي استان قزوين 
 كليساي رفيع 

اين كليسا در دوره . اي به همين نام، در شهر قزوين قرار دارد  كليساي رفيع در حياط مدرسه
پهلوي اول، در اين محوطه كـه از ديرباز مجموعه آموزشي و عبادتي ارمنيان ايـن شهر بـود، 

كليسا داراي بنايي آجري با طرحي مبتني بر محورهاي چليپايي است و فضاي اصلي . ساخت
ضلع  غربي است و در –فضا، شرقي محور اين. شكل مستطيل و داراي چهار ستون است آن به

در دو طرف . شود شرقي آن، محراب كليسا قرار دارد كه با چند پله از هال نمازخانه جدا مي
فضاي زير  كه به شود كليسا، دري ديده مي ضلع غربي در. كوچك قرار دارد محراب، دو اتاق

 دايره و  شكل نيم ورودي كليسا به. اين فضا طرحي هشت گوش دارد. يابد برج ناقوس راه مي
 . اند در ضلع جنوبي است و به قرينه، در ضلع شمالي، فضايي شبيه به آن ساخته

 

 ) برج ناقوس(كليساي كانتور 
در جنگ جهاني دوم در زمان اشغال ايران به دست “ برج ناقوس”كليساي كانتور معروف به 

كليساها داراي طرحي  كوچك مانند ساير اين كليساي. روسها در شهرستان قزوين ساخته شد
ورودي كليـسا در ضلع غربي آن قـرار دارد و . چليپايي است و محراب آن رو به شرق است

پس از ورودي، پيش فضاي هال . شامل فضاي ورودي يا سقف شيب دار و در ورودي است
هال شامل . خورد مي چشم متر به يازده حدود كليسا با ارتفاع كه باالي آن برج ناقوس قراردارد

فضاي محراب . شكل قرار دارد دو فضاي مستطيل و در دو طرف آن نمازخانه و محراب است
فضـاي نمازخانه داراي گنبد و . به شكل نيم دايره است و برفراز آن گنبدي قرار گرفته است

 هاي تزييني در نماي خارجي اين كليسا، ستون. فضاهاي جانبي آن داراي پوشش تخت است
 . شود ديده مي

 

 كليساي سنندج 
نشين است  مسيحي اي كه محله“ آقازمان”خيابان نمكي و درمحله قديمي اين بنا درضلع غربي

توسط دولت عثماني  دوم، هنگاميكه ارامنه عباس شاه حكومت صفويه در زمان اواخر. قراردارد
ساخت  به ايران تبعيد شدند، گروهي از آنها در شهر سنندج ساكن و احتماالً درهمان زمان به

شيوه ساخت و نـوع معماري كليساي سنندج تحت تـأثير معماري سبك . كليسا اقدام نمودند
اصفهاني است و تلفيقي از نماسازي سبك بـومي مانند طاق نـما و ستون نماي آجري در آن 

خطوط . آجركاري شده است تركي صورت سه به فوقاني فرم مشعل در بخش كه به كار رفته به
ها  كاشي كليسا دسته ناقوس درگل. كليساست ساختمان تاكيدبر ارتفاع درنماي بيروني عمودي

لوتوس  گل داراي نقش كه سر در ورودي هاي سنگ حجاري. و گره چيني قابل مالحظه است
 نماي زيبايي  و آب فعال است قناتي كليسا داراي اين. سنندجي است و ترنج است، كار استادان

 .شود نيز در داخل حياط آن در ضلع جنوبي ديده مي
 

 كليساي پروتستان 
 اين كليسا كـه مخصوص مسيحيان انجيلي است در تبريز، خيابـان شريعتي جنوبي در كوچه

 . والمان واقع شده است
 

 كليساي سركيس مقدس 
 آن در سال تبريز واقع شده و بناي“ آواك بارون”كليسا درخيابان شريعتي جنوبي درمحلة  اين

هاي  آجري با پايه كليسا چهارستون در داخل. شده است ساخته توسط پطروسيان ميالدي1821
هاي  و محراب و نمازخانه اند گنبدبزرگ وسطي و طاقهاي متعدد، سقف را نگه داشته سنگي،

 تصاويري از مريم، عيسي و حواريون، ديـوار. اند فرعي را نيز از تاالر اجتماعات جـدا ساخته
 . غربي كليسا را زينت بخشيده است
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  آغاز جنگ *
  صداي مهيب، بمب خمپاره،كشته و ضخمي 
وگريه وشيون وآوارگي جنگ جز اين چيزها 

آورد و خاطـرات آن  چيز ديگري به بـار نمي
جنگ  ما ازجنگ، اما صحبت. سالها بجا ميماند

ايـن جنگ جنگ . بين مليتها  و قدرتـها نيست
نيكوست كـه بـه واسته عيسي مسيح فقط يك 

زيرا كه ما را كشتي گرفتن با خون و جسم نيست : پيروز دارد وآن پيروز ما هستيم اما به يك شرط و چند نـكته
  .)12 : 6افسسيان(. شرارت درجايهاي آسماني و با فوجهاي روحاني ظلمت جهانداران اين رياستها و قدرتها و بلكه با

جنگ مـا با نفس و با شيطان است و ما با . ما اول بايد بدانيم براي چه چيزي و با چه كسي داريم جنگ ميكنيم
مانندشمشير دو دم ميماند  كه عيسي مسيح به ما داده و با استفاده از سالح ايمان وكالم خدا كه كمك و اقتداري

هر چه مـا بـه خدا ). 9 ـ 8 : 5اول پطرس (ما ميدانيم كـه شيطان وجود دارد، شيطان واقعيت دارد . پيروز خواهيم شد
ها هواي نفس  يكي از اين حمله. ما حمله ميكند طريقي به ما حمله ميكند و از چه بيشتر به تر باشيم شيطان نزديك

كه وسوسه به  ولي ان را بايد قابل ذكر بدانيم.... است كه شامل خيلي چيزها ميشود مثل شهوت و وسوسه وغيره
خودي خود گناه نيست هر كسي امكان دارد كه وسوسه شود خود مسيح هم وسوسه شد و با او روبرو شد ولي 

. ما حمله ميكند و مطمئًا او پيروز ميشود تر و بيشتر به كرد و هرچه از اراده ما خارج باشدشيطان راحت بر او غلبه
جسم  و چرا اصالً خود لباس صليب بيهوده كار خدا بر روي كه شيطان وجود دارد و اگر وجود نداشت ما ميدانيم

  8 : 3مقدس در اول يوحنا  كتاب. كه وجود ندارد، بجنگند پوشديد و پسرش را بر روي زمين فرستاد تا با چيزي
 به واسطه مبارزه با شيطان خداوندبراي. را باطل سازد از اين جهت پسرخدا ظاهر شد تا اعمال ابليس: ... گويد مي

 .كنيم ايمان به عيسي مسيح به ما اقتدارهايي داده كه ما ميتوانيم از اين اقتدارها در اين جنگ استفاده
جنگ پيروز  ما توضيح داده و ما را ياري كرده تا در اين ما درمورد استفاده از اين اقتدار به واضح به كالم خدا به

تفاوت باشيم و بايد با ايمان از ان استفاده كنيم و آن را تقويت نماييم  اما ما نبايد نسبت به اين اقتدارها بي. باشيم
 19ـ 18 : 28درمتي. كنيم تازه و را تقويت آن مقدس كتاب و مطالعه هر روز با دعا تر از مقاوم تر و محكم و هر روزه

گويدكه پس  و بعدمي.  من داده شده است در آسمان و بر زمين به) اقتدار(گويد،  تمامي قدرت  عيسي ابتدا مي
او همان اقتدار را به من . رفته، همة امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس تعميد دهيد

 ). 20 :5قرنتيان دوم( است كرده محول را مخصوصي مأموريت ما به او اينكار راكرده، چونكه. است كرده وشمامنتقل
رومي بسته  زنجيرنگهبانان ، خود در زندان، به)17ـ 11 : 6افسسيان (نويسد تام خدا مي وقتي پولس درمورد اسلحة

پولس تأكيد دارد كه همانطور . كند او از نمونة زرة يوزباشي رومي براي اسلحة روحاني استفاده مي. شده است
زره روحاني  نيازمند اين روحاني يك زره دارد، ما نيز براي جنگ جنگ نياز به رفتن به كه يك سرباز رومي براي

مثالً ما گاهي اينطور دعا ميكنم كه خدايا، من كالهخود نـجات را بر سرم قرار ميدهم تا مرا از افكار . باشيم مي
خواهم  من نمي. خواهم كه افكار شيطان را داشته باشم من نمي. شوند، حفظ كند ور مي شرير كه به ذهنم حمله

خدايا، مي خواهم كمربند . من مي خواهم افكار تو را داشته باشم تا بتوانم صداي تو شوم. كه خود تفكر كنم
مي خواهم ديگران را به سمت . راستي را ببندم تا بتوانم حقيقت و راستي را با ديگران قسمت كنم، نه دروغ را

حاال مـا تقريباً در جنگ پيروز هستيم و بـايد دشمن را كامالً  نابود و زمين جنگ روحاني  .عدالت هدايت كنم
خود  را  كامالً  پاك  سازي كنيم  و  زمين  و  ميدان  جنگ روحاني  مـا  در  ابتـدا  افـكار  و  ذهـن  شماست 

پولس مي گويد كه خدا اسلحة خود را به ما داده تا ما براي انهدام مناظره ها و ادعاي  ). 5 ـ 4 : 10دوم قرنتيان(
 براي اين جنگ دربرابرافكار،. كنيم ما هر فكري را اسير مي. از آن استفاده كنيم) روش فكري افراد(باطل افراد

                       .فروتني، ايمان، حقيقت و پرستش: ما به چهار اسلحه احتياج داريم

 لو    شهرام فقيه                                                                                                                                             

  هاي صبح گاهي به كبوتران ِپنجرة غربت، به بهانة سالم

 ات، تنگ شده هاي خانه دلم براي به آغوش كشيدن شب
 

  هاي سكوت، به بهانة شكسته شدن تمام گلدان

 دلم براي خريدن چند شاخه گل برايت، تنگ شده
 

  به بهانة عطش يك فنجان چاي و چند شكر لبخند،

 اي عشق از نگاه تو، تنگ شده دلم براي نوشيدن جرعه
 

  ات، هاي شبانه به بهانة به خاموش كشيدن خستگي ِ بيداري

 دلم براي نوازش تن تنهايت با بويي از بوسه و تبسم، تنگ شده
 

  هاي دعا، به بهانة ستايش آن كالم مقدس و تسبيح دانه

 دلم براي پرستش عشق براي سپاس از حضور تو، تنگ شده
 

  هاي گفته و نا گفته، به بهانة تمام بهانه

 آرين سودمند                                           ... دلم براي تو، تنگ شده
كشيد كيلومتر طول پنجاه و هشت آيا ميدانستيد كه با يك مداد ميشود خطي به   
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  STURGEON KEBAB  
Kabab-e Ozunborun 
 

Ingredients  
- 1 sturgeon or rock salmon, about 3 Ib  
- 8 fl oz. lemon juice  
- 2 medium onions  
- Black pepper  
- Basting sauce  
- 2 dessertspoons melted unsalted butter  
- 3 tablespoons lemon juice  
- 2 dessertspoons tomato paste  

 

Recipe  
 After washing the fish, remove the 
central bone and cut into 2 1/2-cm (1-in) 
cubes. Put the pieces into a bowl and 
cover it with grated onions. Add the 
lemon juice and pepper and leave the 
fish overnight in a refrigerator. To make 
the basting sauce, mix the tomato paste 
lemon juice and melted butter in a pan. 
Bring to the boil and keep aside. 
 Thread the cubes on to thin skewers 
and grill over hot charcoal, basting two 
or three times until cooked. 

 
 
 
 
 

 )4( ناستيسيزم مسحيت آلوده به   
 

سطحي   اي  معني  داراي  كه  ميباشد،“لوگوس”درچهارچوب  آن  بررسي  ديدانداز،  نخستين 
جنبه دومي كه اين گروه معتقدند كه در مطالعه كالم . بوده كه فاقد مكاشفه الهي است

كه حاوي  اشخاص ريما از نظر اين. باشد گردد، نظر برمتون در بعد ريما مي بايد رعايت
مكاشفه پنهان و معني روحاني مستور است، تنها براي كساني كه طالب دريافت چنين               

وجود مراجع زياد و تسهيالتي كه امروزه        .  باشد  باشند قابل روئيت مي     حقايق الهي مي  
براي كاوش در اختيار پژوهشگران قرارگرفته است، امر تحقيق را بسيار آسانتر از پيش 
ساخته است و شخص با دانش كافي از زبان يوناني و عبري قادر است در پيرامون                     

كننده براي پرسشهاي  كنكاش پرداخته پاسخي قانع كتابمقدسي به گوناگون  موضوعات
براي بسياري از  منبع موثقي  كهكيتلعهدجديد  نامه الهياتي با مراجعه به لغت. خود بيابد

واژگان .  كند مي ديگري را براي ما بيان حقايق آيد، كتابمقدس بحساب مي  پژوهشگران
كه واژه  باشد و همانگونه يوناني مي  به زبان“دابار”كلمه عبري  برگردانلوگوس و ريما،

لوگوس در كتابمقدس به معني گفتار يا كلمه استفاده شده، كلمه ريما نيز بكار رفته                  
كلمات باعث شده است كه تمايز معنايي بخصوصي بين اين        اشتراك مفهوم اين.  است

 كتاب  )نسخه عبري عهدعتيق  (بعنوان مثال در ترجمه مازراتيك   . دو واژه وجود نداشته باشد 
 استعمال شده است اما در ترجمه   كلمه از واژه دابار براي 2 و 1ارميا باب نخست آيات 

 لوگوسكلمه    2 و درآيه  ريماكلمه  كتاب در آيه اول اين) عهدعتيق يوناني نسخه(  سپتوجيانت
 . بكار رفته است

 . كه عناتوت در زمين بنيامين بودند ارميا ابن حلقيا از كاهناني) ريما(كالم : 1
سيزدهم از سلطنت     سال  آمون پادشاه يهودا در     در ايام يوشيا ابن     خداوند)  لوگوس(كالم    كه:  2

 . او بر وي نازل شد

كلمات بپردازيم متوجه خواهيم شد كه در متوني  و اگر در عهدجديد به جستجوي اين
چون رساله اول پطرس در باب دوم اين كتاب نيز شاهد استعمال اين واژگان خواهيم                

 كلمه ريما براي واژه اين كلمه        25 كلمه لوگوس و در آيه        23:  1در اول پطرس  .  بود
 .بكار رفته است

خدا كه  )  لوگوس(از آنرو كه تولد تازه يافتيد نه از تخم فاني بلكه از غيرفاني يعني به كالم            :  23
 .زنده و تا ابداالباد باقي است

بشارت   شما  به  كه  )ريما(كالمي    كه  آن  است و اين است     باقي  ابداالباد  خدا تا )  ريما(كلمه  لكن:  25
 . داده شده است

آيد معرفي چنين نوع برخورد با متون مقدس تنها ايجاد بهانه و فرصتي است                  بنظر مي 
و استاندارد براي زندگي  اصول كه الهي استخراج حقايق غيرقابل تغيير كه شخص بجاي

مسيحي و اعتقادات ما است در عوض عقايد، باورها و تمايالت شخصي خود را به نام        
نظركردن بر  .  كرده آنرا به ديگران نيز تعليم دهد          كالم خدا   مكاشفات روحاني وارد  

بوده و    نهادن موازين تفسيركتابمقدس     معني زيرپاي   ديدگاهي به   كالم خدا با چنين    
و آيا انجيل عيسي مسيح را به عنوان      .  شخص را مستعد دريافت تعاليم ديوها ميگرداند 

عيسي مسيحي كه مظهر ديدني ذات       )  1:  1انجيل يوحنا   (لوگوس به دنيا معرفي نميكند؟       
در اين ايام آخر : عبرانيان در مورد او چنين ميگويد كتاب كه خدا است، عيسي مسيحي

كه او را وارث جميع موجودات قرار داد و بوسيله             پسر خود متكلم شد     به ما بوساطت  
 )3-2: 1عبرانيان (... او عالمها را آفريد؛ كه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده

پس حال چگونه است كه رهما بر لوگوس ارجهيت و برتري دارد؟ عيسي مسيحي كه    
نهايت مكاشفه خدا بر انسان، مسيحي كه هستي خدا را براي ما مجسم ساخت، چگونه          

 مي تواند از هر مكاشفه ديگري واالتر نباشد؟
مخصوصي  دريافت مكاشفه ايشان براي كوشش به دقت و هايي واژه چنين براستعمال تامل

اعتقادي  .سازد به باوركهن ناستيكها مي مرا متوجه باشد، ناخودآگاه مي پنهان كه دركالم
كه پس از گذشت  اي اي رخنه كرده است، ريشه كه امروز در ايمان مسيحي ما به گونه

 .اندازد مي دو هزاره هنوز خشك نگرديده و رشد درخت شاداب ايمان ما را به مخاطره
عدم تمركز به حقيقت آشكار كالم و قدرت صليب، حواس ايشان را از او كـه شايسته 
توجه است به خود و نيازهـاي شخصي، بركـات مادي و تمايالت نـاراست نفس جلب 

   . كند مي
 ادامه در شمارة بعد                                                                   ...
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 ... بخشيد وقتي مي
 

با اينکار فقط به خودتان نه به ھيچکس ديگر 
اينکه نتوانيد کار بدي که آن . کنيد نيکي مي

ديگر  فرد عليه شما انجام داده را ھضم کنيد،
 به  شما  آسيب .  مشکل  شماست  نه  او

نشان    شواھـد  بسياري.  رساند  نه  او مي
تواند منجر به  دھد نبخشيدن ديگران مي مي

ھمسرتان  به مشکل اگر اين .شود صفرا سنگ
ھم سرايت کند، اين سنگ در کليه ھا ايجاد 

اين احساسات و عصبانيت ممکن . شود مي
است مشک<ت کمر برايتان ايجاد کنيد، البته 

 کنيد بر حسب اين که فقداني کـه حس مي
 .درمورد مسائل مالي باشد يا احساسي

و باDيي  استاندارد غيرمعقول اگر در قضاوتتان
کند،  داريد کـه بخشيدن را برايتان دشوار مي

طبيعت خرده گير و سرزنش کن شما ممکن 
است مشک<ت پيچيده اي براي کبد يا ساير 

بزرگي گفته  .کند ايجاد تان گوارشي ھاي اندام
است، فھميـدن و درک اھمـيت بخشـش از 
لحاط عق<ني يک چيز است و پياده کردن آن 

وقتـي کيــنه . مان يـک چيـز ديـگر در جسـم
دھيد  مي اجازه مقابل فرد تنھا به نه گيريد، مي

به  شما  آسيب برساند، بلکه  به  او  اجازه 
دھيد ھربار که فکر رفتار او به مخيله تان  مي

خطور کـرد، کنترل زندگي شمـا را در دست 
پذيريد، ديگر  را مي ديگران وقتي. باشد داشته

آن صدمه و آسيبي که با قضاوت کردن آنـھا 
. شود را تجربه نخواھيد کرد به شما وارد مي

البته نام ( سال پيش زني بـه نام چايتالي 10

شوھرش  که شود مي متوجه )نيست او اين واقعي
مرد بعدھا متوجه  گرچه آن .با زني رابطه دارد
شود و بـه آن رابـطه خاتـمه  اشتباھـش مي

دھد اما براي چايتالي خيلي سخت بود  مي
ھمين  ھمسرش او به رابطه. که او را ببخشد

يکروز چايتالي  شد تاجاييکه مي بد و بدتر طور
گيرد به ھمسرش  از سر ناچاري تصميم مي

تمرين  ھاي اين نيمه در .ديگر بدھد شانس يک
بـا کمک . کند گذشت، او شروع به گريه مي

بيھودگي  متوجه چايتالي وي، معلم و شوھرش
نگـه داشتن نفرت و کيـنه ھمسـرش در دل 

اDن آنھا زندگي بسيار شاد و . شود خود مي
ھا،  از نفرت رھايي آزادي و از دارند خوشبختي

گذشت  با .برند مي ھا لذت ھا و عصبانيت کينه
بازي جنگ  در. دھيد مي تان را ارتقاء س<متي

 المثل ضرب يک .ھستند ھا خورده شکست فقط
کند  کينه توزي مي که کسي گويد، چيني مي

اگـر خ<ف آن را انجام دھد . بايد دو قـبر بکند
   .داشت سالم خواھد طوDني و زندگي عمري

 ...ادامه در شمارۀ بعد

11 

هركه احكام مرا قبول كند و : عيسي مسيح فرمود
مطابق آنها عمل نمايد، او كسي است كه مرا محبت 

نمايد، پدر من او را  نمايد؛ و آنكه مرا محبت مي مي
محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود  

 21: 14يوحنا  . و خود را به او ظاهرخواهم ساخت
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  Names Of GODNames Of GOD  
* Abba, Father                  * Abhir (Hebrew)       

* Adam, Last (or Second) (Eschatos Adam) (1 Cor. 15:45) 

* Adonai (Hebrew)                     * Advocate with the Father (Jesus Christ) 

* 'Akal 'Esh (Hebrew) (“Consuming Fire”) (Deut. 4:24) 

* Akrogoniaios akrogoniaios lithos (Greek) (“Chief Cornerstone”) (Eph. 2:20; 1 Pet. 2:6) 

* Almighty God (Gen. 17:1; Ezek. 10:5; Rev 19:15) 

* Alpha and Omega (“The First and the Last,” “The Beginning and The End”) (Rev. 1:8, 22:13) 

* Advocate                          *  All Sufficient      

* Almighty (2 Cor. 6:18, Revelation 19:6)        *  Alpha and Omega 

* Ancient of Days                * Anointed One, The 

* Apostle and High Priest of our profession (Jesus Christ) (Heb 3:1) 

* Attiq Yomin (Aramaic) (Daniel 7:9, 13, 22) 

* Author and finisher of our faith (Jesus Christ) 

* Author of eternal salvation (Jesus Christ) (Heb. 5:9) 

* Author of peace                                 * Avi (Hebrew) (“Father”) (Psalm 68:5; Mal. 2) 

* Avi-’ad (Hebrew) (“Everlasting Father,” “Eternal Father”) (Isaiah 9:6) 

* Avinu (Hebrew) (“Our Father”) (Isaiah 63:16) 

* Avir Ya’akov (Hebrew) (“Mighty One of Jacob”) (Isa. 60:16) 

* A shelter for me  

* A son over his own house (Jesus Christ) [the Church is Christ's house] 

* A Star out of Jacob (Jesus Christ)                  * A stone of stumbling (Jesus Christ) 

* A strength to the needy in his distress      * A strength to the poor 

* A strong LORD                                     

  Why Should We Love God? 
 

 God the Eternal Father 
did not give that first 
great  commandment 
because He needs us to 
love Him. His power and 
glory are not diminished 
should we disregard, 
deny, or even defile His 
name. 
 His influence & dominion 
extend through time and 
space independent of our 
acceptance, approval, or 
admiration. No, God does 
not need us to love Him. 
But oh, how we need to 
love God! For what we 
love determines what we 
seek. What we seek determines what we think and do. What we 
think and do determines who we are-and who we will become. 
We are created in the image of our heavenly parents; we are 
God’s spirit children. Therefore, we have a vast capacity for 
love—it is part of our spiritual heritage. What and how we love 
not only defines us as individuals; it also defines us as a church. 
Love is the defining characteristic of a disciple of Christ. Since 
the beginning of time, love has been the source of both the  
highest bliss and the heaviest burdens. At the heart of misery 
from the days of Adam until today, you will find the love of wrong 
things. And at the heart of joy, you will find the love of good 
things. And the greatest of all good things is God. Our Father in 
Heaven has given us, His children, much more than any mortal 
mind can comprehend. Under His direction the Great Jehovah 
created this wondrous world we live in. God the Father watches 
over us, fills our hearts with breathtaking joy, brightens our dark-
est hours with blessed peace, distills upon our minds precious 
truths, shepherds us through times of distress, rejoices when we     
rejoice, and answers our righteous petitions. He offers to His 
children the promise of a glorious and infinite existence and has 
provided a way for us to progress in knowledge and glory until 
we receive a fullness of joy. He has promised us all that He has. 
If all that is not enough reason to love our Heavenly Father,  
perhaps we can learn from the words of the Apostle John, who 
said, “We love him, because he first loved us.” 

O Lord our God,  
each of us Thy creatures,  
piously turn to Thee,  
to have loving pity on those who hate us,  
and help guide their souls back to the act of living and being true 
and faithful servants of Thy Christ,  
and let true repentance be in us all. Amen.  
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