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 شفا، اراده و خواست خدا
گذارند  بسياري هستند كه ايمانشان را روي فرد ايماندار ديگري مي

اين . و آرزويشان اين است كه از طريق ايمان ديگران شفا بگيرند
 . طريق خواست كامل خدا براي ما ايمانداران نيست

موفق نكاتي براي يك سخنراني عمومي      

 ها خياباني ايران  برابري جنين7 افزايش

   طبيب محبوب من
ما شنيده ايم كه دو نفر از سنندج به مهاباد آمده و قصد قتل سعيدخان 

. . را دارند بنابراين صالح در اين است از طريق مهاباد عبور نكنيد
وقتي با هم مشورت ميكردند كه از چه راهي بروند، ناگهان سعيدخان 

 موفقيت در زندگي زناشويي 
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 9 كودك قدرت عجيب يك 

 مرضيه و مريم دو دختر از نسل استر، ملكة ايران
 

 افتخار كليساي فارسي زبان

2009  اكتبر 48سال چهارم شمارة   
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چاپ با حمايت مالي خود ما را در   
. آن ياري دادندتداوم  ماهنامة تبديل و   

دوشنبه     هر      پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت       شبكة       صبح به وقت لُس آنجلس  در                  10  ساعت 
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خدمت   سالمهاي گرم  با درود و   
همراه و   يكايك  شما  عزيزان      

 .  تبديل ماهنامه   همگام

خدا را شكرگزار هستم كه يكـبـار    
ديگر به ما اين فرصت را داد        

 چاپ شمارة ديگري تا از طريق
از  ماهنامه  در  خدمـت شـمـا        

اگر  چه تـهـيـة      .   عزيزان باشيم 
صورت مرتب، كار چندان آساني      اي آن هم به     چنين ماهنامه 

اسـت    نيست ولي آنچه ما را همواره تشويق و ترغيب كرده    
تا به   كه  خوشحاليم.   محبتها و حمايتهاي شما عزيزان بوده است      

را   ايم رضايت خـاطر بسياري از شـما عزيـزان         امروز توانسته 
مطمئناً نظرات، پيشنهادات و حمايتهاي شمـا     .   برآورده سازيم 

 .عزيزان بسيار كارساز و مؤثر خواهد بود
از   همانطور كه بسياري از شما عزيزان استحضار داريد، بيشتـر     

بخاطر اعتقادات   تنها  مسيحي  نوكيش  دو هموطن  است كه    ماه 7
ايـن  .  هستند ايران شخصي خود، دربند و اسير زندانهاي دولت 

بسياري از ملل و دولتهـاي    كه  موضوع در حالي رخ داده است 
را   شـخـصـي     بـاورهـاي    دارند،  اعتقاد  جهان كه به آزادي انتخاب    
و   مرضيـه   عزيز ما،  و هموطنان!   دانند  يك امر طبيعي انسان مي    

از   الهي  المللي و حتي  هم طبق قانون بين  )   عكس روي جلد  ( مريم  
بوده اند و نه به هيـچ    آنها نه سياسي  .   اين امر مستثني نيستند   
بـه    اين دو دختر زيبا و بي گناه، تنـهـا  !   حزب و گروهي وابسته 

 بـعـنـوان     را  مسـيـح    اين دليل امروز زنداني هستند كه عيسـي       

 .  اند نجات دهنده و رهبر خود پذيرفته
  چگونه چنين موضوعي كـه يك حق انتخاب خصوصي و فردي          

كه براي   هستيم  خدا  است ميتواند گناه باشد؟ آيا مگر ما انسانها       
 مردم تصميم بگيريم؟ 

و   مـحـكـوم       را  غـيـرانسـانـي          ما در ماهنامه تبديل اين فاجعـة      
غيرعادالنه دانسته و از تمامي انسان دوستان و هـمـزبـانـان             
عزيز درخواست ميكنيم تا با ما يكدل شده براي آزادي ايـن           

 . عزيزان و بسياري از هموطنان دربند دعا كنند
همچون استر،     همچنين جاي دارد كه به چنين شير دختراني كه        

و هيچگونه   ايستاده  خود  و باور   ايمان  روي  مكلة ايران باستان، بر   
تبـريـك         پذيرند،  نمي  انسان   را  بخاطر  خشنود  كردن    سازشي  

 .افتخار ما هستيد باعث مريم و مرضيه عزيز، شما. بگوئيم
و   پـنـاه    و  پشـت   هـا     باشد كه خداي استر، دانيال و كـوروش        

 آمين. نگهدارتان بوده، بزودي شما را برهاند
  

 2009لُس آنجلس اكتبر  
 الناتان باغستاني 

 معماي سنجش زمان  
 

از حافظان  گروهي دست كه به اين اكتشافخبرگزاري فارس،  
 اسكاتـلند اينكولوماي در جزيرة  محيط زيست در صومعه

رخ داد، بـه شناسايي بـقايايي از يـك سـاعت خورشيدي 
 بـاستاني انجاميد كـه روي سطح عمودي ديـوار حكـاكي

 .شده بود

  به گفته محققان، اينگونه ساعتها به دليل نشان دادن زمان 
نسبتاً دقيق شبانه روز، وسيله مناسبي براي راهباني بودند كه 

كارهاي خود در وقت مقرر  دقيق براي انجام زمان سنجي به
هاي تاريخي  مجموعه  پژوهشگر ،هيو موريسون. نياز داشتند

هـاي آفتابي قـرون وسطي اختالف  ساعت: اسكاتلند گفت
هـاي رايج  بسيار زيادي از نـظر نشان دادن زمـان بـا ساعت

آفتابي  اين ساعتها تنها در هواي  :وي افزود. امروزي داشتند
 يا آب و هوا، كارايي تغيير فصول كاربري داشته و در زمان

  .الزم را براي نشان دادن زمان درست نداشتند

 2    2009 اكتبر      48شمارة  سال چهارم        

 ساخت منشور كوروش كبير
گذار پادشاهي ايران و آغـازگر سلسله هخامنشيان،    كوروش دوم، بنيان

گذاري كرد و اعـالم عفو عمومي داد؛    پس از تسخير بابل، در بابل تاج 
اديـان بومي را آزاد اعـالم كرد؛ بـراي جلب محبت مردم ميـان رودان              

ترين خداي بابل بود را به رسميت شناخته،  ، مردوك كه كهن)النهرين بين(
بردگي نگرفت  به را گروه انساني او هيچ. كرد و سپاس گفت او را نيايش 

او تمامي كساني .   و سپاهيانش را از تجاوز به مال و جان رعايا بازداشت          
را كه به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنهـا     

 و  اسارت   از   نيز    را يهود   قوم همچنين  كوروش     .ايشان  بازگرداند را  به  
بـه دستور كوروش، شرح وقايع و دستورات .   بيگاري در بابل آزاد كرد  

اي سفالين نگاشته شد به عنوان سنگ بـنـاي            وي روي يك لوح استوانه    
 .هاي شهر بابل قرار گرفت يادبودي در پايه

شود و در سال    اين سند به عنوان نخستين منشور حقوق بشر شناخته مي   
 ميالدي، سازمان ملل آن را بـه شش زبان رسمي سازمان منـتـشـر     1971

بدلي از  اين  منشور  در مقر سازمان  ملل متحد در شهر نيويورك    .   كرد
 .شود نگهداري مي

  .كرد ها بحث مى   دختر كوچكى با معلم خود درباره نهنگ
آدم   يـك   از نظر فيزيكى غيرممكن است كه نهنگ بتواند       :   معلم گفت 

ا   اى اسـت    الجثه  عظيم را ببلعد زيرا با وجودى پستاندار      بسـيـار     حـلـق    امـ
بـه    يـونـس    پس چطور حضـرت   :   دختر كوچك پرسيد   . كوچكى دارد 

كرد كه  تكرار وسيله يك نهنگ بلعيده شد؟ معلم كه عصبانى شده بود
 . اين از نظر فيزيكى غيرممكن است. تواند آدم را ببلعد نهنگ نمى

 . پرسم وقتى به بهشت رفتم از يونس مى: دختر كوچك گفت

: دختر كوچك گفت اگر يونس به جهنم رفته بود چى؟: معلم گفت
 . آنوقت شما از او بپرسيد

 پيامبر يوسف هاي زمان سكه كشف
 

 هاي  يوسف در مصر مشخص شد، فرضيه هايي از دوره با كشف سكه
 .اند  پيشين دربارة نحوة تجارت مصريان نادرست بوده

 

 خبرگزاري دولتي مصر بـا بيان اين مطلب نوشت، ايسنا،
ي مصر درشهر قاهره درجريان بررسي  كارشناسان موزه

اي از  هاي ايـن موزه، موفق بـه كشف مجموعـه گنجينه
ها، تـصاويري از  هاي تاريـخي شدند كـه روي آن سكه

هاي پيشين، تصور  براساس فرضيه. اند شده حك يوسف
شد در سالهاي حكومت يوسف درمصر، استفاده از  مي

  سكه بـراي معامـالت رواج نداشته است و معامالت بـه
بـا كشف . شدند ي كاال بـا كاال انجام مي صورت مبادله

شناسان دربارة  هاي باستان ها معلوم شد، حدس اين سكه
كه درآنها از زيورآالتي به  تصاويري از مصريان باستان

و اين  بوده است كردند، نادرست سكه استفاده مي شكل 
انـد كـه براي نشان دادن  هاي طال بوده زيورآالت، سكه

يكي  از . گرفتند ثروت  افـراد  مورد  استفاده  قـرار  مي
 شده  را  هـاي كشف شناسان  موزة  قاهره،  سكه باستان 
آنهاعالوه  وگفت، از دانست متفاوتي هاي كاربري داراي

 بر امورمالي، براي دوركردن جادو و بعنوان زيورآالت
 . شده است استفاده مي

يك روز دختري كوچك در آشپزخانه نشسته بود و    
ناگهان   .كرد كرد نگاه مى كه آشپزى مى به مادرش

متوجه چند تار موى سفيد در بين موهاى مادرش 
چرا بعضى از موهاى شما ! مامان: از او پرسيد .شد

كار بد ميكنى     هر وقت تو يك: گفت مادرش سفيده؟
شوي، يكى از موهايم سفيد  و باعث ناراحتى من مى

حاال : دختر كوچولو كمى فكر كرد و گفت. شود مى
 !فهميدم چرا همه موهاى مامان بزرگ سفيد شده

 نظرات  خود را در رابطه با مريم و مرضيه به دفتر ماهنامه 
 و به آدرس زير ارسال نماييد تا در شمارة بعدي آن را

 . بطور رايگان درج نمائيم
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كه آن را در ذهن  ترس چيزي نيست جز يك احساس و هيجان
ايـن    كـه   شـود   مـي   شـروع   آنـجـا    از  و مشـكـل  . پرورانيم خود مي 

مـا  .   گذارنـد  مي احساسات و هيجانها بر زندگي ما اثر نا مطلوب 
ترسيم با شكست    از انجام بعضي كارها وحشت داريم چون مي       

اين ممكن است بخاطر شكستهايي باشد كه واقعاً    .   مواجه شويم 
ايم يا حتي واقعاً چنين شكستي را تجربه  در گذشته تجربه كرده

 .ترسيم  مي  بخوريم  شكست  است  كه ممكن  از اين  ايم ولي  نكرده
ترسيم كه حتي يك بار با آن روبرو  بيشتر مواقع ما از چيزي مي

توانيم   مي  ما  كه  بار نيست؟ حقيقت اين است  آيا تأسف   . ايم  نشده
بـاور    آنـگـاه  .   ها را در ذهن خود تصور كنيم    انواعي از شكست  

ها به حقيقت خواهد پيوست و حتي براي          كنيم اين شكست    مي
دچـار    كـه  و همينجاست.   كنيم  رسيدن بـه هدف تالش هـم نمي  

كـردن    ايم، چون به خاطر يك احتمال حتي از تـالش  خطا شده 
 .ندارد معنايي كوشش و موفقيت بدون تالش و. ترسيم مي

زندگي خود   در  من :دارد زمينه اين در سخن جالبيمارك توآين  
ازآنها  كمي كه تعداد حالي ام در كرده زيادي را تحمل سختيهاي

در   منظور اين است كه بسيار از اين مشـقـات  .   اند  واقعاً رخ داده  
كسـي    شود كه چـه   اكنون اين سؤال مطرح مي.   اند  ذهن او بوده  

تواند واقعاً شكست و موفقيت را تعريف كند؟ آيا شما ايـن         مي
از  ديگران  تعاريف   دهيد؟ آيا  شما  كار  را  بدرستي  انجام  مي

موفقيت  را  قبول  داريد؟  هر  چه  تعريف  شما  از موفـقـيـت                
پس . ايد تر  باشد  ترس  بيشتري  به  آن  اضافه كرده سختگيرانه

. ايد شما را  محدود كند     اجازه  ندهيد تعاريفي كه خود  ساخته       
بدتر از همه اين است كه به ديگران اجازه دهيد اين تعاريف را 

در عوض به كالم  خدا  نگاه كنيد و اجـازه  .  براي  شما  بسازند 
 .بدهيد تا افكار شما در اين مورد تجديد شود

  عيسي مسيح از طريق مصلوب       
شدن و برخاستن خود از مرگ بر    
تمام قواي شيطاني كه عليه ما           
بودند پيروز شد و آنها را رسماً          

وقتي مسيح از      .  رسوا ساخت  
مرگ برخاست، شيطان را از تمام  

چون .  نيروهايش خالي ساخت     
مسيح به جاي ما مرد و همچنين         
به جاي ما از مرگ برخاست،           
. شيطان بر او هيچ قدرتي ندارد        

 5آية  6در رساله به روميان فصل      
زيرا اگر ما در مرگي     :  آمده است 

طريق در رستاخيزي مانند رستاخيز او نيز با          مانند مرگ او با او يكي شديم، به همان        
وقتي او مرد، من    .  ما با مسيح در مرگ و قيامت او يكي شديم         .  او يكي خواهيم بود   

وقتي او بر شيطان    .  مردم و وقتي او از مرگ برخاست، من با او از مرگ برخاستم               
پيروز شد، من با مسيح بر شيطان پيروز شدم و او را از تمام اسحه هايش خلع سالح                   

پيروزي مسيح بر مرگ،    .  پيروزي مسيح بر شيطان، پيروزي من و شما است          .  كردم
مسيح اين رهايي عظيم را براي همة ما             .  مرض و فقر پيروزي من و شما است           

  و به :   ميخوانيم 8 الي 6آيات  2در رسالة افسسيان فصل   .  ايمانداران فراهم كرده است   
خاطر اتّحادي كه با مسيح داريم، ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسماني با مسيح                  

قياس فيض خود را، با مهرباني نسبت به ما، در عيسي                تا ثروت عظيم و بي     .  نشانيد
زيرا به سبب فيض خداست كه شما از راه            .  مسيح در زمانهاي آينده نمايان سازد       

وقتي در مسيح   .  ايمان نجات يافته ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش خداست              
جاي خود را پيدا مي كنيم و از امتيازاتي كه به ما به وسيلة ايمان داده شده استفاده                    

مان  خانواده مان، در مان، در بدن كه قدرت خدا را در زندگي كنيم آن وقت است مي
در انجيل  .  همان حياتي كه در مسيح بود در ما است        .  مان خواهيم ديد    و  امور مادي   

طوركه پدر منشأ حيات است، به پسر هم          زيرا همان   :خوانيم   مي 26 آية 5  يوحنا فصل 
 . اين قدرت را بخشيده است تا منشاء حيات باشد

  خداي  در ذات  كه  است حياتي اين. است ابدي حيات و الهي حيات حيات،  اين

 10آية10فصل  يوحنا انجيل در  خداوند  عيسي .دارد وجود   پسر خداي  و  پدر  
يابيد و آنرا به طور كامل داشته ) حيات الهي(من آمده ام تا شما حيات : فرمود
اين همان حياتي است كه در خداي پدر وجود دارد، همان  حـيـات   .   باشيد

هم در خداي پسر وجود دارد و بوسيلة رابطة ما با او همان حيات هم در ما          
هركـه پسـر را         : مي خوانيم12 آية 5در رسالة اول يوحنا فصل    .   وجود دارد 

 )حيات جاوداني( دارد، حيات دارد و هركه پسر خدا را  ندارد، صاحب حيات       
من مسيح را به عنوان خـداونـد     پس شما ميتوانيد با جرأت بگوييد؛       .   نيست

خدا و حيات الهي را دارم، همان حياتي كه در  خود قبول كرده ام، من پسر
من خلقت جديد هستم و من قدرتي كه در مسـيـح   . خداي پدر وجود دارد 

ذات الهي در ؛ 12آية14مطابق انجيل يوحنا فصل. بود وجود داشت را دارم 
؛ 12الي10آيات1يوحنا فصل انجيل مطابق. ام شده متولد من است، من از خدا 

كه مسيح را از مرگ زنده كرد، همان  همان قدرتي. ذات الهي در من است 
قدرت در من در كـار مي كند و اگر در من است بـه بدن فاني من حـيـات     

 )11 آية8رسالة روميان فصل(. خواهد بخشيد
 4رسالة اول يوحنا فصل   (.    او كه در ما است بزرگتر است از آنكه در دنيا است            

: خوانيم   مي 21 آية 5در رسالة دوم قرنتيان فصل    .  من نيكي مطلق هستم   )  4آية
مسيح كامالً بي گناه بود، ولي خدا به خاطر ما او را بي گناه نشناخت تا ما                  

 . به وسيلة اتحاد با او مانند خود خدا كامالً نيك شويم
  مسيح به خاطر ما گناه شد، او ذات ما را بر خود گرفت، او گناه شد تا ما                   

نيكي مطلق به اين معني است كه ما بدون          .  بتوانيم نيكي مطلق خدا بشويم    
داشتن وجدان مقصر و حس كمبود، اين امتياز و كفايت را داريم تا در                  

. مثل اين است كه هرگز از ما گناهي سر نزده باشد             .  حضور خدا بايستيم  
بعضي مي پرسند؛ چطور امكان دارد كه ما بوسيلة            !  مثل پاكي خود خدا    

نجاتي كه مسيح براي ما روي صليب در مرگ و در قيام خود مهيا ساخته                 
وقتي مسيح گناهان ما را به خود گرفت، ما         است بي گناه محسوب شويم؟      
آمده   1 آية 8در رسالة روميان فصل    .  شديمدرد حضور خدا نيكي مطلق        

. حال براي كساني كه در مسيح هستند هيچ محكوميتي وجود ندارد           :  است
به ما عطا كرده،    با تمام اين امتيازات كه خداي پدر از طريق عيسي مسيح             

مي توانيم با دليري در حضور او بياييم و تمام احتياجات خود را از او                     
   .دريافت كنيم

 يزدان ِ پاك
 

 چه خوشحالم كه فرزند ِ تو هستم
 پدرجان، مست لبخند ِ تو هستم

 

 تويي آرامش ِ روح و روانم
 شفيع ِ من، خداوندم، شبانم

  بندگردان
 

 زنم زانو به پيش ِ تخت ِ فيضت
 ببخشايم، كه محتاجم به رحمت

 

 خدواندا،  تويي   تنها   اميدم
 تونيكويي، چشيدم من چشيدم

 

 پناه ِ من  به وقت ِ بي پناهي
 بود نام ِ تو اي عيسي، الهي

 بندگردان
 

 تويي قدوسيت، قدرت، عدالت
 اال، يزدان ِ پاك  و پر محبت

 

 فداكاري   نمودي  بهر ِ  فرزند
 گردم اي عيسي، خداوند فدايت

 بندگردان
 

 مرا از روح ِ خود سرشار  فرما
 ز ِ جرم و معصيت، بيزار فرما

 

 چنانم كن كه  مانند ِ تو  باشم
 وفادارانه، در  بند ِ  تـو  باشم

 بندگردان
  -خورشيدي 1387 بهمن5 دقيقه شامگاه شنبه، 55 :22ساعت
 .عليرضا س -تهران

 چنانچه مايل هستيد،          
كتابمقدس فارسي         ميتوانيد نسخة چاپي           

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

 شفا، اراده و خواست خدا

 4عدد 
 

باشد و بطور نمادين جهـان        چهار مسير بادي مي   
 فرشـتـه   4بـراي مثال ، .   دهد  يا زمين را نشان مي   

خوب ايستاده در چهار گوشه زمين بـازدارنـده        
 فرشتـه  4.   چهار باد ويران كننده زمين مي باشند     

شرير بسته شده بر رود بزرگ فرات، يك سوم         
و گوگرد  دود آتش، بالي3را با مردم روي زمين 

 4هر     در     دروازه         3جديد      اورشليم   . كشند  مي
طرفش دارد كه مردم را از هر قومي روي زمين    

شوند نشـان         كه  از  كليساي  مسيحي  وارد  مي   
 . دهند مي

   6عدد 
داوري نهايي  ششم، روز مهر.  عدد انسان است6

 جزء خلقت و 6كند و  بشر غيرنادم را آغاز مي
. دهد طبقه از مردم شرير را تحت تأثير قرارمي 6

. دهد  عدد دجال و يارانش را نشان مي666عدد 
 666رسد،   نمي7 هرگز به 6درست همانطوركه 

دشمنان خدا هميشـه سعـي . رسد  نمي777نيز به 
كنند كه شبيه خدا باشند اما هميشـه شكست  مي
شكست  روي  شكست  666  عـدد  . خورنـد  مي

پيروي  را او كسانيكه همه   و دجال  .شكست روي
كه حاكي از شكست . دهد كنند را نشان مي مي

 آنها در دستيابي  به  كمالي است كه  فقط  خدا 
.تواند ببخشد مي  

آبهاي بسيار آتش محبت را خاموش نتواند كرد و سيالبها آن 
اگر كسي بخواهد كه محبت را با دارايي . را نتواند فرونشانيد

 .                و ثروت خود بدست آورد، البته آن را خوار و حقير ميشمارد
 7 : 8غزل غزلهاي سليمان                                                           
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 دهد؟ بعد از مرگ چه رخ مي
 گويدكه انسان، بعد اما به ما مي. كتاب مقدس صريحاً مشخص نكرده است كه چه موقع شخص به سرنوشت نهايي و ابدي خود خواهد رسيد 

 ايمانداران بعد از مرگ، . رود از لحظة مرگ ، بر مبناي اينكه آيا مسيح را به عنوان نجات دهنده پذيرفته است يا نه ، به بهشت و يا به جهنم مي
ايمانان ، بـعد از مرگ، خود را در جهـنم وتحت عذاب ابدي  و بي) 23: 1؛ فيليپيان8 – 6: 5دوم قرنتيان (از بدن غربت جسته و به نزد خداوند متوطن خواهند شد 

آنهايي را كـه در جهنم ، 15-11: 20مكاشفه. دهد شود كـه بـعد از مرگ چه اتفاقي رخ مي نجا آن نكتة گيج كننده مطرح ميـاي). 23-22: 16لوقا (خواهند يافت 
بنابراين اينطور بنظرميرسد . از آسمان و زميني جديد سخن ميگويند 22و21مكاشفه بابهاي. هستند چنين توصيف ميكندكه به درياچة آتش انداخته خواهند شد

سرنوشت ابدي شخص تغيير نخواهدكرد اما مكان دقيق سرنوشت ابدي او . شوند كه قبل از روز قيامت، مردگان در بهشت و در دوزخي موقتي ساكن مي
 و بـي ايمانان بـه درياچة ) 1: 21مكاشفه(بـه عبارت ديگر، ايمانداران بعد از مرگ به آسمان و زميني جديد منتقل خواهند شد . تغيير خـواهد كرد

 اين مقصد نهايي و ابـدي همة مردم است مبني بر اينكه آيا به مسيح بـه عـنوان تنـها نجات دهندة ). 15 –11: 20مكاشفه(آتش انـداخته خواهند شد 
 .اند يا نه خود از گناهانشان ايمان آورده

 فشار و سركوب اقليتهاي ديني 
  

بايد انتظـار     آينده  در ميدهد، گزارش سبز راه جنبش  پايگاه
از   را  ديـنـي    فشار و سركوب بيشتر بر روي اقليتهـاي       

 .حكومت داشته باشيم
حيدر مصلحي درسوابق :   گزارش مي افزايد   اين 

خود نمايندگي ولي فقيه در مناطق اهـل سنت و        
رياست شوراي برنامه ريزي مدارس علميه اهـل        

جـالب است كـه    .   سنت را عهده دار بـوده است     
اكثريت اعضاي شوراي حكومتي برنـامه ريـزي       

 . براي مدارس اهل سنت، شيعه بوده اند

  برنامه نـظام جمهوري اسالمي در چندين سـال        
اخيركه حيدر مصلحي نيز يكي از عامالن اصلي      
آن بوده است، در منگنه قرار دادن هر چه بيشتر          
اهل سنت از طريق پيگيري سياست هاي تفـرقـه      
افكنانه، تبليغات متعصبانه مذهبي و دخالت هاي       

حتي اگـر لـزومـا      ( هر ذهن عاقلي .   متعدد بوده است  
نتيجه چنين رفتـارهـايـي    ) معتقد به حقوق بشر هم نباشد 

را برخالف مصالح ملي ميداند اما ذهن متعصب         
حيدر مصلحي و يارانش نميتواند جور ديـگـري       

برادران  گمنام بسـيـجـي در دوران           .     بيانديشد
حضور مصلحي  به  عنوان  نماينده  ولي فـقـيـه،         
بدترين بالها را با هماهنگي وزارت اطالعات بر       

از تخريب حسينه .   سر دروايش گنابادي آوردند   
شان گرفته تا ضرب و شـتـم و بـازداشـت و                  

قاعدتاً انتظار رفتارهـاي    .تهديدهاي مكرر ايشان  
تندتري را بايد از او كه حاال وزيـر اطـالعـات             

 .شود انتظار داشت مي
  وزير پيشنهادي اطالعات نه تنها ادعاي انحصار 
كار اطالعاتي در وزارتخانه  خود  را  ندارد كه           

با  ساير  دستگاههـاي        ”هماهنگي“خاضعانه  از      
دردولـت    روزگاري  اگر. ميگويد سخن  اطالعاتي

خاتمي گاليه هاي  مكرر  از  فعاليت  نهادهـاي            
كه البته يكي از آنها نهاد تحت      ( موازي اطالعاتي ميشد    

 قرار است وزارت اطالعات بـا     )   نظارت مصلحي بود  
ساير نهادهاي اطالعاتي از سپاه و بسيج گرفته تا        
دفاتر  نظارتي  شوراي   نگهـبـان و حـفـاظـت                 
اطالعات قوه قضاييه و غيره و غيره هـمـاهـنـگ      

با   ”رقابتي برادرانه “باشد و به قول مصلحي فقط       
  .آنها داشته باشد

و   خواهيد پيام را به شكلي اثر بخش بـه مخاطبان منتقل كنيد بايد ارزشهاي فرهـنـگـي         اگر مي 
كند تا  بـه راحتي بـا   آشنايي بيشتر  با  مخاطبان كمك مي. عقايد آنها  را  مد  نظر داشته  باشيد 

 .مخاطبان ار تباط برقرار كنيد و آمادگي الزم را براي ارائه مطالب در خود بوجود آوريد
 .در ساختار سخنراني، پايان يك موضوع و آغاز موضوع بعدي را به وضوح مشخص كنيد

خالصه كردن .   آهنگ صداي خود را مرتب عوض نكنيد، چون مصنوعي بـه نظر خواهد رسيد 
فقط .   است  بحث مهم نكات تقويت يكي از راههاي موثر سخنراني بندي اطالعات درطول و جمع 

از كلمات  مطالب تكرار براي. نيست ايدكافي كرده سخنراني ارائه در متن كه اطالعاتي تكرارساده
  .متنوع به نظربرسد و جديد كنيد تا مطالب استفاده جديد

اهميت دارد با استفاده از عالئـم    به اندازه آغاز خوب   سخنراني    براي  قوي    پاياني  در نظرگرفتن   
بـه عنوان “از عباراتي مثل. به انتهاي سخنراني آگـاه كنيد شدن نزديك از  را و اشارات، مخاطبان

 .استفاده كنيد”در نتيجه” يـا”آخرين نكته
 سعـي .   شود متفاوت است  مي  كه خوانده  سخنراني با شنيدن متني   بـه ياد داشته باشيد نوشتن متن    

روشهاي .   كنيد آن را  به شكلي كه با  الگوهاي  طبيعي گفتاري  مطابقت  داشته  باشد  بنويسيد 
 كه  هايي  از جمله:   دستور زبان    .كنيد راه را انتخاب ترين طبيعي مختلف ارائه يك مطلب را پيدا و 

 و افعال  معلوم)  من و شما(از  ضمائر . رسند  استفاده  نكنيد به  نظر  مي بيان  تصنعي و خشك  در 

 . هميشه مهمترين و جالبترين مطالب را اول بيان كنيد: ساختار. كنيد استفاده
كليه  نكات  مربوط  به  موضوع  سخنراني  را  بنويسيد، آن را .   در انتخاب  مطالب  دقت كنيد

براي تكميل  مطالبي كه  نوشته ايد  مثالهاي . اولويت بندي كرده و ترتيب آن  را  تعيين  نماييد
كـه    كه بايد بدانند،  مطالبـي  مطالبي: مطالب را به صورت زير طبقه بندي نماييد  .مرتبط بياوريد 

 براي  زيادي   جذابيت     كه  در نهايت  از  مطالبي.   كه بد  نيست  بدانند بهتر  است  بدانند،  مطالبي 

اطالعات اهميت زيادي نداشته باشندولـي    اين  است ممكن هرچندكه .كنيد استفاده دارند  مخاطب
طبعي و مزاح سخنران لذت بيشتري از صحبتهاي وي   شوخ كه مخاطبان به خاطر شوند باعث مي 

بـا توضيح بيش از حد مخاطب را   . شود  متن پيچيده بـاعث سر در گم شدن مخاطـبان مي       .   ببرند
آهنگ .  سخنراني را  كلمه  به كلمه  بنويسيد گيج  نكنيد و فكر  نكنيد كه  مجبور  هستيد  متن  

هر جا الزم  باشد حرف . كه تاثير  بهتري  داشته  باشد سخنراني خود را  تنظيم كنيد  به صورتي
 ).نكته مشخص وقفه ايجاد كنيد دو بين يا و كنيد مثالً وقتي الزم باشد روي يك نكته تاكيد(خود را قطع كنيد 

هاي عادي   از مكث  تر  طوالني     ثانيه طول بكشد، يعني3هاي عمدي سخنراني بايد حدود    مكث  
كاغذ  بنويسيد   طرف  يك متن سخنراني را  با حروف درشت روي. آيد كه در صحبت پيش مي 

مقوا يا كارت  را روي يادداشتهاي خود. و صفحات  متن كامل سخنراني را شماره گذاري كنيد
ها و عبارت هايي هستند كـه در صورت فرامـوش     اين يادداشتها حـاوي جمله   .   بايگاني بنويسيد 

 مخاطبان صحبـت    ميتوانيدبا  آيند با استفاده از يادداشت  كردن ناگهاني مطالب به كمك شما مي     

 .كه مطالب سخنراني را از حفظ براي آنها بخوانيد اين   نه كنيد 
 ...ادامه در شمارة بعد                                                                               

ها در  حضور آرژانتيني
 كليساهاي محلي خود

 

مردم آرژانتيـن   دهد،    خبرگزاري فوتبال ايران گزارش مي    
يـك      را فـراتـر از     گو آرماندو مارادونا        ديهكه    

سرمربي مي دانند هرگز باور ندارند اين اسطوره    
 .از تيم ملي فوتبال كشورشان اخراج شود

شكست  خانگي  آرژانتين   برابر  برزيل  باعث             
 مـارادونـا  تحقير فوتبال اين كشور شده اما مردم        

شدت از دست بازيكناني  دانند و به را مقصر نمي 
 .  دلخور هستندآخرو و مسيچون 

با حضور در بوينس آيرس     هاي       اكثر  كشيش  
 براي موفقيـت    مارادوناكليساها در كنار تنديس     

 كه طبـق   است  اين درحالي.   اين مربي دعا كردند 

 مـارادونـا  نظرسنجي اكثر مردم  با اخـراج           يك  
اند و بايد روشن شود اكثريت مـردم          موافق بوده 

قشر ثروتمند و پايتخت نشين  اين كشور  هستند 
 مارادوناكه  مردمي يا دارند دسترسي كامپيوتر به كه

را قسمتي از زندگي خود دانسته و در فقر مطلق          
 بـرابـر بـرزيـل و         مارادوناتيم  .     برند به  سر  مي 

 . پاراگوئه متحمل دو شكست تلخ شده است
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 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس
 

وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Tabdil@iranforchrist.com  
   

                    P. O. Box: 371043  :آدرس پستي

  Reseda, CA 91337 USA        

براي خريد كتابمقدس به زبان 
.   فارسي با ما تماس حاصل نمائيد

1525- 522) 818(  

 

 
 
 

بيند  كه مي خدايي: ال روي  

براي خدا تنها يكبار در كتاب  اين عنوان  
كه او و  مقدس از دهان هاجر و در زماني  

بيابان درحال مرگ بودند بكار پسرش در  
كه اين درحالي). 13 : 16پيدايش( .رفته است  

عمالً مورد استفاده نام كه اين باريست تنها  
توان يافت،   قرار گرفته است، اما اين ايـده را جاي ديگر نيزمي

براي نمونه، دروغ البان و فريبكاري او ازسوي خدا ديده شده 
خويش را نيز در مصر  و خدا مصيبت قوم) 12-10: 31پيدايش(بود 
 .دده  از دانايي مطلق خدا مي اين نام در عين حال خبر. ديد
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 پرستي در كشور   فرقة شيطان70بيش از
 

پرستي در جامعه هشدار  چندي پيش يك گروه تحقيقاتي نسبت به گسترش شيطان
 .پرستي در كشور فعال هستند  فرقه شيطان70 خبر داده بود كه اكنون بيش از و 

 

انتـقـال       حال    در  اكنون     پرستي شيطانبه نقل از جهان،  گزارشي  طبق  
نمادها به  جامعه  است  و  بزودي به انتقال ايدئولوژي  نيز خواهد 

ها   دانشگاه  گزارش، شيطان پرستان اكنون در      بر پاية اين  .   پرداخت
كرده و   و بين دانشجويان رخنه   

 از جـملـه          هـا   برنامه  اجراي    به  

 . پردازند مي  كنسرت
شيطان را بعنوان  پرستان، شيطان

قدرت غالب در جهان ميدانند     
ميخواهد در جهان  و اگر كسي 

خوب  زندگي كند بـايـد بـا           
شيطان باشد بـه طـوري كـه           

نكتة جالب  اما گذرد مي معتقدند راه خدا از طريق ارتباط با شيطان
توجه در اين ميان اينست كـه آنها از طريق تهيه فيلم و موسيقـي،         

تعدادي   درميان  موسيقي  اين  اكنون و ترويج ميدهند پرستي را  شيطان
نويسنده و جامعه سيف،   مظاهري شود دست به دست مي  ازجوانان

معكوس روي   پنج پر، دومثلث  ستاره:   گويد  شناس در اين باره مي   
و نشانة آمون خـداي  )   ضد مسيحيت( ، صليب معكوس  ) ستاره داود ( هم  

همچنين   وي  .است  پرستي  شيطان  نمادهاي پيروان   راازجمله  مصريان
در كشور  فرهنگي موج ها، بايدبراي مقابله با اين فرقه :تأكيد ميكند

ايجاد شود تا ماهيت اين فرقه هاي انحرافي هر چه بيشتر به جامعه    
: انتظامي ميگويد ارشدنيروي يك مقام حال درهمين. شناسايي شود 

يكي از شرايط عضويت و پذيرش از سوي گروه هاي نـوظـهـور          
بسيارقوي از جمله كوكائين،  پرستي، مصرف موادتخديري  شيطان

دليل استفاده  :    وي تصريح ميكند   .حشيش و قرصهاي اكس است    
انجام مراسمهاي   براي  خلسه  حالت  به  ورود  ها از اين مواد اين گروه 

شيطان :   ميكند   اين مقام انتظامي كشور خاطرنشان.ويژه آنان است 
پرستي پديده جديدي در ايران نيست، چنانكه پيش از اين نيز در        
برخي شهرستانهاي كشور از جمله در يكي از شهرستانهاي استان          

و فعاليت   موجوديت  پرستي رسماً اعالم  هاي شيطان  كرمانشاه، فرقه 
 درصد 90از بيش :اظهارميدارد انتظامي مقام نيروي اين. كرده بودند

كه در  دركرج پرستي دستگير شدگان در پارتي يك گروه شيطان
قالب اجراي كنسرت برگزار شد، از نقاط مرفه نشين تهران بودند 
و البته پس از دستگيري شمار بسياري از اين شركت كننـدگـان،           

از ماهيت   اطالعي  هيچ  آنان،  اتفاق  به  قريب  مشخص شدكه اكثريت 
فعاليت شيطان پرستي و عوامل برگزار كننده اين پارتي نداشتند و 

 .آمده بودند  هم  دور  شبانه  مهماني  صرفاً به قصد شركت درپارتي و    
ازفعاليت   جلوگيري  راههاي  درمورد  اجتماعي  شناس  امايك آسيب 

وآمـوزش    جوانـان   به  رساني  آگاهي: گفت  پرستي  شيطان  گروههاي
ها   رسانه  ازطريق حركت ضدفرهنگي شوم اين آنها درباره سرانجام 

ودرصورت تداوم    كرده  ميتواند ازگسترش حركت آنهاجلوگيري   
گروهها داراي سابقه اي  اين  از نظر تاريخي.آنها را ريشه كن كند

طوالني در منطقه هستند و سابقه آن در كشورمان بويژه در مناطق 
 . سال پيش باز ميگردد400شمال غرب به حدود

 

 هاي خياباني  برابري جنين7 افزايش
  

هاي  دهد، تنها تعداد جنين     خبرگزاري جهان گزارش مي
سطل  خيابانها و كنار گوشه و  مثبت درHIV سقط شده داراي

 7  نسبت به سال پيش از آن87آشغالهاي شهرداري در سال
الزم به ذكر است اين گزارش تنها . برابر افزايش يافته است

مربوط به آمار سازمان بهزيستي است و همه موارد را شامل 
 اين در حالي است كه آمار قابل توجهي از سقط. شود نمي

 . شود جنين غيرقانوني در كشور گزارش مي
 

كه  غيرقانوني سقط جنين
اغلب     پيامد      روابط 
نامشروع جنسي است را 

توان  از   رونق  بازار  مي
دالالن   دارو   و  آمپول 

ناصرخسرو  در جنين سقط
بطوريكه . حدس زد

 هاي سقط جنين طي چند قيمت آمپول
 .ماه اخير افزايش قابل توجهي يافته است

حاكي ازآن  از بهزيستي گزارشهاي غير رسمي  با اين برخي
 مثبت يعني ايدزي در HIV است كه تـعداد جنين يافت شده

زنگ  كه است يافته توجهي قابل  رشد86سال به  نسبت87سال
انتشار اين  اخبار . شود خطري  براي مسئولين  محسوب  مي

تلخ اگرچه ممكن است موجب سوء استفاده برخي نااهالن 
تواند توجه مسئولين را به آسيب هاي اجتماعي  شود، اما مي

رسد دغدغه  بـه نظر مي. پوستي جـامعه بيشتر جلب كند زير
 سياسي دولتمردان فرصت توجه به اين موضوعات اصلي را

  .گرفته است
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شدگان مسيحي بازداشت موقت آزادي  
 
 
 
 
 
 
 
 

  تن  از  نوكيشان  مسيحي 7به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان، 
با  بردند، سرانجام هر كدام از آنان كه در زندان اوين بسر مي

 . سند خانه بعنوان وثيقه بطور موقت آزاد شدند2سپردن 
 

مـأمـوران     اين بازداشت شدگان عقيدتي كه بدفعات از سـوي         
شان  ديني امنيتي در مراكز اطالعاتي در مورد عقايد و اعتقادات

در بازداشتگاه   روز32گذراندن از پس قرارداشتند، بازجويي  تحت
بطـور  )   2009سپتامبر2(   1388 شهريورماه11زندان اوين در مورخه  

  .موقت آزاد شدند
  مريم رازندي،  اشرف اميدي،  مهدي محمدي،  مبينـا لـك،              

،  شهنام يارمحمدتوسـكـي؛ هـويـت       . . . نريمان شريفي،  شاهين   
شهروندان مسيحي است كه در روزهاي آينده از سوي مراجـع     

الزم .   قضايي، تاريخ و زمان دادگاه به ايشان ابالغ خواهد شـد        
) 2009جـوالي 31(  مرداد  ماه  سالجاري     9به ذكر است، در تاريخ      

ماموران  نيروي  انتظامي و امنيتي در يك اقدام  هماهنگ و از         
پيش تعيين شده با هجوم به يك اجتماع از شهروندان مسيحـي            

.  تن از آنان را بازداشت كردند25اي در شمال تهران  در منطقه
 18 و گرفتن مشخصات كامل فردي      كه پس از انجام بازجويي    

  نفر باقيمانده را براي   7تن از آنان  را بصورت  موقت آزاد، و           
بازجوئيهاي بيشتر به سلولهاي انفرادي به زندان  اوين انـتـقـال              

 . دادند
 

طبق گزارش اين خبرگزاري همچنين در گزارشي از وضعيـت     
 تن  از  بازداشت  شدگان  در كليساي  خانگي در رشت كـه   4

توسـط    ) 2009  جوالي  29( 1388 مرداد ماه 7تاريخ  پيش از اين در 
حاكي است، اين شهرونـدان        بود  گرفته  مأمورين امنيتي صورت  

مسيحي پس از دستگيري  و  انتقال آنان به بازپـرسـي دادگـاه            
هر  شده و پس از يك هفته ) ارتداد(انقالب در آنجا تفهيم اتهام 

 ميليون تومان بطور 20كدام  از آنان با سپردن وثيقه اي به مبلغ     
  .موقت تا اعالم  زمان برگزاري دادگاه آزاد شدند

بخاطر  ساله ايران20سفير بركناري
 گرويدن فرزندش به مسيحيت

 

  سايت جهان اعالن كرد، بر 
 سال 20كناري  اين  سفير  با 

سابقة كارسفارت به اين دليل 
است  كه  فرزند  وي   مدتي 

در  و گرويده مسيحيت به پيش
اين .  همان  كشور  باقي  ماند

سفير و   از ذكر نام مقام آگاه
 .و فرزندش و كشورمحل اقامت آنان سخني به ميان نياورد

www.SimaMasih.com 

آيا ميدانستيد كه قطب شمال 
. كمترين دماي جهان را دارد
ميانگين دماي هوا در آنجا 

پنجاه و هشت درجه سانتيگراد 
زير صفر است بعضي روزها 

 .حتي سردتر هم ميشود

مهرباني در گفتار موجب 
اعتماد ميشود، مهرباني در 
فكر محبت را عميق ميكند 
و مهرباني به صورت بخشش 

 . آفريند عشق مي
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    Located @ Foothills Family Church  

  19432 Bake Parkway, (Lake Forest Dr.) Foothill Ranch, CA 92610 

 آوريم تا در        از  شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل مي                        
  بعدازظهر      3  جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه ساعت                            

 .    گردد، حضور بهم رسانيد               برگزار مي    
 

  (949) 681 – 8000    
  www.SimaMasih.com     info@IRANforCHRIST.com 
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 بقلم دكتر ديويد يونگي چو“ رشدكليسا”از مجله

تن در     سه  يا  دو  هرگاه  :   كتابمقدس ميفرمايد 
خواهد   ايشان  درميان او آيند، گردهم مسيح  نام
 بنابراين ما دعا ميكنيم. و ما هم همينطور. بود

همچون .   را شفا دهد  ما  هم اكنون  كه خداوند 
از  و سلطنت او نگاه ميكنيم تخت به موسي، ما 

را   خود  شفابخش  قدرت  كه  خداوندميخواهيم
 و مريضي ميجنگيم با مانند يوشع. سازد  جاري

 .دهيم درنمي تن آن به
شفـا    شما.   كنند    عماليقيهاي بيماري فرار مي   

ازعماليقيهاي . هيچگاه مأيوس نشويد. مييابيد
. هستيدپيروز  درمسيح  شما  چون  نترسيد،  بيماري

 عماليقيهاي بيماري، دشمنان شكست خورده

هـمـچـون      .دعـا كنيد  موسي همچون .  هستند
شـمـا   .   شما چيره خواهيد شد   .   يوشع بجنگيد 

عماليقيهاي فقر و لعنت به .  خواهيد شد  پيروز
قبول !   را بپذيريد حقيقت: اند شما حمله كرده 

پس ما !   كنيد كه شما قوم بركت يافته هستيد    
خداوندا، من از “   بايد چون موسي دعا كنيم، 
اي پدر، من يك .   فقر و لعنتها نجات يافته ام     

را   آسمان  هاي  روزنه  . هستم  يافته  بركت  شخص
همچنيـن،  “   . باز كن و بركاتت را جاري فرما 

. مانند يوشع، بايد به فقر و لعنت حمله كنيـد          
. ترك كن مرا فقر و لعنت،“ شما بايدبگوييد،

 ! هللويا“   . من در نام عيسي مسيح پيروز هستم     
. برادر و خواهرعزيز، من ميدانم فقريعني چه      

من در زمانيـكه ژاپنيها، ُكره را اشغال كردند   
نظامي ژاپن   نيروهاي.   شدم  آمده، بزرگ  بدنيا

 آمريكا  توسط  ما  آنگاه  . شدندوارداي    هرخانه  به
و   شـد   آزاد شديم و ُكره دوباره وارد جنـگ   

ما پناهندگانـي   .   همه چيز در جنگ نابود شد     
بوديم كه در پي يافتن چيزي براي خوردن،         

بسيار دشواري    درشرايط  ما.   ميكنديمرا    زمينها
گرفتن   كمك  براي  جايي  و  غذا، لباس .   بوديم

 ! شد  ما  آنگاه عيسي وارد زندگي .هم نداشتيم 
درگـاه    بـه   مـا   و  شـد   روحانـي   درُكره، بيداري 

. ميكرديمدعا   زود  صبحهاي  . كرديم دعا  عيسي
جلسات دعـايـي   .   در طول روز دعا ميكرديم 

رفته، عيسي را “دعا كوه” به. داشتيم تمام شب 
خـداونـد   .   بعنوان سر چشمه حيات پذيرفتيـم    

معجزه كرد و سال بـه سال ما را بـا فـراوانـي      
محصول بركت داد و صنعت كشور توسـعـه    

به وفور  اكنون ما. عيسي ما را بلند كرد. يافت
كرد و  داريم، زيرا كه عيسي، كره را مالقات

 . در قلبهايمان جا گرفت

 پيروزمندانه

 5 :  27امثال .  سرزنش  آشكار  از  محبت  پنهان  بهتر  است
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    تحقيق  يك جالب نتايج 
 چراني  چشم دربارة

 
 يك سوم از شركت كنندگان در اين تحقيق با همسر خود بر سر اينگونه 

  نفر كارشان به جدايي از همسرشان10نگاهها بحث  داشته اند و يك نفر از هر
 !كند مي  به زنان  نگاه  هر مرد يك سال از عمرش را صرف . كشيده است

 

دقيقه را صرف خيره شدن  43   مردها به طور ميانگين روزانه
يا   ساعت259برابر با  كه اين ميزان  كنند  خانم مختلف مي10به

سالگي بالغ  50تا18درفاصله بين كه روز درسال است11تقريباً
محققـان  ديلي تلگراف،  بـه نوشتة .شود  روز مي11ماه و11بر

كه جنس مخالف را   اند كه تنها اين نوع مردها نيستند  دريافته
صرف نگاه   را  دقيقه20خانمها نيز روزانه كنند بلكه مي  ستايش
مركز   سخنگويآيرلند  مارك. كنند مي مردمختلف 6به  كردن

: گفت  داده است، انجام را كه اين نظرسنجي لنز ويژن  كوداك

كردن به خانمها هستند، اما جالب است  مردها مشهور به نگاه 
بطور   . كنند  مي  كار  اين مدت را صرف كه آنها واقعاً چه  بدانيم

كردن چشمهاي   قفل    كلي يك سال از زندگي مردان صرف      
عالوه بر اين :  وي افزود.شود آنها بر روي جنس مخالف مي

زمان بايد متوجه بود كه مردان اگر بخواهند خانمي را تحت 
تأثير قرار دهند حتي حاضر به رها كردن كار خود و توقف             

 .كارهستند اين انجام تا كاري فعاليتهاي
 هزار نفر نشان داد كه سوپرماركت 3 برروي  نظرسنجي  اين   

است كـه         اما در حالي .مهمترين نقطه تبادل اين نگاههاست  
 كـنـد،    آنها نـگـاه    به  اين كه كسي    از  و خانمها       مردان  اكثريت

  افرادبيشتر دوست      قرارگرفتن ميكنند، اما  مورد توجه   احساس

درصد در برابر خانمها با 19مردها با .   آنها نگاه نشود   دارند به 
آنها خيره شود، احسـاس    به  درصد معتقدند از اينكه كسي   9

درصد دختران  از اين كار احسـاس    16 .كنند خوشحالي مي 
اين كار آنها را     گويند   درصد  نيز مي     20ناراحتي كرده  و     

درصد زنان چشم را اولـيـن     40بيش از. كند خجالت زده مي 
اند كه  در  نگاه  اول  به  چشم آنها رسـيـده                  جذابيتي دانسته 

آنهـا   چشم حاليكه همين تعداد از مردان معتقدندكه است، در 
از    يك سـوم .شود  خانمها مي. . .   در ابتدا مجذوب وضع كلي    

شركت كنندگان در اين تحقيق با همسر خود بر سر اينگونه       
بـه    كارشـان      نفر  10اند و يك  نفر از  هر نگاهها بحث داشته 

آن   در  كـه   مكان مهمـي  5  .جدايي از همسرشان كشيده است    
مـاركـت،     سـوپـر    از    مردان خانمها را زير نظر دارند عبارتنـد      

 5 مشروب فروشيها، كلوپهاي شبانه، محل كار و مغازه ها و       
نقطه مهمي كه در آن زنان مردان را زير نظر دارند عبارتنـد             

سـوپـر       عمومـي،     نقليه    ها، وسايل  مشروب فروشيها،  مغازه   :   از
 .ماركتها و محل كار

  كيلومترها راه در بيابان و ويرانه ها يگانه راهنماي آنها تيرهاي           
يك روز وزش باد و ريزش برف چنان شديد بود .  تلگراف بود

 .كه به زحمت توانستند در حدود دو كيلومتر راه را طي كنند
 بين راه هاي قهوه خانه. يخ بسته بود دكتر قمقمه  آب جوشيده در

 ولي  همين كه به   .  معدود  بودند  و  از  هم  فاصله  زياد  داشتند

قهوه خانه اي ميرسيدند، با نوشيدن چند استكان چاي داغ گـرم          
سر انجام  پس  از  توقف هاي زياد، . شده به سر حال مي آمدند

تجربيات ناگوار، و مبتال شدن به بيماري برونشيت در تبريز كـه       
منجر بـه سينه پـهلوي شديد گرديد، بـعد از هشتاد و نه روز بـه         

در طول مدت مسافرت در شهرها، در دهـات،    . رضائيه رسيدند 
و در كاروانسراها،  سعيدخان  در  باره  مسيح  بشارت  ميداد و         
موعظه ميكرد  و  با  وجود  خستگي  سفر،  با  كمال خوشروئي    

وقتـي بـه     .   بيماراني را كـه بـه نزدش مي آوردند معالجه ميكرد        
دشت رضائيه كه در زير پوششي از بـرف قـرار گـرفـتـه بـود                  
رسيدند و از ميان دهكده هاي مسيحي نشين ميگذشتند، شور و     

ده سال .  هيجان زايدالوصفي وجود سعيدخان را فـرا مي گرفت
پيش بود كه براي اولين بار با زيبايي خيره كننده اين ناحيه آشنا 
گرديد و در منزل يك خانواده آشـوري چون يكي از اعضـاي            

 .آن خانواده پذيرفته شد
سعيدخان برخالف دفعات پيش، اين بار سعي داشت وقت خود    

او قطعاً طالـب    .   را مخصوصاً بطور انفرادي با مردم صرف نمايد       
بـنابر ايـن وقتي كـه دعوت مـقـامـات          .   اشتهار و معروفيت نبود   

. كليسايي را براي موعظه كردن رد ميكرد دچار حيرت ميشدند         
 جوان، مسلمان و پير انفرادي، بطور همواره درصدد بود تا با مردم

او  براي همـيـن   .     و يهودي اشراف زاده يا  دهاتي تماس بگيرد        
سعيدخان از مسيحيان رضـائـيـه    . بشارت انفرادي مقرر شده  بود 

تقاضا كرد كه مبشراني را به كردستان، آنجا كه رفتن براي وي         
دكتر يسا يونان، برادر زن او، كه هـمـان     . مقدور نبود،  بفرستند 

موقع از آمريكا در رشته  طب  فارغ التحصيل شده  و  به ايـران              
 برگشته بود، به تقاضا و خواسته او جواب مثبت داد وحاضر شد

 دو آماده  هر  پس. برود  كردستان  براي تبشير و ترويج مسيحيت به
شدند تا سر دو راهي همدان و كردستان، جايي كه راهشـان از              

 از ميان خويشاوندان و دوستاني. هم جدا ميشد، با هم سفر كنند

كه با چشمهاي اشكبار خداحافظي ميكردند جدا شده بسوي 
در قريه شيانه، دكترها . منزل و مقصود خود حركت كردند

روز يكشنبه بعد دكتر سعيدخان به . مهمان كشيش يوحنا شدند
سه دهكده مسيحي نشين سركشي و ضمن سخنرانيها، مسيحيان 
را تشويق و نصيحت ميكرد كه در ايمان خود پايدار و غيور 

اين آخرين ديدار . روز دوشنبه هر دو عازم سفر شدند. باشند
سعيدخان از دوست محبوبش كشيش يوحنا بود كه موجب   

قبل از آنكه دكترها رضائيه را . نجات و رستگاري وي شده بود
ما شنيده ايم كه دو نفر : ترك كنند آنها را بر حذر ساخته گفتند

از سنندج به مهاباد آمده و قصد قتل سعيدخان را دارند بنابراين 
وقتي با هم . صالح در اين است از طريق مهاباد عبور نكنيد

مشورت ميكردند كه از چه راهي بروند، ناگهان سعيدخان با 
تمام ديروز دهاتي هاي : يك لحن تندي به رفيق خود گفت

بيچاره را نصيحت ميكرديم كه به حمايت و قدرت خدا اميدوار 
و در ايمان پايدار باشند، اما حاال با اين شك و ترديد، عدم 

پس مصمم شدند كه از راه ! ايمان و اعتماد خود را ثابت ميكنيم
قبل از ورود به شهر، قاصدي از جانب فرماندار كه . مهاباد بروند

خود را يكي از دوستان سعيدخان ميدانست به استقبال ايشان 
اما سعيدخان ضمن . آمده و آنها را به منزل فرماندار دعوت كرد

سالم مرا به او برسان و بگو فعالً نميتوانم : عذرخواهي گفت
. آنها به منزل يكي از آشنايان بنام شموئيل رفتند. خدمت برسم 

در اين اثناء دو نفر از نوكران فرماندار با يك بره و مقداري 
خوراك لذيذ وارد شدند، و از قول فرماندار آنها را براي شام 

اين دفعه دعوتش را پذيرفتند . روز بعد در منزلش دعوت كردند
فرماندار به . و در موقع مقرر به حضور فرماندار شرفياب شدند 

محض ديدن سعيدخان او را در آغوش گرفته رويش را بوسيد و 
پس از صرف يك غذاي . با هم صميمانه احوال پرسي كردند

مفصل و مقوي به اطاق پذيرائي رفتند و ميزبان، سعيدخان و 
دوستش را به عده اي از رجال و شخصيتهاي عالي رتبه آن شهر 

عده اي از آخوندها كه در آن ضيافت حضور . معرفي كرد
داشتند عالقمند بودند دليل مسيحي شدن او را از زبان خودش 

. پس ترتيبي داده شد كه روز بعد جلسه تشكيل شد. بشنوند
سعيدخان در حدود يكساعت از محبت خدا كه بوسيلة عيسي 

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

اي از مشاهده آنها نگران و ناراحت  عده. مذكور حضور داشتند
صحبت   پايان در .بودند

آن دو نفر ازجاي خود 
 برخاسته آهسته آهسته

سعيدخان    طرف به
لحظات هيجان . رفتند

اهل . انگيزي بود
سكوت   در مجلس

مطلق انتظار اتفاق 
.  ناگواري را ميكشيدند

بجاي   نفر دو آن ناگهان
كشتن سعيدخان او را 

 . بودند قديمي همكالس و دوست زيرا بوسيدند، كشيده آغوش در
حدود دويست نفر براي خداحافظي و بدرقه دكترها  در بعد  روز

پس از چهار روز راه پيمائي به بيجار، آنجا كه . حاضر شدند 
 و يكي بطرف همدان و ديگري به ميبايست از هم جدا شوند

 هنگام مسافرت روز  دو طي  سعيدخان     . رسيدند   برود،  كردستان

آراميدند  مي خود هاي خانه در مردم غالباً روز از  موقع درآن ظهركه
چقدر خوشحال شد كه پس از شش ماه دوري . وارد همدان شد

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

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

اي  عده است ممكن   
تصور كنند كه عشق و 
محبت فقط عبارت از اين است كه دو نفري 
كه عاشق يكديگر هستند روبروي هم بايستند 
و دستهاي يكديگر را بفشارند و با عشق و 

ولي . عالقه در چشمهاي يكديگر خيره شوند
هيچكس نميتواند بالانقطاع در چشمهاي طرف 
خيره شود زيرا دچار ناراحتي چشم خواهد 

فراموش نكنيم كه موضوعات ديگري ! گرديد
. هم هست كه بايد مورد توجه قرار گيرد
تصوير بهتري كه ميتوانيم از اين دو نفر ترسيم 
كنيم اين است كه در كنار يكديگر باشند و با 
هم به هدف مشتركي كه تعيين كرده اند نگاه  
كنند و بجاي اين كه در جاي خود ساكن 

عشق . بايستند به طرف هدف حركت نمايند
. پايدار بايد فعال و خالق و داراي هدف باشد  

يكي از دانشمندان مشهور علوم اجتماعي 
معتقد است كه هيچ ازدواجي نميتواند به رشد 
كامل برسد مگر اين كه طرفين براي رسيدن به 
هدفي تالش كنند كه خارج از خودشان باشد 
و از خودشان و از رابطه اي كه با يكديگر 

بدين طريق خالق . دارند مهمتر محسوب شود
بودن محبت داراي اهميت بيشتري ميگردد 
زيرا در آن صورت بجاي اين كه وسيله اي 
براي رشد ازدواج باشد، هدف اصلي آن 

اين هدف اصلي به قدري مهم   . خواهد بود
است كه زوجين براي رسيدن به آن حاضر 
خواهند بود حتي از خوشيهاي شخصي خود  

اكنون كه سخن به اينجا . صرفنظر نمايند
رسيده است بايد بدانيم كه صحبت مربوط به 

.                   ارزشهاي معنوي يا روحاني است  
يكي از راههاي تحقق اين هدف در   

ازدواجهاي معمولي اين است كه زوجين براي 
نگهداري و تربيت فرزندان خود متحد 

شادي داشتن فرزند براي بسياري از . ميگردند
در تالش . زوجين ابتداي خالقيت محبت است

 براي سعادت فرزندي كه با كمك يكديگر به 
وجود آورده اند، زوجين در محبت يكديگر 

اين شادي تربيت فرزند عميق تر . رشد ميكنند
و با دوام تر از هيجانات شبهاي مهتابي در 

وقتي چشمهاي پرويز . دوران نامزدي آنهاست
و پروين به تختخوابي كه فرزند آنها در آن 
خوابيده است دوخته ميشود، آنها به محبت 
متقابلي كه بر اثر هدف مشترك در آنها به 

اكنون چيز . وجود آمده است پي ميبرند
ديگري، كه غير از خودشان ميباشد، در 
زندگي آنها اولين جاي اهميت را دارد و يك 

معهذا داشتن فرزند بخودي . امر واقعي است
.         خود نمي تواند باعث رشد محبت گردد  
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 گردهمايي حمايت از 
 زندانيان مسيحي در لندن

 

به گزارش خبرنگار شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان در لندن، روز شنبه  
مقيم  مسيحيان ايراني ، جمعي از1388شهريور 21 برابر با 2009سپتامبر12

سفارت ايران  مقابل از زندان اوين، در“ مريم و مرضيه”لندن براي آزادي
 .در لندن دور هم جمع شدند و يك روز را در روزه و دعا بسر بردند

گروههاي مختلف مسيحي با حضور و  افراد بسياري از كليساها و
 .دعاهاي خود اين گردهمايي را حمايت كردند

 

 اين گزارش حاكي است، افراد از كليساها و سازمانهاي 
مختلف از ساعاتي پس از ظهر در بيرون ساختمان اصلي 

در ايـن گردهـمايي بيش از . سفارت ايران تجمع كردند
 نفر حضور داشتند كه در پايان اين گردهمايي كليه 100

 كنندگان دادخواستي را خطاب به سفير ايران در شركت
 .امضا كردند لندن براي حمايت از مريم و مرضيه

طور خاص  به كه دراين مراسم ،fcnn خبرنگار گزارش  به
ريزي شده بود، تـمامي افراد  توسط بانوان مسيحي برنامه

هاي خود  هاي سفيد در دعاها و پرستش با پوشيدن لباس
اين درحالي بود كه . شان را درمسيح نشان دادند يگانگي

بعدازظهر افراد  بيشتري  به  اين  تجمع  5حوالي  ساعت 
روز  187 شمع بـه نشانة 187پيوستند كه با روشن كردن 

خيابان لندن را روشن ساختند و “ مريم و مرضيه”اسارت
ها و دعـا بـراي كلـيه زندانـيان مسيحي در آغـاز  پرستش

پليس از تـمامي اين گرهمايي راضي به . شب ببيشتر شد
رسيد و به نظر چند تن از آنان اين گردهمايي در  نظر مي

نظير بود و تـا كنون چنين جلسة دعـايي در  نوع خود بـي
مراسم آرام،   تمامي.بيرون هيچ سفارتي برگزارنشده بود

برخي  از . با قدرت و با تمركز زياد  بر دعا  برگزار  شد
خبر  بودند با  ديدن  تصاوير و  عابران كه  از موضوع  بي

ها  اعالم  داشتند كه  اين  موضوع  را  در فهرست  نوشته
دعاهاي كليسايي خود اضافه خواهند كرد و با مسيحيان 

گردهمايي   اين.خصوص متحد خواهند شد ايران در اين
آزادي  كه افكار عموم را بر زندگي و تالش برآن داشت

برگزاركنندگان اين مراسم . مريم و مرضيه متمركز كند
 ازعموم مردم درخواست نمودندكه براي آزادي مريم و

 هموطن دو اين كامل آزادي تا و  دعا كنند  همچنان  مرضيه
  .از پا نشينند

   تعدادي شان توسط بخاطر اعتقادات ديني) 2009مارچ 5، 1387 اسفند15(درتاريخ مريم و مرضيه
 ماه همچنان 6چندي از ماموران امنيتي درتهران بازداشت و باگذشت از افراد لباس شخصي و

نيز      ) 2009آگوست 9مرداد، 18(روز همچنين .بسرميبرند در بازداشتگاه زندان مخوف اوين
دادگاه بمنظور تفهيم اتهام اين نوكيشان مسيحي برگزار گرديد كه رئيس جلسه از      اولين

ايمان مسيحي خود را هم به زبان وهم به طور مكتوب درحضور       آنان خواسته بود تا 
ما ايمان و    ”دادگاه انكار كنند، كه مريم و مرضيه در پاسخ به اين درخواست گفتند 

 . اعتقادات خود را انكار نخواهيم كرد

 كشتي نوح اي دربارة نظريه
 

تاريخي   طبق متونبه نقل از ايسنا،      گزارشي  طبق  
پيش در چنين روزهايي،      هزارسال  حدود شش 

بـا    اكنون .   باريد     روز باران     شبانه  40مدت    به  
دنبـال    شناسان بـه     گذشت هزاران سال، باستان   

كشف شواهد جديدي از اين رويداد تاريخي 
 .ياد ميشـود   نوح طوفان هستند كه از آن بعنوان 

شناسان تـرك،      هاي  باستان      بر اساس بررسي  
در شمال تركيه بيـن      سينوپمناطقي از استان    

بسيار عظيمي   شاهدسيل  پيش  هزارسال پنج تا نه  
فرود كشتي   احتمالي  مناطق  آنها  همچنين  . بودند

آغازدوبارة حيات   محل  راكه از آن بعنوان  نوح
شود، كـاوش   انسانها روي زمين  نام  برده  مي  

كشف ابزارهايي   كاوشها،  اين  حاصل.   اند كرده
بيشترآنها براي   كه  با قدمت چندهزارسال است  

 باستانشناسان  هنوزبين  .ميشدند استفاده  كشاورزي
نوح اختالف  دربارة محل احتمالي فرودكشتي

 باستانشناساناز زيادي بخش زيرا دارد، نظروجود
و ديگر شواهد علمـي،   كتابمقدس با استناد به 

دانند  آرارات را محل فرودكشتي مي كوههاي
و براي اثبات ادعاي خود به چند فرورفتگـي          

هـاي آرارات اسـتـنـاد            در بخشـي از كـوه       
با اين وجود، تقريبا تمام كارشناسان .   كنند  مي

به اين امر معتقدند كه محل فرود كشتي نـوح    
اي در شرق و شمال تـركـيـه بـوده              در منطقه 

 در شرايطي كه از چندماه پيش با آغاز         .است
شناسان براي   هاي باستان   فصل تابستان، كاوش  

كشف محل دقيق فرود كشتي نوح و كشـف         
آثاري از اين كشتي بـه مرحلة جديدي وارد         

 .اند شده

 8    2009 اكتبر      48شمارة  سال چهارم        

 ايراني جوانان روابط جنسي
 دهد يك بررسي در سازمان ملي جوانان نشان مي  

  . درصد جوانان با جنس مخالف خود ارتباط دارند55كه
 

طبق گزارشي به نقل ازخبرنگار اجتماعي جهان،  
 وپسران  ازدختران  هزارنفري  7  پژوهش  دراين

 تصـادفـي    روش       به  كه    ساله 29 تا 15مجرد  

افراد نمونه   درصد30:است آمده شده  انتخاب
انگيزه خود از برقراري  را فقط رابطة دوستي

 درصد انتـخـاب    34حدود  . اند    رابطه دانسته 
درصد نيز رابطه جنسي را دلـيـل    14همسر و 
مخالف  ازجنس محبت ابراز .برشمردند دوستي

مهمترين عامل موثر در ايجاد رابطه دوستي       
كه رابطه   دختراني  درصد43  .شده است  تلقي

نفر رابطه   بايك  اند بيان كردند كه تنها  داشته
بيش از يك   درصد با57اند و  دوستي داشته

 24اين نسبتها براي پسران . نفر دوست بودند 
درصد از كساني كه با 24  . درصد است76و

اند   كرده  اند بيان  جنس مخالف ارتباط داشته 
كه رابطة آنان به آميزش جنسي منجر شـده         

 در استانهاي خوزستان و گيالن بيـش   .است
از ديگر استانها اين رابطه به رابطه جـنـسـي           

كـه     درصد از جوانانـي 16  . منجر شده است  
بعد از ازدواج   حاملگي    اند  به      داشته  آميزش

اين رويداد بـراي پسران در  .   اند  اشاره كرده 
رخ   سالگي17دختران بعداز  براي  و  سنين  همة
درصد 15از  بيش  درآمدخانوادگي  .است  داده

 500بين  اند، داشته جنسي ارتباط كه  ازجواناني
گزارش آمده   دراين  .بوده است   ميليون  تايك
 آغازگردرصد40درحدود  نگاه  تبادل  كه  است

افراد    درصد 40  همچنين .رابطه بوده  است
خيابان را بعنوان مكان آغاز ارتباط با جنس        

درصـد  15  بـه   نزديـك   كردند،  اعالم  مخالف
 درصد دانشگاه و    15در ميهماني خانوادگي  

 درصد پارك و بقيه، مهمانيهاي دوستانه 12
را  اولين مكان ارتباطي  با  جنس مخـالـف            

 .اند دانسته
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ن آرامشآورد   دست راههاي به  
 

 

دانيد چه لذتي   نمي. شود  شاد كردن ديگران، موجب آرامش مي
خواب  كارتن يك توافق سايرين به دارد پول رستوران امشب را با

. بپوشيد كودكانه طرحهاي با لباس گاهي .كنيد قدرداني .دهيد هديه
 فرودست ميان تفاوت .است زندگي شاد روزهاي يادآور كاري چنين

داند و  مي كار خود را مهم فرادست. نگرشها است و فرادست، در
 .يابد مي دست آرامش شود به مي فراهم طريق اين از كه خشنودي با

كند، به سادگي از  كـار را مشكل مي كه بحث و تعارض هنگامي
 وازآرامشي كنيد موكول ديگر زماني به را آن و گزينيد دوري بحث

 .توانيد بدان دست يابيد شگفت زده شويد كه مي
مجال انتخاب و انجام دادن بسيار است، آنچه انجام شدني نيست 

باشي، در انجام تمرينهاي  گذشت داشته هرچه بيشتر. كن فراموش
با گذشت بيشتر، تشويش زندگي . آرام بخش تواناتر خواهي بود

. خوش خو باشيد و بـا خـوي خوش سخن بگوييد. را كمتر كنيد
جوياي تغييرباشيد و از داوري . خويي بيشتر، آرامش بيشتر خوش

در گريستن، از . گشاده رو و تن آرام ، تغيير را بپذيريد. مهراسيد
كاري ديگر  هنگام تنش به به. نظر جسمي و روحي آرامشي است

كه به عادت  بنشين ايستي؛ جايي كه غالباً نمي جايي بايست. بپرداز
بـه . انديشيدي اي بينديش كـه تا كنون نـمي نشيني؛ بـه گونه نمي

رفتارها،  ترين بخش آرامش يكي از ترديد بپرداز، بي الهي باورهاي
به خود   افراد آرام دائم. روي آوردن بـه پرستش و عبادت است

بايد  كه براي تغيير گذشته كاري نميتوان انجام داد پس گويند مي
دقيقه را  رازگاهان 15حداقـل روزي. از ادامه زندگي لـذت بـرد

خواهيد در زندگي به دست آوريد  داشته باشيد و به آنچه كه مي
كنيد ذهنتان پر از  هنگاميكه احساس مي. در كالم خدا فكر كنيد

افكار گوناگون است و هيچ جاي خالي درآن وجودندارد با قدم 
 ح را ـخـالي كنيد و افـكار مسي زدن سعي كنيد ذهـن خودتـان را

 ...ادامه در شمارة بعد..                                           جايگزين سازيد

 شرارت ذاتي 
 
 

ام و حوصلة خود و همه را از اين فقر عجيب       مدتي است كه كمتر نوشته
اما خدا كه در سخاوت     . ام كه دامنگير اين خلوتگاه من شده است سر برده

و رحمت و فيض بيكران است و مرحمتهاي عاشقانه روح قدوسش دائماً در 
كند و هر نوع لكه و درد و سكون را به تازگي و شفافيت      دلهاي ما كار مي

 . سازد باز هم عطا كرد تا كالمي از او در ميان بگذارم و نور مبدل مي
 

از    امروز از عزيزي ايميل تشويق آميزي گرفتم كه جمالتي        
باعث بركت  بودكه لوئيس اس سيو نويسنده فقيدمعاصر متفكر

و حوش  حول بر كمي و من شد و سر فصلي تا بر آن تأمل كنم 
نشست چنين   دلم به كه قسمتي از اين مطلب. آن چيزي بنويسم 

كنيم در درون خود قلمرويي را       تا زمانيكه سعي مي   ”:ميگفت
واقع سعي  در خدا به حفظ كنيم كه متعلق به خودمان باشد و نه 

  .“كنيم كه قلمرويي را به موت اختصاص دهيم مي
 بي او چيستيم جز خود پرستي و اين خصيصه تمامي             ماي   

و اسيريم   گرفتار ذاتي معصيت آدميان است زيرا كه همه ما در 
القدس و تولد تازه در مسيح است كه از  و تنها به معجزه روح

با  موت يابيم اما تا به     اين شرارت ذاتي خويش خالصي مي       
آن دست به گريبان خواهيم ماند و اين تمامي قصه سلوك و       

است  اين اينكه ما گناهگاريم نه براي      . تقدس مسيحي است   
از  و كنيم كنيم بلكه ما چون گناهكاريم گناه مي        كه گناه مي  

اي از درون ما كه به ما و حتي اگر به             اينروست كه هر حوزه   
همه هستي بدون خدا تعلق داشته باشد جز موت از آن زاييده   

كند  توليدمي ما درون در فريادي دروني اين شرارت. شود نمي
خواهيم از اين نا آرامي ذاتي       خواهيم آزاد باشيم، مي    كه مي 

آن    جستجوي به خالص شويم و از اين رو در برون خود              
اي بزرگتر اما    پردازيم حال آنكه برون ما نيز جزمجموعه        مي

درون آزاد  را از ما پسر يابيم و تا اساساً اسير مثل ما چيزي نمي
دست  شايد از اين روست كه انسان      . نكند اسير خواهيم ماند   

اين  كه تا ميزند هاي تازه   به ساختن مذاهب و ايدئولوژي          
از  آدميان التهاب دروني را مهار كند و اين كاري است كه            

. اند اند دائماً تكرار كرده روزي كه بر پهنه هستي قدم گذاشته
توبه  شخصي كه خود را به مسيح مي سپارد، در راز عميق              

كند اما سالك مسيح     اين آزادي را براي اولين بار تجربه مي        
رو بايد  اين بايد هر روز از اين روزمرگي و نفس آزاد شود از

كه هر روز قلب خود را امتحان كنيم و بايد كه هر روز توبه               
خويش و عهد خويش را با مسيح تازه كنيم و هر روز ببينيم              

تنها فكر  زنيم و يا در آزادي مسيح از اسارت گناه گام مي كه 
 . ايم شده اسير باز اما آزاديم كه كنيم مي

 جانت اژدرهاست وي كه مرده است
  از غم بي آلتي افسرده است

 

از اريكه قدرت  كه آري اژدهاي نفس چيزي نيست كه يكبار
در درون ما به پايين كشيده شد مـا را براي هميشه ترك كند 

درآرامش  و مسيح در كه روزي به تا دل بيمار و اين انسانيت بلكه
ابدي او قرار نگيريم و بـه كمال نرسيم بـا مـا پنجه در پنجه   

آنقدر نرم  ما باطني شرارت. كشد مي سايد وگاه ما را به زير مي
و آرام بر روح و وجود ما مستولي مي شود كه حتي ممكن 

اسارت زندگي  در ايم آورده مسيح ايمان است سالها با اينكه به
ايم  شده تاريكي و نفس و خود اسير كه بدانيم حتي آنكه كنيم بي

 چك را خود روحاني روست كه هر روز بايد دماسنج از اين

كنيم و خويشتن را بـا آن انسان كامل و بره ذبح شده عيسي 
و تا ابد ا و كه در آن هيچ تغييري نيست معياري. مسيح بسنجيم

چه دردناك است كه گاهي مسيح را تنها خداي .همان است
قرار   نظر  آنكه انسانيت پر ارزش او  را  مد بينيم بي متعال مي

را  كه بعنوان نماينده بشريت و آدم ثاني اطاعت دهيم همويي
بافروتني  را بود ورزيده قصور درآن آدم آنچه و كمال رسانيد به

و زندگي مقدسش در نزد پدر جبران نمود و براي ما آدميان 
 . منشاء و مقتدا و سرمشق كامل تقوا و اطاعت شد

 خداوند ما بيا -ماراناتا                                             
 كيوان                                                                                                          
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چه دردناك است كه گاهي مسيح را تنـهـا          .  تا ابد همان است   
خداي متعال مي بينيم بي آنكه انسانيت پر ارزش او را مد نظر          
قرار دهيم همويي كه بعنوان نماينده بشـريـت و آدم ثـانـي                  
اطاعت را به كمال رسانيد و آنچه آدم در آن قصور ورزيـده          
بود را با فروتني و زندگي مقدسش در نزد پدر جبران نمود و             
براي ما آدميان منشا و مقتدا و سرمشق كامل تقوا و اطـاعـت               

در آخر اينكه روي سخنم با تو پروردگار و منبـع راز و           .   شد
اي خداي من و اي انسان و ولـي زنـده           :   نيازم مسيح است كه   

من عيسي مسيح عادل ما را هر روز از اقيانوس معرفت خويش 
سيراب كن و خطاهاي ما را ببخش و دل ما را به عشق خودت 

اي منجي و نجات من، تو ما را به شباهت خويش    .   مشتعل كن 
آفريدي پس ما را از درون آزاد بساز و قلب سركش ما را در            
اطاعت پدر آسماني مطيع گردان چنانكه تو تا به موت صليب          

اي روح القدس عزيز تماميت ما را از آن خـود             .   مطيع شدي 
بساز و بگذار كه لذت از تو پر شدن در را به روي هر چه غير      

آرام   تـوست ببندد و مـا را در مشـاركت و امنـيت  قـلب پـدر           
 .سازد

 چرا مارادونا با خودش جادوگر برده بود؟
 

  خبرگـزاري   فارس، 
آسانسيون يك  روزنامه

روز   پس  از  شكست 
يك  بر صفر آرژانتين 

: برابر پاراگوئه نوشت
جاي    تعجب    است 

سرمربي  بعنوان مارادونا
 بـه جاي رفع  تيم ملي،

ضعف و مشكالت تيم 
 بـه سحر و جادو  ملي،

اين . متوسل شده است
منطق  رويدادهاي آن براساس كه همه در دنيايي  :روزنامه افزود

شوندكه بتوانند بر  هاي موفق مي تيم گيرد، در فوتبال شكل مي
مشكالت شناسايي شده فني خود غلبه كنند، امـا وي به عنوان 

با اين وجود .  نقاط ضعف را ميداند  از مدتها قبل، مسئول تيم،
. بـه سراغ جادوگر مي رود تا بلكه از اين طريق به نتيجه برسد

كشورآمريكاي التين  روزنامه، ديگر مطبوعات اين اين دركنار
بردن  تيم آرژانتين وبه همراه نيز از داشتن افكارخرافي سرمربي

يك  جادوگر  به آسانسيون، مركز  پاراگـوئه  انتقاد  شديدي 
در ادامه مسابقات 1986و1978قهرمان جهان درسال . اند كرده

جنوبي، در خانه پاراگوئه   آفريقاي2010مقدماتي جام جهاني 
 بر 3تن به شكست يك بر صفر داد تا پس از شكست خانگي 

 يك  برابر برزيل، باز هم  ناكام  بماند  و  شانس صعودش  به
 .پيكارهاي مهم سال آينده كاهش يابد

 در انجيل“ درخت”انتشاركتابي براساس لغت 
 

در   نـوشـت،    مطـلـب     با بيان اينگلوب نيوز واير  سايت    -  خبرگزاري فارس 
از   .اسـت   اشاره شـده “   درختها” يا“ درخت”  باربه لغت354كتاب انجيل 

بـزبـان    بار مسيح اين لغت را خود در كتابمقدس   23اين تعداد حدود    
اين آمار بر اساس آخرين تحقيقات در بريتانيا مشخـص     .   آورده است 

بـر    را  خـود   دارد، كتاب  نام گافني   مارك اين نويسنده كه  .شده است 
كتاب بسيـاري    اين  در او .است درآورده تحرير رشته اساس اين لغت به 

ايـن      .ميكند  بررسي   و    نقل        را      از  سخنان،  جمالت و آيات  انجيل      
و   نويسنده قصد داشته است تـا مخلوقات  خدا  را  بـه  تصوير بكـشـد     

اين نويسنـده   .   همچنين معاني مختلف  هر  لغت درخت را تفسير كند          
درخـت    لغت  هر  با خواندن اين كتاب خواننده نـه تنها معني:   گويد  مي

. كنـد  حس مي  وجود  تمام  نيزبا  را  خدا  كند بلكه مخلوقات را درك مي  
نـيـاز     كه  است او معتقد است در وجود هـر مخلوقي راز و رمزي نهفته 

 .به تحقيق و بررسي دارد
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    پروتستان كليساهاي
 

  فرقة ،  ايران  و آمريكا به  از انگليس  مبشري  و با ورود هيئت  نوزدهم   از قرن
   اول  هدف  كـه  شد و از آنـجائي  معرفي  سنتي  مسيحيان  جامعة  به پروتستاني

 آنها  تالش  بود، بيشترين  يهودي بعضاً و  مسيحي   سنتي ايران، جوامع در  مبشري
  هاي  مبشرها توانستند بـا فعاليت ايـن. شد  مي  جوامع  اين  تغيير مذهب صرف

  اين  اهم در زير بـه.  ايجاد نمايند  در ايران  پروتستاني  شاخة ، چندين گسترده
 : شود  مي ها اشاره شاخه

 ) مشايخي(   ايران  انجيلي كليساي ـ 
معتقدند   آن  پيروان  و بنا گرديده  كالوين  عقايد  اصول كليسا برپاية   اعتقاد اين

 متولد و   باكره  از مريم  عهد عتيق هاي  گويي  پيش  بر حسب  مسيح  عيسي كه
   مردگان  از ميان  روز سوم  وي آنها معتقدند كه. شد  و مدفون  مصلوب سپس

آنها . نمايد  مي  و مجدداً رجعت  رفت  آسمان  روز به  و بعداز چهل برخاست
  كلـيساهاي.  اعتقاد دارند  القدس  و روح  روز رستاخير و داوري  بـه همچنين
   از آنها داراي  هر يك  دارند وكه  جداگانه  عبادتي  زبان  سه  در ايران انجيلي

 :  عبارتند از   گروه  سه  خود هستند، اين  به  مخصوص  كليسايي تشكيالت
   زبانان  ارمني  انجيلي  ـ كليساي     ب  زبانان  آشوري  انجيلي  ـ كليساي الف   

    زبانان  فارسي  انجيلي  ـ كليساي ج    
نظر  كليسا زير  كنند و اين  مي  تعيين  نماينده  شش ، هركدام  فوق  جمعيت  سه

. شود مي  اداره  است  انجيلي  كليساي  مرجع  ترين عالي  كه  نفره  هجده  شوراي  يك
  14   كشور صاحب  هزار نفر دارد و در كل  پنج  به  قريب  جمعيتي  جامعه اين

 . كليسا است
 )  انگليكان(   ايران  اسقفي ـ كليساي 

  خداي   آغازكرد، به در ايران  نوزدهم  را از قرن خود  فعاليت  كه   اسقفي   دايرة
  ، مصلوب  باكره  از مريم ، تولد مسيح القدس  ، پدر، پسر و روح واحد حقيقي

 او،   دوبـارة  و بازگشت  آسمان  بـه  و صعودش  از مردگان  مسيح  و قيام شدن
 اعتقاد   و تعميد اطفال  مسيح  عيسي  نام  به  توبه  و لزوم گناه داري، وجود روزه
 كليسا درشهرهاي  سه آنها  است  نفر80حدود 6كليسا  اين  پيروان  جمعيت .دارد

 .  و شيراز دارند ، تهران  اصفهان 
 )  پنطيكاست(   رباني  جماعت ـ كليساي 

   شوراي امر به   ابتداي  شد و ازهمان  تأسيس در ايران 1958  سال  كليسا در اين
   تكلم  كليسا به اين.  بود  امريكا وابسته  متحده  اياالت  رباني  جماعت عمومي

   القدس  روح  تعميد بـه  را نشانـة  تكلم ايـن.  اعتقاد دارد  آسماني هاي  زبان به
 ازاجتماعات  بعضي  وصاحب  است  درتهران كليسا 3داراي  جمعيت  اين .ميداند

 . باشد  خود مي محدود در منازل
    ايران  روز هفتم هاي  ادونتيست كليساي 

   ازمسيحيان اي  فرقه  آن  شد و پيروان  تأسيس در ايران1911كليسا درسال  اين
  انجيلي  كليساي  با كنند و درضمن  مي  را تعطيل  روزهفتم  هستندكه پروتستان
 و   مقدس  كتاب  تعليم  كليسا به  اين پيروان.  دارند  نزديك  همكاري در ايران

   اين  اعتقاد دارند و خود را براي  مسيح  عيسي  زودرس  و بازگشت  احكام ده
   از پليدها، حفظ  را در دوري  آمادگي  ميسازند و اين  آماده  بزرگ بازگشت

  و دخانيات   الكي ومشروبات  ناپاك   ازگوشت دوري و  جان و  روح  حراست و
   توسط  كليسا در ايـران ايـن. دانند  مي  از گفتار ناپسند و ناشايست و اجتناب

  و  فعال  كـليساي  شش شود و داراي  مي  اداره  ديني  شوراي يك
 . است غير فعال

 10    2009 اكتبر      48شمارة  سال چهارم        

    ايران كليساهاي

مرد، بلند قد و راست .  بود بردند، بازوهاي مرد با ريسمان بسته شده در خيابان مي جمعيتي عظيم، مردي را
او مردمي  آشكاربودكه وقارش با از سيماي گام برداشت پادشاهي و همچون بود، سرش را باال گرفت قامت

به  :زدند جمعيتي كه با ابراز تنفر فرياد مي .از آنان متنفر بود كرد و  بودند تحقير مي اش كرده را كه احاطه
او افسري بود كه،  ! بكشيدش . او جنايتكار است.   گلويش را ببريد ! بكشيدش، همين اآلن .   او شليك كنيد  

اجـراي   بودند، و براي را گرفته  اكنون مردم او .  بود در جريان شورش مردم، از حكومت جانبداري كرده  
براي  خُب، هيچكس بكنم؟ توانم مي كاري چه اكنون :خودگفت به شگفتي با مرد .آوردند او را مي مجازات

 سرنوشت شايد اين . است زمان مرگ من فرارسيده  شايد .توانم بكنم هيچكاري نمي .شود پيروز نمي هميشه

اسيركنندگانش  به سرد لبخندي و را باال انداخت هايش شانه خونسردي آنكه نااميد بود، با باوجود .من است 
امروز صبح  همين .همان افسر است .خودش است :گويد مرد شنيد كه فردي مي .فريادها ادامه يافت .زد

 .رحمي به جلو فشار آوردند، و او را به جلو بردند جمعيت با بي “.كرد بود كه او به طرف ما تيراندازي مي 
 روها انباشته شده بودآمدند، اجساد هنوز درپياده كه از اجساد مردگان ديروز پر شده  وقتي آنها به خياباني

زندانـي   . ايد؟ بكشيدش چرا منتظر مانده.   جمعيت خشمگين شدند   . توسط سربازان دولت حفاظت ميشد     و
از آنچه آنها از او    جمعيت او را تحقير كردند، اما او بيشتر .روي درهم كشيد و سر خود را باالتر گرفت 

 .را بكشيد جاسوسها .را بكشيد شان همه .بكشيدش: هيجان شديد فرياد زدند چند زن با .متنفربودند، ازآنها متنفر بود
او را جلوتربياورند، درست پايين  اما رهبر جمعيت اصرار داشت تا .شان را بكشيد همه .اراذل را .وزرا را .رؤسا را

 آنها خيلي از ميدان شهر دورنبودند هنگامي .كشته شود ميدان شهر، جاييكه قرار بود جلوي چشمان تمام جمعيت

اي  شش ساله پسربچة .پدر ...پدر :شد  شنيده جمعيت ازپشت كودكي گوشخراش گرية سابقه، بي سكوت كه، دريك 
كنند؟ صبركن، صبركن، مرا  خواهند با تو چه آنها مي .پدر.تر شود نزديك از ميان جمعيت فشار آورد تا به زنداني

جدا شدند  هم از جمعيت شد، كودك بود متوقف كه اي درنقطه خشمگين فريادهاي مردم داد و .ببر، مرا ببر با خود
چه پسر  .كنيد نگاهش :گفت زني .داشت بدهند، گويي كودك كنترل عجيبي بر روي مردم ي عبور تا به او اجازه

با پدرم  :پسر جواب داد چند سالته، بچه؟. خواهم با پدرم بروم من مي ...پدر: زد كودك فرياد.داشتني دوست بچة
و آنچه  پسرش صداي افسر اما .مادرت بروپيش .برو خونه، پسر :گفت كنيد؟ يكي از مردان از داخل جمعيت مي چه

بود پايين  بسته را او كه هايي ريسمان درميان هايش شد، وشانه تر اش غمگين چهره .بود راكه مردم به اوگفتند، شنيده 
پسر خود را ازميان جمعيت . مادرندارد او :بود فرياد زد كرده  كه چند لحظه پيش صحبت او درجواب مردي .افتاد

را  او . بكشيـدش  : جمعيت به فرياد زدن ادامه داد .رفت رسيد و از بازوهاي او باال   سرانجام به پدرش   . به جلوكشيد 
 كـنـنـد؟    چه تو با خواهند مي آنها :پسرگفت چرا خانه را ترك كردي؟ :پدر پرسيد .اين رذل را بكشيد .دار بزنيد 

. الـبـتـه    مـان؟  همسايه شناسي؟ را مي كاترينتو  چه كاري؟ .خواهم كه كاري براي من بكني گوش كن، از تو مي 
روم، سپس  من بدون تو نمي:   گفت پسرك .آيم من خيلي زود به آنجا مي .برو پيش او بمان .بدو .پس گوش كن 
فـقـط    آنها . آه نه، اين فقط يك بازي است. خواهند تو را بكشند روي؟آنها مي چرا؟ چرا نمي . كرد شروع به گريه  

 كرد رهبري مي را جمعيت كه مردي را از خود جدا كرد و خطاب به پسرش مهرباني با زنداني .كنند مي دارند بازي

من انجام ندهيد، و     حضور فرزند كار را در خواهيد مرا بكشيد، اما اين مي كه كن، هر طور و هرموقع گوش: گفت
 من هستيد دوستان شما دهيدكه را بگيريد و به فرزندم نشان مرا بازكنيد و دستانم براي دو دقيقه .به پسر اشاره كرد

   توانيد مي  از آن پس... از آن پس  .خواهدكرد بعد از اين او مـا را ترك نداريد، صدمه زدن را گونه و قصد هيچ

 زنداني بادستان سپس. رهبر جمعيت موافق بود .بكشيد خواهيد مرا ببنديد، و مراهرگونه كه مي دوباره                           

 خيلي من چي؟ تو اما. كاترين پيش برو .فرزندم حاال، باش، پسرخوبي :خويش پسر راگرفت وگفت                     

 به پدرش پسر .باش پسرخوبي برو، .بعد كمي ام، خانه زود در                                                      

 .ديگر طرف سپس به كرد كج زل زد، سرش را به يكطرف    
  بروپسرم، آيي؟ مي خانه تو واقعاً به .فكركرد مدتي براي 

  .اوكرد زني اطاعت ازپدرش پسر و آيي؟ مي .آيم مي من                                               
  .بود پسر رفته اكنون.كرد جمعيت راهنمايي بيرون را به

  ام آماده من :گفت وسرانجام برد را فرو خود نفس زنداني                                                            

  داد، رخ چيزي آن از پس اما. مرا بكشيد توانيد مي اكنون                                                            
 وجدان آن، دريك ...انتظار از دور و توصيف غيرقابل چيزي                                              

 از  كه وجودشان مملو نامهربان و رحم جمعيت بي آن همة 

  شده؟  چه  دانيد مي : گفت  زن  يك .شد بيدار  بود  تنفر  

 خداوند در :همراه شد ديگري با او .او برود بگذاريد

 ديگران  .بگذاريد برود .كرد خواهد قضاوت او مورد

  .بگذاريد برود .برود آري بگذاريد:كردند زمزمه نيز 
 .زدند فرياد مي  جمعيت براي آزادي او تمام و بالفاصله

 جمعيت  از آن پيش كه چند لحظة سربلندـ شده و  افسرآزاد

 روي صورتش دستانش را بر .شروع به گريه كرد بودـ متنفر

 جمعيت  به سوي گناهكار،   فردي مانند   و سپس،  .گذاشت                                                                                                                        

 .او را متوقف نكرد كسي و دويد،                                                      
 

 برابر نابرابريها، صدمه پاسخ طبيعي و موجه در“ خشم“گرچه                                                                       

 يا مورد هر ظلم و خشونتي قرار گرفتن است و اين احساس ديدنها 

 گذشتي عواطف انساني و احساسات واقعي بشر است، امـا بخشي از 

 شود نيز حقيقتي است كـه بشر همواره آن را محبت حاصل كـه از 

 ...محترم شمرده است                                                                
  عمانوئيل پورمند: گرداوري                                                                                                                                                                

ك
ب ي

جي
ت ع

در
ق

 
ك

ود
ك

 

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



(4 servings) 
Ingredients: 
4-8 filets of White fish. 
1 large onion. 
1 & 1/2 medium lemons  
1/2 (4 Oz.) cup all purpose white flour. 
1 table spoon curry powder (optional). 
1 table spoon turmeric (Zard Choobeh). 
A touch of salt and black pepper. 
1 cup (8 Oz.) of milk. 
1/2 cup (4 Oz.) of cooking oil. 
 

Directions:  
Slice the bell pepper, onion, and the 
whole lemon and set aside. Mix 
flour, curry powder, turmeric, salt and 
pepper together. This mixture should 
have a light orange color. If it is too 
white, increase the amount of curry 
and turmeric equally. Pour the milk in 
a bowl. Pour the cooking oil in 
a frying pan, put the heat setting to 
medium, spread the slices of lemon, 
onion and bell pepper and fry for a few 
minutes. Dip the pieces of fish 
in the milk, sprinkle thoroughly with the 

flour mixture and place in the 
frying pan on med-low heat. When one 
side is brown, turn over and squeeze 
the 1/2 lemon juice over them. 
Dipping the pieces in milk before frying 
prevents them from breaking apart. 
This is optional. Flipping the filets 
several times, before one side is 
completely brown, prevents curling. 
If you prefer a more zesty taste and 
are adventurous, add a few slices 
of Jalapeno peppers while frying.  

  توپهاي سن سباستين  
  

محصول سال “ توپهاي سن سباستين”فيلم 
 بازيگريبا وهنري ورنيو  كارگرداني به1968
 .كوئين و چارلز برانسون است آنتوني
مردي  سباستين، ماجراي سن توپهاي داستان

است كه از زندان ارتش فرار ) آنتوني كوئين(
ين تعقيب و گريز بـه يك ـكند و در ح مي

مأموران  به را او كليسا كشيش .ميبرد پناه كليسا
كسي كه  كه دهد و عقيده دارد تحويل نمي

به كليسا يا همان خانه خدا پناه آورده باشد 
چون  موقع دراين. را نبايد به زندان انداخت

تواندكشيش را قانع كند، دست  ارتش نمي
حاكم شهر . شوند بـه دامان حاكم شهر مي

بيند كـه كشيش از دستور او  همين كـه مي
سرپيچي مي كند، كشيش را به قصبه به نام 

كوئين به  آنتوني. كند مي تبعيد سباستين سن
اين قصبه  به صورت مخفي همراه با كشيش

سباستين  سن كليساي ورودبه درحين. ميرود
گيرد و كشته  كشيش مورد حمله قـرار مي

كند  كوئين او را خاك مي آنتوني. شود مي
مردم قصبه هم به . پوشد و لباسهايش را مي

خيال اينـكه او كشيش است بـه او احـترام 
مكرراًميگويد  او خود هرچندكه .گذارند مي

كـه كشيش نيست ولـي كسي حرف او را 
اي با  اين قصبه مشكل ديرينه. كند باور نمي

 خونريزيو درجنگ هميشهو دارندسرخپوستها
آنتوني كوئين چون مـردم را . به سر ميبرند

بيند و خودش هم  در ايـن وضع وخيـم مي

شده  ها شكنجه يك بـار توسط سرخپوست
است، رهبري مردم را عليه سرخپوستها بـه 

كاربلد و سرد  او كه مردي. گيرد دست مي
اوحمايت  از مردم است، جنگ كشيده وگرم

كنند  هايش استفاده مي كنند و ازتوصيه مي
. شوند مي سرخپوستها آماده با جنگ و براي

و بابازيهاي  دارد جذاببسيار پاياني البته فيلم
برانسون  كوئين و چارلز العاده آنتوني خارق

داستانهايي  فيلم از آن دست. تكميل ميشود
دارد كه به شدت بر ضد سرخپوستها است 

 مارلون  كـه است  فيلم هايي آن گـونه  از  و 

. رامحكوم ميكرد آنها شدت فقيدبه براندوي
آنتوني  خصوص به و هستند عالي فيلم بازيهاي

 كوئين بزرگ كـه بازيگري اش هميشه در 

بـطـور                   او         . نـداشـت    نزول      و    بود          اوج
رود   بسيار گيرايي در بطن كاراكتر فرو مي 

گـذارد    و چنان بازي از خود به نمايش مي       
كه ما با ديدن فيلم   ديگر كاراكترهاي  او         

را   فراموش ميكنيم  و  او  را در اين  لباس 
او با آن هيكل تنومند و بـا    .   بخاطر مياوريم 

ذهنهـا    هاي جالب خود هميشه در آن خنده 
انيـو  موسيقي  فيلم  هم  اثر        .   ماندگار است 

 . مشهور استموريكونه 
   دوبله بسيار  قوي  و ماندگاري را دارد و    
يك  از تكيه  كالم هاي فيلم، آنجايي كه          
كشيش مورد  اصابت  گلوله  قرار گرفـتـه          
است و بعد از اينكه آنتوني كوئين ضارب        
را مي گيرد و او را مي زند، رو به كشيـش    

پـدر    . . . . پـدر، ايـن       :   مي كند و مي گويـد     
خالصه ايـن كـه      .     نمي خواد  حرف  بزنه     

ديدن فيلم آن هم  با  بازي آنتوني كوئيـن           
 .خالي از لطف نيست
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از شما دعوت مي كنيم تا  از          
 : فرمائيد   ديدن       وبسايتهاي ما   
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نبايد در مـقـابـل    .  توانيد ببخشيد مطمئن باشيد كه مي 
 .كنيم افتد مقاومت ه در زندگيـمان ميـك اتفاقاتي

اطمينان كنيد، تسليم شويد و اجازه بدهيد كه برايتان 
بـراي  .   اميالتان را به اهداف تبديل كنـيـد   .   پيش بيايد 

افتد  كه برايتان مي كه داريد و همه اتفاقاتي آنچه همه
داناتر   هرتجربه شما را چون باشيد قدردان و  شكرگذار

دست از مقصر كردن ديگران .   تر خواهدكرد   و قوي 
وقتي باورتان اين باشد كه دنيا بايد بر وفـق        .   برداريد

او ”   . شود  مي  سخت  چيز برايتان مرادشما بچرخد، همه 
دكتره ” ، “ كلك زد  من  به او” ،“نداد من خبر درست به 

نظرميرسـد    به–“   او به من خيانت كرد “   ” دقت بود   بي
اما در واقعيت، فقط عـدم  .   اينها كامالً صادقانه باشند   

زدن   دامـن   و  اعتماد ما را در كامل كردن اين جهـان        
فـرصـت     به اين باور باطل كه نه اصول بلكه شانـس،        

و همه  ميكند طلبي و بيقانوني دراين جهان حكمراني
مردم مي توانند مطمئن باشند كـه تا وقتي به خـوبـي       

توانند راهشان را پـيـش     بازي و نيرنگ كنند مي  حيله
. عصبانيت را دور بريزيد. مسئوليت پذير باشيد. ببرند

آنچه . كنيد آنها را حس كنيد و بعداز خودتان بيرون
كه فكر   باطوري كه هست را همانطور بپذيريد و آنرا 

. دادن كنيد  به  شروع.   نكنيد  كنيد بايد باشد مقايسه  مي
ديگران بدهيم،   به  كه يادتان باشد هروقت و هرچيزي 

. آسانترميكند  را  دادن بخشش.  ايم داده خودمان به  آنرا
به سمت  ما تمركز كنيم، بخشش  وقتي تصميم بگيريم

هرچه بيشتر بـه .   توقع داشتن تا شود دادن معطوف مي 
بود امـا   چيزهايي فكر كنيد كه بايد متعلق به شما مي     

خاطر سوء نيت ديگران از شما گرفته شده اسـت،            به
 . سمت زندگيتان ميكشانيد بيشتر اينجوراتفاقات را به

ما گاهي اوقات تصور ميكنيم بخشـش  .   تظاهر نكنيد 
در  هنوز  تنفر  و   خشم  بدانيم  اينـكه  بدون   ايم  كرده

درواقع، بـخشش واقـعـي     .   ناخودآگاه وجود مـاست  
 .يعني هيچوقت نياز به بخشيدن را احساس نكنيد

 

بيشتر اوقات ما روي .    واكنش هاي خود را بشناسيد 
اگربه . هايمان محركهايمان تمركز ميكنيم نه واكنش

جايي  به جاي محركها روي واكنشمان متمركز باشيم 
رسيم كـه واكنشها و عادتهايمان را تحت كنترل          مي

حـل    را  توانيم آنهـا   آوريم و در نتيجه مي خود در مي 
چهار فضيلت را  اين. اعمال ديگران را بپذيريد. كنيم

احترام، دلسوزي   يك  : باشيد  داشته  ذهن بايد هميشه به 
كه نسبت به ما   و توجه به آنها كه در انجام مسئوليتي       

تمايل   بدون  دوستي،  دوم  اند،  خورده شكست اند  داشته
به تملق و سوء استفاده، سوم همدلي، و نه دلسـوزي           
نسبت به فقيران و چهارم شادي نه حسادت نسبت به          

دشمنانتان را دوسـت    .   انسانهاي واال از لحاظ معنوي    
كار را هميشه و در مقابل همه به     تدريجاً اين .   بداريد

 . خود را ببخشيد. كارگيريد

 زندگي چيست؟ 
 

 زندگي خالي است آن را پر كن
 زندگي مشكل است با آن روبرو شو
 زندگي يك معادله است موازنه كن

 زندگي يك معما است آن را حل كن
 زندگي يك تجربه است آن را مرور كن

 زندگي يك مبارزه است قبول كن
 كن كشتي است با آن دريانوردي زندگي

 بده سوال است آن را جواب زندگي يك
 .زندگي يك موفقيت است لذت ببر

 زندگي بازي است برنده و پيروز شو
 زندگي هديه است آن را دريافت كن
 زندگي دعا است آن را مرتب بخوان

زندگي يك دوربين است سعي كن با 
 صورت خندان و شاد با آن 

 .... روبرو بشي
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Most people think of sin as a    
behavior.  If we define sin at the 
level of behavior, two subtle mis-
takes occur. 
 

  A. We simply try to please God 
by changing our behavior.  
As an example at this place, you 
say I won’t smoke, I won’t drink, I 
read my Bible more and before you 
know it you are a Pharisee.  What 
do I mean by that is that I have 
stopped all the wrong things and 
done all the right things but my 
heart is just as cold and hard as it 
has ever been.  You cannot behave 
your way out of sin problem. You 
cannot change your action enough 
to be free because your action is 
not what has you in bondage. 

 

B. We have a tendency to receive 
God’s solution for only part of 
the problem.   
In other words, God has a solution 
that is complete, but if we apply the 
complete thing to a partial problem, 
we are still trapped. God’s solution 
to sin is Jesus’ death and resurrec-
tion. He died to forgive us and to 
cleanse us of our sin and He came 
back to life to give us power over 
sin.  If you define sin as a behavior 
problem, then what happens is that 
you apply Jesus’ death and       
resurrection to your behavior. This 
is applying the whole solution  to a 

  We are called by God to call out of 
others and ourselves what God sees 
in us.  How you see yourself will be 
who you will become. 
 

  When Jesus said, you can know 
the Truth and the Truth will set you 
free, He was not saying when you 
get your doctrine right and you get 
your theology all worked out and 
begin to do them, you become a 
good Christian.  What Jesus was 
saying was, when you get the Truth 
about how God created you and the 
Truth about who He is, begins to 
settle into the deep places of your 
heart, it will begin to release you to 
become who you were created to be 
from the very beginning of time. 
 

  Freedom is not about what we 
are letting go of but it is about 

who we are becoming. 
  When day after day you become 
more and more transformed into the 
image of the one who you were 
created in the first place, you can 
know the Truth and the Truth will set 
you free.  This blueprint is not mainly 
about us in following theological and 
doctrinal statements but it is about 
the power of God and the Kingdom 
of God getting into places of our 
being where we don’t seem to be 
able to go ourselves with our own 
abilities and opening up those  
chambers that the enemy has 
locked up through our past negative 
experiences. 
  I mentioned that our identity was 
divided from the rest of our being 
because of sin.  Let’s  define sin so 
we can better understand what  
happened to us.  I have learned that 
when we define sin incompletely, we 
deal with it incompletely.   

Levels of CHANGE 
Kamran Karimi  

 part of the problem, because 
behavior is only the symptom of 
sin and it is not sin.  If you only 
apply the solution to the symptom 
the root is still there and intact.  A 
fully biblical view of sin recognizes 
that sin is not just a behavior  
issue. Sin is more accurately  
understood as an identity issue. 
 

  For example, if the blueprint for 
car is just right, but the engine is 
not in it, it is still not a complete 
car.  God designed you to be the 
representative of His nature but 
what happened at the fall of man 
in the Garden of Eden, the thing 
that makes you able to represent 
His nature was removed from you.  
So there is something wrong at 
the very core of who we are.  Sin 
is better described as a problem of 
who we are than what we did.  It is 
easier to deal with what we did 
than who we are. It is much harder 
to say there is something wrong 
with me.  It is hard on our pride to 
say deep down in our core there is 
something rotten and dead, or 
something is just not right. 
 Example: If you turn off everything 
that you use to occupy and numb 
you (Your TV, Cell Phone, Ipod, Music, 
etc.), you will recognize something 
is just not right in your heart.  You 
will recognize the lack of peace, 
that there is something broken 
about you.  THAT IS SIN!  It is not 
sinful to feel that way but you can 
recognize that is sin. 
One meaning of the SIN means 
WITHOUT. Sin means that you 
are without and empty of the  
Presence of God.  If the Spirit of 
life is not in you then the spirit of 
death is! What I am saying is that 
unless SIN is removed from our 
being we are dead inside.  To deal 
with sin you have to treat the 
whole problem and not just part of 
it. The rich young ruler and the 
woman caught in adultery had the 
same sin issue. They were not just 
bad behaving people but they 
were trying to fill their emptiness.  
One thought that money was the 
solution to his death and the other 
thought that sex was the solution 
to her death and both of them 
were looking for life and           
contentment they didn’t have. 
       

                                    To be Continued 

 
(Islamic Republic of Iran) 

Days Imprisoned: 222   
On March 5, Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad 
and Maryam Rustampoor were arrested by 
Iranian security forces and labeled               
"anti-government activists," (FCNN). 
 

  Thirty year-old Marzieh and 27-year-old 
Maryam are being held at Evin Prison, 
which is notorious for treating women 
badly. "Both women are allowed just a 
one-minute telephone call everyday to 
their immediate families. Both are unwell 
and in need of urgent medical attention," 
FCNN reported. During their last call on 
March 28, Marzieh said that she was 
suffering from an infection and high fever. 
She said, "I am dying." Marzieh and 
Maryam's apartment was searched and 
their belongings were confiscated. "Their 
only crime is that they are committed 
Christians who follow the teachings of 
Jesus," FCNN added. “They are being 
unfairly labeled as 'anti government 
activists' because of the hostility of the 
government towards pract ic ing        
Christians." The women have reportedly 
been interrogated numerous times and 
were held in three different police     
detention centers before being sent to 
Evin Prison. FCNN reported an exorbitant 
bail amount of US$ 400,000 has been set 
even though Marzieh and Maryam's 
families have been told on numerous 
occasions that a judge is not available to 
discuss the case. Marzieh and Maryam's 
arrest is the latest incident highlighting 
increased government intimidation of 
Christians in Iran. Believers are subjected 
to surveillance, arrests, imprisonment, 
and sometimes torture. Meanwhile on 
Aug. 8, Marzieh and Maryam were    
summoned to an Iranian court and    
ordered to deny their faith verbally and in 
a written statement. Praise God, they 
stood firm and replied, “We love Jesus. 
We will not deny our faith.” They have 
been sent back to Evin prison. 

Pray And Fast For IRAN 
 

 Iran has long played a leading role      
in the Islamic world. These days it is at 
the centre of a global crisis that could 

easily lead to war, deep political    
turmoil and economic chaos. We   
need to fall on our knees and pray   

that God, in His mercy, will intervene.  
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