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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 دارد كه مقاالت و آگهي ا ين ماهنامه      

  كليساهاي در جفا دعاي ميليونها مسيحي براي
 

 -نقل از بسنيوزاليف،     به  زبان  شبكه خبرمسيحيان فارسي  
از ونكوور كانادا تـا بـنـدر           مسيحي  ميليونها
 در  مسـيـحـيـان      بـراي  روسيهوستوك   والدي

دعـا    دسـت بـه      بطور هـمـزمـان      جهان  جفاي
كـه    اند  كرده  گزارش  مسيحي  منابع.   برداشتند

 دربسـيـاري    مسيحيان  بر  فشار  و  زنداني كردن 

چشـمـگـيـري       نـحـو    بـه   جهـان   كشورهاي  از
دهـنـدگـان      ترتيب. افزايش پيدا كرده است   

) آي دي او پـي       ( براي كليساهـاي در جـفـا             دعا  برنـامه روز جهاني  
موضوع ميتواند در بهبود وضعيت ميلـيـونـهـا           دعاها براي اين  :   ميگويند

مسيحي در جفاي سراسر جهان نظير تبعيضات اجتماعي، زندان، اعدام          
يـك    گـروه در     سخنـگـوي ايـن     . موثر واقع شود و انواع فشارها، بسيار 

 خشـونـتـهـاي      بـودكـه    گر وحشتـي   نظاره    دنيا:   سخنراني تشريح كرد كه   

 هنـد بـوجـود      اوراسيايايالت   در  مسيحيان  عليه  گذشته  سال   باورنكردني
شمالي مناطقي هستنـد كـه در            كره  نقاط ديگري از جهان نظير    . آورد

يا  آنها خشونتهاي بسياري عليه مسيحيان رخ ميدهد اما در اكثر موارد ما
 هـرسـالـه   . نميخورد گوش ما به كاملشان يا داستان اصالً آنها را نميشنويم 

مسيحيان در آنـهـا تـحـت            كه كشورهائي از ليستي“درهاي باز” سازمان
گذشتـه حـكـومـت          سال7در.   حكومتي قرار دارند منتشر ميكند    جفاي

 2009درسـال    .   اسـت   داشـتـه    كره شمالي در راس اين لـيـسـت قـرار            
اين ليست  در را سوم و دوم سعودي و ايران مقامهاي حكومتهاي عربستان

به مسيحيت   اسالم  از  كه  مسيحياني  دوكشور  در اين  به خصوص. اند  داشته
بـا    و  هدف حمالت حكومتي قرار ميگيرنـد     )   نوكيشان مسيحي ( گرويده اند   

و شكنجه   زندان  تا قانوني و بدترين برخوردها از تبعيضات شديد حقوقي 
 . مواجه ميشوند

به   يكصدميليون مسيحي  حداقل  مسيحيان،  حقوق  مدافع گروههاي گفته  به
تخمين   . هستند  روبرو  گوناگون  درجهان امروز با جفاهاي   خاطر ايمانشان 

ميليون مسيحي در جفا ي سراسر دنيا فقط شامل جوامعي بـا    100وجود
بـه    حكومتهاي تك محوري است كه مسيحيان را به خاطر عقايـدشـان           

 فشـارهـاي    شديدترين     تحت       يا  سپرند   مي      يا  زندان    هاي  اعدام   جوخه

بـه    كه  امـا مليونها مسيحي ديگر نيز وجود دارند      .   حكومتي قرار ميدهند  
شديد در محل زندگي  خاطر ايمانشان با تبعيضات اجتماعي و اقتصادي

: كارل مولر سخنگوي اوپن دورز آمريكا ميگـويـد    .   خود روبرو هستند  
حداقل دعا براي اين انسانهاي در رنج كه در شرايط بسيار سختي قرار             

 . دارند به آنها نشان ميدهد كه فراموش نشده اند
هـمـكـاري      بـا 1996ازسـال   مراسم روز جهاني دعا براي كـلـيـسـاهـاي           

سازمانهاي مسيحي آغاز شد و از آن زمان تا كنون مطابق برآوردهـاي            
پيـوسـتـه      طرح  اين  هزاركليسا درسراسر جهان به   100سازمانها حدود   اين

 كشور 130در همزمان) نوامبر 8امسال( تعيين شده اند ودر يك روز از پيش 
 . جهان همه براي مسيحيان درجفا صداي دعايشان را بلند ميكنند

به علت همين دعاها بود كه اكنون        “ درهاي باز ” مطابق گزارش سازمان  
 مشاهده ميكنيم مسيحيان براي وضعيت به نسبت بازتري را دركشورچين

نيستند   كامل برخوردار  آزادي از چيني مسيحي ميليون130و هرچند هنوز 
 در خانـه     كمتر    حداقل    ولي    ندارند      را  رسمي    كليساهاي مجوز  برپائي   و

خانگي    كليساهاي .هايشان بخاطر ايمان خود مورد هجوم قرار ميگيرند       
درچين محلهائي هستند كه كنترل آنها براي حكومت آن كشور هرگز     

سخنگوي رسمي گروه خدمتگزار صداي شهـداي  . ممكن نخواهد شد  
ميگويد با آنكه اعالم روز جهاني دعا براي مسيحيـان     )   وي او ام  ( مسيحي  

در جفا بسيار با اهميت است، اما مسيحيان نبايد بقيه روزهاي سال را به             
دست    از و  نمايند  منظور  دعا  براي  همكيشان در  رنج  خود  فراموش 

  .بدهند و فقط يك روز دعا براي رفع اين همه جفا كافي نيست

دوشنبه     هر      پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
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شخصي در زندگي خود رويـايـي      هر 
و تأسـف  .   دارد  مقصدي  فردي  و هر 

بـا    ما بـيـشـتـر       اينجاست، كه اغلب  
تا در پي مقصد      رويا زندگي ميكنيم،  

بـا    وقـتـي    يعني اينـكـه   .   زندگي كنيم 
بـيـشـتـر       مردم صحبت ميكنم آنـهـا     

به رويايشان صحبت   راجع  ميخواهند
كنند تا اينكه در مقصدشان زنـدگـي        

اين رويا ميتواند هر چيزي باشد، ميتواند خدمتـي بـراي            .   كنند
براي خودمان انـجـام       خداوند باشد يا حتي تجارتي كه ميخواهيم      

 . هستند خوبي همة اينها روياهاي... دهيم
اما سئوال اينجاست كه آيا ما براي زندگي خـود از خـداونـد               

ايم، يا نه؟ و اگر جواب مثبـت اسـت،       كرده  دريافت  رويايي
 اي داريم؟ آيا براي رسيدن به آن هدف و برنامه

  واقعيت اينجاست كه روياي و برنامة خداوند براي هر يك          
زمين هيچكس    از ما متفاوت و منحصر بفرد ميباشد و بر روي         

خـواسـت و ارادة خـدا          .   نيست كه بيهوده آفريده شده باشـد    
براي تمام فرزندانش اينست كه براي اهدافي كه او بـراي   

 .آنها در نظر دارد بهترين و عاليترين ها صورت بگيرند
اما سؤال ديگر اينست كه آيا ما حاضر هستيم تا اين اهداف        
الهي در زندگي جامة عمل بپوشند؟ براي اين منظور ما بـايـد         

آنقدر به او نـزديـك   .   رابطة تنگاتنگي با خالق خود برقرار كنيم 
وقت گذاشتـن   طريق از. دهيم باشيم كه صداي او را تشخيص 

خود بفهميم   زندگي  براي  او را   عالي  هاي  با خدا ميتوانيم برنامه   
 .و در نهايت به مقصد برسيم

هرگز بـه    روياي خدا باشيم كه داشته  از طرفي ديگر بايد ايمان 
اگر ايـن  .   ماست  ضرر ما نيست بلكه به خيرت و براي خوبي 

و از او بخواهيم   خدا برويم  را باور داريم همين االن به حضور      
تا آن رويا را به ما نشان دهد، سال جديد را با دريافت رويا         

و   بياييد فرداي خود را به خدا بسـپـاريـم    .   از آسمان آغاز كنيم   
 . به او اعتماد كنيم

 من به شما اطمينان ميدهم كه از اين تصميم خود پشيمـان             
نخواهيد شد، بلكه در آخر سال و وقتي كه به روزهاي گذشـتـه       

خدا بـراي    داد كه  نگاه كنيد با من همصدا شده شهادت خواهيد 
 . شما نيكو بوده است

تبديل سـال    من و همكارانم درماهنامه     در انتها جاي دارد كه    
گفته، آرزوي    تبريك  جديد ميالدي را به تك تك شما عزيزان       

كـه    بـاشـد  .   بـاشـيـم     بهترينها را براي شما و عزيزانتان داشـتـه    
خدا براي شما دارد سالي       سال نو ميالدي با تمام اهدافي كه      

 .پر از كاميابي براي شما باشد
 2010ُلس آنجلس، ژانويه                                          

 الناتان باغستاني 

بازداشت وهجوم مأموران امنيتي به  
 كرج گردهمايي مسيحي در

  

و   امنيتـي   مامورانزبان گزارش ميدهد،      فارسي  مسيحيان  خبر  شبكه 
 1388 آذرماه 26لباس شخصي در روز پنجشنبه مورخ 

دو   مسيحـي   گردهمايي  يك  با هجوم به)   2009دسامبر17با  برابر( 
كليساي خانگي را بازداشت و  تن از رهبران و مسئولين

بنابر اين گزارش . آنان را به مكاني نامعلوم انتقال دادند
تن از افراد نيروهاي امنيتي و لباس شخصي در يك 15

اقدام هماهنگ با هجوم به يك گردهمايي مسيحـيـان          
فارسي زبان در شهرستان كرج مانع از ادامه برگـزاري          

 .اين مراسم شدند
 تن  از  نوكيشان      70گردهمايي پرستشي با حضور     اين 

سالروز ميالد   كريسمس  سالن، درآستانه دريك  مسيحي
درحال برگزاري   نوميالدي  سال  رسيدن  فرا  و مسيح  عيسي

ماموران . امنيتي  روبرو  شد بود كه با  هجوم  ماموران  
و مسئولين   رهبران  از  دوتن مراسم  ادامه  از ضمن ممانعت 

“ كشوردوست  علي” و  “ كامبيزسقايي” نامهاي  به  كليسايي
 همچنين در ادامه ماموران   .خود بردند  را بازداشت و با   

ضمن تصوير برداري ويديويي از چـهـره تـك تـك          
حاضرين در اين گردهمايي از همه آنان تعهد گرفتنـد     

در دسترس  بازجويي روز و زمان در تا خواستند و از آنان
سريعاً خود   قضايي  مراجع  احضار از سوي   زمان باشند و 

اين   همچنين.نمايند معرفي مراكزمربوطه را به اداره و يا 
آوري   جمع  از آن ضمن  پس  افزايد، ماموران مي  گزارش

 مسيحي،  پرستشي  سرودهاي  كتب  و  كتابهاي مقدس  كليه

و   كرده ضبط  آن را  متعلقات  همراه  به  تاپ  لب  يكدستگاه
كامبيز سقايي ”سي ان ان،  گزارش اف  به.با خود بردند

شدگان اين رويداد از  باز داشت“ و علي كشور دوست
مالقاتي   يا  و  تلفني  تماس هيچگونه  تاكنون دستگيري زمان

بازداشت   اين  هاي  خانواده. اند خودنداشته هاي با خانواده 
خبري و بي اطالعي از وضعيت آنان  شدگان در پي بي

سازمانهاي مربوطه  پس از پيگيري و مراجعات مكرر به 
بطورغير رسمي به ايشان اطالع دادندكه نامبردگان در        

در   برند و مسئولين بسرمي! “بازداشتگاه دادگاه انقالب” 
اين ارتباط  از  هرگونه توضيحات  بيشتري خـوداري          

 بديهي است با توجه به ايام محرم و مناسبتهاي   .نمودند
پرونده   وضعيت  رسيدگي  خصوص  امور در كليه  اسالمي

اين بازداشت شدگان به بعد از اين ايام موكول خواهد      
 .شد و اين امر نشان از تداوم بازداشت اين افراد دارد

توسـط    رسمي  از كليساهاي  بسياري   اخبار منتشره   بنابر 
حكومت  مذهبي  جمهوري اسـالمـي         مقامات  امنيتي  

يا با محدوديتهاي بيشماري بخصوص  اند و تعطيل شده
 .درمورد پذيرش نوكيشان مسيحي روبرو هستند
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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  

 هاي خود از خدا  ها و من من گفتن چرا با خودخواهي
 ايد؟  گيريد؟ اصالً براي چه زنده و ديگران فاصله مي

 معني زندگي چيست؟ و چه انتظاري از آينده داريد؟ 
 :كتابمقدس بما ميگويد

 ...زندگي يعني زيستن براي خدا و نه براي خود زيستن
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دهيد فكر      دوستان اين عاليست كه به چيزي كه از دست مي
نكنيد و از آن نترسيد بلكه بـه چيزهايي فكر كنيد كه در ازاي 

شما بـا  ” –اعتماد، صميميت، نزديكي –آن بدست مي آوريد 
قرار گرفتن در يك رابطة صادقانه و عاشقانه از كلية مزاياي آن 

 حال اين كار را چگونه بايد انجام دهيد؟. بهره مند خواهيد شد
خواهيد زندگيتان را  ابتدا بايد مطمئن شويد كـه مي –گام اول 

توانند  كه نمي بسياري از افرادمجردي. كنيد ديگري تقسيم با فرد
بگيرند  توانندتصميم نمي كه كنند دليلشان اين است تعهد را قبول

زندگي  ابتدا بايد اهداف. خواهنديا خير را مي كه آيا واقعاً كسي
 .پيدا كنيد تا بعد بتوانيد به آنها دست را براي خودتان معين كنيد

 .هايتان شروع كنيد پس بايد كار را با تعيين خواسته
ببينيد در چه زمينه هايي . از ترس هايتان آگاه شويد –گام دوم 

كه چه چيزي سبب  كند و تشخيص دهيد ترس بـر شما غلبه مي
بايد بدانيد كه . شود كه از دست يافتن بـه اهدافتان بازبمانيد مي

وجود ترس هـايي نظير ترس از عدم پذيرش، تغيير، و از دست 
اطالع  اگر از وجودآنها. است و طبيعي كامالً معقول آزادي دادن

داشته باشيد، مي توانيد استراتژي هايي براي فائق آمدن به آنها 
توانيد  هايي را مي ها و تكنيك يك چنين استراتژي.ايجادنماييد

بـا كمك گرفتن از يك دوست، مشاور و يـا در صورت لـزوم 
كند كه فردي  شماكمك مي مربي به. دهيد يك مربي، گسترش

 اهدافي كنيد، و معطوف رابطه خود را به بمانيد، توجه صادق باقي
 .كنيد را كه در سر داريد به راحتي دنبال

تعداد زيادي . كنيد سرعت پيشرفت ارتباط را تنظيم –گام سوم 
از افراد مجرد در همان مراحل ابـتدايي ارتباط بـه دام شهوت و 

به تصميم  نوبت كه شوند و زمانيكه اشتياق بيش از حد گرفتارمي
 ...ادامه دارد.    كنند رسد، عقب نشيني مي گيري براي آينده مي

 شفا و عقايد مختلف
 

عقايد مختلفي بين مسيحيان در     
يك   .دارد  وجود  شفا  مورد

كه خدا همه را    عقيده اين است 
خدا اين    خواست  دهد،  شفا نمي 

اين .  نيست كه همه شفا بيابند      
عقيده يك عقيدة انساني است     

) حسي(و برمبناي شناخت عملي 

اگر اين عقيده درست      .  است
بود عيسي مسيح، پسر زندة       مي

 زيرا هر كه را نزد او مي         .  كرد  خدا ضد خواست خداي پدر عمل مي         

. عقيدة ديگر برمبناي سنجش انساني است       .  داد  آوردند، آنها را شفا مي      
 اي براي درس دادن به      را يك وسيله    كه خدا مرض    ها معتقد هستند    بعضي

عنوان مثال؛ خدا به يك فرد ايماندار             به.  كند  مي  ما ايمانداران استفاده   
اين .  دهد تا به او بياموزد چطور به خدا نزديكتر شود              بيماري سرطان مي  

عقيده نه تنها بر مبناي حقيقت كالم خدا نيست بلكه بر ضد ذات و                        
 چند نفر از ما انسانها حاضريم پاي بچة دو ساله         .  شخصيت با محبت اوست   

مان را بشكنيم تا به او درسي بياموزيم؟ يا بر بچة خود مرض قرار دهيم تا                  
را دريافت    خدا  كالم  كه  مسيحياني  كه  بينيد  مي  بنابراين  .شود  ما  او نزديكتربه 

اشعياء . كنند عقايد مختلفي را براي جوابگويي به بي ايماني خود دارند نمي
آموزد؛ عيسي    مي  ما  به  خود   كتاب 53بخش در شفا را درمورد كليد مهمي  نبي

نه تنها براي ما گناه شد بلكه او همچنين بوسيله برداشتن دردها و مرضهاي               
نه تنها گناهكارند   انسانها تمام درنظر داشته باشيدكه. خاطر ما مرض شد ما به 

از :  خوانيم  مي16الي14 آيات 6دوم قرنتيان فصل   در رسالة   .  بلكه همچنين گناهند  
زيرا چه شراكتي بين    .  ايمان دوري كنيد    هاي نامناسب با افراد بي      وابستگي

چه توافقي بين  نيكي و شرارت است و چه رفاقتي بين روشنايي و تاريكي؟
؟ در نظر   ايمان  مسيح و ابليس وجود دارد و چه هماهنگي بين ايماندار و بي          

خطاب شده، و نه فقط همين      “گناه“داشته باشيد كه در اينجا يك بي ايمان       
خطاب “نيكي“يك ايماندار .  خطاب شده است  “  تاريكي“بلكه او همچنين  

در ذات انسانها  گناه پس. خطاب شده است “گناه” شده و يك فرد بي ايمان
. كند  ما عمل مي درجسم است كه روحاني مسئله همچنين بيماري يك.  است

وقتي خدا گناه ما را بر روي مسيح گذاشت، در حقيقت ذات ما را بر روي    
هر چيز كه در ما وجود داشت، هر بدي، هر تاريكي، هر                  .  او قرار داد   

مرض، هر افسردگي همة ما را بر روي مسيح گذاشت و آن فرد با مسيح                  
پس آن چيزي كه در ما بود بر روي او قرار گرفت و مسيح آن چيزها . مرد
براي همين است كه كالم خدا       ...  گناه، تاريكي، مرض، افسردگي و     :  شد

خاطر ما ملعون شد، ما       وقتي مسيح به  :  فرمايد  مي13آية3غالطيان فصل در رسالة   
هركه به دار   :  فرمايد  مقدس مي   زيرا كتاب .  را از لعنت شريعت آزاد كرد      

مسيح به خاطر ما مصلوب شد و روي آن صليب        . آويخته شود ملعون است 
خدا او  .  حمل كردن گناه، ذات گناه، و تمام ثمرات گناه        .  ما را حمل كرد   

اشعياء نبي در كتاب . را لعنت كرد تا ما از طريق كار او بتوانيم بركت بگيريم

گويد اين ارادة من بود كه او متحمل            خداوند مي :  خوانيم  مي10 آية 53فصل
او براي آوردن بخشش و آمرزش قرباني شد، به اين             .  چنين رنجي بشود  

و به  .  دليل زندگي او طوالني خواهد بود و او نوادة خود را خواهد ديد                
   6آيةدر  .  وسيلة او ارادة من، كه منتهي به مسرّت است، اجرا خواهد شد               

همة ما مثل گوسفندان گمشده بوديم و هريك از ما به راه خود        : فرمايد  مي
خداوند گناه ما را به حساب او آورد، و او به جاي ما متحمل آن                .  رفت  مي

حال كه عيسي مسيح گناه و مرض ما را بر روي خود بر                  .  مجازات شد 
صليب برداشته است، خواست خدا اين است كه ما ديگر زير تسلط گناه و            

اين اطمينان بايد در قلب ما باشد كه مسيح          .  مرض نباشيم بلكه آزاد شويم    
گناه و مرض ديگر قدرتي بر روي ما           .  مشكل گناه و مرض را برداشت       

وقتي يحيي نبي عيسي مسيح را براي اولين بار ديد، او شهادت داده              .  ندارد
، دارد  ن برّة خدا كه گناه جهان را برمي           نگاه كنيد اين است آ      :  ...و گفت 
مسيح همان قدر كه گناه ما را برداشت همين قدر            .  29آية1يوحنا فصل انجيل  

  . هم مرض ما را برداشت
 ...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

خدمت نميتوان  را آقا دو كس هيچ: مسيح فرمود 
كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديـگـري             
محبت، و يـا به يكي ميچسبد و ديگر را حقيـر           

غيرممكن است كه بتوانيد هم بنـدة  .  شمارد  مي
 .خدا باشيد و هم در بند مال دنيا

24: 6متي   
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   10عدد 
 

 روز 10كليساي اسميرنا براي . عدد كمال است 
است كه    اي  اندازه  جفا خواهد ديدكه درست به    

عدد !   ) 10  :   2( خدا در نظر گرفته است ـ نه بيشتر      
 هزار  10 درهزار10خدا، تخت دراطراف  فرشتگان

كـه  )   3 : 12( شاخ دارد 10اژدها . )11 : 5(باشد   مي
قدرتهاي    ازطريق گناهكار  بردنياي  او را   حكومت

دهد، يعني ازطريق بشردر    كوچكترش نشان مي  
) 14ـ12:     17(زندگي از درهربخشي قدرت  موقعيتهاي

  تاج10 شاخ با 10آيد كه از دريا باال مي وحشي

بـاب  در  زن كه وحشي و) 1 : 13(شاخهايش دارد  بر

 شـاخ  10.   ) 7  :   17( دارد  شاخ10است سوار برآن17
  ).12 : 17(دهد  پادشاه را نشان مي 10
 

  12عدد 
 

براي .   باشد  عدد كامليت با توجه به قوم خدا مي  
ستاره بر سرش 12، زن تاجي با 12مثال، در باب

 )1  :   12) (سبط اسرائيل12( خدا عهدعتيق او قوم.  دارد
 21  بـاب در  .دهد مي نشان را) 6 : 12( عهدجديد  وقوم
مرواريـد   12شامل   دروازه12 جديد،   اورشليم    ديوار
آنها   روي  و ها در دروازه فرشته12با ) 21 : 21( دارد

اين ). 12:  21(سبط اسرائيل نوشته شده است12نام
 نشان عهدعتيق خدا را از يافته تصوير، قوم نجات 

 داشت     اساس  12جديد نيز ديوار اورشليم.  ميدهد

 اين) .   14 :  21( رسول مسيح بود12نام  آنها  روي   و

 نشان  ازعهدجديد را خدا قوم نجات يافته  تصوير،

 12  حيـات   در  اورشليم  جديد  درخت          . ميدهد
خواهدكرد، هر محصول   را  توليد        ميوه      محصول

كه نشاندهنده پري و حيات )   2  :   22( براي هر ماه  
  .باشد جاوداني براي قوم خدا مي

 
 
 
 

  خلع سالح همة                     

       گروههاي مسلح در جهان 
                                                                                                                                                   

گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از  واتيكان، پاپ   به
بنديكت شانزدهم  رهبر كاتوليكهاي  جهان روز 

افراد  همه كردن تروريسم، از گذشته ضمن محكوم
نظامي مشاركت  كه در انواع مناقشات هايي گروه و

.  دارند خواست سالح هاي خود را زمين بگذارند
پاپ گفت، چگونه مي توانيم پديده تروريسم را 

اندازد  خطر مي را به بيگناه ميليونها انسان كه زندگي
سال  شب پيام خواهم بار ديگرمي بگيريم، من ناديده

 هاي  كه در گروه نو را تكرار كنم و از همه افرادي
 دارند بخواهم راه عضويت مسلح

 . خشونت را ترك كنند 
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 در ميان يهوديان چگونه است؟) ده يك(ماليات، نحوه جمع آوري عشريه                        
 

 گويد مرا به اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنه هاي   تمامي عشرها را به مخزنهاي من بياوريد تا در خانة من خوراك باشد و يهوه صبايوت مي
خوردنده را به جهت :  و يهوه صبايوت مي گويد آسمان را براي شما نخواهم گشاد و چنان بركتي بر شما نخواهم ريخت كه گنجايش آن نخواهد بود؟

  11 و 10 : 3كتاب مالكي فصل .  شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمين شما را ضايع نسازد و موِ شما در صحرا بي بار نشود
 .باشند پردازند موظف به جدا نمودن ده يك مي بر اساس آيه صريح تورات افرادي كه به كشاورزي يا دامداري مي

 درصد براي كاهنان از باقيمانده ده يك اول 2كه در مورد محصوالت كشاورزي در زمان آبادي معبد، پس از برداشت محصوالت و جدا نمودن هديه 
در سالهاي اول و دوم و چهارم و پنجم از دوره هفت ساله به . و پس از آن ده يك دوم جدا مي گرديد. شد كه به الويان تعلق داشت جدا مي) عشريه اول(

 و درسالهاي سوم . صاحب زمين تعلق داشت كه بايد آنرا با طهارت و قداست به بيت المقدس برده و آنجا خودش با ديگران مصرف مي نمود
  .گردد ها باز خريد شده و پول آن صرف اموره خيريه مي امروزه اين ده يك .گرديد و ششم دوره هفت ساله بين فقرا تقسيم مي

براي شروع سخنراني آرام باشيد نفس عميقي بكشيد، لبخند بزنيد و سخنراني را با تأني آغاز                  
در ابتدا ارتفاع تريبون و يا ميكروفون و يا صندلي خود را            .  با اعتماد به نفس شروع كنيد     .  كنيد

نگاه اجمالي به    .  با اعتماد به نفس و با آهنگ عادي شروع به صحبت كنيد                  .  تنظيم كنيد 
. سپس همه حواس خود را متمركز كنيد كه كلمات راروان ادا كنيد. يادداشتهاي خود بيندازيد

اين كار در شما حالت      .  سعي كنيد اولين مطالب را بدون نگاه كردن به يادداشتها بيان كنيد               
. سازد  آورد و همچنين نگاه كردن به مخاطبان را ميسر مي            اعتماد به نفس و اقتدار به وجود مي       

تماس چشمي ابزاري بسيار قوي است كه بين          .  با مخاطبان مكرراً تماس چشمي برقرار كنيد        
ايجاد يك رابطه صميمي با مخاطب، در طول          .  كند  افراد رابطه دوستي وصميميت ايجاد مي      

اولين تماس چشمي را با كسي برقرار كنيد كه به نظر شما خوش                .  سخنراني بسيار مهم است   
اگر چه بيشترسخنرانان تمايل دارند به مخاطباني نگاه كنند كه با               .  برخورد و صميمي است    

كه بي تفاوت   كساني حال به كردن به سخنراني هستند، اما درعين عالقه و اشتياق در حال گوش 
تغيير .  كنيد  خود را تنظيم    آهنگ سخنراني .  هستند و يا رفتار منفي دارند نيز بايد توجه كرد            

كند، البته نبايد بي دليل        شنيدن سخنراني عالقه مند مي       آهنگ دربيان مطالب، مخاطبان را به      
بين . هنگام بيان نكات مهم، مدت كوتاهي مكث كنيد .آهنگ سخنراني را سريع يا آهسته كرد

. مطالب و نكات مهم مكث كنيد و از اين فرصت براي نگاه كردن به مخاطبان استفاده كنيد                    
تُن گفتار و دامنه    .  دهدكه واكنشهاي آنان را درمورد سخنراني بسنجيد     كاربه شما امكان مي  اين

كه تعداد مخاطبان   درصورتي. كنيد تنظيم سالن و اندازه تعداد مخاطبان به را با توجه حركات بدن 
 . زياد باشد بايد دامنه حركات بدن خود را افزايش داد تا در مقابل جمعيت انبوه به چشم بيايد

كليدي و    روش خاصي براي بيان نكات    .  اي متفاوت بيان كنيد     كليدي و مهم را به گونه       نكات
مثالً ارقام مهم را عدد به عدد تكرار         .  مهم با توجه به نوع مخاطبان و موضوع سخنراني بيابيد           

 از خيس .  استفاده نكنيد )  ام..مثل ام ( معني  براي ايجاد فاصله بين جمالت از آواهاي بي          .  كنيد

هيچگاه خود را نخارانيد و به . كردن لبها، حركات زياد دست و تكان دادن سر خودداري كنيد
با انجام  .از بازي كردن با اشيائي همانند كليد، عينك و قلم پرهيز نماييد           .  بيني خود دست نزنيد   

اگر مطلب را گم     .  حركات تكراري مثل جلو عقب رفتن مداوم مخاطبان را عصبي نكنيد               
وسايل بصري را مدت زيادي روشن نگذاريد چون           .  كرديد آرام باشيد تا آن را پيدا كنيد          

 تجربگي عذرخواهي ازحضاربخاطركم بارز اشتباه درصورت. مخاطبان ميشود باعث حواس پرتي

شود مخاطبان تصور كنند      كار سبب مي    اين.  ها صداي خود را پايين نياوريد  درآخر جمله.  كنيد
خود را تنظيم كنيد تا مجبور  سخنراني وقت .نيستيد كنيد مطمئن مي كه مطرح كه درمورد مطالبي

ساعت   براي آگاهي از زمان به    .  نشويد بعضي از مطالب خود را بيان نكرده و يا تندتر بيان كنيد            
به شما اختصاص داده شده رو به اتمام           اگر وقتيكه .  مچي خود   كنيد نه به ساعت     ديواري نگاه 
بجاي تندترنمودن ايراد سخنراني از مطالب . كنيد توانيد حذف كه چه مطالبي را مي است، ببينيد

دقيقه 20ما فقط “بگوييد  مثالً.  كنيد  مدت سخنراني خود را اعالم    .  خودكم نماييد 
 .“اصل مطلب بپردازيم  وقت داريم، بنابراين اجازه بدهيدكه به

 4 2010 ژانويه      51شمارة  سال پنجم        

 كويت هرگونه زيارت قبور را شرك و بدعت دانست مجلس مسلمان نماينده  
 

حاجات را شرك دانست  زيارت قبور براي دستيابي به“ محمد هايف”ابنا ـ 
دهند و بدان اعتقاد دارند، از  كه اين عقايد را گسترش مي كساني: و گفت

وي همچنين از وزارت اوقاف كويت خواست تا از . دين اسالم خارجند
گسترش اين گونه عقايد گمراه جلوگيري كرده و در مقابل گسترش اين 

ديگرمجلس  نماينده“ المطوع عدنان” اظهارات، اين به درپاسخ.بايستد بدعت
انگيز وي  هاي تفرقه بايد حد و مرزي براي صحبت: كويت با انتقاد از محمد هايف، اظهارداشت

تعيين شود؛ اين سخنان با دموكراسي و آزادي انجام مناسك مذهبي در قانون اساسي كويت در 
اظهارات  رد با دركويت“الشيعه ثوابت”سازمان ، دبيركل“الخضري فرج”رابطه درهمين. است تضاد

 زيارت قبورشرك نيست بلكه عبادت و نزديكي به خدا است و اين: اين نماينده خاطرنشان كرد
 . شود گونه اظهارات تنها به برافروختن فتنه مذهبي منجر مي 
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آيا موضوعي در زندگي شما وجود  : گرامي خوانندة
دارد كه احتياج به دعاي خصوص داريد؟ تيم دعاي ما    

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

 .   ارسال كنيد تا ما با شما متحد شويم
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     گوش شنوا
كـرده    مقدس شـركـت    كتاب  مدرسه  جلسه روز چهارشنبه يك مرد جوان در 

 اطاعت كردن از خدا صحـبـت مـي       و  شبان درمورد گوش شنوا داشتن  .   بود

آيا هنوز خدا با مـردم حـرف       ” :   از خود پرسيد   آن مرد جوان متعجب   .   كرد
از دوستانش براي خوردن قهوه و كـيـك       سري  يك    با  جلسه    بعد از “   ميزند؟

 ها مـي   خيلي.   بيرون رفتند و در آنجا با هم در مورد اين پيغام گفتگو كردند       

 سـاعـت    حدود . است  كرده هدايت زندگيشان در را آنها كه چگونه خدا  گفتند

همانطور كه .   كند  طرف خانه حركت مي  به  خود   اتومبيل  با   جوان    مرد آن  ده
حرف  با مردم   هنوز  تو اگر خدايا: كند مي در ماشين نشته شروع به دعا كردن 

را خواهم  ام سعي تمام و كرد خواهم گوش من .لطفاً با من نيز حرف بزن  ميزني
همانطوريكه در خيابان اصلي شهـرشـان رانـنـدگـي          . كرد كه مطيع تو باشم 

كند كه يكجا بايستي بايستد تا مقـداري      كرد ناگهان احساس عجيبي مي      مي
آيا خدا تو هستي؟ چونكـه  :   گويد  او سر خود را تكان داده و مي   .   شير بخرد 

ولي دوباره همان .   كند به ادامه دادن به رانندگي    گيرد شروع مي    جوابي نمي 
زد نتوانست  حرف او با بار اولين براي خدا چگونه وقتي افتد كه مرد جوان به ياد داستان سموئيل مي” .مقداري شير بخر“ :فكرعجيب

كـه    باشه خدا اگر اين تو هستـي :   او گفت.   صداي او را تشخيص دهد و نزد عيلي رفت چونكه فكر ميكرد كه او با او حرف ميزد     
خـريـده     كـه   شـيـري    از  به نظر اطاعت كردن آنقدرهم سخت نبود چونكه بهرحال او ميـتـوانسـت   .   خرم  حرف ميزني من شير را مي     

كرد  ردمي را هفتم وقتي خيابان. طرف خانه ادامه داد راهش به كرد و مقداري شيرخريد و به پس او اتومبيل را متوقف. كند استفاده
همان احساس،  دوباره. آنجاگذشت از و او فكر كردكه اين ديوانگي است“ بپيچ به اين خيابان“:كرد دوباره الزامي را در خود حس

باشه :  پس او فكر كرد كه بايد به خيابان هفتم برود پس چهارراه بعدي را دور زد تا به خيابان هفتم برود و به حالت شوخي گفت
وقتي اتومبيل را به كنـاري  .   وقتي چند ساختمان را رد كرد احساس كرد كه آنجا بايستي توقف كند    .   كنم  خدايا اينكار را هم مي    

اكـثـر   .   در واقع بهترين منطقه شهر نبود ولي بدترين هـم نـبـود     .   آن منطقه حدوداً تجاري بود.   گذاشت به اطراف نگاهي انداخت   
: گـفـت    او دوباره حسي داشت كه مـي   .   ها نيزخاموش بودند كه بنظر همه خواب بودند    ها بسته بودند و بيشترچراغهاي خانه       مغازه

آمد كه افراد آن خانـه يـا در         خانه كامالً تاريك بود و به نظر مي.   مرد جوان به خانه نگاهي انداخت. شير را به خانه روبرويي ببر 
االن مردم خوابند و اگر . خداوندا اين ديوانگيست. او در ماشين را باز كرد و روي صندلي نشست. خانه نبودند و يا خوابيده بودند

باالخره او در اتومبيل را بـاز كـرد     .   ميشوند و بعد من مثل احمقها به نظر مي رسم        االن آنها را از خواب بيدار كنم خيلي عصباني        
باشه خدا اگر اين تو هستي كه حرف مي زني من ميرم جلوي در و شير را به آنها مي دهم ولي اگر كسي سريع جـواب            :   وگفت

صدايي شنيد مردي به طرف بيـرون  .   او ازعرض خيابان عبور كرد و جلوي در رسيد و زنگ در را زد    .   نداد من فوراً از آنجا ميرم     
مردي با شلوار جين و تي شرت در را بـاز    .   كيه؟ چي ميخواهي؟ و قبل از اينكه مرد جوان فرار كند در باز شد   :   گفت فرياد زد و  

خـوشـحـال      اش را زده زيـاد     يك مرد غريبه در خانه  قيافه عجيبي داشت و از اينكه.   كرد و بنظر كه از تخت خواب بلند شده بود         
سريع داخل  و آن مرد شير راگرفت. براتون شير آوردم: چي ميخواهي؟ فرد جوان شير را به طرفش دراز كرد و گفت: گفت. نبود

بچه مدام گريه ميكرد و اشك از چشمان آن . هم بدنبال او مرد و آن رفت زني همراه با بچه شير را گرفت و به آشپزخانه. خانه شد 
كرديم و   بوديم چونكه اين ماه قبضهاي سنگيني را پرداخت  كرده  دعا  ما:   مرد در حاليكه هنوز گريه ميكرد گفت.   مرد سرازير بود  

من دعا كرده بودم و از خدا خواسته بودم كه به مـن    .   خانه نداريم  ديگه پولي براي ما نمانده بود و حتي شير نيز براي بچه مان در             
اي بفرستد تا براي   من از او خواستم كه فرشته:   آشپزخانه فرياد زد  از نيز همسرش. ام تهيه كنم نشان بدهد كه چگونه شير براي بچه 

ما شير بياورد، شما فرشته نيستيد؟ مرد جوان دست خود را به جيب برد و كيفش را بيرون آورد و هرچه پول در كيفش بود را در       
دانست كه خدا به دعاهـا    حاال ديگر مي.   از چشمانش سرازير بود اشك حاليكه در دست آن مرد گذاشت و برگشت بطرف ماشين 

خواهد كه اگر ما مطيع باشيم قادر خواهيـم    خدا خيلي چيزهاي ساده از ما مي  بعضي وقتها .   اين كامالً درست است   .   جواب ميدهد 
 .داشته باشيد و اطاعت كنيد تا اينكه بركت بگيريد شنوا گوش لطفاً. بود كه صداي او را واضحتر بشنويم

 تغيير ناپذيري 

 

  از نتايج قائم بـه ذات بودن و    يكي
 .جاودانگي، تغيير ناپذيري خداست

  ) 14: 3خروج(” هستم آن كه هستم “
  ثباتي جهان در حال تغيير وراي بي

 :گويد  نبوت بلعام نيز چنين مي. است
كه به  آدم نيست  كه دروغ بگويد، و از بني خدا انسان نيست“

گفته باشد و نكند؟ يا      آيا او سخني  .ارادة فكرخودتغيير بدهد 
بر اين    عالوه) 19 : 23اعداد(”استوارننمايد؟ و باشد فرموده چيزي

تغيير است،  بي خود كه درهستي، شخصيت و مشورت خدايي
ماهيت   يعني  ) 18،15،4  : 32تثنيه(   است شده ناميده” صخره“ باعنوان

” صخره“اند،   ها از آن ساخته شده     كه كوه  سخت و منسجمي  
اشاره دارد به ثابت بودن، تغيير ناپذيري و قابل عتماد بودن            

پشيمان شد   خدا كه در زمان نوح    اين واقعيت . خداي اسرائيل 
را از روي زمين نابود   ماتم، حزن؛ و قصد نمود تا گناهكاران

حتي . سازد  اعتبارنمي  خدا را بي تغييرناپذيري) 6:6پيدايش( سازد
و  خود بر اسراييليان ور شعله بر نريختن داوري تصميم او مبني

تواند هستي،   زرين نيز نمي  گوساله شكايت ايشان در ماجراي 
اعداد ( .دار سازد   خدشه  را  خدا تاكتيكي يا اهداف   شخصيت،

تغييرناپذير  شخصيت براساس بطورپيوسته بلكه، خدا . )1،10: 11
برخوردنموده است،  باايشان خود و واكنشهاي اخالقي مردم، 

او آشكار  عمومي ها با خردي ماورايي در نقشه و اين برخورد
كه خدا احساساتي عميق از قبيل پشيماني، خشم،          اين. است

سازد، نشانگر      بيزاري، حسادت، و انتقام را از خود ظاهر مي        
سالم و   كه خداي متشخص از يك حيات احساسي اين است

تاثير نيروهاي  تحت آنكه  بي خدا. كنترل شده برخوردار است
خدايي   خويش،  طبيعت  پري  در  همچنان  بگيرد،  قرار    خارجي

  .نمايد  بودن خويش را حفظ مي
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  ترين  از قديمي   اين بخش   . كنند    گيرند تا خود را پاك      مي   نو جشن    ماه پيش از آغاز سالي      يك   آنان . اي است   ترين ساكنان ايران روز فرخنده       اول خرداد براي بخشي از قديمي    ):  تاريانا   (   خوزستان    

رودخانه     حاشيه  .  خودهستند     مراسم هاي مذهبي      داراي انجمن و مكان خاصي براي برگزاري        عنوان اقليت مذهبي      آنان به   . كنند  كشور و در خوزستان زندگي مي         غربي  ساكنان ايران در جنوب   
دهنده با آب عجين       يحيي تعميد    واقع زندگي پيروان     به .  آبهاي جاري است     ترين ركن دينشان غسل در     يحيي هستند كه اصلي       پيروان مندائيان  . عبادت اين افراد است    كارون بخشي از از محل   

مندائيان جهان در عراق و ايران و در            عمده  . باال مملو از آب زنده است       و دنياي نوراني   “يردنه ” جاري است و حيات  از  زير      مقدس از زير عرش        آب  يا  “ يردنه ”    كه    چون اعتقاد دارند    .  است 
مندايي     سال   445376تيرماه آغاز   ام  سي . است   پيغمبرشان    آدم اولين   كه   باور دارند      نوح هستند      بن   سام   نسل  از   كه    كساني   عنوان  به     آنان   . و كارون سكونت دارند      هاي رودخانه دجله، فرات        كناره 
را   روزهاي  ناخوشي         كمبود   و    گرما   واسطه      كه به     كارون     كنار رود     ساله خود روز اول خرداد در       مندائيان طبق سنت هر    .  شود   گرفته مي   عنوان سال جديد در نظر       كه در تقويم مندائيان به        است  
تا   و  صبح اول خرداد آغاز     از آغازين لحظات روشنايي       يحيي    مرام  نكوداشت تولد    . را جشن بگيرند      يحيي     كودكان و احيانا بزرگان دين تولد         غسل   آيند تا ابتدا  با     گردهم مي   كنند  مي     سپري

  رسمي خود        كتاب    روز مندائيان از       در اين  . كنند  كه پنج تكه شامل شلوار، پيراهن، عمامه، كمربند و شال است را  بر تن مي                يي   “رسته ” مراسم ابتدا افراد تعميد شونده           در اين  . ظهر ادامه دارد  

آب جاري    “ يردنا ”نشان من در   : ميگويند    كه   همين دليل است    به  . آبا جاري باشد      براي ورود افراد تعميد شونده به        ايي  خوانند تا مقدمه       مي   هايي   آيه   گنج خداوند نيز معروف است         به  كه   “ گنزاربا”
اي از مندائيان در مراسم روز اول خرداد كه مصادف با تولد             عالوه بر عده   . برمن ياد شده است     )  عرفان خدا   ( و مندادهيي   )  خدا (نام حيي   . رسد   كه كسي به قدرتش نمي         حيات است    بزرگ آب 

.  توسط روحاني مندائي انجام شود        ترين مناسك مندائيان است        كه اصلي    هم  اما تعميد   . دارند    آمده و تولد يحيي را گرامي مي       گردهم  “ مندي ”  در روز جمعه در    نيز  يي است عمده مندائيان     حي
سپس سرانگشتان    . شويند    شود و سپس سه بار صورت را مي       ها شسته مي     خوانده و دست     اي  آب جاري، ابتدا بوثه    در  ) نماز (  براي رشامه   .  مستحب است    خودي خود در هر زماني       انجام تعميد به   

آورند    بعد از آن نوك انگشتان اشاره را در آب فرو برده تا گوش مي         . كنند    مي  )رشمه (اي مسح    دست راست را با آب مرطوب كرده و سه بار پيشاني را از راست به چپ به همراه تكرار بوثه               
.  دهند   انجام مي   سپس فرد با دست راست يك كف آب برداشته و تا بيني باال آورده  و اين عمل را سه بار               . خوانند    را مي  “ اند  صداي خدا را     هايم شنيده    گوش ”اي به اين مضمون      و باز بوثه  

سپس سه بار انگشتان      . خواند    اي مي  پاشد و بعد سه بار يك كف آب با دست راست برداشته مزه مزه كرده و بوثه                  دست چپ آب مي    رشامه كننده يا وضو گيرنده، با دست راست به كف            
نوعي از  “  رشامه  ”اين مراحل   . شود   اي به آب زده مي   كند، در آخر نوك انگشتان پاي راست و سپس نوك انگشتان پاي چپ به همراه بوثه                 برد و به زانوها اشاره مي       اشاره را در آب فرومي   

سخن گفتن      رسد كه براي نيايش و      اي از پاكي مي    با انجام رشامه فرد به درجه      .  مندائي انجام آن ضروري است      “ براخه ” هاي روزانه     كه پيش از نيايش   .  مناسك طهارت صابئين مندائي است        
مراحل اجراي رشامه،      .  كرد بايد بعداز رفع ناپاكي و انجام طماشه مجددا به انجام رشامه اقدام                   مي . وجود هر نوع ناپاكي چه در لباس و چه در بدن، باعث نقض رشامه ميشود                  . با خدا نياز است    

 تا آنها  . شود    يعني وضو رفتن با آب جاري، با بوييدن آب از بوي خدا ياد مي             در رشامه با يردنا    . شود   انجام مي  ) آب جاري   (هايي دركنار يردنا      شامل حركاتي نمادين است كه همراه قرائت بوثه         
 گرد آوري شهرام فقيه لو                   . قبل از وفات يحيي در حوزه اورشليم زندگي ميكردند، پس از آن به موازات روخانه هاي دجله و فرات از شمال به جنوب مهاجرت و گسترش يافتند                            
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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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  كه بسيار كند حركت ميكند كه شيشه به ظاهر جامد بنظر ميرسد ولي در واقع مايعي است آيا ميدانستيد

 6 2010 ژانويه      51شمارة  سال پنجم        

 !چشمهاي من هميشه بيناست 
اما كسـي  .  نفس نفس ميزد. كرد هاي نازكش سنگيني مي دانه گندم روي شانه.   بارش زيادي سنگين و سربااليي سخت بود 

 گندم را فوت خدا دانه. هاي كوچكش سر خورد و افتاد دانه روي شانه. ديد شنيد، كسي او را نمي هايش را نمي صداي نفس

گـاهـي يـادم        :   مورچه، دانه را دوباره بر دوشش گذاشت و به خدا گـفـت  . دانست كه نسيم، نفس خداست مورچه مي.  كرد
كه  اين منم: مورچه گفت! اي كرده وزم، نكند ديگرگمم هميشه مي: خدا گفت. وزيدي رود كه هستي، كاشكي بيشتر مي مي

اما نقـطـه   :   خدا گفت.   فهمد  اي كه بود و نبودش را كسي نمي  نقطه.   كه خرد  بس.   كه ناچيز بس. كه كوچكم بس. گم ميشوم 
من به هيچ چشمي .   من اما سرآغاز هيچم، ريزم و نديدني:   گم شد و گفت  مورچه زير دانه گندمش .   سرآغاز هر خطي است   

اما شوق .   دانست  را مي  اين مورچه. هميشه بيناست من چشمهاي. ديدن است ميبيند كه سزاوار چشمي: خدا گفت. آمد  نخواهم
: خدا گفت. را غمي نيست نبودنم. بزرگ است و من ناچيزترينم و زمينت: دوباره گفت پس. گفتن شوق ادامه. گفتگو داشت

 هستي كوچك گندم را بر دوش بكشد و راه رقصيدن نسيم را درسينه خاك بازكند؟ تو كسي دانه اما اگر تو نباشي، پس چه

. دوشش دوباره افـتـاد    گندم از  مورچه خنديد و دانه.   كارخانه ناتمام است  كار اين  نبودنت  توست و در  و سهمي از بودن براي    
 .است گفتگو گرم اي با خدا اي از خاك، مورچه گوشه كه دانست اما نمي هيچكس. سمتش هل داد خدا دانه را به

 

تنها “ اناكوندا”كه مار  آيا ميدانستيد  

.زآيد نمونه افعي است كه بچه مي  

  

 كه بود؟ اسماعيل                 
 خشم و انتقام از ابتدا تا به آخر                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

در   بار نامي اسماعيـل  19تقريباً  :   دركتابمقدس
 .كتاب عهد عتيق آمده است

و   براي دانستن بيشتر  :    محل او در كتابمقدس   
هاي   فصل كه داريم مرد ما نياز دقيق دربارة اين 

 از كتاب پيدايش به قـلـم   25 و 21 و 17 و 16
 .موسي را بخوانيم

 مسيح قبل ازميالد سال2200تقريباً: حيات زمان
فاران )فعلي اسراييل(حبرون : و زندگي تولد مكان

 )امروزي عربستان نزديك فعلي اسراييل درجنوب صحرايي(
ابراهيم  فرزند ابراهيم، اسماعيل: او نسب و اصل

نسل  فرزند تارح، تارح فرزند ناحور، ناحور از
خنوخ  خنوخ، نسل از فرزندنوح، نوح سام، سام

شيث فرزند . از نسل انوش، انوش فرزند شيث
بزرگ  و خداي زنده دستهاي توسط آدم آدم و

 .خلق شد
 ها ضعف

 4 آيه هاي 16پيدايش فصل(كينه جو و زورگو  -1
 )12 و 11 و 5تا 
خود  سوءاستفاده گر از قدرت و توانمندي -2
 ) 9 آية21پيدايش فصل(

 

 ها  قوت
 )9 آية 21پيدايش فصل(تيراندازي بزرگ 

آگهي با  براي درج

 ژالنتين اسمائيليان

حاصل نمائيد تماس  
 

1525 - 522) 818(  

 
 
 
 
 
 

 نظركتابمقدس دربارة طالق
  
 

حقيقتي را    بايد  طالق، هميشه  عليرغم ديدگاه شما نسبت به  
: بياد داشت   است داشته بيان 16:2مالكي دركتاب كتابمقدس  كه

. زيرا يهوه خداي اسرائيل ميگويد كه از طالق نفرت دارم          
مطابق تعليم كتابمقدس، نقشة خدا براي ازدواج اين است          

بنابراين بعد از آن،    .  العمر باشد   كه ازدواج يك تعهد دائم    
پس آنچه را خدا پيوست      .  دو نيستند بلكه يك تن هستند      

خدا كامالً واقف است كه چون ) 6:19متي(. انسان جدا نسازد
ازدواج شامل دو انسان ضعيف و گناهكار ميباشد، هميشه          

برپا نمود  قوانيني خدا عهدعتيق در. دارد وجود احتمال طالق 
). 4-1:24تثنيه(  شود  حفظ  )زنان  بطوراخص،(  مطلقه  شخص  تاحقوق

سخت   دليل  به  ميكندكه  مشخص  8:19متي  درانجيل  مسيح  عيسي
مقدسي   كتاب  بحث. را داد خدا اجازة طالق دلي قوم بودكه 

طالق و ازدواج مجدد، در اصل، پيرامون سخنان عيسي در   
تنها “  به غيرعلت زنا،  ”عبارت.  گيرد  شكل مي   9:  19 و 32:  5متي

كه احتماالً اجازة طالق و ازدواج     مورد دركتابمقدس است 
به (بسياري از مفسرين، اين استثناء      .  كند دوباره را فراهم مي 

در سنت  .  دانند  مي“  نامزدي”را مربوط به دورة      )  غيريعني زنا 
كه هنوز نامزد بودند، به عنوان يك زوج  يهود، زن و مردي

براين اساس، غير اخالقي  . آمدند مي حساب كرده به  ازدواج
براي طالق  معتبر دليل تنها در اين دوره نامزدي) ناپاكي(بودن 

كه، از زبان   اي كلمه كه بايد در نظر داشت. محسوب ميشود 
توان آن را در  كه مي اي است كلمه يوناني، زنا ترجمه شده،

تواند به    اين كلمه مي  .  مورد هر نوع گناه جنسي به كار برد       
ممكن .  باشد  غيره  و  عفتي  بي فاحشگي، نامشروع، معني رابطه 

كه زماني طالق جايز است كه   است منظور عيسي اين باشد 
زناشويي   ازپيوند  تابعي جنسي روابط .باشد داده رخ جنسي  گناه

؛ 5:  19؛ متي 24:  2پيدايش(و آن دو يك تن خواهند بود         هستند  

بنابراين شكستن اين پيمان با برقراري روابط          .)31:  5افسسيان
براي   موجهي  دليل  تواند  ، مي )خارج از ازدواج  (نامشروع    جنسي

توان ايدة    مي  متن،  اين  به  صورت، با توجه دراين. طالق باشد 
 . يافت ازدواج مجدد را دركالم عيسي
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رسيده،  كوه به كوه نمي
 .ميذارن كابين شون تله بين

 

 :ديگ به ديگ ميگه
 ؟؟!ته ديگ داري

 

 !ديگ ميگه قابلمه به ديگ
 

 .بجوي گورپارتي تا زگهواره
 

به  خوش گفت رستم چه
جديد  اس ام اس كه اسفنديار

 !داري بده بياد
 

 .شلوار مرد دو تا بشه آش يا شور ميشه يا بي نمك
 

 !سنگ مفت، شيشه همسايه مفت
 

 !كرد رفت، سقفش چكه مي موش تو سوراخ نمي
 

 !آب كه از سرگذشت، چه يك وجب چه مش رجب
 

 !از اين گوش ميگيره، از اون گوش ميده
 

 !بسته بوده كه نانوايي گندم، براي اين بوده اگه نخورديم نان
 

 .اين قدر بايست تا زير پات آسفالت شه
 

 .گرديم آب در كوزه و ما تشنه لبان به دنبال پپسي كوال مي
 

 ! ام ريش داشت، آقا دائيم بود اگه خاله
 

 ! گذاشتند خيراهللا اگه خير داشت، اسمشو مي

 

 ! اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت
 

 ! اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي
 

 ! اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه
 

 . اگه كالغ جراح بود، خودشو بخيه ميزد

  در آغاز فصل سرما،    
مرض وبا  همانطوري    
كه شيوع يافته بود بـه      
طور   اسـرارآمـيـزي        

مردم بـه   .     متوقف شد 
سر كسب و كار خود     

در طول اين . برگشتند
چند  ماه،  تقريـبـاً ده        

 همدان جمعيت درصد
در اثر همين بيـمـاري      

بار ديگر دكتر سعيدخان كار طبابت خود را در . واگير تلف شد
ولي در گوشه و كنار خبر وقوع يك توطئـه          .   شهر از سرگرفت  

. پيدا كرد  بود واقعيت كه شنيده بزودي آنچه. گوش او ميرسيد  به
چند  نفر از  دوستان آخـونـدش بـه وي اطـالع دادنـد كـه                        

سـعـيـدخـان     .   بدخواهانش مردم را بر عليه وي تحريك ميكننـد     
تا اينكه آنچه كه انتظارش را . همه اين چيزها را نشنيده ميگرفت

دوستان مصرانه ميگفتند كه هـر چه زودتـر       .   كشيد رخ داد    نمي
حتي يكي از آنها او را . براي حفظ جان خود شهر را ترك كند 

پـس  .   مطمئن ساخت كه عنقريب است دشمنان بر سرش بريزند     
و مشوش   متحير  سعيدخان. شب بگريزد اصرار ميكردكه درهمان 

و راهنمايي از جانب  به نظر ميرسيد و در عين حال منتظر هدايت
: در وراي ايـن شورش مجدد دو انگيزه وجود داشـت        .   خدا بود 

 .يكي حسادت مربوط به شغل و ديگري دسيسه سياسي
 از طرفي بسياري از اطباي يهودي كه بخاطر يهودي كه بخاطر           

ترك نموده   را  خود  وضع اقتصادي خود، مذهب و آئين  پيشرفت
گرويده بودند، از موقعيت و محبوبيتي كه دكتر  به حزب بهائيت

از جانب ديگـر،  .   سعيدخان داشت به شدت حسادت ميورزيدند   
اميرافخم براي اثبات بي كفايتي حاكم در اداره امور شهـرهـاي      
تابع خود، مردم را بـه شورش و بر پـا كـردن جنجال تحـريـك             

گرفته و خود به جايش  ميكرد تا بدينوسيله او از مقام خود كناره
ميبايست قرباني  سعيدخان ميان در اين. زمام امور را بدست بگيرد 

كـه    وقـتـي  .   گـردد   اش  سياست امير و حسادت همكاران يهودي     
 بحران شدت يافت و كار بـه جاهاي باريك كشيده شد و حتي 

اميرافخم و ساالرالسلطنه هم كاري از دستشان ساخته نميشد، بـه           
ناچار براي چاره جوئي از طريق تلگراف به نخست وزير متوسل       

به تهران   را  زودترسعيدخان  جواب از مركز رسيدكه هرچه    .   شدند
وقتي دوستان سعيدخان فهميدند كه ميخواهد به تهـران        .   بفرستند

رفت   برود، همه براي خداحافظي به نزدش رفتند زيرا احتمال مي   
معمم سعيدخان   دوستان  از يكي. همدان برگردد كه سالها نتواند به 

خوب :  گفت ساخته آمده بود وي را مخاطب براي خداحافظي  كه
و شهادت خواهي  بشارت مسيح دكتر آيا باز هم درتهران راجع به

اي؟ سعيدخان وي را خاطـر   داد، با اينكه درس عبرت را آموخته 
جمع ساخت كه تـا وقتي جان در بـدن داشته باشد از شناسانيـدن   

آقاي معمم .   نخواهدنمود  و غفلت  كوتاهي  موالي خود به ديگران  
ها شكـار    پس اگر در تهران هم تازي   :   با يك لحن شوخي گفت    

سپس  با  محبت فـراوان    .   خود  را  تعقيب كردند  تعجب  نكنيد 
خداحافظي خانم مانت گمري با آنچـه     .   خداحافظي كرد و رفت   

خداوند :   كه دوست آخوند سعيدخان گفت بسيار تفاوت داشت       
. از شما ميخواهد كه با تمام عالقه و نيرو براي او شهادت بدهيـد         

حتي روزي در  .   من مطمئن هستم كـه همين كار را خواهيد كرد        
زادگاه خود كردستان نيز شاهد امين او خواهد بود اميدوارم خدا 
بمن اجازه بدهد تا آن روز را بـا چشم خود ببينم  پيشگوئي وي     

اولـيـن روز     .   ميبايست به انجام برسد و آرزويش برآورده شـود        
سال جديد مسيحي بود كه سعيدخان عازم تهران شد وقتي كه به   

ميالدي نگاه كرد، اين آيه از كتابمقدس 1905صفحه اول تقويم 
زيرا يهوه خدايت تـو را به زمين نيكو در :   توجه او را جلب نمود    

زميني كه در آن نان را به تنگي نخواهي خورد و در   . . .   آورد  مي
آنـگاه با همسر و بچه هايش . آن محتاج به هيچ چيز نخواهي شد 

هر چند اميرافخم ميخواست وي . دعا كرد و آنها را به خدا سپرد 
را بـا يك تشريفات خاص بـدرقه نمايد، اما سعيدخان مانع شد و    
براي آنكه توجـه كسي جلب نشود، ترجيـح داد در خـفا شهر را    

و يك بسته  گرم و يك قمقمه آب جوش چند پتوي. ترك نمايد
محتوي لوازم ضروري را برداشته بـا شاگرد ارمني اش و دو نفـر      

چارپارخانه كمك   اولين  به  كه ميبايست وي را تا رسيدن   روستائي
درجه حرارت به زير صفر رسيده و همه جـا  .   كنند، به راه افتادند 

به محض حركت همـان  .   در زير پوششي از شبنم قرار گرفته بود      
الهام شد، مجدداً  او همدان به كه در موقع فرار از سنندج به پيغامي

خواهر، يا پدر  اگر كسي خانه يا برادر يا: در گوشش طنين افكند
و در   كند  ترك  خود را بخاطرمن. . . .   يا  يا مادر، يا زن يا فرزندان و  

آيـنـده     نام من زحمت ببيند، در اين دنيـا صد چندان و در دنيـاي   
. اين آيه به او قوت قلب و آرامش بخشيد.   حيات جاوادني مييابد  

عالوه .   وقتيكه به چاپارخانه رسيدند، مستخدمين را مرخص نمود     
مشرب  خوش جواني يكي ديگركه دو مسافر برسعيدخان و رفقيش

ايـن دو . و ديگري تاجر تبريزي در واگن پـر از بـار نشسته بودند
يگانه دلگرمي آنها، قهوه .   هيچ آشنايي قبلي با سعيدخان نداشتند     

خانه هاي بين راه بود كه ميتوانستند ضمن نوشيدن يكي دو چاي   
 . اندكي توقف و استراحت كنند

  وقتي كه بـه شهر قم نزديك شدند همراهـان سعيدخان دربـاره           
كه به  در حين مكالمات. قصد از زيارت خود به گفتگو پرداختند

روبه سعيدخان   تاجر  كشيده شد،  تريج به بحث در پيرامون مذهب     
هر حال، راستي به سر آن دكتر كافر درهمدان كه  به: گفت كرده

آمد؟ سئوال   چه  گرديد كتابي هم نوشته و موجب آن همه جنجال 
هم داشتند  طرفي از. گرفت نميشد آن را نشنيده. بود اي غيرمنتظره

. آنها ميافزود  مذهبي  تعصب  و  غيرت  بر  ميشدندكه  نزديك  شهري  به
 نتيجه نامطلوبي   سئوال  اين  كه پاسخ دادن به  هر چند احتمال ميرفت
 !من سعيدخان همان دكتر كافر هستم: داشته باشد ولي گفت

همسفران مسلمان با دهان بـاز و چشمهاي گرد بـه او خيره شـده             
 علت اغتشاش  سپس. ام  ننوشته  وي افزود اما من كتاب بدي. بودند

و جنجال را شرح داد كـه چيزي جـز حسادت اطبـاي يـهـودي               
 . نبوده است

60 
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  سال مرگبار2009سال    

 

فيدس   خبرگزاري  اينترنتي  پايگاهميدهد،    شگزار  خبر  واحد مركزي  
سال  در مبشرمسيحي و خادم  كشيش،37كرد؛  واتيكان اعالم

 اين رقم حـدود دو    .اند   در سرتاسر جهان كشته شده   2009
. سابقه است سال پيش بي10برابربيشتر ازسال قبل از آن و از 

 30منتشركرد  واتيكان رسمي خبرگزاري كه گزارشي براساس
 داوطلب 3مسيحي، الهيات دانشجوي2و زن روحاني2  كشيش،

 از  آمـيـزي    به شكل خشونت2009درسال  را  خود  جان  الئيك

 واتـيـكـان،     از  فـرانسـه    خبـرگـزاري    گزارش  به.   اند  داده  دست

ايـن    توزيع جغـرافـيـايـي     خصوص در خبرگزاري اين  گزارش
و    قرباني را در امريكاي التين و شمال امريـكـا  23    جنايات،

  مورد در آسيا و 2   مورد را در آفريقا،11
 . يك مورد را در اروپا شمارش كرد
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زناشويي زندگي در موفقيت                گناهكار  كنم 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، 
من . مرا در حضور تو عادل ساخت

 اكنون او را بعنوان نجات دهنده 

 آمين . پذيرم در قلب  خود مي

 ميس  ديويد:      نويسنده
 ميكائليان. ط:     مترجم

 

فصل ششم                    
 امور جنسي             
 

   بايد به  اين  موضوع 
توجه داشت باشيم كه 
جنبة جنسي ازدواج ارتباط نزديكي با عوامل 

عبارت ديگر  به. عاطفي و شخصي زوجين دارد
كه  ميباشد ما  وجود كل   از  مظهري جنسي رابطة

 رابطة  .ما   بدن نه است ما احساسات آن محرك

اي  وسيله با محبت خادم  انساني، سطح  در جنسي
با توجه بمراتب فوق، . محبت است براي ابراز 

باشند  جنسي رابطة نوع آن طلب  در  بايد  زوجين
را  متقابل احساسات ترين لطيف و ترين عميق  كه 

اگر . ابراز نمايد و آن را حفظ و تجديد كند
اين كار را انجام ندهند دير يا زود از نظر 
. جنسي نسبت به يكديگر بي عالقه خواهند شد
در اين مورد يك زن ناراضي يكبار به من 

ديگر رابطة جنسي نداريم زيرا : چنين گفت
براي . محبتي باقي نمانده است كه ابراز نمائيم

بحث كامل دربارة تعديل جنسي در ازدواج به 
مورد  اين در .داريم احتياج جداگانه كتاب يك

. ميتوانيد به كتابهاي ديگر هم مراجعه نمائيد
ولي آنچه من ميخواهم در اين فصل انجام دهم 
اينست كه بطور خالصه به نكات مهم اشاره 

بديهي است كه زن و شوهر جوان بايد . نمايم
اطالعاتي دربارة فيزيولوژي اعضاء جنسي زن 

ولي به عقيدة من بسياري از . و مرد داشته باشند
كتابهائي كه در مورد تعديل جنسي در ازدواج 

توجه  مهم غير جزئيات به حد از بيش شده نوشته
و  فكر از عبارتست مسئله مهمترين .اند كرده

صحيح وجود  احساسات اگر .طرفين احساسات
غير  بدني نظر از جنسي  ارتباط ايجاد باشد  داشته
ميگردد  قطع جنسي روابط وقتي و ميشود ممكن

بدني  علت داراي امرحتماً  اين كه تصوركرد نبايد
گرامي  خواننده كه ميكنم فرض چنين من .است

 دارا را جنسي اطالعات اوليه در مورد رابطة

فيزيولوژي در اين مورد  بحث از و ميباشد
خودداري ميكنم و بجاي آن به بحث در اين 
مورد ميپردازم كه زن و شوهر در مورد امور 

احساس زن و مورد . جنسي چه احساسي دارند
در اين مورد داراي تشابهات و هم چنين داراي 

احساسهاي اصلي زن و مرد . تمايزات است
ابتدا تمايلي به نزديك . شبيه يكديگر است

 دو هر  طريق بدين كه دارد وجود  بدنها  شدن

. ميبخشد لذت  دو هر به  امر اين و ميشوند تحريك
بدن زن و شوهر . يابد سپس هيجان افزايش مي

نسبت به يكديگر عكس العمل نشان ميدهد و 
بوسيلة حركات منظم كه بيان كنندة عشق و 
 عالقة آنهاست هيجان به تدريج به اوج ميرسد

 آرامش به كه آورد مي بوجود اي خلسه حالت  و

 هيجان اوج درحالت  .انجامد  مي ناگهاني

 احساسي شبيه بيهوشي موقت به انسان دست
                            ميدهد كه فرانسويها آن را

... ميخوانند كوچك      مرگ
...ادامه در شمارة بعدي 41      

 ابداع فرمولي جديد براي زيبايي انسان
  

هاي يك صورت زيبا و متناسب را  دانشمندان دانشگاه تورنتو نسبت  
محاسبه كرده و اعالم كردند زيبايي صورت ارتباط زيادي با فاصله ميان 

درحالي كه حد وسط خواندن  . ها، بيني و گوشها با يكديگر دارد چشم
رود، دانشمندان   زيبايي يك صورت معموالً يك تعارف به شمار مي

 دانند،  كه مردم آنها را حد وسط مي هايي اعالم كردند اكثر صورت
 . از نسبتهاي طاليي برخوردارند

 

به مهر گزارش ميدهد، 
گفته آنها برخي 
از   خصوصيات 
درصورت هستند 
كه با زيبا يا نازيبا 

مثال  براي. خوانده شدن آن در ارتباط مستقيم قرار دارند
با . شوند هاي زيبايي شناخته مي هاي بزرگ از نشانه چشم

دهد ساختارصورت با  جديد نشان مي اين حال محاسبات
.  است نزديكي در ارتباط ساختارنيز انسان از آن درك قوه

دانشمندان در ابتدا از تعدادي از دانشجويان خواستند از 
صورت آنهاتغيير پيدا  خصوصيات كه تصاويرافرادي ميان

هاي  طبيعي  را  نشان  كرده بود و تصاويري كه  صورت
دادتمامي  نشان نتايج. كنند را انتخاب دادند، زيباترينها مي

هاي  دانشجويان تصاويري را انتخاب كردند كـه با نسبت
محاسبات  جديد . محاسبه  شده  جديد  همخواني دارند

هاي فرد در  دهد زمانيكه فـاصله مردمك چشم نشان مي
 درصد ازپهناي صورت درميان دوگوش باشد، 46حدود

ديگر زيبايي  نسبت. برخوردار است جذاب فرد ازصورتي
 ها تا لب است كه بايد يك سوم فاصله فاصله ميان چشم

  .طولي صورت از خط رويش مو تا چانه باشد

 8 2010 ژانويه      51شمارة  سال پنجم        

 مسيحيانبر جفا ساالنه صدرليستدر ايران و شمالي كره رژيم
  
 

در بيانيه سازمان   دهد،    شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان گزارش مي         
كه بطور همزمان از سوي دفاتر اين سازمان “   درهاي باز” 

منتشر شد،  كاليفرنيا“ آنا سانتا”هلند و“ لو ارمه“درشهرهاي
بدترين   داراي  “ ايران  و  شمالي  كره” دوكشور  كه است  آمده

نام . رژيمهاي سياسي محدود كننده در تمام جهان هستند
است   كشوري50 نام 2010سال صدر ليست  كشور در2اين

در رأس  پياپي سال شمالي براي هشتمين كره. كه در آنها بدترين رفتار با مسيحيان ميشود
در اين كشور هرگونه فعاليت مذهبي يك اقدام عليه نظم سوسياليستي .  ليست قرار دارد 

آمده است كه اين سازمان يكي از مـحـدود    “ درهاي باز” در بيانيه سازمان    .   تلقي ميشود 
. هائي است كه همچنان با آن جامعه منزوي شده از بقيه جهان ارتباط هائي دارد         سازمان

هدف خشونتهاي  در سراسر كره شمالي مسيحيان راكيم ايل جونگ سال گذشته رژيم 
رهبران   . بود  مسيحيان  از تعدادي قتل و بازداشت، شكنجه حمالت اين حاصل. قرارداد  خود

بـه    روشهاي ديكتـاتـوري    بوسيله را جامعه شمالي همچنان تالش ميكنند كه حكومت كره 
 هزار زندانـي  200حدود  تخمين زده ميشود در كره شمالي.   شكل خودكامه اداره نمايند  

بـيـانـيـه       در. هسـتـنـد      هزار نفر آنها مسيحيـان  60 تا   40سياسي وجود داشته باشد كه بين     
در ليست سال گذشته ايران . مذكور ايران جايگاه دوم را پس از كره شمالي دارا ميباشد

 آغاز 2008اما سلسله بازداشتهائي كه از.  جايگاه سوم را پس از عربستان سعودي داشت 
بـيـانـيـه       ايـن .   شد ميتواند دليل اصلي در بدترشدن وضعيت ايران در ليست جديد باشـد            

شـده    نـيـز    شديـدتـر    2009تصريح ميكند كه اين بازداشتها همچنان ادامه دارد و در سال    
  .اند  مسيحي در اين دوره زماني مورد بازداشتهاي مختلف قرارگرفته85حداقل. است

اين بازداشتها از سوي حكومت   اين ظن وجود دارد كه:  ميگويد“ درهاي باز” سازمانهاي
و   ايران ابزاري باشد براي منحرف كردن افكار عمومي از مشكالت عديده بين الملـلـي             

آخـريـن     از  بخصوص نا آراميهاي جدي كه پـس       .   داخلي كه رژيم با آنها درگير است      
بـا     ماه است كه در مخـالـفـت   6و اكنون بيش از        انتخابات عمومي در ايران پيش آمده     

تـا    عـمـومـي     در پي اين اعتـراضـات  .   ادامه دارد   رياست جمهوري محمود احمدي نژاد  
همچنان  2009پاياني سال اند و تا روزهاي كنون تعداد زيادي از معترضان بازداشت شده

تـوجـه     مـورد   وضعيت نابسامان و غير شفاف بازداشتها و زندانها در جمهوري اسـالمـي،          
 كشوري كه در آنها بدترين رفتار با 10 كشور از8در ليست مذكور   . افكار جهانيان بود  

اكـثـريـت      كـه   كشورهـائـي    يعني.   كـه مسلمان نشينند    مسيحيان ميشود كشورهائي هستند   
جمعيت آنـها را مسلمانان تشكيـل ميدهند شامل ايـران، عربسـتان سـعودي، سـومـالـي،             

 .مالديو، افغانستان، يمن، موريتاني و ازبكستان
ده   و هم در كشورهاي اسالمي كه نام آنها در بيـن   جالب است كه هم در كره شمالي     . . . 

در كره شمالي . است جايگاه اول ليست قرار دارد، مسيحيت به سرعت در حال پيشرفت
 .  سال گذشته مسيحيت رشد بسيار چشمگيري را نشان داده است10طي

 كه سر مردگان را  انسانهايي
 !داشتند در خانه نگاه مي

 اسكلتهايتعداد وانواتودركشور  سر بدون اسكلت 60باكشف  -ايسنا
تاكنون در 2008آغازكاوشها درسال شده از زمان سركشف بدون

كيلومتري 1750در  جزيره83 باوانواتو. رسيد 71رقم منطقه، به اين
آثار تاريخي فراواني درآن كشف  و  شده است  استراليا واقع  شرق
اشاره كرد  انسانهايي اسكلت بقاياي به ميتوان جمله اندكه ازآن شده

. اند  مردهآتشفشاني هاي كوه كه در هزاران سال پيش بر اثر فوران
هزار سال پيش  5، ساكنان اين جزاير حدود DNA آزمايشبراساس

اكنون . اند  آمدهوانواتوبه  مايل هزاران و تايلند با پيمودن ازفيليپين
بدون سر، محققان  اسكلت ها بيش ازيكسال ازكشف ده باگذشت

كشف اسكلتهاي بدون سر، يكي از رسوم مذهبي   دليلاند دريافته
 درهزاران وانواتوساكنان  رسم اين براساس. مردم اين منطقه است

به همين . قائل نبودند مرگ و زندگي پيش فاصلة زيادي بين سال
جدا و در خانة  نزديكانشان، سرآنها را از بدن دليل، پس از مرگ

سر را تزيين  بدون سپس اسكلتهاي آنها. كردند مي خود نگهداري
بيني  محققان پيش. كردند مي دفن منقوش و همراه ظرفهاي سفالي

كنند، كشف اسكلتهاي بدون سر ادامه داشته باشد و احتماال  مي
  2012آثار تا  سال   اين كشف   محل  در  محوطة  تاريخي   كاوش

  .ميالدي به طول انجامد
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 ماهنامة تبديل، در خدمت جامعة فارسي زبان
 

خوانندة گرامي؛ چنانجه مايل هستيد، شما ميتوانيد 

كتابمقدس فارسي را در اين وب سايت نسخة چاپي  

 

 كه بود؟  عيسي
 
 

 آخرين گروه انبيا 
ناميده شدند، “  يهودي” رسماً بعد كه از اين دوره به اسرائيل قوم

امپراطوري عظيم  از هخامنشي، بخشي شاهان در دورة استيالي 
، يهوديان از آزادي مذهب       در طول اين دوره   .  پارسيان بودند 

شان   ، اركان مذهبي    همين سبب   كامل برخوردار بودند و به     
براي نخستين    بودكه  دوره هم در اين .يافت تحكيم ازپيش  بيش

، بايد پا     يعني مجمع يهوديان هر محله  “ كنيسه”نام بار، نهادي به 
، بسيار مهم است يادآور       درضمن.  به عرصه وجود نهاده باشد    

يهود درهمين دوره ظهور كردند    شويم كه آخرين انبياي قوم 
دانيال، زكريا، حجي و مالكي؛ همچنين بايد از مردان مقدسي نظير عزرا و                  (

، دوران نبوت قوم       هايشان  با اين انبيا و نوشته     ).  نحميا نيز نام برد    
 .رسد هاي مقدسشان به پايان مي يهود و نوشته

 

 !انبيا كه بودند و كجا بودند  : نتيجه
 

به اين ترتيب، كثرت تعداد انبيا نبايد موجب بروز اغتشاش             
مسيح ظهور كردند،  عيسي از قبل كه ازميان انبيايي. فكري شود

فقط موسي بينانگذار دين بود؛ انبياي پس از او، همگي اين             
رسالت را بر دوش داشتند كه قوم اسرائيل را به پيروي دين              

رسالتي جهاني  هيچيك اينان .بازگردانند تورات احكام و  موسي
به قوم    متعلق  و  يهودي بودند   جملگي  ،  همه  از  تر  مهم  و  نداشتند
؛ او مبعوث شد  نداشت موسي نيز رسالتي جهاني حتي. اسرائيل

رسالت موسي  .  دارد  عرضه  يك ملت   را به   تا نخستين دينِ الهي 
ترويج اين دين در سراسر جهان نبود و قرار نيز نبود كه اين              

دين موسي عميقاً وابسته . گردد يك دين جهاني دين تبديل به 
 .به شرايط فرهنگي و جغرافيايي سرزمين اسرائيل بود

  :بندي كرد توان اينچنين جمع گيري را مي اين نتيجه 
مردان بزرگ خدا، نظير ابراهيم و يعقوب و يوسف، افرادي           

 شدند تا ملتي خداپرست و خداترس           بودند كه برگزيده  
 .اسرائيل معروف شد  بني وجود آورند، ملتي كه به را به

،  حضرت داود، سليمان، الياس موسي و انبياي پس از او، نظير
اين انبيا . ، همگي متعلق به اين قوم بودند ، و ديگران يونس

همگي در سرزمين اسرائيل يا فلسطين امروزي زندگي            
 .اين انبيا هيچيك رسالتي جهاني نداشتند. كردند مي

اعتقاد .  باشد  را مديون قوم يهود مي    “  خداي يگانه ”بشر مفهوم 
ميان هيچيك    در  مسيح  عيسي  ازظهور  پيش  تا  يگانه  خداي  به
هاي  مكاتبي همچون آئين    و  اديان  .نبود  متداول  جهان ملل  از

و شينتو، در شكل  كنفوسيوس، بودا، متنوع هندوئيزم، آئين
هاي طبيعت باور داشتند، يا  اوليه خود، يا به پرستش پديده

اند   اساساً بحثي در مورد وجودي متعال به ميان نياورده            
درمورد دين زرتشت نيز بايد اذعان داشت       ).  مانندمكتب بودا (

كه اين دين در شكل اصلي خود، معتقد به ثنويت بوده              
  قدرت، يكي خداي    است، يعني اعتقاد به دو خداي هم        

كه با يكديگر   )   اهريمن(و ديگري خداي شر ) اهورامزدا(خير  
و گفتار نيكشان  كردار باشند و انسانها با پندار و مي در نزاع

.  پيروزي بر اهريمن ياري دهند      بايد اهورامزدا را درجهت 
شمار    توحيدي به    توان جزو اديان    لذا دين زرتشت را نمي    

 .آورد
 در انتظار مسيحاي موعود

دست اسكندر مقدوني در سال       با سقوط دودمان هخامنشي به    
 پيش از ميالد، تمامي سرزمينهاي امپراطوري هخامنشي         330

فرمانروايان يوناني، برخالف     .  دست جانشينان او افتاد         به
پارسيان، از نظر مذهب و فرهنگ بسيار انحصارگرا بوده،             
نهايت تالش خود را كردند تا مردم تمام مناطق حكمراني             

ميان، يهوديان بيشترين     دراين.  بسازند)    يوناني(» هلني«خود را   
در .  لطمه را ديدند چرا كه عميقاً به مذهب خود پايبند بودند           

سالي كه يهوديان تحت سلطة خشن يونانيان        150طول حدود 
 بودند، معبد مقدس اورشليم بـارها مـورد هتك حرمت واقع 
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خاطر تعهد خود به مذهبشان جان        شد و بسياري از يهوديان به     
و درست در همين دوران مصائب ملي و مذهبي بود              .  باختند

شان  گذشته    انبياي    پيشگوييهاي      به      يهود      ملت    توجه    كه  
اي را نويد داده بودند        دهنده  كه ظهور نجات    گرديد  معطوف

و پسرش    او فرمانروايي عظمت كه تاج و تخت داود و شكوه و 
شگفت اينكه،  .   سليمان را به  قوم اسرائيل  اعاده  خواهد كرد 

پادشاه باشد  هم بايست دهنده مي پيشگوييها، اين نجات اين طبق
يهوديان   .بود  نشده  بيني پيش  موسي  دين  در  كه  ، امري   كاهن  هم  و

 )  ماشيح :عبري  زبان  به(ناميدند  مي  »  مسيح«را  موعود  دهندة  نجات  اين
كند كه از سوي يك نبي يا يك          اين كلمه به كسي اشاره مي     

را بر    مقدس  روغن  يعني(شد    مسح مي كاهن يهودي با روغن مقدس 
 تا رسالت خاصي را از سوي خدا انجام    )ماليد اش مي سر يا بر پيشاني 

درعهد   »الهي  شدة  مسح«يعني  ،  مسيح  ، كلمه   ترتيب  اين  به  .دهد
خوانده » مسيح«  لقب  با  و مردان خدا ، بعضي از پادشاهان  عتيق
يهوديان اين فرمانروايي و حكومت جديد را كه خدا        .اند  شده

ناميدند   مي» خدا  ملكوت«  بود، در زبان خود،     داده  را  اش وعده
است، حكومتي  » الهي  حكومت«  همان  سادگي به  كه معني آن  

 .سازد كه خدا برقرار مي
 

 !كه مسيح نبودند هايي مسيح
بر يهوديان  يونانيان مذهبي فشارهاي پيش از ميالد،168در سال  

قيامي گسترده  به منجر كه وجود آورد ديندار چنان وضعي را به 
را   قيام  رهبري  غيور  كاهني  .گرديد  يونانيان  حكومت  عليه

،   ، يهوديان براي بيش از يك قرن        به اين ترتيب  .  دار شد   عهده
يهوديان .  از حكومتي مستقل اما بسيار متزلزل برخوردار شدند   

اميد داشتند كه يكي از اين رهبران قيام ملي كه حكومت را              
اما .  ، سرانجام همان مسيح موعود باشد        گرفت  دست مي   نيز به 

، اين اميدها     كه با شكست و بركناري يك يك آنان          افسوس
 .شد هر بار خيلي زود نقش برآب مي

 

 گيري انتظارها اوج  : سلطة خشن روم
يهوديان در چند دهة آخرِ قرن اول پيش از ميالد، تحت نفوذ  
نشاندة   پادشاهان دست   و  حكمرانان مظالم. درآمدند روم سلطه  و

، باعث سرخوردگي شديد يهوديان ديندار گرديد و اين            روم
ظهور مسيحاي  را براي آميز ايشان خود، انتظار التهاب نوبه امر به

نكته مهم در اينجا اين است كه       .    ساخت  ورتر مي   موعود شعله 
هاي خدا در كتب مقدسه يهود، اين قوم نه فقط               طبق وعده 

بايست   بايست از استقالل سياسي برخوردار باشد، بلكه مي         مي
بر تمام ملل دنيا حكمراني نمايند؛ اما اينك نه فقط بر هيچ                

. ديگر بودند   ملل  خشن  سلطة  زير  خود  ملتي سلطه نداشتند، بلكه  
هاي خدا ايمان داشتند، چنين وضعي         براي آنان كه به وعده     

 . انگيز بود بسيار ابهام
جهان   اي كه عيسي پسر مريم چشم به             بدينسان، در دوره   

 خود  جواني  گشود، و در آن سالهايي كه او دوران نوجواني و         

از يهوديان ديندار و       متعدد  هاي فرقه  از  بعضي  گذراند، مي  را
كردند تا خدا به وعدة خود براي           صبري دعا مي    غيور، بابي 

ها نيز خود      فرستادن مسيحا وفا كند؛ بعضي ديگر از فرقه            
گروههاي چريكي  تشكيل با و گرفتند مي دست ابتكار عمل را به

پنداشتند   ، خود را ابزاري در دست خدا مي     براي مبارزه با روم 
 بازگرداندن  اش براي  براي تحقق عملي وعده    

  . يهوديان سياسي استقالل و داود خاندان حكومت
 ...ادامه در شمارة بعد                                  
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 كردستان آئين مسيحي را مقامات
 دهند  بر اسالم ترجيح مي

 
 
 
 

كردستان  نفري  ميليون3حدود درصدجمعيت 95  درحاليكه عراق، كردستان  منطقه در
  تداركات منطقه هرساله دهند، مقامات محلي اين را مسلمانان تشكيل مي عراق

گرفت  مسيحيان درنظر خواهند تر مراسمات   باشكوه هرچه اي براي برپايي گسترده
 .كرد  خواهند تبريكي بسنده هاي هاي مسلمانان تنها با ارسال پيام ولي براي مراسم

 

كردستان عراق با نزديك  تمامي شهرهاي شدهگزارش ميكند،  فارس 
شهرهاي  همانند ميالدي، نوي سال تحويل و زمان كريسمس  به شدن

 و خيابانهاي آنها نيز بطور سر سام  كاري شده مسيحي نشين، گل
افزايد  مي گزارش اين.  است ليزري شده  از المپهاي آوري پوشيده

هاي   جشن كردستان عراق نسبت به  مقامات كه اين درحالي است
پيامهاي  ارسال  به تنها  و نداده نشان خاصي واكنش مسلمان مردم ديني

 نگار مستقل  روزنامه” چوماني كمال” . خواهندكرد تبريكي بسنده
شهر اربيل،  در خبرنگارخبرگزاري فارس وگو با درگفت كردستان
جشن مسيحيان  مسلمانان و آشكار ميان جشن  اين تفاوت نسبت به

كردستان عراق،   مقامات كه جاي بسي تامل و تاسف است: گفت
هدف : افزود وي.! خواهند رفت مسيحيان  جشن  استقبال  به اينگونه
  است كه كردستان اين كردستان و حزب دموكرات ميهني  اتحاديه

اسالم  دين   به وابسته آنها  كه كنند اعالم و غربي اروپايي كشورهاي  به
.  خواهند همانند ديگركشورهاي مسلمان عمل كنند نيستند و نمي

  شهر  نقطه38كريسمس در در شب هاي دريافتي گزارش بر اساس
 .بود و پايكوبي برگزارشده جشن و رقص هاي اربيل مراسم

وگو  گفت در نيز استان اربيل پليس  اداره  فرمانده “طلعت عبدالخالق”
 از آمادگي نيروهاي خود براي  چاپ سليمانيه“ آوينه”  با روزنامه

  پليس آماده نيروهاي:  است  وگفته مكانها خبرداده حفاظت از اين
حاكم  احزاب هاي رسانه. پايكوبي است جشنهاي  ازمراسم حفاظت

 خود،  هاي روزانه  و با قطع برنامه  تكاپو افتاده در اين روزها نيز به
 بيش ازحد  توجه. روند مي سال نو كريسمس و جشنهاي به استقبال

آيين مسيحيت باعث  مسيحيان و  كردستان عراق به  مسئوالن منطقه
كلدانيهاي  اعظم اسقف “دلي امانوئل كاردينال”  روزگذشته  كه  شده

عراق  كردستان  منطقه رئيس “بارزاني مسعود” با  كه ديداري در جهان
وي   .بخواند مسيحي مسيحيت و آيين داشت، اين منطقه را پشتيبان

 مسيحيان   بسيار به خاطر توجه  از رهبران كردستان عراق به: گفت
مسيحي قابل  سازمانها  كردستان به مسئوالن توجه .كنم مي قدرداني

دهند  مي  ساالنه كنفرانسهاي  برگزاري اجازه و هر ساله تقدير است
 88  هم اكنون .آيند منطقه گرد هم كنفرانسها مسيحيان تا در اين

 و تعداد. كنند مي كردستان عراق فعاليت  جداگانه كليسا در مناطق
  .گروند در حال افزايش است كه به مسيحيت مي مسلماناني
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 كليساهاي استان آذربايجان شرقي
 

 كليساي شوغات مقدس
كليساي شوغات مقدس در محوطة گورستان ارامنه واقـع در محله ماراالن 
 تبريز، دركنار كليساي قديم مريم مقدس از سنگ تراش و بـا اسلوبي بديع

 . شود برخي از مراسم ارامنه در اين كليسا انجام مي. ساخته شده است
 

 كليساي كاتوليك 
 به شيوة معماري گوتيك 1910اين كليسا در كوچه ميارميار تبريز، در سال

 به كليسا تابلوهاي زيباي تاريخي از تصاوير مقدس دراين. ساخته شده است
 . خورد چشم مي

 

 كليساي مريم مقدس
تاريخ  .واقع است شمالي شريعتي خيابان درتبريز، انتهاي مقدس مريم كليساي

 ميالدي است و به شيوه معماري ارمني به شكل صليب1782بناي اين كليسا
تصاوير زيبايي  از  مريم، عيسي و حواريون و قديسين، . ساخته  شده  است

مريم  كليساي. اند بخشيده زينت را گنبد پاطاق هاي وگوشه محراب ديوارهاي
ملي و  بزرگ كه مراسم كليساي تبريز است ترين مقدس بزرگترين و قديمي

 . شود ديني درآنجا برگزار مي مذهبي ارامنه از قبيل اعياد وجشنها و مجالس
 

 كليساي موجومبار 
دارد  در  نيز  شهرت  “  سيمه هريپ سنت”كليساي به     موجومباركه كليساي 
 .مرند واقع شده است – كيلومتري جاده تبريز30موجومبار، حدود روستاي 

وجـود : نويسد مي) نوره آيرميان(مؤلف كتاب تـاريخچه ارامنه در آذربايـجان 
 800حدود كليسا ساختمان اوليه اين كه دهد مي كليسا نشان سنگهاي رج اول

سنگ  استناد است ولي به شده ساخته سيزدهم ميالدي سال قبل در اوايل قرن
بازسازي  ميالدي1691يكباردرسال بنا كليسا، اين زيربناي سنگهاي روي نبشتة

 داد يكي روي كه درمنطقه ميالدي نيز بر اثر زلزلة شديدي1840درسال. شد
زير بناي كليسا . از ديوارهاي كليسا خراب شد كه مجدداَ بازسازي گرديد

را خاك  آن روي كه است سقف شيرواني  متر با8آن  متر و به ارتفاع23×13
بنا در ضلع  شده و ورودي ساخته سنگ الشه بنابه تمامي. پوشانده است وشن

ومحراب  قرارگرفته چهارستون تاالركليساروي .قراردارد كليسا غربي و جنوبي
اتاق كوچك ساخته شده  و وسط دو كليسا به شكل نيم دايره درضلع شرقي

وشرقي و ديوار جنوبي و يكي  شش نورگير درباالي ديوارهاي غربي. است
 . بخشد بنا، نور ماليمي مي فضاي محوطه بزرگ داخلي كليسا به نيز درسقف

 

 كليساي هوانس مقدس 
اين كليسا يكي از كليساهاي ارامنه كاتوليك است و نام آن از اسم يكي از 

گويند، گرفته شده  مي“هوانس”آن  نام يوحنا كه ارامنه به عيسي به حواريون
اين كليسا روي تپه اي مشرف به روستاي سهرل يا سهرقه مرند واقع . است

هرچند قدمت بناي اين .  كيلومتري شمال غربي تبريز قراردارد40شده و در
 ميالدي نسبت داده اند، ولي بناي اصلي بارها بر شش و كليسا را به قرون پنج

توسط معماران روسي  كه قدمت بناي فعلي. اثر ويراني تجديد بنا شده است
هوانس  كليساي. رسد ميالدي مي1840ساخته شده است، به سال و فرانسوي

 ميالدي آسيب جدي ديد و بعد از آن درها و پنجره هاي1936در اثر زلزلة 
آجري  نماي با   متر، 5/6 × 5/18درابعاد  مستطيل صورت بنا به. رفت تاراج به بنا

 ايوان. ورودي، تاالر مركزي و محراب است سه قسمت ساخته شده و شامل

  16اي كليسا كه به صورت ستاره به برج ناقوس آجري بنابه وسيلة دو راه پله
 مركزي طاق پوشش. يابد راه مي متر ارتفاع دارد،12است و ضلعي

 محراب. اي و گنبد مخروطي است  به صورت گريو استوانه
 .     نيز در قسمت شرقي با گنبدي كوچكتر قرار دارد

 10 2010 ژانويه      51شمارة  سال پنجم        

    ايران كليساهاي معرفي

    آژير خطر
                            

 }}جنگ نيكو{{   قسمت اول 
                        

شنويد صداي    توجه توجه اين صدا را كه مي      
است  آژير قرمز است و معني و مفهوم آن اين

 .                    نزديك ميشويد شما به كه ايماندار عزيزگناه
كرد، آيا بايد فرار كرد؟  در اين موقع چه بايد

در زندگي زميني  ما. گناه جنگيد و يا ماند و با
البته جنگ  .  خود مدام در حال جنگ هستيم      

ما جنگ جسماني نيست و به قانون جسمي           
جنگ   اسلحه  حتي  }3:10قرن2{  نماييم  نمي  جنگ

بار براي هميشه     كه يك   هستيم و حريفي قدر داريم      ما مداوم درجنگ روحاني   }  3:10دوم قرن {ما جسماني نيست  
كه هيچكس جرأت  كرد، كاري كه او روي صليب با عملي. مسيح او را شكست داد و پوزة او را به خاك ماليد

 } 15:20 تواريخ 2{خداوند است   جنگ از آن    چون}  14:14خروج{كرد    شما جنگ  خداوند براي بله. كار را نداشت  اين
رفت و در آن هنگام        جنگ جليات   داوود به   روزي.  گذارد  خداوند ما را در جنگ روحاني هيچگاه تنها نمي          

اين جليات در آن زمان بسيار قدرتمند بود و حريفي      . كسي جرأت جنگ با يك شخص قوي هيكل را نداشت 
اما او به همه    .  كه تو خيلي ضعيف هستي و او را نا اميد ميكردند              همه به داوود ميگفتند   .  در حد خود نداشت   

}37:17 سموييل1{داد  خواهد رهايي رهانيد، مرا از دست اين فلسطيني كه مرا از چنگ شير و خرس خداوند: گفت

و تمامي اين جماعت خواهند دانست كه خداوند به شمشير ونيزه             :  و داوود به جنگ رفت و به جليات گفت         
 .}47:17سموييل1{دهد زيرا كه جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد خالصي نمي

و كالم او كه      القدس  ما داد يعني روح     مسيح به آسمان رفت ولي هيچگاه ما را تنها نگذاشت و مدافعي ديگر به    
و ما شمشير روح را بر ميداريم و به جنگ پدر دروغگوها                }  12:4عبرانيان{تر از هر شمشير دو دم است          برنده

جنگ را ميتوان به چند دسته      .  بله ما نا خواسته وارد جنگ شديم و به جنگ نيكو جنگ خواهيم كرد              .  ميرويم
و .  ها و ملتهاست و براي اهداف خاص مانند دفاع از آرمانهاي خود ويا غيره                  كه بين قوم    جنگي:  تقسيم كرد 

گروه بعدي، جنگ بين قدرتها و فرمانروايان كه اهداف كشورگشايي و يا قدرت نمايي ويا غيره را دارند و                       
دو دسته . گروه بعدي كه ما بيشتر شاهد ان هستيم جنگ با نفس خود هستيم كه متاسفانه هميشه ما پيروز نيستيم

شوند و كار به صلح ميكشد  گاهي هم هيچكدام پيروز نمي كه هميشه يك پيروز دارد و اول جنگ دنيايي است
صحنه جنگ را در هشت  همه ما ايرانيها. ميشود ميكنند فقط در اين بين خونهاي زيادي ريخته و دو طرف آشتي

اي كه    سال جنگ بين ايران و عراق را تجربه كرديم و چه بسا تجربه بسيار سخت و غم انگيزي بود و تجربه                       
آمد چه وحشتي  كه صداي آژير خطر به صدا درمي كه هر موقعي ياد دارم به. خسارات آن هيچوقت جبران نشد

ما هنوز در جنگ هستيم اما نه از دسته اول و دوم ما جنگ               .  افتاد و همه به دنبال پناهگاه ميگشتند        بين مردم مي  
و . كه هيچوقت تمامي و صلح ندارد ما بايد بر او غلبه كنيم كرديم بين خودمان و نفس دروني وشيطان را شروع

ما در اينجا ميخواهيم از     .  كه چه پيش آيد و چه اثراتي را بر ما بگذارد              اگر نفس بر ما غلبه كند معلوم نيست        
 .                                                                              كمك بگيريم و در جنگ نفساني پيروز شويم كتاب مقدس

   شروع جنگ                                                 
را خورد و با همكاري آدم از ميوه درخت           )  شيطان(از زماني كه حوا حيله مار        .    اين جنگ از كجا آغاز شد      

معرفت نيك و بد خوردن و اينگونه پاي گناه به زندگي ما باز شد و بعد از آن هيچكس بيگناه نبود چون ذات                      
باز ميگويد    و}23:3روميان  {آيند  مي  خدا كوتاه   جالل  كردن و از گناه همه كهخدا ميگويد  كالم.آلود شد انسان گناه 

به زندگي خودمان   .  گناه نيست   بله دوستان هيچكس بي   }10:3روميان  {هيچكس پارسا نيست حتي يك نفر        كه  
نگاه كنيم اگر بگوييم ما هيچوقت گناه نكرديم و هميشه كارهاي خوب كرديم اگر صادق باشيم بايد بگوييم                   

خورديم و مرتكب گناه      خود شكست   چون از نفس  .  كرديم  گناه  گناه كار هستيم و     ما همه .  كه دروغ ميگوييم  
. اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد                 (.  شديم ما از بدرورود به اين دنيا با گناه وارد شديم             

و متأسفانه گاهي اوقات باز هم بعضي  كه ما هميشه با آن درگير هستيم شهوت يكي از اين جنگهاست) 51:5مزامير
) دروغ (جنگها، ديگر اين يكي) 15:1يعقوب(را ميزايد  و گناه آبستن شده شهوت. ميخوريم هم شكست در اين از ما
كه ما براي اينكه از بعضي چيزها فراركنيم و يا ترس             دروغ گفتن يك جنگ بزرگ بين ما و نفس است .  است

اينك به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله          .  داريم ازگفتن آن دروغ ميگوييم و در جنگ شكست ميخوريم          
 .كالم خدا بارها در مورد دروغ گفتن هشدار داده و صحبت كرده است) 14:6مزامير(شده، دروغ را زاييده است 

25 /12/2009  
 لو شهرام فقيه

مالقات  خداوند با  خدا ترسي بود، قبل از مرگشكه با مرگ چند قدمي فاصله داشت، و چون آدم           مردي بود ثروتمند
او  به خداوند. بهشت ببرد خودش را با خود به دنيوي كردكه يك مقدار بسياركوچك از ارث كرد و ازخداوند خواهش

كرد،  طال شمش  مرد چمداني حاضركرد و آنرا پر از. يك چمدان با خودت بياوري گفت، خوب اما فقط اجازه داري
: اوگفت به اي دم درايستاده بود دروازه بهشت ميرفت، فرشته دست به سمت چمدان به كرد، درحاليكه كه او وفات وقتي

اگرخداونداجازه : فرشته گفت. خداوند به من اجازه داده است: مردگفت. چمدان راداخل ببريد متأسفم امانميتوانيدكه
طال   شمش از كه پر فرشته در چمدان را بازكرد و ديد. من بايدچمدان را كنترل كنم داده است ميتوانيدداخل شويد، اما

هم  و او كرد، چمدان نگاه طرف او آمده و به آنجا بود از خنده او به كه ديگري هست، و شروع كرد به خنديدن، فرشته
 چرا سنگفرش: وقتي كه كمي آرام شدند، مرد از آنها پرسيد به چه ميخنديد؟ آنها پاسخ دادند. شروع كرد به خنديدن

 كف بهشت را با خود به بهشت ميبري؟
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2 bean, rice  
2 cups Basmati rice  
2 medium peeled onions; thinly sliced  
1/2 cup red lentils  
7 ounces sour cherries  
2 cups chicken or meat broth  
4 tablespoons unsalted butter  
1 teaspoon turmeric  
1/4 teaspoon cumin  

1/4 teaspoon salt  
 

PROCEDURE 

(1) In a 4-5 
quart Dutch 
oven,  melt 
most of the 
butter and  
slowly brown 
the onions. 
Add the cleaned lentils & fry a bit; 
then the same for the cleaned rice. 
Stir constantly browning the rice 
without letting it stick.  
(2) Add the cherries & 2 1/4 cups 
liquid made up of cherry liquid, 
stock, and water. Add 1/4-1 tsp 
turmeric & 1/4 tsp ground cumin if 
desired; add necessary salt 
(depending on the saltiness of your broth). 

(3) Bring to a boil, stir with a fork, 
cover tightly, & let cook over the 
very lowest heat for about 20 min. 
(4) Fluff up the rice with a fork 
(never a spoon) & add the remaining 
butter to the bottom of the pot. 
(5) Raise the heat slightly for 5-10 
min. to form a crust on the bottom 
(with the right technique, this should be 

possible without this step...).  

(6) Serve, making sure to include 
a bit of crust in each serving. 

 
 
 
 
 

 )3( ناستيسيزم مسحيت آلوده به   
 

  
اي واهي بود كه      براي يك ناستيك رستاخيز بدني و بازگشت به جسم مادي انديشه            

ماموريت نخست هر ناستيك    .  توانست آن را به عنوان خبر خوش و انجيل بپذيرد            نمي
خدايي آن  و عهدعتيق رهايي از زنجيرههاي آزادي از اسارت اين بدن بود و اولين قدم،

در اين راستا . آمد حساب مي كرده بودند به دنياي شر كه او را متهم به شرارت و خلقت
اي كه با چنين باور غير كتاب مقدسي هماهنگي داشته باشد              كتب عهدجديد به گونه   

به خوبي  “  يهودا و انجيل عيسي مسيح    ” در كتاب خود     تي رايت .  ان    .گشت  تفسير مي 
گويد كه  كند و مي هاي ناستيكي اشاره مي به اين تفاسير و حتي تعاليم كاذب در نوشته

در نوشتجات اين گروه معموأل شخصيتهاي پست در كتاب مقدس تبديل به قهرمانان               
. شود  يهودا در انجيل خود بجاي فردي خائن تبديل به يك دالور مي    . گردند ايمان مي 
 نيز  پيتر جونز .  دهد  جسمانيش ياري مي    مسيح در آزادي از بدن       كه به عيسي    دالوري

كه مار  گويد مي كرده  اشاره“بازگشت امپراطوري ناستيك”نام  اين را در كتاب خود به
كننده افكار    است، منور   شده  خدا معرفي   دشمن  كه شيطان و    برخالف تعليم كتابمقدس  

در ادامه ايشان بر اين باورند كه وقتي موسي         .  آدم و حوا به جهت نجات ارائه ميگردد       
آن مار برنجي را در بيابان بلند مي كند كه در واقع نشانه مسيح است، در حقيقت به                      

. حوا ظاهر گشت آدم و بر عدن ماري بود كه در باغ اين مطلب اشاره ميكند كه او همان 
خوردن از ميوه درخت معرفت نيك و بد كه اساساً بر خالف دستورات خداي آسمان      

خودشناسي .  مريدان اين باورميگردد و فديه و زمين بوده دركتب ناستيكي وسيله نجات 
 )21: 17لوقا (” ملكوت خدا درون شماست”كه فرمود برطبق تفسير نادرست ازگفته مسيح

كنند   تالش مي   شناخت  كه درطي اين گشت كساني و فديه حقيقت اصل و آغاز شناخت 
 .و هر كسي كه به اين دانش رهايي بخش نائل گردد تبديل به مسيح ميگردد

در راستاي آنچه در باورهاي ناستيكي مشاده كرديم و با توجه به تعاليم ايشان در مورد 
شود كه   كسب دانش و تنوير الهي براي فديه و نجات اين سوال در ذهن من مطرح مي 

آيا مكاشفه و حقيقت بيان شده خداوند كافي نيست؟ چرا بايد به دنبال ميوه درخت                  
در كتابمقدس  او مكتوب خدا و اراده و فرائض كالم بود؟ آيا مكاشفه معرفت نيك و بد 

آيا الزم است كه براي دريافت مكاشفات روحاني متوسل  و براي ايماندار مكفي نيست
عالم ديگرگرديد؟ براي سالها ذهن انسان با پرسشهايي درمورد شخصيت و ذات                  به

اي  اعماق وجود خدا او را لحظه كاوش و عطش او براي اشتياق. خدا مشغول بوده است
گردانيده است، و اما  آرام نگذاشته، او را دركنكاش شناخت آفريدگار خود سرگردان

ذات ناشناخته  ساخته، خويش عظيم الهي خود ما را غرق فيض امروز خداوند در موهبت
جزئي در  هرچند حقيقتي. كرده است مسيح مكشوف شخص و خود را دركالم شيرينش

آنچه مرا به حيرت در          .  قياس با ذات اليتناهي او، اما حقيقتي قابل لمس و شناخت              
كلمات قابل  درقالب باشد كه مي و عظيمي اعتماد آوردكافي ندانستن چنين منبع قابل مي

براي ما    خدا  كه  اي  كردن به وراي وسيله نگاه. گذاشته شده است فهم در اختيار مقدسين 
آدم در خوردن  چون پدرمان دوباره ما تالش جز چيزي جهت معرفت خود تعيين نموده، 

حقيقت ساده، حكم واضح و كالم آشكار خدا        .  ميوه درخت معرفت نيك و بد نيست      
را ناچيز و سطحي شمردن و كوشش در استخراج معاني فراسوي آن، به معني عدم                   

هرچند چنين . باشد مي گناه ما در دريافت دانش آغشته به اعتماد به خدا و تقالي بيهوده 
تالشي ممكن است جالي شرافت و روحانيت را بر خود داشته باشد، اما به نظر من،                   

با واعظيني    من مثل هم شما حتمي .است كتابمقدس معني و تحريف كالم كفايت  ردكردن
هاي يوناني ناآشنا براي  ايد كه در قالب كلمالت دانشمندانه، با ارائه واژه برخورد كرده

شنوندگان بي تجربه، سعي بر تأكيد بر اهميت كسب دانش الهي فراسوي آنچه كالم                
زيرپاي گذاشتن اصول علم تفسير، بي اعتنايي به قوانين         .  كنند  به ما ارائه داده است مي     

گشايدكه تحت انقياد هيچگونه موازيني  آن، دنيايي را در برابر ديدگان ما مي مربوط به
 . كند نبوده، خواننده را با تعاليم كاذب و جهنمي روبرو مي

 ادامه در شمارة بعد                                                                   ...
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بازداشت و بي خبري از وضعيت 
 يك شهروند مسيحي در مشهد

  

شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان گزارش ميدهد، در صبح روز 
تعدادي از ماموران امنيتي با مراجعه  2009دسامبر16چهارشنبه مورخ
از شهروندان مسيحي ساكن مشهد “ حميده نجفي”به منزل خانم

   پس از تفتيش و بازرسي كامل خانه،  ضمن بازداشت نامبرده
 .ايشان را به مكاني نامعلوم انتقال دادند

امنيتي   تن از ماموران3فوق گزارش، درتاريخ بنابراين 
از  شامل دو زن و يك مرد با در دست داشتن حكمي

به  اسالمي مشهد، پس از مراجعه سوي دادگاه انقالب
اقدام به تفتيش و   منزل ايشان ضمن بازداشت نامبرده

بازرسي كامل خانه نمودند كه در اين بين بسياري از 
تابلوعكسهايي  حتي ها و دي كتب، سي شخصي، لوازم

كه بر روي ديوار اتاقها نصب شده بود را كنده و بـه 
تواند  كه مي جرمي مدرك بعنوان تابلوها اين آنان گفته

  !بردند و با خود را ضبط گردد ايشان محكوميت باعث
 روز چنديناز بيش ان، باگذشت ان سي گزارش اف به

هيچگونه  تاكنون ايشان مسيحي نوكيش اين ازبازداشت
تماس تلفني و يا حتي مالقاتي با خانواده خود نداشته 

سالمت و بي خبري   در پي نگراني از وضعيت. است
پيگيريها ومراجعات  عليرغم ايشان و محل نگهداري از

همسر وي به دادگـاه انقالب اسالمي مشهد به جهت 
روشن شدن از وضعيت اين بـازداشت شده، متاسفانه 

ايشان  درخواست به پاسخي مشهدتاكنون قضايي مراجع
كه همسر ايشان عنوان نمودند كه  اند و هنگامي نداده

قصدگرفتن وكيل براي ايـن پرونده را دارد يـكي از 
جرم خانم حميده نجفي :دادگاه اعالم داشت مسئولين

هاي  سياسي  بوده  و ايشان  به  اتهام  ارتباط  با  شبكه
اين در حـالي است !  تلويزيوني مسيحي مجرم هستند

سياسي هنوز  جرم اسالمي جمهوري قوانين براساس كه
هاي  شبكه برخي كردن به تلفن و نشده تعريف درستي به

هاي با  كشور آن هم تلويزيون تلويزيوني در خارج از
قانوناً جرم سياسي تلقي   تـواند خط و مشي ديني نمي

شهروندان  نجفي از حميده خانم رود مي احتمال. گردد
بازداشت شده مسيحي، در حال حاضر به جهت اخذ 

بازپرسي،  مراحل انجام و شود مي گفته كه اعتراف آنچه
آباد جنب  واقع در بلوار وكيل دربازداشتگاه اطالعات

نامبرده متاهل و داراي يك  .برند مشهد بسر مي زندان
 ساله است كه شديداً از بيماري عفونت كليه 10دختر

كه فقط مادر  برد و اين در حالي است و مثانه رنج مي
مراقبت و نگهداري كنند، بنابر  ايشان قادرند تا از وي
اين كودك  عمومي حاضرحال گزارش رسيده درحال

باشد و ايشان  نمي مادرخوب از دوري و بيماري دليل به
در طي اين مدت حتي براي رفتن به مدرسه با مشكل 

فعاالن حقوق  مسيحيان درمجموعه كميته. روبروبودند
درخصوص وضعيت  بشر درايران، ضمن ابراز نگراني

اين شهروند مسيحي بازداشت شده و بي اساس بودن 
عميق خود  پرونده، نگراني سياسي براي اين اتهام جرم

ساله ايشان كه در اين شرايط 10را از بيماري كودك
دارد اعالم مي دارد و خواهان  نياز مبرم به مادر خود 

 و آزادي هر  وضعيت نامبرده فوري نسبت به رسيدگي
 .باشد چه سريعتر ايشان مي

 چرا عاقالن را نصيحت كنيم؟
 بياييد از عشق صحبت كنيم
 

 تمام عبادات ما عادت است
 به بي عادتي كاش عادت كنيم
  آرين سودمند
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Your president will be awaken to 

change the laws of your country.  
 

 -7 Daniel’s prayer and fast shook 
the army of heaven and warfare 
started. (Dan10:15) Your prayer will 
shake the army of God to bring the 
Messiah's revelation and freedom 
of your Nation. Demons fear of your 
prayer. Pray and don’t stop. It will 
change your life and country.  
 

Dears in Christ this is the day of 
Daniel. 
 

 *The day of refusing the lifestyle of 

the palace and Satan.  
 

*The day of entering in the palace 
and governing the kings. 
 

*The day of opening and explaining 
closed revelations and overcoming 
the witchcrafts.  
 

*The day of put out the fire of 
idolatry.  
 

*The day of closing the mouth of 

lion.  

*The day of awakening the kings. 
 

*The day of turning on the fire of 
heavenly warfare. 
 

*The day of waiting for Messiah 
and building Jerusalem.  
Happy New Year. 
Make the 2010 a year of revival with 
your fast and prayer.  
 

In him Rafi Shahverdyan    

Your prayer shakes 
the nations  

 

  Your prayer brings breakthrough, 
changes and it shakes the nations so 
the Satan wants to stop your prayer.  
Enemy stopped Daniel’s prayer for 30 
days because he knew how powerful 
his prayer was. Suppose you stop your 
prayer for 30 days .What will happen 
with your Nation during these days? 
 

7 Reasons that why  
Satan stopped Daniel’s prayer  

 

1- His prayer protected  his nation and 
formed the future of his exiled nation.  
His window was open to the Jerusalem. 
Open your prayer window to the heart 
of your nation.Dan.6:10  
 

 -2 His prayer protect him against the 
sin and enemy’s attacks. He decided to 
keep himself pure by refusing palace 
food. This was his prayers power.  
 

 -3 Daniel’s prayer influenced in the 

hearts of the kings and their palaces.  
(Dan1 :21 ,2 7-5 :13-6 :1 ,2 ) .  Three  k ings         

confessed that his God is awesome 
God!!!! Dan 2:47, 5:14, 6:26.The king of your 
nation will confess if you continue your 
prayer.  
 

-4  Daniel’s prayer kept his friends 
among the fire. (Dan 3). Your prayer will 
save and keep your relatives.  
 

 -5 Daniel’s prayer opened the secrets 

and explained the dreams and                                      
revelations. (Dan 2:17-18) Your prayer will 
open the closed sky of your country. 
South Koreans opened their sky by day 
and night prayer. So 30%of their   
population are Christians. It could   
happen in your country. Don’t stop your 
prayer even for one day.  
 

 -6 Daniel’s  prayer closed the mouth of 
lions and awakened the king. (Dan 6:18-22)  

There is a lion that is searchingB1Peter 5:8  
Your prayer will close Satan’s mouth.  

  

N. Korea, Iran Top Oppressors of Christians 
 

 The notoriously restrictive regime bans all religions 
other than a semi-personality cult centered around the 
current leader, Kim Jong-Il, and his father, Kim Il-Sung. 
It is illegal to be a Christian in N. Korea and authorities 
have executed people found to possess a Bible. 
 

An estimated 40,000 to 60,000 Christians 
are currently in prison labor camps  
because of their faith. “Christians are the 
target of fierce government action, and 
once caught, are not regarded as human,” 
said a veteran North Korean watcher, 
who is not identified for security reasons, to Open Doors. “Last year we 

had evidence that some were used as guinea pigs to test chemical and 
biological weapons.” Carl Moeller, president/CEO of Open Doors USA, 
commented that it is “certainly not a shock” that North Korea is ranked 
No. 1 on the list. “There is no other country in the world where Christians 
are persecuted in such a horrible and systematic manner,” Moeller said. 
“Three generations of a family are often thrown into prison when one 
member is incarcerated.” But Moeller noted that despite the intense 
persecution, the group of Christians in North Korea is “strong” and actually 
growing in number. Following North Korea on the World Watch List is 
Iran, which jumped to the No. 2 spot from No. 3.Open Doors explained 
that Iran moved up because of the increased number of arrests of  
Christians beginning in 2008 and continuing into 2009. At least 85  
Christians were arrested in Iran during this time period, the watchdog 
reported. Among those arrested were two young women who converted 
from Islam to Christianity. The case of Maryam Rustampoor and Marzieh 
Amirzadeh, who were released two months ago, attracted international 
attention. Open Doors was among the groups that advocated for the 
release of the two women who were arrested simply for being Christian. 
While in prison the converts were pressured to renounce their faith in 
Jesus Christ but they refused, resulting in them suffering from various 
forms of psychological torture and health deterioration. It is suspected, 
Open Doors noted, that the increase in the number of arrests of      
Christians by the Iranian government is meant to be a form of distraction 
from the country’s internal problems, such as the disputed re-election of 
President Mahmoud Ahmadinejad and the high rate of unemployment. 
  In the No. 3 spot this year is Saudi Arabia, which was formerly No. 2. 
Saudi Arabia dropped a spot not because of improved treatment of 
Christians but because the situation remained unchanged while Iran’s 
treatment of Christians worsened. New to this year’s top 10 list is the 
North African country of Mauritania, which holds the No. 8 position.  
Mauritania jumped ten spots, the biggest increase of any country in this 
year’s list. The situation there deteriorated with the murder of a Christian 
aid worker in June 2009, the torture of 35 Mauritanian Christians in July, 
and the arrest of a group of 150 sub-Saharan Christians in August. 
  The tiny, East African country of Eritrea dropped out of the top 10 list this 
year, falling from No. 9 to No. Overall, eight of the top ten countries on 
the list have Islam as the dominant religion. Among the top 50 countries, 
35 of them have Islamic governments. “Many are coming to Christ in the 
Muslim world,” Moeller commented. “But we need to continue to embrace 
them in prayer in 2010.” Open Doors recorded fewer reports of persecution 
of Christians in Algeria, India, Cuba, Jordan, Sri Lanka and Indonesia in 2009. 
The biggest improvement among the 50 countries on the list was Indonesia 
which fell from No. 41 to No. 48. Since 1991, Open Doors Research 
Department has released the annual World Watch List to understand the 
unique persecution of Christians in different countries and to ensure 
effective intervention on the ministry’s part. The data is derived from a 
questionnaire containing 53 questions sent to Open Doors co-workers, 
key church leaders & recognized experts in 70 countries. The questionnaire 
examines every aspect of persecution, including the degree of legal 
restriction, state attitudes, how free the church is to organize itself, as 
well as incidents of persecution, such as church burnings, anti-Christian 
riots and even martyrdom. 

“O our God, hear your servant’s prayer! 
Listen as I plead. For your own sake, 
Lord, smile again on your   desolate 
sanctuary. O my God, lean down and 
listen to me. Open your eyes and see 
our despair. See how your city-the city 
that bears your name-lies in ruins. We 
make this plea, not because we   
deserve help, but because of your 
mercy. O Lord, hear. O Lord, forgive. 
O Lord, listen and act! For your own 
sake, do not delay, O my God, for your 
people and your city bear your name.” 
Daniel 9: 17-19 
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