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بـرم زمانيــكـه       هرگز از يـاد نمي   
تصميم گرفتيم تا  باري  ديگر آن 

دست هم در غربت  و  اصطالحاً   
 ماهنامة تبديل را زير چـاپ       خالي
ما رويا و هدفي  تنها پشتوانة. ببريم

كه از سالهاي دور با خود در         بود
دل داشتيـم و تـعدادي از دوسـتان خـوب كـه هميشه و در      

 . همه حال ما را تشويق ميكردند
 در طي تمام اين سالها هدف ما در ماهنامه تبديل تنها ايـن           

كـه بتوانيم بعنوان عضوي از خـانوادة فارسي زبـان بـه        بوده
اگر چه در اين راستا از .   جامعة خود باشيم  خدمت نوعي در 

كرديم امـا تالش ما همواره   هاي بسياري عبور فراز و نشيب 
 .خدمت به شما خوبان و بدون هيچ چشم داشتي بوده است

و مصمم  كنيم مي جدي تلقي اين امر را مقدس و بسياري  ما
 . دهيم ادامه بهترين نحو ممكن اين رسالت را به هستيم تا

خود   كالم  كه در  ايم  خود آموخته  خداوند آري، ما اين را از 
جالل  را با شايستگي و انتظام و براي) كار( همه چيز ميفرمايد

ما در ماهنامة تبديل همواره تالش بر ايـن       .   خدا انجام دهيد  
 كنيم و در  كه اين موضوع را تا حد ممكن رعايت  ايم  داشته

كنيم تا ما را   همين راستا صميمانه از شما دوستان تقاضا مي      
 . ياري و راهنمايي نمائيد

 عزيزان، من ايمان دارم كـه آنـچه را خدا شروع كرده، به           
اما سؤال اينجاست كـه آيا من و شما        .   كمال خواهد رساند  

 داشته باشيم؟  مايل هستيم دركار او سهمي
من صميمانه از   سال ماهنامة تبديل  دوستان، با آغاز پنجمين 

اين نشريه   وسيلة  به خدا كه كاري تا با ما و كنم مي دعوت  شما
حاضر هزاران  درحال. دهد همكار و همگام شويد انجام مي 

نفر در مناطق مختلف دنيا چه از طريق نسخة چاپي و چه از 
طريق نسخة الكترونيكي ايـن ماهنامه را به صورت رايگـان   

هدف ما در سال آتي ارتقاي ايـن تعـداد  . كنند دريافت مي 
چنانچه مايل هستيد در هر زمينه بـا مـا  .   از خوانندگان است  

 همزبانان خود از  بسياري  تبديل را به  كنيد و ماهنامة  همكاري
 .  فشاريم هديه بدهيد، با آغوشي باز دستان شما را مي

 .من و همكارانم در دفتر ماهنامه در خدمت شما هستيم
 با آرزوي سالي پر بارتر براي ماهنامة تبديل

 2009آنجلس نوامبر  لُس
 الناتان باغستاني 

 با چشمان خدا قضاوت كن
 

بله خدا براي ، 11:2روميان . شود  زيرا خدا تبعيض قائل نمي
كسي تبعيض قائل نميشه، اما مـا بعضي وقتها تبعيض قائل 

كاري  و از اينجوريم من الاقل. ميشيم پشيمون بعدم و ميشيم
كار  از. نبا  كه روز يه. وتوبه ميكنم پشيمون ميشم كردم كه

براي  گرفتيم تصميم بود گرم خيلي هوا و اومديم مي بشارت
كنار دريا  گرما خالص بشيم بريم از ّشر اينكه چند ساعتي

  تا  مرد جوون كه  خيلي شبيه 4اونجا ! كم  شنا كنيم و يه
ايرانيها بـودن ديديم ولي چون تـوي آب بودن تشخيص 

اصالًٌ حرف  نميزدن و اگر هم  حرف  ميزدن . سخت بود
فكر :گفت دوستم. كه ما بشنويم گذاشت صداي آب نمي

. فهميد ميشه ...كلك بايه ولي نميدونم :گفتم !ايرانين ميكني
ولي ما خودمونو زديم !  تاشون برگشتن4هر! آقا: داد زدم

بيچاره اون مونده بود بخنده . كه يعني ما نبوديم راه به اون
 نگاه اونا روز من خيلي به اون. يا از كار من خجالت بكشه

مسيح چيه و از  ميدونن گفتم، اينا چي كردم و پيش خودم
اگه  و كنند تفريح اينجا تا اومدن اينا! ميفهمن چي خدا كالم

  كـنم شايد منو هـم سر كارصحبتمن برم و ازكالم خدا 
 ... و اصالً كالس اينا به اين حرفها نميخوره! ...بزارن

بشارت  رفتيم روز همه خونه، بعدازظهر اون رفتم و گذشت
كردم و خدا  كار اون روزم فكر كمي به اما من شب. دادن

مرابرگزيديد،  شما نبوديدكه: هم ازكالمش برام پيغام داد
بلكه من شما را برگزيـدم و مقرر داشتـم تـا برويد و ميوه 
آوريد و ميوه شما بـماند، تـا هر چه از پدر بـه نـام من در 

كلي پشيمون  بله. )16:15يوحنا ( شما عطاكند به كنيد خواست
كتاب  يه حداقل و نكردم با اونا صحبت و نرفتم چرا كه شدم

از گرما  ما خدا بودكه اون روزكار شايد. چرا بهشون ندادم
گذشت  قضيه روزي از اين چند. بريم دريا و اونا رو ببينيم

 نفر رو در 4 ما دوباره به كنار دريا رفتيم و دوباره اون و
ايندفعه رفتم پيششون و باهاشون صحبت . همون جا ديدم

كردم و ديدم چقدر مشتاق مسيح هستند و شب بـاهاشون 
ايميل  بهشون دي بردم و سي و كتاب براشون قرارگذاشتم و

بودم كه  خوشحال چقدر شب اون. دادم شماره تلفن و دادم
و بـه دست  يه بار ديگه خدا بـه من اجازه داد تـا كالمش

بگشاييد  را خود چشمان :خدا ميگه كالم. برسونم مشتاقاش
نميگه  خدا). 35:4يوحنا ( است درو آمادة كشتزارها و ببينيدكه

كه  محصولي و بعد كنيد مهم رو درو كه مثالً اول محصول
ميگه كـه كشتزارها را درو . زياد مهم نيست رو درو كنيد

كسي رو از روي قيافه يـا تحصيالت و يا  كنيد و مـا نبايد
 كلي درس جدا كنيم و پيغام نجات رو بديم و من ...غيره

بركت  من باعث شهادت اميدوارم اين .گرفتم از اين قضيه
 مسيح عيسي خداوندمان ميدم به جالل رو شده باشه و تمام

                                           شهرام .كنه عطا همه صبر و فروتني و من ميكنم به دعا و
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پـدرش  .   يكي بود يكي نبود، يك بچه كوچك بد اخالقي بـود           
وقـت    هـر   بـه او يك كيسه پـر از ميخ و يك چكش داد و گفت       

روز اول پسرك     . ديوار روبرو بكوب    عصباني شدي، يك ميخ به    
هـاي    در روزها و هفتـه .    ميخ به ديوار روبرو بكوبد 37مجبور شد   

بعد كه پسرك توانست خلق و خوي خود را كنترل كند و كمتر             
 كه به ديوار كوفته بود رفتـه رفـتـه            عصباني شود، تعداد ميخهايي   

پسرك متوجه شد كه آسانتر آن است كـه عصـبـانـي       .   شد  كمتر
سـخـت     شدن خودش را كنترل كند تـا آنكه ميخها را در ديـوار            

باألخره به اين   .   بكوبد
 رسـيـد    ترتيب روزي  

ــه ــرك  كـ ــر   پس ــگ  دي

عادت عصباني شـدن    
 و  را ترك كرده بـود     

موضوع را به پـدرش     
پدر به . يادآوري كرد 

هر روزي كه عصباني نشود، يكـي    به ازاء  حاال  او پيشنهاد كرد كه   
بـوده    كـوبـيـده     ديـوار   بـه گذشته از ميخهايي را كـه در طول مدت 

تا باألخره يك روز   گذشت  روزها.   است را از ديوار بيرون بكشد     
 ديـوار   از  را  مـيـخـهـا      و گـفـت هـمـه         كرد  رو  پسر جوان به پدرش   

آن طـرف      بـه   و  را گـرفـت      پسـرش   دسـت   پـدر، .   درآورده است 
سپس درآورده بـود،      و  شده  كوبيده  آن  روي  ديواري كه ميخها بر   

خـوبـي     كـار   نكـنـد،    درد   دستت   : كرد و گفت  پدر رو به پسر.   برد
اي   آورده  وجـود   بـه   ديـوار   در  كـه   انجام دادي ولي به سوراخهايي    

پسرم .   قبلي نخواهد بود    ديوار  اين ديوار ديگر هيچوقت   !   نگاه كن 
 كه  است  مانند ميخي   وقتي تو در حال عصبانيت چيزي را ميگوئي       

 شخـصـي    به  را  چاقوئي  ميتواني  تو.   مقابل ميكوبي  طرف  دل  ديوار  بر

 روبـرو   شـخـص    مهم نيست تو چند مرتبه به  درآوري،  را  آن  و  بزني

ام، زخـم      خواهم كه آن كار را كـرده        خواهي گفت معذرت مي   
زخـم    يـك .   چاقو كـماكان بـر بدن شخص روبـرو خـواهد مانـد        

واقـعـاً     دوسـتـهـا     . اسـت   همان بـدي يك زخـم شفاهـي   به  فيزيكي
را بخندانند و تـو را        تو  توانند  جواهرهاي كميابي هستند، آنها مي    

تـو           بـه   جـان   گـوش   آنـهـا  .   تشويق به دستيابي به موفقيت نـمـايـنـد         
سپارند و انتظار احترام متقابل دارند و آنها هميشه مايل هستند             مي

  .قلبشان را به روي ما بگشايند

 كرد كارمند هواپيمايي سعودي ادعاي پيامبري 
 

: خـبـرگـفـت      العالم با اعالم ايـن  ارشي به نقل از خبر دانشجو،    طبق گز 
كرد پيامبر   كـه ادعـا مي   ساله را  60يك عربستاني  نيروهاي پليس مدينه  

از  است و براي گسترش عدالت و تسامح بين مردم به منظور نجات آنها
بـعد از  اين كه  نتايـج     . مصيبتها و جنگـها آمده است، بازداشت كردند      

رواني دچـار    تحقيقات نشـان داد كـه ايـن  شخص بـه  علت  فشارهاي           
افسردگي شده است، نيروهاي پليس مدينه منوره او را به تيمارستاني در 

ايـن شخص قبالً در خطوط هـوايي عربستان كـار  . منتقل كردند طائف
را به اجبار بازنشسته كردند به علت فشارهاي   مي كرد و بعد از اينكه او      
  .رواني دچار افسردگي شد

چشم است؟ جريان ندارد قرينه خون آن كه در بدن تنها قسمت آيا ميدانستيد  

.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  
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ساعـات مشخصي را . ريزي كنيد زندگي روزانة خود را برنـامه
برنـامه مشخص خود . هاي مختلف در نـظر بگيريد براي فعاليت

چه كاري  درصدد انجام دانيم مي زيراكه است عامل ايجاد امنيت
بيني كـه غالباً در  بسياري از اوقات عناصر غيرقـابل پيش. هستيم

آيند، عامل ايجاد ترس  وجود مي نتيجة نداشتن برنامة خاص بـه 
اگر بتوانيد آنـچه را كه قابل كنترل است را انجام دهيد . هستند

 ، آنگاه توان رويارويي شما بـا عناصر غيرقابل كنترل)ريزي برنامه(
 .شود بيشتر مي

 

شود،  مي هاي جدي به سالمتي شخص اگر ترس منجر به آسيب
 معموالً حاوي ها كتابخانه .شود استفاده بخش آرامش بايد ازفنون

 .ها و فنون هستند كتبي پيرامون اين تكنيك
تغييرنميكنند  هرشرايطي تحت كه روحاني حقايق بحران، درمواقع

ايـن حقايق عالوه بـر حس . نمايند كمك بزرگي به شخص مي
دهند، اگر شما  امنيت به ما دليلي براي زندگي و اميد داشتن مي

دليلي براي اميد و زندگي نداريد بـا يك شـبان كليسا مشورت 
 طورخاص مزاميربه كتاب. نماييد مقدس را مطالعه وياكتاب كنيد

 .كند هاي اشخاص صحبت مي پيرامون بحران
داردتا درخارج  كه با آن روبرو هستيم درفكرما ريشه اگر ترسي

از آن، به عبارت ديگر، اگر خطري واقعي دربيرون ما را تهديد 
تـرسيم،  كند و مـا صرفاً از خـطري تخـيلي در ذهنـمان مي نمي

فراموش نكنيدكه بايد قدم . بهترين پادزهر انجام دادن آن است
نبايد بـه يكباره . ها روبرو شد بـه قدم و مرحله به مرحله بـا ترس

بخواهيد ترس از سخن گفتن در جمع را با سخنراني در تاالري 
هاي كوچك و اشخاصي كه بـا  اول از گروه. بزرگ رفع كنيد

 ها يك فرايند و  مواجـه شدن بـا ترس. آنها آشناييد شروع كنيد
 .رونداست

شفاي جسمي چگونه 
 افتد؟ اتفاق مي

 

براي اينكه ما درك كنيم          
شفاي جسم چگونه اتفاق           

افتد ابتدا بايد چند مورد          مي
 .بسيار مهم را درك كنيم

 

 : اول كالم خدا
 3 آيه     11 در عبرانيان فصل    

از راه ايمان، ما پي : خوانيم مي
بريم كه كائنات چگونه با        مي

كالم خدا خلقت يافت به طوري كه آنچه ديدني است از آنچه ناديدني                 
دهد از طريق كالم خود        هر كاري كه خدا انجام مي      .  است به وجود آمد   

شروع هر  .  دهد  خدا بدون كالم هيچ كاري انجام نمي          .  دهد  انجام مي 
  1در عهدعتيق و كتاب پيدايش فصل       .  خلقت خدا ابتدا كلمة خدا است       

خدا .  خوانيم كه خدا چطور تمام آفرينش را بوسيلة يك كلمه آفريد              مي
خدا گفت و   .  گفت روشنائي بشود و ميليونها ستاره در آسمان خلق شد            

پس براي اينكه يك معجزه اتفاق بيفتد، بايد يك             .  آنچه او گفت، شد    
عيسي .  بدون كالم خدا هيچ معجزه اي نخواهد شد        .  كلمة خدا گفته شود   

 الي  14 آيات   8در انجيل متي فصل   .  خداوند از اين طريق افراد را شفا داد        
وقتي عيسي به خانة پطرس رفت، مادر زن پطرس را ديد كه : مي خوانيم17

تب او  .  عيسي دست او را لمس كرد      .  در بستر خوابيده است و تب دارد        
كه غروب شد،      همين.  قطع شد و برخاسته به پذيرايي عيسي پرداخت            

بسياري از ديوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن يك كلمه ديوها را                     
   16در نظر داشته باشيد كه آية       .  داد كرد و تمام بيماران را شفا مي بيرون مي 

پس براي اينكه ما    .  او با گفتن يك كلمه تمام بيماران را شفا داد    : گويد  مي
شفاي خود را از خداوند دريافت كنيم بايد از او يك كلمه يا يك وعده                 
دريافت كنيم و روي آن وعده با ايمان بايستيم و در آن وعده و كالم                     

وقتي ما روي وعده هاي خدا مي ايستيم و با ايمان آنچه را كه . شك نكنيم
كنيم از اين طريق ما هم ذات خدا           خدا به ما وعده داده است دريافت مي        

شويم و در ذات الهي شريك گشته و در ايمانمان رشد كرده و قوي                   مي
 . خواهيم شد

گذارند و    بسياري هستند كه ايمانشان را روي فرد ايماندار ديگري مي              
اين طريق  .  آرزويشان اين است كه از طريق ايمان ديگران شفا بگيرند              

خواست خدا اين است كه      .  خواست كامل خدا براي ما ايمانداران نيست       
هر يك از ما شخصا ّ از طريق كالم او آنچه كه به آن نياز داريم را بوسيلة                   

اين امتيازي است كه شامل حال هر ايمانداري                       .  ايمان دريافت كنيم    
 اينكهمي شود كه از طريق ايمان به وعدة خدا صاحب بركات بشود و نه                  

زيرا كه بوسيلة دريافت اين وعده      .  هميشه يك نفر ديگر به او كمك كند        
خدا .  ها در كتابمقدس بوسيلة ايمان ما هم داراي ذات الهي خواهيم شد              

در حضور او همة ما يكسان       .  شود  هيچ فرقي بين فرزندان خود قائل نمي        
 آزاد شده ايم مسيح وسيلة خون همة ما به. هستيم و يك حق فرزندي داريم 

هر فرد ايمانداري        .  ايم  و به وسيلة او اين رهايي عظيم را در يافت كرده             
ها و بركات الهي را دريافت         تواند بوسيلة ايمان به كالم او تمام وعده          مي

خدا ما را به وسيلة مسيح از جنگ نيرومند ظلمت رهانيده و به                     .  كند
عيساي خداوند منتقل ساخته و به وسيلة خون            عزيز خود    پادشاهي پسر    

وقتي مسيح روي   .  اوست كه ما آزاد و از تمام گناهانمان بخشيده شده ايم           
. صليب جان خود را كفارة گناهانمان كرد ما را از لعنت شريعت آزاد كرد      

كه مسيح روي صليب رفت تمام گناهان و مداركي     وقتي! جاي ما مرد او به 
طبق قانون خدا ما    .  كه بر ضد ما بود بر روي صليب خود ميخكوب كرد            

گناهكار بوديم، مجرم بوديم و روزي بايد مجازات گناهانمان را                                
نه تنها جريمة ما را پرداخت، . مسيح به عوض ما اينكار راكرد. پرداختيم مي

برضد ما بود و كلية اسناد جرم ما را         )  ديد الهي از  (بلكه هر چيزي را كه قانوناً       
 2انجيل در رسالة به كولسيان فصل       .  كردبر روي صليب خود ميخكوب       

او سند محكوميت ما را همراه با تمام مقرّراتي كه             :  ميفرمايد15و14آيات
  .عليه ما بود، لغو كرد و آن را به صليب خود ميخكوب نموده، از بين برد

 چنانچه مايل هستيد،          
كتابمقدس فارسي         ميتوانيد نسخة چاپي           

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

 شفا، اراده و خواست خدا

  3 : 2/1عدد 
كالم خدا درميان محنت  كننده كه اعالن عددي

سال  3 :2/1دوره يك عهدعتيق، درطول .باشد مي
قوم خدا نميتوانندهرگزفراموش  كه وجودداشت

كه پادشاه شرير اخاب و  دوره خشكسالي. كنند
همسرش ايزابـل انبياي خدا را جـفا رساندند در 

بعل  درحضوربت ديگر پيامبر 7000ايليا و حاليكه
، 19ـ 17اول پادشاهان بابهايبا مقايسه . زانو نزدند

توانيم ببينيم كـه  مي 6 : 11 و مكاشفه17 : 5يعقوب
 3: 2/1عدد.  سال فكرميكرد3: 2/1يوحنا به اين

 42،) 14: 12(زمان  زماني، زمان و نصف همچنين
 را )6: 12، 3: 11(روز 1260و عدد) 5: 13، 2: 11(ماه 

بطـور واضح نشـان ) 6 ـ5: 12(. مشخص مي سازد
ميدهد كه اين دوره با آمدن اوليه مسيـح شروع 

درست  جفا، كوتاه خيلي دوره) 12 ـ 2: 11(و ميشود
بنابراين در . مييابد مسيح پايان ثانويه آمدن قبل از
 سال بطورنمادين كل 3: 2/1مكاشفه عدد كتاب
نشان ميدهد  را مسيح ثانويه و اوليه آمدن بين دوره

كـه همزمان بـا دوره مـحنت و جـفاي كليساي 
انجيل  اعالن دوره و) 16:33، 21ـ 18: 15يوحنا(مسيحي

. ) 14: 24، متي7: 11( باشد مي دنيا درهمه تمام قدرت با
اين دوران بالفاصله بـا يـك دوره خيلي كوتـاه 

درطول آن وحش  كه شود، مي دنبال  روز3: 2/1
آيـد و دو شـاهد را خـواهـد  از هـاويه پائين مي

كشت و صداي انجيل را مسكوت خواهد كرد 
 آيد كه  از  هـاويه  مي وحشي ).  7 :13، 11 ـ 7: 11(
 دنياي غيرمسيحي را درمرحله نهايي اش) 7 : 11(

 .دهد نشان مي

 كنم كه هر روز اعتماد و ايمانم به خدا روبه افزايش است شكر مي
  

 كنم  از اينكه هر روز وقت فراوان دارم واقعاً خدا را شكر مي
 

 كنم از بابت زنده بودنم خدا را شكر مي
 

 كنم كنم خدا را شكر مي از اينكه هر روز پيشرفت و رشد مي
 

زندگيم  مواردجديد وارد ميگذارم كنم و مي را رها گذشته اينكه بابت از
 كنم شود خدا را شكر مي
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 غلبه بر ترس

 باشد؟ پايدار واقعي آزادي ميخواهيد آيا
  

خداوند را بطلبيد، آري اين  كنيد و خود را آماده
:... فرمايد است آزادي مانـدني،كتاب مقدس مي

كـه روح خدا است  خداوند روح است و جـايي
هاي  آزادي به داشتن انتخاب. آنجا آزادي است

مختلف در مورد انجام كاري بـه اين معني است 
كه اگر شخصي بخواهد آن را انـجام دهد، هيچ 
چيز نبايد او را از انـجام آن كـار باز دارد و اگـر 
نخواهـد آن را انـجام دهد هيـچ چيـز نبايد او را 

تاريخ، انسانهاي  طول در   .كند  آن انجام  مجبور به
همچنين  و كردند پرداخت آزادي، بها براي زيادي

 خداوندمان تا بازگشت راه اين. دارند ادامه راه اين
 .دارد مسيح ادامه عيسي

ما بخشيد از آن اين دنيا  به مسيح كه عيسي آزادي
براي  بسيار زيباي او هاي وعده نيست، دنيا اين در و

خواهد  دركنار او و غم درد و و اشك بدون جهاني
 همراه بـا آزادي پايـدار، آزادي پـرشكوه و: بود

 وااليي كـه زير بنايش در محبت
 .  عيسي مسيح است
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 پرستند؟ پرستند همان خدائي است كه مسيحيان مي كه مسلمانان مي                             آيا خدائي
 

 شبيه خدا بسيار نسبت به كه ديدگاه مسلمانان غيرقابل انكار است. مشخص شود“ همان خدا”سؤال پاسخ دادكه مفهوم عبارت زماني ميتوان به اين
 هر دو معتقدند كه خدا حاكم مطلق، قادر مطلق، داناي مطلق، حاضر مطلق، قدوس، حق و عادل. ديدگاهي است كه مسيحيان نسبت به او دارند

بنابراين، از اين جنبه، ميتوان قبول كرد كه . اسالم و مسيحيت، هر دو، به خداي واحد ايمان دارندكه آفرينندة همه چيز در جهان هستي است. باشد مي
هرچند . پرستند وجود دارد كه مسلمانان و مسيحيان مي درعين حال، تفاوتهاي فاحشي بين خدائي. پرستند مسلمانان و مسيحيان همان خداي واحد را مي

. كند مسلمانان معتقد هستند در اهللا محبت، رحمت، و فيض وجود دارد، ولي خداي مسيحيان اين صفات مشخصه را به نوعي منحصر به فرد آشكار مي
مسيحيان ايمان دارندكه خدا در شخص عيسي مسيح انسان . مهمترين تفاوت ديدگاه مسلمانان و مسيحيان نسبت به خداست) در جسم آشكار شدن خدا(تجسم 

 ولي. توانند بپذيرندكه اهللا انسان شود و بخاطرآدميان بميرد مسلمانان نمي. مسلمانان اعتقاد راسخ دارندكه ايمان به تجسم كفر محض است. شد
 خدا درقالب انساني آشكار. مسيحي است خدا درجسم مهمترين اصل ايمان مكشوف شدن. خدا را شناخت براي مسيحيان، بدون تجسم نميتوان

 . شد تا از طريق يكي شدن با ما، نجات يعني آمرزش گناهان را براي ما فراهم سازد

 

 ها قورباغه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كوچك  هاي گروهي از قورباغه روزي از روزها
هدف . كه با هم مسابقة دو بدهند تصميم گرفتند

. مسابقه رسيدن به نوك يك برج خيلي بلند بود
 جمعيت زيادي براي ديدن مسابقه و تشويق آنها

 ...      و مسابقه شروع شد... جمع شده بودند
راستش، كسي داخل جمعيت بـاور نداشت كـه 

نوك برج  هاي به اين كوچكي بتوانند به قورباغه
اوه، عجب : جمعيت زمزمه كنان ميگفتند. برسند

. نميرسند برج نوك به هيچوقت آنها !مشكلي كار
خيلي  برج. نيست يا هيچ شانسي براي موفقيتشان

يكي شروع به  هاي كوچك يكي قورباغه! بلنده
به جز بعضي كه هنوز با حرارت ... افتادن كردند

جمعيت هنوز ادامه ميداد؛ . رفتند باال و باالتر مي
و تعداد !  هيچكس موفق  نميشه!  خيلي  مشكله

 ها خسته ميشدند  و  از  ادامه بيشتري از  قورباغه
باال، ... داد ادامه رفتن فقط يكي به! دادن منصرف

منصرف  خواست نمي يكي اين !هم باالتر باز و باال
به . بقيه از باال رفتن منصرف شدند باالخره! بشود

كـه بعد از تالش زيـاد تنها  جز قورباغه كوچولو
هـا  قورباغه  بقـية! رسيد نوك  به  بـود كـه   كسي

خواستند بدانند او چگونه اين كار را  مشتاقانه مي
انجام داده؟ آنها از او پرسيدند كه چطور قدرت 

شد  مشخص كرده؟ و به نوك برج را پيدا رسيدن
نتيجة اخالقي اين ! برندة مسابقه ناشنوا بوده... كه

هيچوقت به جمالت منفي و : داستان اينست كه
چون آنـها ... مأيوس كنندة ديگران گوش نديد

. زيباتـرين روياهـا و آرزوهـاي شـما را ميگيرند
بـله ! چيزهايي كـه از ته دل آرزوي آن را داريد

كار  اين كسي فكر شما را ندزدد شيطان اگر حتي
 دروغ و پوچي داخل و فكرهاي. را انجام ميدهد

 . پدر دروغگوهاست او  .ميگذارد شما كار ذهن

 بصري/ استفاده از وسايل سمعي 
در انتخاب . كنيد را تمرين مطالب مورد نظر، از قبل نحوه ارائه بصري/ سمعي وسايل با استفاده از
... سالن و بحث، تعداد مخاطبان، شكل و اندازه موضوع مورد بايد به كمك آموزشي نوع وسايل

 .كنيد وسيله مورد نظر نگاه كنند،كمي مكث كه از مخاطبان بخواهيد به قبل از اين .توجه داشت
روش استفاده از وسايل كمك آموزشي را به خوبي فرا گيريد و براي استفاده از آن با توجه به    

 .كنيد گذاري كنيد، مثالً براي جلوگيري از اشتباه، اساليدها را شماره ريزي بحث خود برنامه
يا تخته  پرده نمايش كنيد، توجه نيمي از مخاطبان به مي هنگاميكه از روي وسايل بصري صحبت

پرده  مخاطبان به همه كه خواهيد بنابراين اگرمي. كنند مي شما توجه ديگر به نيمي شود و مي جلب
بـا بكارگيري از ذوق و سليقه و اضافه . نمايش يا تخته توجه كنند ثابت بايستيد و حركت نكنيد

داخلي  رنگهاي اگر. نماييد جذابتر و فهم قابل را اطالعات بصري، وسايل به اجزائي و ها كردن طرح
منحني دايره اي به اندازه كافي بـا هم تفاوت نداشته باشند تشخيص بخشهاي مختلف آن كامالً 

تصاوير  روي. كنيد كاريكاتور استفاده مهم از مطالب جديت كاستن از براي. خواهدبود غيرممكن
 شرايطي آماده.كنيد تهيه بصري مهم نسخ اضافي/ سمعي مطالب تمام از. اورهد يادداشت بنويسيد

 .باشيد... مثل قطع برق، خراب شدن وسايلي مثل كامپيوتر، ويدئو پروجكشن و
 

تا  براي تمرين ابتدا متن را از اول. تمرين كنيد كه به سرعت جاي مطالب را روي متن پيدا كنيد
. كه از روي يادداشت صحبت خواهيد كرد از آن استفاده كنيد در صورتي. كنيد آخر روخواني

 يايادداشتهاي و متن وكمتر به بگوييد را ازحفظ مطالب كندكه مي جلوه طبيعي شما زماني سخنراني
آهنگ سخنراني خود . كنيد كردن با صداي معمولي و بلند را تمرين صحبت. كنيد خود مراجعه

دوستان در شما  يكي از كردن در حضور تمرين. كدام آهنگ موثرتر است را تغيير دهيد و ببينيد
كه نظر خود را در مورد وضعيت صدا و حالت بدن  از او بخواهيد. كند ايجاد اعتماد به نفس مي

 .شما بگويد
باور  خود را. دارد وضعيت ظاهري شما بستگي مطالب، به كيفيت ارائه عالوه بر كلي سخنراني اثر

. آميزدارد موفقيت يك سخنراني زيادي در ارائه داشتن تصويرمثبتي از خود اهميت. داشته باشيد
مخاطبان پشتيبان شما هستند . نقاط قوت خود را شناسايي كند و از آن حداكثر استفاده را ببريد

نقص اعتماد  بي سخنراني تصوريك. كنيد را مجسم موفقيت. بياموزند شما مطلبي خواهند از و مي
 تعداد حتي اگر. بگيرند شما اُنس كنيد تا مخاطبان به عادي رفتار. دهد مي به نفس شما را افزايش

مخاطبان تا حد زيادي تحت تأثير ظاهر شما قرار . مخاطبان كم است تعداد آنرا زياد تصوركنيد
اگر . كه در مخاطبان ايجاد ميكنيد آگاه شويد آينه براندازكنيد تا از تأثيري خود را در .ميگيرند

موضوع  براي الزم تخصص و شماآمادگي تصورميكنندكه حاضرنشويد مخاطبان آراسته با ظاهري
از . بـا اعتماد بـه نفس بايستيد، راه بـرويد وصحبت كنيد. لباس مناسبي بپوشيد. سخنراني نداريد

 طول سخنراني را در دستها. كنيد ميشود اجتناب پرتي مخاطبان حواس كه باعث لباسهايي پوشيدن
                                                                                              . در جيب قرار ندهيد

 ...ادامه در شمارة بعد  

 پيامبر دروغين به حبس محكوم شد
  

زبان به نقل از پورتال  فارسي مسيحيان شبكه خبر گزارش به
مالزي نيواستريتز تايمز ايرانيان مالزي، پايگاه اينترنتي روزنامه 

مالزي  شرع عالي نوشت، دادگاه مطلب با بيان اين
به ترويج  پيامبري با ادعاي را كهكهر احمد  عبدل

 5 سال زندان، 10افكار انحرافـي پرداخته بود بـه
 . ضربه شالق محكوم كرد6هزار دالر جريمه و 

ساله  59كهر احمد عبدل
با  ادعاي  2006در سال 

پيامبري خود را فرستاده 
خدا  ناميد  و  شروع  بـه 

 . خودكرد به مردم دعوت
دادگـاه  شريعت  مالزي 

وي را بـه  2006 در سال 
هـاي غلط، كفرگويـي و توهين بـه  انتشار آموزه

وي . مقدسات و نقض احكـام مذهبي متهم كرد
 گناهي كرد و به منظور فرار در دادگاه ادعاي بي

 .از اتهامات به زندگي در خفا روي آرود
 

گزارش، وي در زمان مخفي بودن   بر اساس اين
هايي بـه شاه، نخست وزير و ديگر  بـا ارسال نامه

مقامات عـالي رتبه مـالزي خواستـار شهادت بـه 
پيامبري وي شده بود و ادعاكرده بود وي توسط 
خدا طبق همـان شرايطي كـه  ساير پيامبران  بـه 

 اند، به عنوان پيامبر برگزيده شده پيامبري رسيده
 .است

 

گذشته پس از شناسايي   اين فرد در مـاه سپتامبر
 مكـان مخفي شدنش، توسط پليس شرع مـالزي

 .دستگير شده بود

 4    2009 نوامبر      49شمارة  سال پنجم        

كه بزرگترين  آيا ميدانستيد
 دستبرد بـه بانك در سال    

 ميالدي،  در  طول     1976 
بيروت  در داخلي آراميهاي نا

گروهي نظامي به بريتيش 
 بـانك خـاورميانه حمله

 هائي   گاوصندوق و كردند

كه در هر يك بين نه تا 
بيست و دو ميليون دالر    

 . بود را بسرقت بردند
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وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
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                    P. O. Box: 371043  :آدرس پستي

  Reseda, CA 91337 USA 

براي خريد كتابمقدس به زبان 

.  نمائيدفارسي با ما تماس حاصل   

 1525- 522) 818(  

 

 
 

 

 خدي قادر مطلق: شداي ال
 

 آشكارگر خدا، فصل--اين عنوان خود
 . هاست مشترك دوران پاتريارخ

 كرده خطاب خدا به موسي و) 2،3 : 6خروج(
 و به ابراهيم. من يهوه هستم: وي راگفت

 خداي قادرمطلق نام و اسحاق و يعقوب به
اين نام خدا به طور خاص بر توانمندي مطلق او در . ظاهر شدم

 Scofield Reference Bible)جمله از(بسياري . ذات او تأكيد دارد

اشاره  كه ند ا كرده آن دنبال اي ريشه تا لغت  راShadaiاصل واژه
اگر ايـن درست باشد، ايـن نام بيانگر فيض .  مادر دارد به سينه

خـدا و لطف او بـه مخلوقت خـود است تـا خود را بـه ايـشان 
رابطة  حامل كه است  نامي اين. خوراك دهد را و ايشان بشناساند

.دو خصيصه با اين نام همراه است. او با فرزندان خويش است
                            ).112- 110نگاه كنيد به اليتنر، اولين بنيادگرا، (

. گرداند  بخشد و ايشان را پر ثمر مي   مي او قوم خويش را تسلي
  گريخت، تنها و بي  يعقوب هنگامي كه از برادر خود عيسو مي

طلبد تا پسرش يعقوب   اسحاق، روي ال شداي را مي. دفاع بود
پس خدا . بود كه او فريبكار و متقلب را بركت دهد با وجودي

تو را از شبنم آسمان و از فربهي زمين، و از فراواني قله و شيره 
 هـا تو را بندگي نمايند و طوائف تـو را تعظيم عطا فرمايد، قوم

 .  )2-1 : 91همچنين مزمور(... كنند
  ايده اصلي. كند تا آنان ثمره بياورند او قوم خود را تأديب مي 

. اصالح نمودن است گناه و تنبيه نيست بلكه در اينجا داوري بر
 نمايد، اما درمورد داوري، همين خدا قطعاً گناه را مجازات مي

 . نام يهوه است كه غالباً با خصوصيت داوري او همراه است
 بار در 31ال شداي. كتاب ايوب نشان دهندة اين كاربرد است

در رابـطة خدا و ايوب مسئلة تنبيه بـه . كتاب ايوب آمده است
 خود كاملتر از سمت دركي خورد، بلكه خدا او را به  چشم نمي

 .1هم چنين روت. كند  هدايت مي
ند كه ريشة واژة ال شداي، واژة شادو است  ا  ديگرگفته برخي 
: نويسد  هنري مي .“او كه ا ز كوهستان است”معناي به) كوهستان(

مفهوم  حامل استثنا، هميشه مقدس از اين نام، بدون كاربرد متون
متعلق  شداي نام ال كـه  دارد عقيده ،كيل). 194- 193(.است قدرت

 اي مكاشفهعنصر بخش زينت كه است، رستگاري و نجات قلمرو به
تواند   كه مي  است كه دارنده آن قدرتي عهد است صاحب يهوه

به  كه نظم طبيعت قادر هاي خود را بشناساند، حتي زماني وعده
آنهاكفايت  تضمين نيز براي طبيعي نيست، و نيروهاي آنها تحقق

ووس  گيرهاردوس شكل، با همين). 223 :1چه دليت  /كيل( كنند  نمي
نيز عقيده دارد خدا، ال شداي ناميده شده، زيـرا خدا از طريق 

 كرده و درخدمت خلع سالح طبيعت را خود، روند ماورا طبيعي
 . هاي خود ميسازد فيض خود، آن را وادار به پيروي از طرح

واژه : گيرد كـه  هنري اينـطور نتيجه مي). 96الهيات كتاب مقدسي، (
 پرواي خداست و اينكه او تنها و  ال شداي تأكيد بـر لطف بي

و ايـن قـادر . يگانه مهيا كننده در حـق مخلوقات خويش است
 كه در حفظ پيمان خود داشت، اي مطلق به دليل خصيصة ويژه

  )194(. شد  نزد اسرائيل به عنوان ال شداي محترم شمرده مي
 رونوشت متن از قاموس كتابمقدس ترجمه و تأليف از آقاي هاكس چاپ انتشارات اساطير                                                                         

 

   نقطه در تهران6اي از  پارازيتهاي ماهواره ارسال
 

يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خبرگزاري هرانا، 
 گفتگو با ايلنا درپاسخ به اين سؤال كه چرا منشا ارسال پارازيتها و

اطالعي  ابرازبي شود، نمي اعالم اي ماهواره پارازيتهاي ارسال ميزان
اين درحاليست كه پارازيتهاي ارسالي همچنان براي مقابله . كرد

 .با امواج ماهواره درچند هفته گذشته تقويت نيز شده است

مـعاون انساني سازمان محيط زيست : به نقل از سايت آينده نيوز در تهران
كشور در اين باره نسبت به انتشار امواج مغناطيسي شديد در فضـا 

يك عضو . و تأثيرات شديد آن بـر سالمت شهروندان هشدار داد
سابق هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف نيز اظهار داشت ارسال 

كشور  هاي برق مانند شبكه هايي تواند با ورود درشبكه مي پارازيت
 . كه بسيار خطرناك است كار بيندازد كوتاهي آن را از براي مدت

هاي ارسال پارازيت در چند نقطه تهران  شود كه دستگاه گفته مي
  تهران  غرب، جام جم، اكباتان، شهرك  جمله لويزان، شهرك  از 

اي با قدرتهاي بسيار  كننده هاي ويران پارس و مركز شهر پارازيت
اختاللهاي  كنند و هر روز افراد بيشتري را درمعرض باال ارسال مي

 درحـالي كه تاكنون هيچ مرجعي از جمله. دهد هورموني قرار مي
  .وزير ارتباطات پاسخگو نبوده است

 خدا از شخص شما مراقبت ميكند
 . لطفاً در مورد اين موضوع فكر كنيد: دوست عزيز و ارجمندم

 
 

 كشيش جليل سپهر: نويسنده
 

 آمدن بعداز بيرون خدا قوم و موسي
. از اسارت در مصر به بيابان رفتند

آنها  براي ميتوانست چي موسي ولي
نفر   ميليون3تغذيه براي بكند؟ آنها

 .احتياج به غذاي فراواني داشتند
 

.  دريك ارتش آماري رئيس ستاد تداركاتي گزارش بر طبق
 داشته  تن غذا1500روز دريك آنها موسي ميبايد براي تغذيه

 شما ميدانيد چطور اين همه غذا را در يك روز بايد تهيه كرد؟ . باشد
براي آوردن اين همه غذا احتياج به دو قطار باربري بود كه 

 متر 3218بعبارتي قطاري بطول (. متر باشد16.9طول هركدام آنها 

كه آنها در  در ضمن بياد داشته باشيد) بايد اين خوراك را ميĤورد
همچنين آنها براي پختن غذا نيازمند تهيه هيزم . بيابان بودند

 تن هيزم  احتياج داشتند كه 4000براي اين كار بـه .  بودند
 1609 قطار باربري كـه هر كـدام بـطول 3ميبايست بـوسيله 

و اين )  متر4827يعني درمجموع قطاري بطول(. شود متر باشد آورده
 بياد داشته. يك روز بود در مقدار هيزم براي پختن غذا فقط

 اوه بله .  سال در حال سفر بودند40باشيم كه آنها
آب  ميخواستند اگر آنها. آب احتياج داشتند آنها همچنين به

باشند  داشته ظرف كمي مقدار شستن و خوردن اندازه كافي به
 ميليون ليتر آب 50براي رفع اين نياز بايد  فقط در يك روز

قطار باربري مجهز  آب را بايد يك اين مقدار و. باشند داشته
 . متر ميĤورد200 هزار و896 ميليون و2به تانكر آب بطول 

  

 اما يك چيز ديگر 

حاال اگر . ميكردند عبور شب يك در سرخ درياي بايد از آنها
كنند  دو نفره ميخواستند عبور باريك صف تمام قوم دريك

يك ميليون  بطول صفي در توقف بدون روز شبانه 35ميبايست
 بنابراين براي گذشتن اين. متر راه ميرفتند200 هزار و287و

دركف  كه شب احتياج بود يك آدم از درياي سرخ در همه
  متر بوجود بيايد827 هزار و 4وسعت دريا فضاي خشكي به

 . نفري عبور ميكردند5000و قوم هم در صفي
 

آنها  كه هردفعه: كه وجود دارد اينست كه ديگري يك مشكل اما
درخاتمه روز خيمه زده و اطراق ميكردند احتياج به فضايي 

يعني  )امريكا شرق استانهاي يكي از( داشتند جزيره رودآيلند  برابر3
 .  متر مكعب750 هزار و206فضايي به وسعت يك ميليون و

آنكه  نيازمندي را قبل از اين همه آيا شما فكر ميكنيد موسي
 .كرده بود؟ من اينطور فكر نميكنم تهيه از مصر بيرون بيايد

 

 سال مراقبت كرد 40 ميليون نفر در3بنابراين اگر خدا از 

  تن غذا 500 روز آنهم با تهيه600هزار و14بعبارتي در

  ميليون50 تن هيزم براي هر روز4000براي هر روز

           ليتر آب براي هر روز آيا فكر نميكنيد 

          او امروز از  ما مراقبت خواهد كرد؟     
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 نتيجه تكان دهندة بررسي روسپيگري 
 

ميدهد،  گزارش پرچم
در  حـال  حاضر  بـا 
افزايـش سن ازدواج 
و كـاهش سن بـلوغ، 
فاصله بلوغ و ازدواج 

   سـال20   تـا 15  بـه
 .رسيده است

موضوع،  از اين ناشى مشكالت رفع اما براى افزايد، مي گزارش اين
. اند نداده ارائه مناسبي حل هيچ راه تاكنون اسالمي مسؤالن و علما

آمده،  عمل شناسيهاى به آسيب گسترش رابطه نامشروع با توجه به
توجهى بـه مسائل  ريشه در يك سلسله كاستيهاى اجتماعى و كم

اخالقى و اعتقادى دارد كـه اگر چنانچه پيرامون آن اهتمام الزم 
كـه بيشتر گريبانگير قشر جوان جامعه  به عمل نيايد، به لحاظ اين

. ميشود افزوده آن روندصعودى بر فرهنگى تأثيرتهاجم تحت است،
نمايد  جوانان را تأمين مى كه آتيه بخشهايى در ريزى بنابراين برنامه

روانشناسى  اكثرمتخصصين. باشد مى امرى الزامى و بسيارضرورى
 ناهنجاريهاى مقدماتى مراحل از پس انسان معتقدند اجتماعى علوم و

رفتارى و انحراف از  اجتماعى و برچسب خوردن بـه عنوان كـج
و پس از آن با ارتكاب  شده هنجارها، به ترتيب مرتكب تخلفاتى

شود و در نهـايت نيز جرائم ارتكابى پاسخگوى  جرائم ارضاء مى
متوسل  خشونت به و نبوده و روانى وى روحى وگرايشات تمايالت

عنف كه از جمله جرائم خشن و عليه اشخاص  تجاوز به. شود مى
امنيت  احساس كاهش گيرد، تكرار آن درجامعه باعث مى صورت

در  طرفى از. خاص خود را درپى دارد تبعات امنيتى استمرار آن و
سست  و فرهنگى جرم، فقر اين پيرامون آمده عمل شناسى به آسيب
باشد كه  مى جرم عوامل بروز اين ترين مبانى اعتقادى از مهم بودن

 .داشته باشند بيشترى آن عنايت به فرهنگى نمايدمسؤلين اقتضاء مى

5 

 شما  بنابراين.  كارگر كم   ولي  است  فراوان  محصول در حقيقت
 براي   نماييد تا كارگراني  درخواست  محصول بايد از صاحب

 .38 و 37: 9متي خود بفرستد،   محصول آوري جمع
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 دعوت    عزيز    زبان  از شما دوستان فارسي      
آوريم تا در جلسات عبادتي             به عمل مي  

بعدازظهر      5 ساعت   شنبه    هر  كه   كليسا   اين 

 . گردد، حضور بهم رسانيد         برگزار مي  
  

  (818) 522 – 1525  
 

21300 Califa st. Woodland Hills CA 81367 
   

  www.SimaMasih.com     info@IRANforCHRIST.com 
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 16 - 8 آيه17خروج باب كتاب اي براساس مقاله

 بقلم دكتر ديويد يونگي چو“ رشدكليسا”از مجله

   

ور  عماليقيهاي جهنم و مرگ بـه مـا حمـله
ترسيم و در قلبـهاي  مـا از مرگ مي: اند شده
مسيح،  عيسي ليكن. مرگ داريم از ترس خود

گذاشته  قبر او مرد و در! داد را شكست مرگ
شد، ليكن در روز سوم از مردگان برخاست 

 عماليقيهاي پس .داد شكست را جهنم و مرگ و
بنابراين، ما . اند خورده شكست جهنم مرگ و

ترا  مرگ، كنيم، ترس از دعا موسي بايد چون
 ! ترس ازجهنم ترا نهيب ميدهم! نهيب ميدهم

ترس از مرگ از شما خواهدگريخت و شما 
چون  عماليقيها. يافت خواهيد شادي و آرامش

سيل  هجوم  آوردند،  ليـكن  عيسي،  طغيان 
روح القدس را بر ميĤفرازد تـا شما را كمك 

 عيسي فرمود. خدا با شما و در شماست. كند
 . كه او هرگز شما را يتيم نخواهد گذاشت

 

. خواهم كرد دعا نزد پدر من بهعيسي فرمود، 
. او روح القدس را براي شـما خواهد فرستاد

او اكنون بـر شـما . او اكنون در ما و با ماست
روح القدس را بشناسيد، . نزول فرموده است

مـا بـه روح خدا خوش آمد ميگوييم و او را 
 خداوند القدس، محبت روح .ميخوانيم تمجيد

 . را به قلبهاي شما به ارمغان آورده است
 

و يوشع برعماليقيها چيره  همانطوريكه موسي
خودچيره  زندگي برعماليقيهاي نيز شما شدند،

لعنت،  برگناه، تنفر، بيماري، شما. خواهيدشد
قدرت . خواهيد شد فقر، مرگ و جهنم چيره

عيسي . عماليقيها در هـم شكـسته شـده است
سالح  ديگرخلع آنها! داد شكست را آنها مسيح
. هستيد پيروز اند و شما همواره درمسيح، شده

 . پس شما بايد برخيزيد و به جلو پيش برويد
 

سرزمين كنعان ما بر روي تپه جلجتا، در زير 
او سرزمين كنعان . صليب عيسي مسيح است

شير و عسل . را براي شما آماده فرموده است
عيسي، همواره  طريق شما، از. جاريست درآن

توسط عيسي، شـما بـر نـفرت، . پيروز هستيد
بيماري،  فـقر،  لعنت،  مرگ و جهـنم پيروز 

عيسي ! مسيح خداوند ماست عيسي. ايد گشته
! عيسي مهيا كننده ماست! شفا دهنده ماست

دوست  را اوشما! ماست حيات و عيسي قيامت
او بـا شماست و دستـهاي خود را براي . دارد

شما بـاز كـرده و شـما را ميخواند، اي تـمام 
كسانيكه زيـر يوغ سنگين، زحمت ميكشيد، 

 . خواهم داد شما آرامش نزد من آييد و من به

 پيروزمندانه

 ... پله دارد1792آيا ميدانستيد بزرگترين عامل چربي خون كشيدن سيگار ميباشد آيا ميدانستيد برج ايفل

 6    2009 نوامبر      49شمارة  سال پنجم        

 .خدا هاي بزرگي تمام آفريده عشق بود؛ به برايم. انسان تمامي ارزشهاي يك و دلنواز؛ به من دلنشين عشق بود، براي او
 يگانه درياها، بلكه و ها گلها، نه ستاره و ها تعداد پرنده به ماندگار، نه و ناب چنين خلقتي خالق، از مسحورِ و من مبهوت و

  .ماه و به عظمت دنيا يگانه و يكتا به درخشندگي خورشيد، به تنهايي
مسرور و مشتاق از وجد وجود  و شاداب، هرآن روز تازه هر و من. و همزاد مانند همراه، نه و كه؛ نه مثل دارد وجودي

 .شوم او چون خورشيد دور نشسته است و من اما، هر صبح با نور يادش گرم مي .او
  .شوم ها پرواز كرد و من اما، هر نسيم از بوي خاطرش مست مي چون عطر به فاصله

 .ها بيدارم هاي شبانه خوابيد و من اما، هر شامگاه به روياي قاصدك چون قصه
 آرين سودمند   .كارم او چون بهشت، خانة بعيدم گشت و هر نماز اما، در آرزوي چيدن دستش، باغ سيب مي

 هاي زمان يوسف در مصر كشف سكه
 

 خبرگزاري دولتي مصر با بيان اين مطلبگزارشي از ايسنا،  طبق

 بررسي جريان در قاهره درشهر مصر موزة كارشناسان نوشت،

اي  از  هاي  اين  موزه،  موفق  بـه  كشف  مجموعـه گنجينه
روي آنها، تصاويري از يوسف  كه هاي تاريخي شدند سكه

شد در  هاي پيشين، تصور مي براساس فرضيه. اند حك شده
سالـهاي حكومـت يوسف در مصر، استفاده از سكـه بـراي 

مبادلة كاال  صورت به معامالت و نداشته است معامالت رواج
 شد، معلوم  هـا سكه ايـن بـا كشف . شدند مي بـا كاال انـجام 

تصاويري از مصريان باستان  شناسان دربارة حدسهاي باستان
كردند،  شكل سكه استفاده مي كه در آنها از زيورآالتي به

اند  بوده هاي طال زيورآالت، سكه نادرست بوده است و اين
. گرفتند قرارمي ثروت افراد مورد استفاده دادن نشان براي كه

شده را  كشف هـاي شناسان موزة قاهره، سكه يكي از باستان
هاي متفاوتي دانست و گفت، از آنها عالوه  داراي كاربري

زيـورآالت  امور مالي، بـراي دور كردن جادو و بـعنوان بـر
 آيـندة هـا در سكه قـرار است، ايـن. شـده است استفـاده مي

 .نمايش درآيند نزديك در موزة قاهره به

آگهي با  براي درج

 ژالنتين اسمائيليان

 تماس حاصل نمائيد
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 مفهوم پرستش چيست؟
  

در    مفهوم پرستش در زبـان فارسي، معادل مفهوم عبـادت    
براي ايـن لفـظ تعريفـهاي متعـدد شـده  .   زبان عربـي است  

خضـوع در مقـابـل    :   نقـطه مشترك در ايـن تعريفها    .   است
در بـرخي تعريفها آمده . دانيم موجودي كه آن را برتر مي 

وجـود    شئون  كه مالك شأني از     خضوع درمقابل موجودي  
در برخي تعريفها تصريح شده كـه ايـن  .   باشد  و حيات مي  

خضوع در صورتي كـه همراه بـا تقديس بـاشد، عبادت و   
شنـاسان معتقدند كـه در       روان .شـود  پرستش محسوب مي  

وجود انسان گرايشهايي بـه صورت فطري قـرار دارد كـه         
گرايشـهاي ديگر، . يـكي از آنـها گرايش به پرستش است

 بـا ايـن  .حقيقت جويي، زيـبا طلبي و كـمال خواهي است      
بيان روشن است كـه پرستش نـه يك تكليف، بلـكه يك          

نسـان در ا  .نياز، بلكـه يـك حس و گرايـش درونـي است  
خواهد پـرواز    حال پرستش از وجـود محـدود خويش مي      

 كند و به حقيقتي پيوند يابد كـه در آنجا نقص و كاستي و
 . فنا و محدوديت وجود ندارد

  ساله در بيت المقدس3700كشف ديواري
 

 متركه بخشي از يك معبر محافظت شده بوده و توسط كنعانيان 8ارتفاع  ديواري به
را دربرداشته و اين  چشمه تا نزديكي قديم ساخته شده و مسيري ازسنگري درقله تپه

چشمه تنـها منبع آب شهر بوده كه در معرض و آسيب و تخريب دشمن قرار داشته 
 اين كشف بزرگترين سازه قبل ازهروديس است و نشان ميدهد درميانه عصر .است

 .را بسازند اي پيچيده هاي سازه چنين ميتوانستند كه داشته توانمندي مردم برنز، اورشليم
 قبل از ميالد برميگردد، زماني كه اورشليم شهري كوچك و 17تاريخ ديوار به قرن

از ديوار  كوچكي بخش. كنعانيان اداره ميشده است توسط و ديوارها بوده محصور به
 24طول  كشف شد، اما درحفاريهاي اخيربخشي از آن به1909براي بار اول درسال

دليل  ديواربسيار بيشتر از اينهاست اما به امتداد اين كه متر نيز آشكار شد وگفته شده
  سال قبل3700 ديواري متعلق به.كمبود بودجه ادامه اين حفاري متوقف شده است

 . ترين سنگرهاي ساخته شده در اين شهر است اي از مستحكم كه نمونه
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 30پدرم اومدم دنيا به من وقتي  :گويد يك فيلسوف مى
 ساله 2 برابر مـن بود وقتي من 30سالش بود يعني سنش 

 ساله 3 برابر من وقتي من 16 ساله شديعني 32شدم پدرم 
 ساله 5 برابر من وقتي من11 ساله شد يعني33شدم پدرم 
 ساله 10 برابر من وقتي من7 ساله شد يعني35شدم پدرم

ساله 15 برابر من وقتي من4 ساله شد يعني40شدم پدرم 
 ساله 30من  برابرمن وقتي3 ساله شد يعني 45شدم پدرم

 برابر من مي ترسم اگه ادامه2يعني  ساله شد60پدرم شدم
 !    بدم از پدرم بزرگتر بشم

زحمت  كه به چنان شديد بود  روز وزش باد و ريزش برف يك
آب جوشيده در . توانستند در حدود ده كيلومتر راه را طي كنند

قهوه خانه هاي بين راه معدود بودند و . قمقمه دكتر يخ بسته بود
، ميرسيدند اي خانه قهوه به كه همين ولي .داشتند زيادي فاصله هم از

 . آمدند مي سرحال شده، به چاي داغ، گرم چند استكان با نوشيدن
سرانجام پس از توقفهاي زياد، تجربيات ناگوار، و مبتال شدن به 
بيماري برونشيت در تبريز كه منجر به سينه پهلوي شديد گرديد 

مسافرت  در طول مدت. روز به رضائيه رسيدند بعد از هشتاد و نه
در شهرها، در دهات، در كاروانسراها، سعيد خان در باره مسيح 
 بشارت ميداد و موعظه مينمود و با وجود خستگي سفر، با كمال

 . خوشروئي بيماراني را كه به نزدش ميĤوردند معالجه ميكرد
كه در زير پوششي از برف قرارگرفته بود  وقتي به دشت رضائيه

رسيدند و از ميان دهكده هـاي مسيحي نشين ميگذشتند، شور و 
ده سال . گرفت هيجان زايد الوصفي وجود سعيدخان را فـرا مي

پيش بود كه براي اولين بار با زيبائي خيره كننده اين ناحيه آشنا 
سعيدخان . گرديد و در منزل يك خـانواده آشوري پذيرفته شد

رامخصوصاً  خود وقت داشت بارسعي پيشين، اين دفعات برخالف
او قطـعاً طالـب اشتـهار و . بطور انـفرادي بـا مـردم صرف ننمايد

كليسائي را براي  كه دعوت مقامات وقتي بنابراين. معروفيت نبود
هـمواره در صدد . موعظه كردن رد ميكرد دچار حيرت ميشدند

بود تـا بـا مردم بطور انفرادي، پير و جوان، مسلـمان و يـهودي، 
انفرادي  بشارت همين او براي. تماس بگيرد زاده يا دهاتي اشراف

كـه  كـرد سعيدخان از مسيحـيان رضائيه تـقاضا. مقرر شـده بـود
مبشراني را بـه كردستان، آنجا كـه رفتن بـراي وي مقدور نبود، 

دكتر يسا يونان، برادر زنش، كه همان موقع از آمريكا . بفرستند
در رشته طب فـارغ التحصيل شده و بـه ايـران بازگشته بود، بـه 
تـقاضا و خواسته او جواب مثبت داد و حاضر شد براي تبشير و 

پس هـر دو آمـاده شدند تـا . ترويج مسيحيت بـه كردستان برود
ميشد،  جدا هم كردستان، جائيكه راهشان از و همدان راهي سر دو

از ميان خويشاوندان و دوستاني كه با چشمهاي . با هم سفر كنند
 اشكبار خدا حافظي ميكردند جـدا شده، بسـوي منزل و مقصود

 .خود حركت كردند
 روز يكشنبه. در قريه شيانه، دكترهـا مهمان كشيش يوحنا شدند

بعد دكتر سعيدخان به سه دهكده مسيحي نشين سركشي و ضمن 
خود  كه در ايمان و نصيحت ميكرد را تشويق سخنرانيها، مسيحيان
ايـن . روز دوشنـبه هـر دو عـازم سفر شدند. پايـدار و غيور باشند

يوحنا بود كه  كشيش ديدار سعيدخان از دوست محبوبش آخرين
قـبل از اينـكه دكترهـا . موجب نجات و رستگاري وي شده بـود

ما شنيده ايم : رضائيه را ترك كنند آنها را بـر حذر ساخته گفتند
كه دو نفر از مهاباد آمده و قصد قتل سعيدخان را دارند بنابرايـن 

وقتـي بـا هـم . صالح در ايـن است از طريـق مهـابـاد عبور نكنيد
بروند، ناگهان سعيدخان با يك  كه از چه راهي مشورت ميكردند

هـاي بيچاره را  تـمام ديـروز دهاتي: گفت لحن تندي بـه رفيقش
ايمان  خدا اميدوار و در كه به حمايت و قدرت نصيحت ميكرديم

خود  اعتماد و عدم ايمان ترديد، شك و اين با حاال پايدار باشند، اما
قبل از . پس مصمم شدند كـه از راه مهاباد بروند! را ثابت ميكنيم

يـكي از   كـه خـود را فرمـاندار جـانب  ورود بـه شهر، قاصدي از 
دوستان سعيدخان ميدانست بـه استقبال ايـشان آمده و آنها را بـه 

: گفت اما سعيدخان ضمن عذرخواهي. كرد دعوت منزل فرماندار
آنها بـه . سالم مرا بـه او برسان و بـگو فعالً نميتوانم خدمت برسم

در اين اثنا دو نفر از . منزل يكي از آشنايان بـه نـام شموئيل رفتند
نوكران فرماندار بـا يك بره و مقداري خوراك لذيذ وارد شدند 
و از قول فرماندار آنـها را براي شام روز بـعد در منزلش دعـوت 

اين دفعه دعوتش را پذيرفتند و در موقع مقرر بـه حضور . كردند
فرماندار بـه محض ديدن سعيدخان او را . فرماندار شرفياب شدند

گرفته رويش را بوسيد و بـا هم صميمانه احوال پرسي  در آغوش
به اطاق پذيرائي  مقوي و پس از صرف يك غذاي مفصل. كردند

 اي از رجـال و رفتند و ميزبـان، سعيدخان و دوستـش را بـه عـده
 .شخصيتهاي عالي رتبه آن  شهر معرفي كرد

آخـوندها اي   از  عده
ضيـافـت كه  در  آن 

داشتــند، حضـور 
بودند دليل عـالقمـند 
شدنش را مسيــحي 
خـــودش از      زبان 
پس ترتيبي . بشـــنونـد

كــه   روز داده     شد 
تشكـــيل  يا  جلسهبعد

سعيد خان شود    تــا 
ســواالت به يكايك 

. روز بعد جلسه تشكيل شد. آنها با برهان و دليل قاطع پاسخ دهد
وسيله عيسي  ساعت از محبت خدا كه به سعيدخان در حدود يك

از قضا آن دو . مسيح آشكار شده بود براي ايشان صحبت مينمود
كه بنظر ميرسيد كـه قصد قتل سعيدخان را دارند، در جلسه  نفري

هاي از مشاهده آنها نگران و ناراحت  عده. مذكورحضور داشتند
در پايان صحبت، آن دو نفر از جاي خود برخاسته آهسته . بودند

اهـل . لحظات هيجان انگيزي بود. آهسته بطرف سعيدخان رفتند
. را ميكشيدنـد نـاگواري  اتـفاق  انتظار   مطلق  در سكـوت  مجلس

 كشيده كشتن سعيدخان او را در آغوش جاي نفر به ناگهان آن دو
 .بوسيدند، زيرا دوست و همكالس قديمي بودند

حدود دويست نفر براي خداحافظي و بدرقه دكترها   روز بعد در
 بيجار، آنـجا كـه چـهار روز راهپيـمائي بـه  پس از. حـاضر شدند

به كردستان  ديگري همدان بطرف يكي و شوند جدا هم از ميبايست
كه در  سعيدخان طي دو روز مسافرت هنگام ظهر. برود، رسيدند

آراميدند وارد  هـاي خود مي آن موقع از روز غالبـاً مردم در خانه
چقدر خوشحال شد كـه پس از شش مـاه دوري بار . همدان شد

ديگر خداوند اين فرصت را به او داد تا به كاشانه و نزد خانواده 
هائي كه از  مخصوصاً بچه ها از ديدن اسباب بازي! خود برگردد

. گنجيدند پوست خود نمي در شادي آورده بود از رضائيه برايشان
ريش  بلكه ميكرد، خوشحال را ها بچه فقط نه كوكي بازيهاي اسباب

 ... ادامه در شمارة بعد.       سفيدان همسايه را نيز يه هيجان مياورد

محبوب طبيب  

طبابت در شرايط مشكل              :  قسمت ششم       

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

 كلمات ما و شكرگزاري
 

بـر زبان جـاري شود از قدرت الهي بـه پيش   كه  هـركـالمي
رود، كـالم نيـكو از نيروي حيات و سـالمت و سعـادت  مي

كـه كالمي بـر زبـان آيد، فعل و انفعالي  همين. آكنده است
 در    تـن       شيمـيايي

صورت ميگيرد، بـه 
ايــن دليــل جســم    

تـواند از طريــق  مي
 كـالم بــازسـازي و

 . حتي متحول شود
بزرگتريـن راز شـفا 

كه تعمداً  اين است،
 سازنده بر زبان كالم

كـالمي كـه  آوريد،
استفاده  علت به مردم ميان متداول گفتگوي .ندهد بيماري بوي

بيـان . آفريند بيماري مي جاي تندرستي ازكلمات نادرست به
 قدرتمندتريناز شادماني و شناسي حق و سپاس صورت به ستايش

. شود مي كنيدبزرگ به هرچه توجه. عبارتهاي تاكيدي است
تار خدا را شكركند قطعاً  و هاي تيره تجربه اگر انسان درميان

تر خـود  بـراي سالمـت و تـوانگري و آرامـش افزون راهـي
شناسي  حق احساس و آنقدرشكرگزاري مردم گاه .گشايد مي

دليل  اين به ما شكسته شوند، همه و پاك تا گيرند را ناديده مي
را مورد غفلت  قدرداني گرايش كه شويم دچارمشكالت مي

بـا . رسد هيچـكس بـه داد آدم ناسپـاس نمي. دهيم قـرار مي
. پشت سرگذاشت ستايش و شكرگزاري هر مانعي را ميتوان

كم  نگيريد،  نه تنها  شاه  هيچگاه  اقتدار ستايش  را  دست 
آرام و . هاي دنياست كليد زندگي، بلكه پاد زهر ناخوشي

ميگشاييد تا  اي كه چشم خاموش از صبح تا شام از لحظه
. شناس باشيد حق و شاكر بندبد كه چشمها را فرومي اي لحظه

بيدار را بـلكه ذهن و روابط و جيب  اين تمرين نه تنها جسم
كه همواره از  آموزيم دگر بار مي. بخشد بيمار را نيز شفا مي

 خدا را كه وقتي. آوريم بار شكرگزاري ثمرات نيكو به طريق
 .ميرسد ذهنمان به تابناك حلي راه شكرميكنيم
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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 پنجم                    
 

  

حقيقت ايـن است كه       
فرزند داشتـن آزمـايـش     

دهد كه محبـت      بسيار خوبي است كه نشان مي     
در .  باشد يا نه زوجين داراي خالقيت واقعي مي 

بعضي از ازدواجها ممـكن است داشتن فـرزنـد      
 راه      در    مانـعـي    عنوان   به    زوجين        از  يكي   توسط

حتـي  .  ها و يـا وظيفه اي مالل آور باشد  خوشي
كه ورود فرزند خود را بـا شادي كامـل     كساني

نمايند ممكن است اين كار آنـها از         استقبال مي 
اشـخـاص     ايـن .   روي محركهاي صحيح نباشـد    

امكان دارد فرزند را به خاطر افزايش احترام و          
دوست داشته   خودخواهي  حس  ارضاء  و  آسايش

در واقع فرزنـدان    .   باشند نه بر اثر محبت واقعي     
هـدفـي     خـود   توانند بـراي ازدواج والـديـن   نمي

فرزندان به  .   ايجاد نمايند كـه باعث رشد گردد     
شوند و بعد هم از آن بيـرون          خانواده اضافه مي  

روند در حالي كه ازدواج بايد قبل از تولـد            مي
رفتن فرزندان   از  بعد  و  باشد  هدفي  داراي  فرزندان

بـاعـث     اين وضع .   هم بـه هدف خود ادامه دهد     
استقالل شخصيت   داراي  فرزندان  كه خواهد شد 

اگر والدين تمام عشق و محبت خود را  .   بشويد
بر روي فرزندان متمركز نمايند، وقتي فرزندان       
بزرگ شوند و خانه را ترك نمايند و يا باعـث         
ناراحتي والدين شوند، زندگي زوجيـن هـدف       

والدين   واقعي  محبت.   خواهدداد  دست  از  را  خود
نسبت به يكديگر نبايد متكي به فرزندان باشـد          
بلكه زوجين بايد در فرصتهاي مناسب نسبت به     
يكديگر ابراز محبت نمايند و در ساير امور هم      

والدين و فـرزنـدان     . با يكديگر همكاري كنند 
بايد توجه داشته باشند كه خانواده فقط محلـي          
براي نگهداري فرزندان نيست و محبت واقعـي     

فرزندان باشد   تربيت  منحصر به  نبايد  فقط  زوجين
و در خانواده غير از وظايف مربوط به والديـن          

آنچه بـاعـث   . كارهاي ديگري هـم وجود دارد 
رشد كامل روابط در ازدواج ميگردد اين است  
كه زوجين احساس كنند كه داراي سرنـوشـت     

باشند و با همكاري يكديگر براي        مشتركي مي 
رسيدن بـه هدف مهمي كه خدمت بـه بشريـت      

بسيار خوشبخت   زوجهاي  . نمايند  مي تالش  است
باشند كه بـا ايمان و اعتقاد راسخ به          كساني مي 

 كـه   كساني     براي.   هستند  مشتركي    هدف      دنبال

داراي اعتقادات راسخ ديني هستند ايـن  هدف 
در ايـن   .   ازدواج به بهترين نحو برآورده ميشود     

نوع ازدواج، زوجين انعكاسي از محبت الـهـي         
آنها اتحاد خود را جزئـي  .   نمايند  را مشاهده مي 

. دانند  از هدف كلي الهي براي تمام بشريت مي   
شوند كـه هدفشان عبارتست از   آنـها متوجه مي  

هدايت   كه خدا  طريقي  از هر   همنوعان  به  خدمت
 شادي و سعادت آنها عميق و دائمي. فرمايد  مي

.   زيرا هدف اولية آنها شادي و سعادت نيست  
38 

...ادامه در شمارة بعدي                 

 انجيلهاي قديمي در استراليا 
 شدند گذاشته به نمايش

 

با بيان اين مطلب كاست  كافخبرگزاري   خبرگزاري مهر، 
عنوان يكي  به1495انجيلي به زبان التين در سال  نوشت،

بخشي   و شده  چاپ  گوتنبرگ انتشارات   كتابهاي  ازنخستين
نيوساوت انجيل  از نمايشگاهي است كه از سوي انجمن    

نمايشگاه   اين  متصدي هميلتون اسميت .است برپاشدهولز  
 تعداد    برگزار كنندگان  نمايشگاهها  بايد مراقب   :   گفت

ميشوند   گذاشته  نمايش  كه اين انجيلهاي قديمي به      دفعاتي
غير قابل بازگشت  كه  بسياري از  اين انجيلها    باشند چرا 

 انجيل در اين نمايشگاه به معرض ديد 20بيش از .هستند
قدمت   با  انجيلي  به  ميتوان  آن  درميان كه گذاشته شده  عموم
ويليام   سال به  زبان التين اشاره  كرد كه  متعلق  به 510

 .بوده استشكسپير 

، يك انجيل   بوئرهمچنين انجيلي متعلق به دوران جنگ       
ديگر  كه وارد استراليا شد از نخستين انجيلي مينياتوري و 

 .نمايشگاه است انجيلهاي به نمايش گذاشته شده در اين

راانجيل   ها استراليايي انجيل از ديدگاه ترين جالب  اسميت
نخستيـن  هانتر   جانكاپيتان :   دانست و گفت“   هانتر جان” 

اين انجيل نسخه . كرد وارد استراليا1788انجيل را درسال
بود كـه در برگيرنده تصاويري از كشيـش   كينگ جيمز   

 .بود هنري ساوت ول

 بنام خداي محبت 
خوانمت هميشه مرا  جالل بر نام تو كه خداي زنده من هستي، عاشقت هستم، هر وقت مي
از تو .دوستت دارم. در آغوش مي گيري و پدرم چه بگويم كه هميشه دغدغه مرا داري

 9:23متي. ايمانت تو را شفا داد: پرسيدم  چطور اينقدر مرا دوست داري وتو پاسخ دادي
هر كه كالم مرا گوش گيرد و به : و تو پاسخ دادي. گفتم گناهكارم و اليق نبودم و نيستم

 24: 5يوحنا . آيد فرستنده من ايمان آورد، حيات جاويدان دارد و به داوري نمي
به سرتاسر جهان برويد و خبر خوش را : گفتي. بگذار با اشكهايم پاهايت را بشويم: گفتم

 15: 16مرقس. به همه خاليق موعظه كنيد
 37: 7مرقس. هر چه او كرده، نيكوست: گفتي. از زنجيرها، تو آزادم كردي:گفتم
كه مرا بپذيرد،  هر: گفتي. ايمانيم ببخش پدر مرا بخاطر بي. كه فرزندت هستم آمين: گفتم

 37: 9مرقس. فرستنده مرا پذيرفته
 داشتم،  گفتگو است اما من با خدايم امشب عجيب  .كه اليق تو باشد گويم خدايا چه

 آمين. هللويا به محبتش، امشب با پدر خلوت داشتم
  صبح نيده تركيه3: 30 ساعت8/10/2009 

  دوستت دارم خدايا

 8    2009 نوامبر      49شمارة  سال پنجم   

 

 توماس آكويناس قديس
 

آسماني، فيلسوف  حكيم به ، معروف)1274-1225.ح(
را با فلسفه  مسيحي او اعتقادات. مسيحي بود و متاله

 تا اواسط دهه 1879فلسفه او از. ارسطو تلفيق كرد
. كليساي كاتوليك بود ميالدي فلسفه رسمي1960

نـام او در زبان التين بـه معني توماس اهل آكوينو 
 متـنهاي در  .است) ايتاليا در جـنوب التزيو در  شهر كوچكي(

 توماس آن ازتلفظ فرانسه اقتباس نام اوگاه با فارسي

آكويـن، طماس آكوين و جـز آن  داكن، توماس
با اقتباس  را نيز درفارسي او فلسفه. است شده آورده

. اند ناميده“ توميسم”از نام آن در انگليسي يا فرانسه
 در ارگ 1225توماس آكويناس در حـدود سال 

 ناحيـه التيوم از اشراف اي شهركوچك آكوينو درخانـواده كيلومتري روكاسكا در هشت

راهب شدن  خواستار از جواني. كرد تحصيل ناپل كاسينو و درمونته .آمد بدنيا) كنوني التزيوي(
در  .پيوست هـا دومينيكي فرقه  اش مخالف بودند بـاالخره به راهبان كه خانواده بود و با ايـن

 رفت كلن كبير به آلبرت با1248در. پرداخت تحصيل كبيربه آلبرت نظر زير درپاريس1245

. گذراند را درناپل خود  پاياني عمرسالهاي. شد استاد الهيات و بازگشت پاريس به1252در و
. و جدا از آن ميداند دين را درخدمت حكمت علم و كويناس. درگذشت1274 مارس7در

 شود و ناچار و به ميانجيگري عيسي مسيح از وجود خدا آگاه مي خداوند قدرت انسان بـه
 .كار فلسفه در اين ميان رفع شك و شبهه است. آورد به او ايمان مي

 دانيد؟ مي چه ايران كشورمان زيباي نام درمورد
  

ائريه، ائيرين، آرياورته، آورته،    
ويـژ،    آريا ويج، ايرانويج، ايران   
به آن   اريانه، اران، پرشيا ايران،   

ها كه مهاجرت    گروه از آريايي  
كـه  “   ناف جهـان  ” نكردند و در  

“ وئيجنگه  ائيرينه”اوستايي  زبان  به
شد، ساكن بماندند و بـا نام ايرج مشهوراند و   خوانده مي 

شود، مخفف هـمان  خوانده مي  زبان پهلوي   كـه بـه  ايرج
تلفظ )   ويج( دري پارسي و پهلوي واژة اوستايي است كه به 

 . دهد شود كه همان مركز جهان معني مي مي
بوده، و “   اران” ميانه بـه شكل    واژة ايـران كـه در پارسي      

يعـني سرزمين  “   آريانا” هـاي قديـمي     بـرگرفـته از شكل  
 .هاست آريايي
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 ماهنامة تبديل، در خدمت جامعة فارسي زبان
 

خوانندة گرامي؛ چنانجه مايل هستيد، شما ميتوانيد 
 نسخة چاپي كتابمقدس فارسي را در  اين وب سايت

 www.SimaMasih.com .  مطالعه فرمائيد  

 

باشد كه از اين      اين يكي از بزرگترين افتخارات اينجانب مي
شماره به بعد، يكي از اساتيد مسلم كتابمقدس در ماهنامه تبديل    

مطمئناً جناب آقاي آرمان رشدي  با حضور مداوم   . قلم خواهند زد
من از طرف    . خود جلوة جديدي به اين ماهنامه خواهند بخشيد

 .خوش آمديد. خود و تمامي همكارانم مقدم شما را گرامي ميداريم
 الناتان باغستاني

 كه بود؟  عيسي
  نگاهي تاريخي به شخصيت و زندگي عيسي مسيح

 آرمان رشدي  : نويسنده
  مقدمه

گويند  كه بود؟ اگر از مسيحيان سؤال كنيد، مي براستي عيسي
سايريـن ممكن است . كـه او مسيحاي موعود و پسر خـدا بود

 مروج اخالق، بود يا معلم برجستة بزرگ پيامبري كه او بگويند
 . ، و نظاير آن گري بزرگ ، معجزه مهر و محبت ميان آدميان

، نويسندة  ؟ يوحناي رسول كداميك از اينها درست است   اما 
  :ميفرمايد ، داده توضيح را انجيلش نگارش سبب ، انجيل چهارمين

، مسيح و پسر خدا  اينقدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي
 .)31  :20انجيل يوحنا (. يابيد حيات او اسم به ، آورده ايمان تا و ، است

؟ خوانند مي مسيح را عيسي چرا كه آيد مي پيش سؤال اين فوراً اما
مفهوم آن  نبود؟ اگر نبود، پس او خانوادگي نام»  مسيح«مگر 

دانند؟  ، چرا مسيحيان عيسي را پسر خدا مي  عالوه ؟ به چيست
و مفهومي  معنا چه يك پيامبر بود؟ اينها همه مگر او چيزي جز

برداري خود  دوربين فيلم بايد سؤاالت اين دارد؟ براي پاسخ به
او .  عيسي در خأل و در عالم ماورا نزيست.  را به گذشته ببريم

در زماني معين و در مـكاني مشخص و در ميـان قومي خاص 
زماني و  چارچوب رسالت او در وهلة نخست در. كرد زندگي

،  مكاني خاص خودش و در ميـان قومي كه بدان تعلق داشت
مـا بايد ايـن چارچوب زماني و مكاني . يابد معني و مفهوم مي

 مسيحاي چرا او را و بود كه عيسي تا بدانيم كنيم درك را خاص
 .موعود خواندند و پسر خدايش ناميدند

لذا در بخش نخست نگاهي خواهيم انداخت به ماجراي انبيا  
تا رابطة عيسي و انبيا را  درك كنيم  و به  جايگاه او  در ميان 

، بخصوص  خواهيم  ديد كه  در  اين  بخش.  ايشان پي  ببريم
» موعود مسيحاي« براي خود، انبياي پيشگوييهاي طبق يهوديان

كاري  چه خود با ظهور داشتند او و انتظار چه مقامي قائل بودند
در  كلي اي گونه سپس زندگي و تعاليم عيسي را به. انجام دهد
وخواهيم  كرد خواهيم بررسي خودش مكاني و زماني چارچوب

مو تحقق  ديد كـه او چگونه پيشگوييهاي انبياي يهود را موبـه
، بسياري از يهوديان بـاور كردند كـه  بخشيد و به همين سبب

و سرانـجام .  ، پسر خداست او همان مسيح موعود، و در نتيجه
 نظر الهي بررسي خواهيم ، جايگاه او را از نقطه در بخش سوم

 . كرد تا به هويت واقعي او در پس پردة اين عالم پي ببريم
 

  ميان ايشان داستان انبيا و جايگاه عيسي در،  1بخش
 چرا اين همه پيامبر؟

 

گفته  آيد، بالفاصله مي ميان مسيح بحث به وقتي درمورد عيسي
در .  شود كه او يكي از انبيا بود، يا يكي از انبياي اولوالعزم مي

 براي هدايت اقوام خدا كه است رايج ايرانيان اين عقيده ميان ما
 .  ، پيامبري گسيل داشته است اي ، در هر دوره و ملل مختلف

اين  انبيا بود، با ، يكي از اين از زمان عيسي نيز در مقطع خاصي
جهت او را يكي از  همين به كه رسالت او جهاني بود و تفاوت

ذهن ما ايرانيان را  كه نكته ديگري.  دانيم پيامبران اولوالعزم مي
دارد، تـعداد زيـاد انبيا و شمار بسيار اديـان  به خود مشغول مي

ايرانيها از . رسد نفر مي 124ر000، تعداد انبيا به اي گفته به.  است
پرسند كـه چرا خدا ايـن همه پيامبر و ايـن همه ديـن  خود مي

كنند كه دين  مختلف فرستاد؟ چرا پيروان هر دين نيز ادعا مي
 در حاليكه همه اين انبيا از جانب خدا،  خودشان برترين است

 .  هر حال ديني است الهي اند و دينشان به بوده
  : كوشيم به اين سؤاالت پاسخ دهيم اين مقاله مي در
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خدا  ؟ آيا واقعاً آيا واقعاً تعداد پيامبران اين همه زياد بوده است
؟ انبيايي كـه در ميان ما  پيامبران و اديان مختلف فرستاده است

 سرزمين دركدام و اند بوده قوم كدام به متعلق هستند، شده شناخته
  ؟ زيستند؟ جايگاه عيسي مسيح در ميان انبيا چيست مي

 

 ماجراي انبيا
نظر  به كاري دشوار اين سؤال در نگاه اول ممكن است پاسخ به
مقدس اديان توحيدي بسيار  آيد، چرا كه شمار انبيا طبق كتب

پيچيده  هم ، اين موضوع چندان كتابمقدس اما از ديدگاه.  است
 كتاب ديدگاه طبق انبيا ماجراي از اي خالصه شرح اكنون.  نيست

 . دهيم مقدس ارائه مي
 

 ...نوح و ابراهيم و  :نخستين انبيا
، آدم و حوا، تكثير   پس از آنكه نسل بشر از دو انسان نخستين

وجود  ، گناه و نافرماني از خدا چنان فساد و انحطاطي در يافت
،  برده كه خدا برآن شد تا آن نسل را از ميان آدمي پديد آورد

، سه پسر و   اتفاق همسرش نوح به.  وجود آورد نسلي جديد به
، از اين  ، تنها انسانهايي بودند كـه طبق مشيت الهي همسرانشان

نوين  بشرآغازي ، زندگي خانواده از اين. بردند در جان به مهلكه
كمالي  آن به بشر اين تا بود درپيش اما هنوز راهي طوالني.  يافت

،  پرستي بت دام به زود خيلي نوح نسل .برسد ، خداست مطلوب كه
پرستي افتاد، طوري كه گويي هيچگاه  ، و شيطان پرستي موهوم

بـدتر از هـمه اينكه پرستش . پرستش خداي يگانه مرسوم نبود
همواره همراه بود بـا خرافات و جنايت و » ها خدايان و الهه«

، قرباني انسانها براي  دانيم در ايـن مذاهب فحشا، كمااينكه مي
، يـا روسپيگري براي طلب  فرونشاندن خشم خدايان بوالهوس

 و هنوز ؛ است بوده متداول ، امري آنان باروري و حاصلخيزي از
 ! در برخي كشورها هست»  مدرنيزم پست«هم در عصر 

 

 ابراهيم و ايجاد ملتي خداپرست
 

بشريت  خمير خداترسي و پس براي آنكه خميرماية يكتاپرستي
دارِ  وجود آورد تا امانت ملتي به تا را مَخمرسازد، خدا برآن شد

ابراهيم  بنام را برگزيد مردي خدا.  آن مروج و نيز احكام او باشد
از طريق اين ملت بود كه . وجود آورد تا از او چنين ملتي را به

صورت يك  به بار يكتاپرستي را براي نخستين خواست خدا مي
،  ، در حدود چهار هزارسال پيش بدينسان. عنصر ملي در آورد

چندان دورتر از  اي نه كلده در فاصله در سرزمين“ اور”در شهر
شود، خدا  كه امروز عراق ناميده مي ، در سرزميني خليج فارس

پرستي و  بت آن مهد او در.  خود را بر ابراهيم مكشوف ساخت
خود، شروع به پرستيدن  ، برخالف مردم روزگار پرستي موهوم

خـدا او را .  كرد كه نـه ديدني بـود و نـه تمثالي داشت خدايي
.  كنعان سرزمين به كند، يعني ديگركوچ سرزميني فراخواند تا به

» موعود« اين سرزمين تا قرنها بعد از او، براي نسلش سرزمين

ابراهيم  نسل تا الزم بود اما هنوز راهي طوالني.  رفت شمار مي به
،  ابراهيم فرزندان ازميان. گردد بزرگ ملتي به تبديل و تكثيرشود

. اسحاق و اسماعيل  :او براي تاريخ اهميت زيادي دارند دو پسر
كنيز سارا، همسر  آمد، كه دنيا هاجر به ، اسماعيل از طبق تورات

 دنيا آمد، آن هم وقتي كـه او و  ابراهيم بود؛ اسحاق از سارا به
از اينرو، اسحاق فرزند . ابراهيم هر دو بسـيار سالخورده بودند

ملت  آن خدا به ابراهيم وعده دادكه .شد خوانده مي» موعود«
 نيزبركت را اسماعيل خدا اما .آورد پديدخواهد اسحاق ازنسل را

  .وجود آورد داد و از او ملت بزرگي به
 ...ادامه در شمارة بعد                                    
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اگر از روح خدا پيروي : فرمايد كتاب مقدس مي

اما اگر     گردد، مي كنيم حيات و آرامش نصيبمان 

چيزي جز مرگ     كنيم ُكهنه خود پيروي از طبيعت

 .و هالكت بدست نخواهيم آورد

 

 

 

آوردن آرامش دست راههاي به  
 
 

. برند     به كودكان نگاه كنيد و ببينيد چگونه از زندگي لذت مي   
هاي   داشته  به  كنيد  سعي. بگيريد ياد را ازكودكان آرامش با  زندگي

از   خود قناعت كنيدو در ايـن صورت احساس رضايت بيشـتـري   
شود مغز شما بهترفعاليت    اكسيژن باعث مي  .   زندگي خواهيدكرد 

ايـن همه .  گياه نگاه داريد پس در محل زندگي و كار خود.  كند
 احسـاس   با  شما  حركت  سرعت باشيد داشته ياد چيست؟ به براي  عجله

. شتابزده نباشيد و كنيد عجول سعي دارد و پس مستقيمي رابطه  شما
طبع   شوخي  پس.   است  آرامش  به رسيدن خوبي براي شوخي روش 

اين  كنيد از سعي. كنيد لحظات زيباي زندگيتان را بايگاني.  باشيد
 به آن نگاه كنيد و در لحظات ناراحتي  تهيه  لحظات فيلم و عكس

 
 
 
 
 
 

نبوده  و دشوار براي شما تلخ ياد بياوريد زندگي هميشه  كنيد تا به
 شود ضربـان قلب و تنفس شـما  باعث مي  گفتن  آرام سخن.   است

شـمـا     بيشتري بـه  آرامش  قلب  كم شود و اين پايين آمدن ضربـان      
شود احساس و انرژي مثبتي  مي شادكردن ديگران باعث. دهد مي

و   هر چند وقت يك بار ساعتتان را باز كنـيـد  .   به شما منتقل شود 
مسافرت به شمـا    .   اجاره بدهيد از شر فشار زمان نجات پيدا كنيد        

اثـرات    و  كمك خواهد كرد تا براي مدتي فكر شما آزاد بـاشـد          
نمايان  مسافرت پس از برگشت به خوبي در زندگي روزمره شما

كردن ديگران  شاد و بخشش زيرا. ديگران را ببخشيد. خواهد شد
هنگام عصبانيت   در  كنيد  سعي  . است يكي از مسائل زندگي بخش 

و   مثال به باالي پشت بام بـرويـد  .   خود را به گونه اي تخليه كنيد    
. شونـد   لباسـهاي راحت و گشاد بـاعث آرامش مي    .   فرياد بكشيد 

زيرا . ببريد لذت سعي كنيد به موقع غذا بخوريد و از غذا خوردن
 .شود آرامش سيستم عصبي مي غذا خوردن باعث
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 كليساهاي استان تهران 
 

 كليساي سورپ گئورگ 
كليسا  اين. الدوله واقع است اسالمي، بازارچة قوام وحدت درميدان كليسا اين

به كليسا 1835به عنوان محراب روستا بنا شد و درسال1795تا 1790در سال
. درآمد كنوني صورت ، به1882درمرحله بعد با بازسازي در سال. تبديل شد

هرسال درسالروزگئورگ . محله به ارامنه اختصاص داشت درآن سالها، اين
. شود كليسا مراسم دعا و نيايش برگزارمي دهة اول مهرماه در اين مقدس در

 . شود مي ديده زيبايي كليسا نقوش برديوارهاي شده نصب قبرهاي سنگ روي
 

 كليساي تاديوس بارتوقيموس مقدس
. كليسا در دروازه حضرت عبدالعظيم، در جنوب شرقي تهران قرار دارد اين

كه به  به دست ده خانواده ارمني) ق1223(ميالدي 1808بناي كليسا در سال
ـُران« قاجار  شاه دستور فتحعلي اين افراد به. معروف شدند، انجام شد »جام ب

آمده  تهران به) گلستان كاخ( بري قصرهاي سلطنتي براي شيشه اصفهان ازجلفاي
كه  شود مي تهران محسوب كليساهاي ترين  از قديميتاتاوس كليساي. بودند

مسيحيان  و ارمني شخصيتهاي توجه جالب مزارهاي سنگ مقابر و آن داخل در
مدفن دو استاد كار اصلي بنا . اند، قرار دارد كه در تهران در گذشته اروپايي
و از صحن  است مربع متر220كليسا تقريبي مساحت. كليسا قرار دارد درهمين

ميالدي بخشي 1970در سال. دفين مسيحيان تهران استفاده ميشدـآن براي ت
از گچ ديوار فرو ريخت و قسمتهايي از نقاشي، زيرگچ نمايان شدكه شامل 
تصاويري از سفراي روسيه و انگلستان، اسكندر شاهزاده گرجستان، چارلز 

 در سمت راست مدخـل. بود.... فرزند سر والتر اسكات نويسنده انگليسي و
 . ورودي، لوحي به زبان فارسي و التين نصب است

 

 كليساي تاتاووس 
ساخته شد وداراي  قاجار در محلة چال ميدان شاه كليسا در زمان فتحعلي اين

جايگاه  و محراب. نشين است شكل و چهارشاه گنبدي اي با پوشش نمازخانه
ترين  كليسا از قديـمي ايـن. نشين شرقي قـرار دارد پيشواي روحـاني در شاه

شود كه در داخل آن مقابر و سنگ مزارهاي  كليساهاي تهران محسوب مي
 اند، درگذشته كه درتهران اروپايي ارمني ومسيحيان شخصيتهاي جالب توجه

 . قرار دارد
 

 كليساي انجيلي 
ق ارامنه تهران ازكليساي كوچك دروازه  .هـ 1284تهران درسال باگسترش

توسط يك مبلّـغ مذهبي تأسيس شده بود، تغيير . م1876كـه در سال قزوين
مكان دادند و در منطقه حسن آبـاد، كليساي انجيلي كنوني توسـط ميسيون 

بيشتر، كاربري  كليسا با وسعت اين. م1874درسال. شد مذهبي آمريكاييها بنا
مدرسه در . فرهنگي نيز يافت و مدرسه آمريكاييها درآن شروع به كار كرد

شمسي به امر پهلوي اول بسته و تأسيسات فرهنگي آن به وزارت 1319سال
بـراي تأمين آب مورد نياز باغ و كليساي انجيلي . فرهنگ ايران واگذار شد

 كه در خيابان سي تير واقع است، براي اولين بار در ايـران چاه آرتزين حفر 
 . اين باغ و كليسا امروزه به صورت متروكه باقي است. شد

از ديگر كليساهاي تهران بايد از كليساي حضرت مريم، كليساي سورپ 
تارگمانچاس در وحيديه، سورپ وارطان حشمتيه، سورپ گريگور 
 . لوساوريچ مجيديه و ميناس مقدس در قريه ونك نام برد

 10    2009 نوامبر      49شمارة  سال پنجم        

    ايران كليساهاي معرفي

 هايي از بهشت و جهنم كشف نقاشي
 

ها و بناهاي  سانا، دبيركل سازمان موزه ايسنا نيوز، 
تاريخي سوريه از كشف دو ديوارنگارة تاريخـي      

اين  المرقابجهنم درقلعة   و با تصاويري از بهشت 
و   ها دهندة  توانايي   كشور خبر داد و آنـها را نشان      

هاي گستردة هنرمـندان سوريـه در قـرنـهـا         قابليت
پيش و نشانگر رسوم اجتـماعي و مذهبي سوريـه         

 او گفت كه تجزيه و تحليل      .در آن سالها دانست   
نگاره به كشف نتايج مهمي منجرخواهد       دو ديوار 

رسوم  و  اجتماعي  اطالعاتي  را  از  روابط  شد  و 
قـرار    مـا   هـاي دور در اختيار     مردم سوريه در سال   

مأموريت ملي    وي همچنين بيان كرد،.خواهد داد 
كشـف     تل المشـرفـا  ما  دربارة  محوطة  تاريخي    

سـال  700تعدادي مقبره از ميانة عصر برنز، حدود      
ها  آنها، ده   همراه  كه  مسيح بوده است    ميالد  از  پيش

كـه اطالعـات    شيء تاريخي مانند ظرفهاي سفالي  
دهند، كشـف   مي  مـا را دربـارة آن دوران افزايش 

 بانيـاس كيلومتري    در ششالمرقاب قلعة .اند  شده
 آتشفشـان   يك  كنار  كه  است  ارزشمند  و اي مهم  قلعه

ايـن  .   غيرفعال و مشرف به دريا ساخته شده اسـت    
ابتداي   در     كـه  ريچارد شيردل       قلعه مكاني است  

اين قلعه  .كرد تصرف سومين جنگ صليبي، آن را 
هاي  در سال  و ساخته توسط مسلمانان1062در سال 

المرقاب بعدها   قلعة.   ها اشغال شد توسط رومي   بعد
و درماني  بيمارستاني امور براي انجام1182در سال 
استانداردهاي نظامي  آخرين و براساس شد فروخته

 جنگجويـان   و  معماري  بازسازي  شد  و  توسط            

ايي    كه پس از يك نبرد پنج هفته        صليبي تا زماني  
تصـرف     قااليون دست  سلطان   به 1285 در سال 

ترين  ويژگي  اين    مهم .شد مي  شد، از آن استفاده   
اين  قلعه، يك .   قلعه، برج  و  عبادتگاه  آن  است 

 متر 29باني بزرگ با ارتفاعي نزديك به برج ديده 
ديـد    كـه   هايي با پنج متر ضخامت داشـتـه        و ديوار 

هاي اطراف داشته است،    زيبايي به سواحل و كوه    
درياي مديترانه،   به  آن  زيباي  نماي  مقابل  در  چند  هر

 همچنين عبادتگاه  اين  قلعه، دو  .قابل ذكر نيست  
ورودي از بخش شمالي  و  غربي  دارد كه  براي   

. باال رفت  پله چند از استفاده از ورودي غربي، بايد 
از   و  ميالدي ساخته شده  12 ايـن عبادتگاه در قرن   

كه  گوتيكاي از هنر      عنوان نمونه   توان بـه   آن مي 
آن وجود   در  نيز رومي سبك هايي از معماري  نشانه

اش   خاطر سادگي اين عبادتگاه بـه.   دارند، نام برد  
 .زيباست

 تعطيلي اجباري جلسات
 رباني مركز تهران  كليساي جماعت

 

مسئولين  ما، نقل از منابع خبري زبان و به مسيحيان فارسي خبر گزارش شبكه به 
 )2009ام اكتبر سي (1388 هشتم آبانماه كليساي جماعت رباني مركز در روز جمعه

كردند كه از اين پس در  معمول كليسايي خود اعالم در پايان سرويسهاي
روز  نيايش در اين و با دعا كه بطورمعمول پرستشي روزهاي جمعه مراسم

از اين پس تعطيل خواهد شد و جلسات از هفته آينده فقط  برگزارميگرديد
 . يكشنبه هر هفته در دو شيفت در همان مكان برگزار خواهد شد در روزهاي

 

مركز  رباني جماعت كليساي
واقع در اول خيابان طالقاني 
كـه با دو جلسه پرستشي بـه 

جمعه  روزهاي در فارسي زبان
كـه  مهمترين  و  بزرگترين 

 فارسي مسيحيان علني اجتماع
تحت  است، ايران داخل زبان

 جلساتش تعطيلي اعالم به مجبور اطالعات وزارت فشارماموران
كليساي  مسئولين كه است درحالي اين. جمعه شد در روزهاي

اين  به ايمانداران تن مصلحت مركزبنا به اجبار و براي رعايت
اعالم ايـن خبر از سوي مسئوالن كليسا باعث . اند مسئله داده

شنيدن  و درنهايت احساسات ايجاد بهت وحيرت و باالگرفتن
كشيش ”افزود؛  منبع اين. چند تن ازحاضران شد گريه صداي

براي حفظ “ سوريك اسقف كليساهاي جماعت رباني ايران
 جلساتدر  وحاضرين ايمانداران روحاني وآرامش جاني امنيت

تنشهاي ايجاد شده توسط  بردن كليسا همواره سعي در از بين
تندروهاي خارج از كليسا بوده و عموماً روشي بسيار معتدل 

ميداد،  ازخودنشان رسمي ارگانهاي را در برخورد با روحاني و
از سوي  كه كه دارند، سالهاست قلب به ناراحتي توجه با ايشان

ماموران وزارت اطالعـات بـراي تعطيلي جـلسات روزهـاي 
ايشان گفـته  گذشته بـه در مـاههاي. اند فشار بوده تحت جمعه

شد كـه سپاه پاسداران خواهان تعطيلي ايـن جلسات در روز 
“ سوريك كشيش”اينكه بدليل داد، ادامه منبع اين .باشد مي جمعه

بـا تعطيلي ايـن جلسات در روزهاي جمعه هـمواره مخالفت 
هاي گذشته مامورين اطالعات ضمن تهديد،  ميكرد در هفته

پاسداران بطورجدي خواستار  به ايشان اطالع ميدهندكه سپاه
تا هشتم  چنانچه و است آن مكان در جلسات روزجمعه تعطيلي
 اين موضوع از سوي كليسا بـه اعضا و شركت 1388آبانماه 

كنندگان آن رسماً اعـالم نشود سپاه پـاسداران خود در ايـن 
 . مينمايد تعطيل هميشه براي را مكان اين و نموده اقدام خصوص

 

بر همين اساس در پايان جلسه روز جمعه هشتم آبـان، ايشان 
تعطيلي جلسات جمعه را شخصاً به اعضا و شركت كنندگان 

 همچنين الزم به ياد آوري است كه .مراسم اعالم نمودند در
به شهرآرا  معروف آشوري پنطيكاستي نيزكليساي پيش از اين

 مسيحيان كـه به جهت خدمت بـه بود سال كـه بيش از هشت

زبـان در روزهاي جمعه و يكشنبه جلسات عبـادتي و  فارسي
 امنيتي  كرد بنا بـداليل برگزار مي زبانان  پرستشي ويژه فارسي

هاي آن  مراسـم وحضـور نوكيشـان مسيحي فارسي زبـان در
كليسا از سوي دادگـاه انقالب اسالمي درآخريـن روزهـاي 

درهـاي آن بـر روي مسيحيان فـارسي زبـان 1387پايان سال 
 كليساي جماعت رباني تهران ازكليساهائي مستقلي .بسته شد

است كـه توسط تني چند از كشيشان و خادمين و ايمانداران 
 قبل از انقالب بنـا گرديده مسيحي بـا دعا و روزه در سالهاي

 كنون اسالمي، تا پس از پيروزي انقالب كليسا همچنين و اين

 شهـداي مسيحي بسياري را كـه تـوسط افراطيون و متعصبين
 .است كليسا نـموده  ايـن تقديم اند شده كشته مذهبي

 

 جماعت كليساي  جمعه   روز جلسات تعطيلي داليل تـا كنون 

 تهران از سـوي هيچ مقام رسمي آن كليسا يـا مقامـات رباني
 .دولتي اعالم نشده است

 كسـي   بـه     ديني       هيچ

 اينكـه     جز  نداشته باشيد 

يكديگر  را  پـيـوسـتـه         
زيرا  هـر        .كنيد   محبت

كه به  ديگري  محبت        
كند، در واقع شريعـت     

زيـرا  .   آورد  جا مي   را به 
، “ دزدي مكـن ” ، “ قتل مكن”   ،“ زنا مكن ” احكامِ،  

و هرحكم  ديگري كه  باشد،  همه      “   طمع مورز ” 
ات را    همسايه”شود كه  در اين كالم  خالصه مي 

محبت، به همساية    “ . همچون خويشتن محبت نما   
كند؛ پس محبت  تحقق  شريعت         خود بدي  نمي   

 10 الي8: 13روميان . است
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Ingredients: 
1 pound of fresh dates  
1 cup of white powdered sugar. 
1 can of shelled walnuts. 
1 cup of cinnamon. 
1 cup of sesame seeds. 
 

Directions: 

Roast the sesame 
seeds over the oven 
for a minute or so 
and set aside. Open 
the dates from one 
side only and stuff them with the 
walnuts. Make the cut as small as 
possible so that the date doesn't 
break in halves. Put half of a 
walnut per date. As you stuff the 
dates, place them in a flat oven 
dish in a round fashion When one 
layer of dates is completed,   
sprinkle them freely with sesame 
seeds, powdered sugar and   
cinnamon. Start another layer, 
sprinkle them in the same fashion 
until you run out of ingredients. 
Make the circles smaller as you 
work your way to the top. It 
makes it easier for people to pick 
and eat them, when the faithful 
moment arrives. At last, place the 
dish in the oven (set at bake setting, 

say at 250 degrees) for a few minutes. 
The object is to just get them 
wa rm ed  up  s o t h at  t h e 
ingredients stick to each other 
better. Take it out and serve it 
warm or cold.  

 
 
 
 
 

 مسحيت آلوده به ناستيسيزم   
 

بايد در نگاهباني و پرستاري        مي ،هر نوزاد انساني پس از تولد بعلت ضعف و ناتواني           
انسانهاي بالغ قرار گيرد تا اينكه به سني برسد كه خود توانايي زندگي مستقالنه را                     

اما .  داشته باشد، در غيراينصورت در همان ساعات نخستين تولد از جهان خواهد رفت            
كليساي مسيح از زمان تولد خود، هنگامي كه تنها طفلي كوچك بود، چون يك                    
بزرگسال به استقبال شرارت روزگار رفته و به فيض آنكسي كه به او حيات بخشيده تا      

گفته شده است يكي از داليل      .  به امروز در پيروزي الهي به رشد خود ادامه داده است      
. سقوط آدولف هيتلر، جنگيدن او در چند جبهه مختلف بصورت همزنان بوده است               

كليساي مسيح نيز از زمان تولدش تاكنون و مطمناً تا زمان ظهور نجات دهنده ما عيسي 
نخستين جبهه، جنگ با    .  مسيح، هميشه در دو جبهه متفاوت در نبرد بوده و خواهد بود           

مخالفيني است كه آشكارا بر عليه ايمان مسيحي ايستاده قصد نابودي ايمانداران و باور 
 مبارزه و مقاومت در اين جبهه خونين كه به قيمت جان ميليونها ايماندار               .آنها را دارند  

مسيحي تا به امروز تمام شده است، با وجود بي وقفه و بي رحمانه بودن آن، دور از                     
همانطور كه  .  در اين نبرد دشمن مريي و قابل تشخيص و مقابله است           .  باشد  انتظار نمي 

در قرون اول، يهوديان متعصب و امپراطوري خون آشام روم در جفاي ايمانداران آرام 
عكس العمل كليسا در اين شرايط كامالً مشخص بوده، بسياري موطن           . و قرار نداشتند 

خويش را براي حفظ جان خود و ادامه ايمان خويش به قصد سرزمينهاي ديگر ترك                
به همين صورت نيز امروز بسياري، از كشورهايي كه قصد آزار رساندن به                 .  كردند

 .كنند ايمانداران را دارند به ديار آزادتري مهاجرت مي
شـود و      كه كليسا در جنگ در آن مشغول است و معموالً رويت نمـي   اما جبهه دومي   

تعاليم كاذبي كه چـون    .   بديدگان بسياري وجود خارجي ندارد، در داخل كليسا است      
غده مرگ آور سرطاني در بدن كليسا رخنه كرده، عزم به نابودي و از پاي در آوردن           

دشواري و چالش اين نبرد اين است كه دشمن لبـاس نـيـروهـاي          .   او را از داخل دارد    
ايـن دشـمـن      .   خودي را برتن كرده و خويش را چون يكي از ما آرايش كرده اسـت          

چون مخالفين اولين قابل پيشبيني و تشخيص نبوده، حمالت خود را به شكل نـامـزون                 
خزد بـه      حمله زيركانه اين دشمن كه در پوشش و كذب به درون مي. كند طراحي مي 

رحمي تمام در  خارج از ديدگان و امواج رادار در بي. باشد سادگي قابل تشخيص نمي
يكي از داليلـي  .   باراند  صدد نابودي كليسا، تيرهاي آتشين خود را بر جماعت خدا مي          

باشد اين است كه تعاليم ارايه شـده    كه تمييز چنين دشمني، براي بدن مسيح دشوار مي  
توسط اين مبلغين ناراستي در لباس باورهاي مسيحي مزين شده و دروغهاي ايشان در               

هر دورغ در يك لباس و .   گيرد  هاي مسيحي در دسترس جماعت قرار مي      قالب آموزه 
بنابراين تمييز و تشخـيـص   .   سازد  هر ناراستي در يك استتار حضور خود را آشكار مي         

آنها الزمه دانش و آگاهي كافي ايمانداران بـه خصوص شبانان و معلمين، از مارهـا و            
باشد كه توانايي مبارزه با نيش زهرآگين آنان كه مترصد فرصتـي بـراي            عقربهايي مي 

مسموم كردن افرادي هستند كه در كمال بي توجهي و بي اعتنايي حضور ايشان را در         
هايي كه امروز كليسا با آن دست   يكي از اين فلسفه.   كليسا تحمل كنند، راكسب كنند    

كـه    دشمني. شناسيم  ميناستيسزمكه آن را به نام  كهن است كند، مكتبي و پنجه نرم مي 
 و بسياري از پدران و رهبران كليسا        رسوالن خداوند با او درخط اول جبهه ميجنگيدند       

اما آنـچـه     .   هايي را عليه اين مكتب ضد مسيحي ارائه دادند در قرون دوم و سوم نوشته 
مـطـلـع      توجه جامعه  ضمن  و در  اند  بسياري از متالهين و انديشمندان مسيحي متوجه شده       

. ميباشد  يكم  و  بيست  قرن  در  شيطاني  مكتب  اين  است، احياي  كرده  جلب خود به را  مسيحي
اسپرول گوياي حقيقت ظهور اين باورنيست، .  سي. بقول آر) احياء( واژه هرچند استعمال 

 مي بـاشـد   خاكسترآتشي در زير    زيرا در واقع اين مكتب هرگز از بين نرفت بلكه چون          
 ... كه در اين عصر معاصر بار ديگر مشتعل شده است
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از شما دعوت مي كنيم تا  از          
 : فرمائيد   ديدن       وبسايتهاي ما   
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 در مهر، با مهر، از مهر 
 

 در مهر  آوردي  مرا،  با مهر  پروردي   مرا
 اي ماهرو، اي مهربان، از مهر، پر كردي مرا

 

 شدي هر جا كه سختي داشتم، فوراً  تو  پيدا مي
 شدي خواندم ترا،  سويم تو آنجا مي هرگاه  مي

 

 ديدم  ترا،  اما  تو  بودي  در برَم گاهي  نمي
 در سينه افشردي مرا،  تا من  زِطوفان بگذرم

 

 كه بودم دشمنت ايثار كردي جان خود، وقتي
 پيراهن  جرم ِ  مرا،  با  مهر  كردي    بر  تنت

 

 كاشتي خار ِ غمم را اي پدر، چون تاج، بر سر
 بر  چار ميخ ِ  دست و پا،  عار ِ  مرا  برداشتي

 

 سال ديگر آمد و، شُد مهر و شُد ميالد من يك
 در زاد روز ِ من كنون،  تنها  تويي در ياد ِ من

 

 در روز ِ ميالدم  پدر، خواهم كني كاري دگر
 دستم بگير و با خودت، هر جا كه ميخواهي ببر

=================== 
 .خورشيدي در روز تولّدم1388 مهرماه 22 شنبه4 دقيقه بامداد 9:39: ساعت

 ساله شدم و اين شعر، هديه روز تولد، از جانب 35امروز من به فيض خدا 
تمامي . خداوند و پدرم به من بود كه من هم تازه به تازه، تقديم شما ميكنم

جالل تا ابد از آنِ برّة تخت نشين، شاه شاهان، يگانه خداي قدير و پدر 
 آمين  .سرمدي ما، عيسي مسيح باد از حال تا ابداالآباد

 س. عليرضا

مرد شيطان پرست و متعرض به  
 كليساي ونك بازداشت شد

 

اقليتهاي مذهبي در وزارت  مديركلميدهد،  ايرناگزارش 
فردي از فرقـه شيطان :فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت

پرستان كه بـا هدف برهم زدن تعامل مثبت هموطنان 
كليسايي در تهران را  ارمني و مسلمان قصد تعرض به

ديدار روحانيون  در تقوي سعيد. داشت، بازداشت شد
تهران  انتظامي فرمانده با تهران ديني اقليتهاي مسئوالن و

پيش فردي عالئم خاصي  روز15حدود: گفت بزرگ
را روي ديوار و در كليسايي در ميـدان ونك تـهران 

كشيد كه اين اقدام موجب ناراحتي ارامنه تـهران  مي
شده بود ولي با تعامل بسيار خوب و به هنگام نيروي 

هم بوددستگير  پرست شيطان كه فرد اين تهران انتظامي
 اين فرد درصدد بر هم: وي افزود .و روانه زندان شد

 . زدن تعامل مثبت هموطنان ارمني و مسلمان بود

آوريد  اگر تنها دعايي كه در تمام عمر بر زبان مي
 مايستر اكهارت. باشد، همين كافي است“ خدايا شكر”

 

جوهر اصلي تمام هنرهاي عالي و زيبا، در 
 فردريك نيچه.  شكرگزاري است

 

هيچ عملي براي ذهن خوشايندتر از شكرگزاري 
م أكاملي تو اين كار با چنان رضايت دروني. نيست

 .شود كه صرفا ًبا عملكرد وظيفه پاداش داده مي است
 ژوزف اديسون  

 

 از آنجا كه همة موارد درپيشرفت شما دخيل هستند، 
 .   بايد همة موارد را ضميمه شكرگزاري خود كنيد

 واالس والتز
 

 ايسوپ. شكرگزاري مظهر روح و روان شريف است
 

 سنكا. آ. ل. شاكر نيست تر از قلبي چيز قابل احترام هيچ
 

هر  ميشود باعث .است انگيز شگفت چيزي شكرگزاري
 ولتر. بشود هم ما است، نصيب عالي ديگران براي آنچه
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Summary of Life  
 

GREAT TRUTHS THAT LITTLE 
CHILDREN HAVE LEARNED:  
 

1) No matter how hard you try, you     
    can't baptize cats...  
 

2) When your Mom is mad at your  
    Dad, don't let her brush your hair. 
 

3) If your sister hits you, don't hit her  
    back.  They   always   catch   the  

        second person.   

4) Never ask your 3-year old brother   
    to hold a tomato. 
 

5) You  can't  trust  dogs  to  watch 
     your food. 
 

6) Don't sneeze when  someone  is  
    cutting your hair. 
 
 

7) Never hold a Dust-Buster and a 
    cat at the same time.   

8) You can't hide a piece of broccoli  
     in a glass of milk.   

9) Don't wear polka-dot underwear 
     under white shorts. 
 

10) The best place to be when you're  
       sad is Grandpa's lap.  
 
 

GREAT TRUTHS THAT ADULTS HAVE LEARNED:  
 

1) Raising teenagers is like nailing  
    jelly to a tree... 
 
 

2) Wrinkles don't hurt. 
 

3) Families are like fudge= 
    mostly sweet, with a few nuts   

4) Today's mighty oak is just      
    yesterday's nut that held its ground...   

5) Laughing is good exercise. It's  
    like jogging on the inside. 
 

6) Middle age is when you choose  
    your cereal for the fiber, not the toy.  
 

GREAT TRUTHS ABOUT GROWING OLD  
 

1) Growing old is mandatory; 
    growing up is optional= 
  

2) Forget the health food. I need all 
    the preservatives I can get.  
 

3) When you fall down, you wonder 
    what else you can do while you're 
    down there. 
 

4) You're getting old when you get 
     the same sensation from a  
     rocking chair that you once got  
     from a roller coaster.   

5) It's frustrating when you know all  
    the answers but nobody bothers 
    to ask you the questions.  
 

6) Time may be a great healer, but   

 Without the removal of sin the root 
of death remains on the inside of 
everyone whose sin is not forgiven 
through Jesus Christ our substitute.  
Jesus didn’t die on the Cross     
because your behavioral sin added 
up to His death penalty but He died 
on the Cross because death was on 
the inside of you and me. Jesus took 
that death on Himself.  Jesus did not 
die for what you have done but He 
died for who you are!  Your identity 
is who you are, not what you do. 
 

Have you ever thought or said to 
yourself, “I am tired of me, I wish I 
was not me anymore”, if you have, I 
am here to say to you, that Jesus 
died for you so that you won’t be the 
old you anymore. 2 Cor. 5:17, 
Therefore, if anyone is in Christ, 
he is a new creation; the old has 

gone, the new has come! 
Jesus didn’t just saves us from a list 
of bad things we do but He saved us 
from the bondage of being the old 
dead person.  Jesus saved us from 
who we were. Jesus died to forgive 
you of your sin and came back to life 
to give you power over our sin. 
Jesus takes the old you and nailed it 
on the Cross with Himself.  Salvation 
is not just the old man cleaned up 
but the old man replaced with a new 
man with a new image who is made 
in the image of Christ by the      
resurrection power that now dwells 
in you. Talking about this truth does 
not make this happen but doing it 
makes it happen. Salvation is not 
about you trying to do something but 
it is about you dying and new life 
rising up inside of you through the 
resurrection of Jesus Christ. 

Levels of CHANGE 
Kamran Karimi  

Assemblies of God Church in Tehran 
 
 

According to the reports received 

from local sources in Iran and the 
Farsi Christian News Network 
reporters, the Assemblies of God 
authorities, at the conclusion of 
their regular Friday afternoon  
worship services of October 30, 
2009, announced that Friday   
worship services would no longer 
take place and only Sunday    
services, in two separate shifts, will 
be conducted. The Central       
Assemblies of God Church located 
at the beginning of Taleghani Street, which has been conducting 2    
worship services each Friday afternoon and represents the largest public 
and formal gathering of Iranian Christians inside Iran, has been under 
extreme pressure from the security apparatus of the Ministry of        
Information and has been forced to shut down its Friday meetings. This 
decision was made in the best interest of the entire membership of the 
church. The announcement of the termination of the Friday services was 
received with shock and utter surprise and resulted in many openly 
weeping in the church service. Reports state that Rev. Soorik, the 
bishop and overseer of the Assemblies of God Churches in Iran, in an 
attempt to protect the security and the well-being of the members and 
the visitors attending the church services has been adopting a more 
sensible and balanced approach to church matters and in dealings with 
the governmental problems as apposed to more aggressive factions 
inside the church. Despite his heart problems, he has been under     
ongoing pressure from the officials of the Ministry of Information to close 
down the church on Fridays, the official weekly holiday in Iran, and lately 
was warned that the Pasdaran Militia (The Revolutionary Guards) had been 
demanding the closure of the church. Its been reported that Rev. Soorik 
who had been resisting and expressing his objections to such closure 
was warned that the Pasdaran Militia had demanded the Friday closure 
of the church and if this demand was not complied with by October 31, 
2009, the Pasdaran Militia would personally step in and close the church 
for good. Therefore, he decided to personally announce the closure of 
the Friday services to the membership of the church on October 30, 
2009. Also, it is noteworthy that prior to this event, the Assyrian Pente-
costal Church of Shahrara, which had been offering services on Fridays 
and Sundays in the Farsi language to Farsi speaking Iranian for more 
than 8 years, due to the gathering of newly converted members and 
other security concerns was ordered last year by the Revolutionary 
Court to be shut down. The Assemblies of God Church of Tehran is an 
independent church, which was founded by several pastors and Godly 
men and women many years before the Islamic revolution. This church 
continued its ministry after the victory of the Islamic Revolution and  
several pastors were martyred by extremist and fanatic elements within 
the regime.  So far no reasons for the closure of the Assemblies of God 
Church have not been given by any government official. However, the 
recent wave of media and web-based attacks on Christian media, satellite 
channels, and evangelistic activities, which were orchestrated by the 
Pasdaran Militia, demonstrate the intentions of the government with 
regards to the Iranian Christian communities inside and outside of Iran. 

God is Love, and His love is very different from human 
love. God's love is unconditional, and it's not based on 
feelings or emotions. 
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