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گوییدآنچه که می
کنید همان را تولید می

 کـتـاب   21 آیۀ 18  سلیمان حکیم در فصل  
مرگ و حـیـات در         : خود میفرماید امثال

قدرت زبان است، و آنانی کـه آن را           
. دارند میوه اش را خواهند خورددوست می

مطئناً مردي که معروفترین و حکیمترین پادشاه در زمـان حـیـات              
او .  بوده است این حقیقت را بـه خوبی کشف کرده بود           خودش

را   آنچه.  دارددانست بعد از خدا همه چیز بـه خود آدمی بستگی  می
.که او میگوید همان را درو خواهد کرد

 این حقیقت در مورد نجات ما از گناه نیز صادق است؛ چنانچه در 
 زبـان    بهاگر:  است آمده10 و 9 آیات 10رساله به رومیان فصل  

خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوري کـه     
چونکه .  یافت  خواهی  نجاترا از مردگان برخیزانید،)مسیح(خدا او  

اعتراف میشود   زبانو بهعدالتبرايبه دل ایمان آورده میشود 
.بجهت نجات

 آري اعتراف ما به خداوندي مسیح      
و این  که او  کفاره  گناهان ما شـد        

. باعث نجات ما میشود
 اگرآموزد که؛   چه زیبا یعقوب به ما می   

 نلغزد، او مـرد      سخن  گفتن    کسی در   
عنان تمام جسد    کامل است و میتواند   

که سرنوشت   استزبانیعنیمابدنعضو کوچکاین. خود را بکشد 
واقعیت دربارة زبان در هر  چیز دیـگـري      این!  ما را تعیین میکند   

حقیقت محض است که  کالم شما در واقع یک . نیز صدق میکند  
در شنوندگانتان آنچه که خودتان .  چه منفی چه مثبت بذر شماست 

مـردم     در  کلمات شما تخم شمـاسـت کـه        .  هستید را تولید میکنید   
اگر این عادت را داشته باشـیـد   .  شخصیت کالم را بوجود می آورد 

کنید   که درباره داوري و محکومیت صحبت کنید افرادي را تولید می         
اعالم   دیگران  اگر انتقاد گویی را به. که شما را داوري و محکوم کنند     

. کنید افرادي را درو میکنید که برمیخیزند و از شما انتقاد می کنـنـد              
درو   را  آنهرآنچه در فکر شنوندگان و خانوادگان خود میکارید شخصاً 

.این قانون را غیر ممکن است که نفی کرد. کنیدمی
من :    در آخر صادقانه از شما دعوت میکنم تا از خود سؤال کنید   

چگونه زبان خود را بکار میبرم؟
2010لُس آنجلس، اکتبر 
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یـک      روزي، گرگی در دامنۀ کوه متوجه   

غار شد کـه حیوانات مختلف از آن عبـور         

گرگ بسیار خوشحال شد و فکر . کنندمی

کند،کمین غار کـه  اگر  در  مقابل کرد 

.تواند حیوانات مختلف را صید کندمی

 بدین سبب، در مقابل خروجی غار کمیـن   

روز اول، .  کرد  تا  حیوانات را  شکار کند   

گـرگ بـه دنـبـال         .  یک گوسفـنـد آمـد      

اما گوسفند بسرعت پا به فرار گذاشت و راه گـریـزي     .  گوسفند رفت 

گرگ بسیار دستپاچه و عصبانی شد و .  پیدا کرد و از معرکه گریخت     

.نخواهد خورد  شکست  کرد که دیگر  گمان می  گرگ  .سوراخ را بست

گرگ با تمام نیرو به دنبال خرگـوش  .    روز دوم، یک خرگوش آمد 

تري در کنار سوراخ قبلی فـرار    دوید اما خرگوش از سوراخ کوچک    

هاي دیـگر را بست و گفت کـه دیگر حیـوانـات     گرگ سوراخ.  کرد

.توانند از چنگ من بگریزندنمی

تـا    کـرد   گرگ بسیار تـالش    .    روز سوم، یک سنجاب کوچک آمد     

اما سرانجـام سنجاب نیز از یک سوراخ بسـیـار     . سنجاب را صید کند 

گرگ بسیار عصبانی شد و کلیه سوراخ هاي غار         .  کوچک فرار کرد  

.گرگ از تدبیر خود بسیار راضی بود. را مسدود کرد

گرگ که بسیار ترسیده بود بالفاصلـه       .    اما روز چهارم، یک ببر آمد     

در   گـرگ .  ببر گرگ را تعقیب کرد.  به سوي غار پـا به فرار گذاشت   

دوید اما راهی براي فرار نداشت و سرانجام داخل غار به هر سویی می

.طعمه ببر شد
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ي 
و

دی
را

 ،
ده

ژ
 م

و
دی

را
2

4
  
  
  
  
و 

ت 
س

 ا
ت

یا
ح

ۀ 
م

کل
ه 

ک
 ،

ح
سی

 م
ی

س
عی

ة 
ر
با
ر 

د
ه 

ز
و
ر
ر 

ه
 ،

ی
ح

سی
 م

ۀ
عت

سا
 

ی
م

  
ی

 م
م

لی
ع
 ت

ی
س

ر
فا

ن 
با
ز
ه 

 ب
د،

کن
ا 

ط
ع
ي 

د
 اب

ي
ر
گا

ست
ر
و 

ش 
ام

ر
آ
و 

د 
می

 ا
ما

ش
ه 

 ب
د

وان
ت

  
د

ه
د

.
 ماهنامۀ تبدیل خواهد    طرقی هدایاي مالی شما باعث  

براي رفاه حال شما عزیزان سرویس کارتهاي       . بود 

کمک مالی شامل معافیت .  باشد  اعتباري نیز فراهم می

.                                                         مالی خواهد بود

سجده در مقابل شیطان 
خدا میگه که میخواد تو پا بشی سر به سنگھا نزاری جدا بشی 

یه سنگ به حقیقت بخونی نه به یه مکر به حقیقت سردھی نه به 
سر تو جلوی شیطان خم نکن دستاتوجلوی اون بلند نکن 

صبح او ظھرسجده نکن برای اون اخرش مرگ دیدی در راھای اون 
خدا میگه؛ . غم میباره اشک میباره از طریقھای شیطان زمون 

زین به بد پیشونیت نشان زسنگھا نباشه 
ُمھره من با خون بره روی پیشونیت باشه 

نمیرد ھرگز دگر این جان تو خاک نباشد بستر شبھای تو 
غم نباشد وصله جانو تنت خیس نکن با اشک ماتم پیرھنت  

صحبت شیرین من را گوش گیر 
 پسر محبوب من در آغوش گیر  

ُمھر شود از خون بره جان توابدییت مھمانه فردای تو 
صحبت شیرین منرا گوش گیر 

 چشم به دنیا ندوز با من بشین 
عاقبت اجرت دھم ھر روز و شب 

 صحبتم برای تو شود یه ره 
نورخورشید زمین برات کم است از نورم تمام عالم روشن است 
سپر است خون مسیح برای تو  چون دژی محکم باشد پناه تو 

صحبتم باشد ھمیشه راه تو گم نشی در راه دنیا باز تو 
حکمتم را میدھم تا که بگی چو مسیح آمد شد رابط تو 
گر نبود آتش دنیا جای تو چو آمد باغ او گلستان جای تو 

قفل زندونھای این مرگ  
شکست اون بھت داد دو تا بال برای خود 

اسم بالھا رو یکی شو روح گذاشت 
 دیگری رو میدونید اسم خودش بود که کذاشت 

اون میخواد به تن کنی بالھای اون برسی به مقصد منظور اون 
به زمین تو وصل نباشی به پری به اسمون 
عاقبت که سر نزاری تو به سنگھای زمون 

2010-10-13علی یزدیان  
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 شمار ابتداي مسیحیت شمار ابتداي مسیحیت  تاریختاریخ

در این سال عیسی مسـیـح        میالدي؛   33

هاي او     از سوي مقامات رومی که آموزه     

پنداشتند، مـورد     را تهدیدي علیه خود می    

.محاکمه قرار گرفت و مصلوب گردید

یـکـی   (    اهل طرسوسپولس میالدي؛   37

در   رویـایـی    ، با دیـدن    ) یونان قدیم   از شهرهاي 

گرود و  جادة دمشق، به دین مسیحیت می    

مأموریت خود را براي تبشیر مسیحیت به        

.کند غیر یهودیان، آغاز می

از (  ملقب به پطرس شمعون میالدي؛ 42

نخستین  جامعۀ  مسیحی را    )  حواریون مسیح 

.کند بنیانگذاري می

آتـش   به  خاطر   مسیحیان  میالدي؛    64

. سوزي شهر رم مورد اتهام  قرار گرفتنـد        

آزار قرار وتالشی براي بدست آوردن مجدد محبوبیت خود، آنانرا مورد شکنجه طینرونامپراتور 

.شود در این زمان کشته می) سنت پیتر(پطرس قدیس . دهد می

را پس از شورش یهودیان برعلیه حکومت آنان، شدیداً )  بیت المقدس( رومیان اورشیلم  میالدي؛ 70

رومیان   علیه  شورش  این  در  مسیحیان.شوند میبسیاري از یهودیان از اورشلیم اخراج. کنند می  تخریب

.شود هاي رو به رشد مسیحی تبدیل می رم به مرکز حرکت. کنند شرکت نمی

مسیحیت را در سرزمین  میالدي دین301 یکی از پادشاهان ارمنستان، در سالتیردادمیالدي؛301

شدن دین مسیحـیـت    سال زودتر از رسمی12کند و این در حدود  ارمنستان رسمی و آزاد اعالم می 

.در امپراتوري روم است

بریتانیا   تا  آنجا  از  و  شده  جمعهایی گروهمسیحی در اطراف مدیترانه به صورتجوامع میالدي؛ 304

.و درة نیل در مصر، رفتند

.رشدکردرمامپراتوريدرسریعخیلی، مسیحیتکنستانتینپشتیبانی امپراتور سبببه میالدي؛ 313

و سازماندهی   مسیحیت  عقایدتبییناولین گردهمایی رهبران کلیساي مسیحیت براي میالدي؛ 325

اي  پایه  اي از باورهاي مجموعه(   اعتقادنامۀ حواریون با اعتقاد نامۀ نیقیه.  تشکیل شدنیقیهجامعۀ مسیحیت در  

ها و افرادي که الوهیـت   بعد از تعریف و پذیرش این اعتقادنامه، فرقه.  شود نوشته می)  اعتقادي مسیحیان 

.به عنوان بدعت شناخته شدند) مانند آریوس(پذیرفتند  مسیح را نمی

استانبول (   کنستانتینوپول  گذاري و دوباره به کنستانتین، پایه  توسطرم جدید در بیزانس میالدي؛ 330

.شود گذاري شده و به عنوان پایتخت امپراتوري مسیحیت، ساخته می ، نام)کنونی

امپراتـوري    رسمی  دین   به صورت   مسیحیت   تئودوسیوس،حکومت در طول  میالدي؛ 391ـ381

 )هـاي مسـحـیـت       افکار مخالف دیدگاه( مسیحیت   گذاري در کافر و بدعت  پیروان غیرمسیحی.  آید رم درمی 

.شود غیرقانونی اعالم می

کنستانتین
رفت تا آن را از رقیب پس بگیرد، اعالم کرد  ، کنستانتین در حالی که به طرف رم می312 در سال 

، را   » شما با این عالمت پیروز خواهید شد    « است و جملۀ      که نشان مسیحی را روي خورشید دیده      

 به پیـروزي  کنستانتین  ، ارتشتیبر بر روي رودخانۀ     میلویانپل    روي.  است  به التین روي آن خوانده    

در مدت کوتاهی، مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوري روم، جایگاه خود را تثبـیـت   .  رسید

 اسقف شرکت300که در آن نزدیککرد دایرنیقیه شوراي را در شهر 325 درسال کنستانتین. کرد

تالشهاي .  انجام گرفت)  عهدعتیق و عهدجدید( کتابمقدس   طی این شورا بررسی جامعی بر روي .  کردند

این مفاهیم .  گردید»ایمان مسیحی«اي  تحقیقاتی این شورا درنهایت منجر به استخراج مفاهیم پایه

. منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت»اعتقاد نامه نیقیه«پایه تحت عنوان 

مسیحیت در اروپا و امپراتوري رم
شخص که در ابتدا از مخالفین سرسخت مسیحیان بود این . بودبانی انتشار مسیحیت در اروپا پولس

رفت، پس از برخوردفراطبیعی خود با  و از مأمورین الیق دربار رم در زمینه آزارمسیحیان بشمار می

برخورد    همان  که خود مسیح در  اوسپس پیرو مأموریتی.  گردید  کامالً متحول)  جاده دمشقدرمسیر(مسیح  

پـولـس  .  به او محول نمود به جمع شاگردان مسیح پیوست و سفیر مسیح براي غیر یهودیان گردیـد    

بعد از صعود مسیـح بـه     )  کلیساها  مسیحیت و ارتباط با نخستین  هایی به اقوام مختلف درشرح  نامه( خود را     هاي  رساله

مسیح  آمدن  هاي مژده  زندگی،  ها او عقایدکلی مسیحیت رادرمورد فلسفه دراین نامه. آسمان نگاشت 

شود کـه   گفته می  شریعت به مجموعه دستوراتی(»شریعت«و »ایمان«، تفاوت )کتب عهدعتیق(اواز ظهور  پیش

سایر   هاي مسیح در مورد محبت و ، آموزه) مینامند  خداوند براي نخستین بار در زمان موسی وضع نمود و آنرا تورات        

و مسائلی از این دست را بیـان  )  برابري با ذات خداوند( عیساي ناصري   هاي اخالقی، خداوند بودن     آموزه

 کنستانتیناي که در قرن چهارم میالدي اتفاق افتاد، موضوع طرفداري  بزرگترین حادثه. است داشته

. میالدي بود313امپراتور رم از مسیحیان در سال 

صف پیروزمندان
که در انجیل کلمۀ مرگ هیچوقت       در نظر داشته باشید      

که در ایمان به مسیح فوت میکنند استفاده براي اشخاصی

بلکه    ”  اند  اینها مرده ”گوید که   انجیل نمی .  نشده است 

یعنی چه؟ یعنی اینکه     .  ”اینها در خوابند   “گوید که      می

بدنهاي فانی اینها کار خود را انجام داده اند و این                    

. اند  از یک بدن فانی عوض کردهخود را ایمانداران خانۀ  

مسیح بر روي صلیب، تمام قدرتهاي آسمانی و فرمانروایان          :  خوانیم  می15آیۀ  2رسالۀکولسیان فصل در  

پیروزي مسیح بر این قواي     .  را خلع سالح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت                

مسیح احتیاج نداشت بر این قواي روحانی پیروز شود            -شیطانی پیروزي من و شما ایمانداران است       

وقتی مسیح از   .  چون او از ازل مافوق این قوا بود، اما او بخاطر ما، براي پیروزي ما این کار را کرد                    

ما بر مرگ   .6رسالۀ رومیان فصل  از مرگ برخاستیم،    ما نیز   مرگ برخاست، ما در اتحاد با او هستیم،          

کنند که پس چرا بدنهاي ما می        بعضی افراد سؤال می   .  پیروز شدیم، ما بر گناه و مرض پیروز شدیم        

تواند در غیر فانی      میرند؟ جواب این است چونکه این خانه یعنی بدن فیزیکی ما فانی است و نمی                 

خداوند براي همۀ ما ایمانداران بدنی که شبیه بدن خودش است فراهم کرده است و                   .  زیست کند 

. شویم  یکروز وقتی کارمان در روي زمین به پایان رسید، از این خانه به خانۀ روحانی خود منتقل می              

گیرند، مرض    هر چقدر ما در مورد مرض و شکست خود صحبت کنیم، مشکالت ما قوت       می                      

چرا که مسبب این مشکالت دشمن ماست و ما هر چقدر راجع به این مشکالت خود    . گیردقوت می 

هر وقت ما   .  ما پیروزي دارد    کنیم دشمن خود را بزرگ کرده، اعتراف میکنیم که او بر             صحبت می 

ما .  دهیم  شویم چرا که به ضعف خود قوت می           کنیم ضعیفتر می    راجع به ضعف خود صحبت می      

پس باید مواظب باشیم با     .  بایستی بفهمیم که اعتراف زبان ما خیلی تأثیر بزرگی در زندگیمان دارد             

کنیم، ضعف یا قوت،      زبان خود به چه چیز اعتراف میکنیم و چه چیز را در زندگی خود تقویت می                

یهوه نور و نجات من است، از که بترسم؟         : فرماید می1آیۀ27در مزمورشفا یا بیماري؟ حضرت داوود  

. کند، هرگز هراسان نخواهم شدخداوند مرا از تمام خطرها حفظ می

اگر خداوند قوت ماست پس ما چرا ضعف و ناتوانی را           : گویدداوود چه می  در نظر داشته باشید که     

 کالم خدا   –کنیم؟ اعتراف ما بایستی مطابق کالم خدا باشد نه احساساتمان          در زندگیمان اعتراف می

توانیم به احساسات   ما نمی . امروز گرم هستیم و فردا سرد  . شودما عوض میولی احساس ابدي است  

 !...اممن افسرده ! ..من بدبختم ! ..اممن خسته شده  : ..اینستایرانیها به امروز    اکثر  نگاه. کنیمخودتوکل

را حفظ میکنند، مطابق زبان خود برایشان اینگونه اعتراف هر چقدر این عزیزان . و غیره! اممن بیچاره

یقین : چه فرمود 11آیۀ23مرقسانجیل  مسیح در این مورد در     که خداوند عیسی  یادتان باشد . شودمی

اي به دل راه ندهد، شبهوکن و به دریا پرتاب شو و شکبدانید اگرکسی به این کوه بگوید؛ حرکت

شما مطابق  اعترافبگذارید. شود، براي او چنان خواهدشد  بلکه ایمان داشته باشدکه هرچه بگوید می 

یک ایماندار باید با ایمان به کالم زندگی کند و نه به اطمینان به              . تان باشدکالم و نه شرایط موقعیت 

یک . 13آیۀ4فیلیپیان فصل هرکاري است،   به انجام  یک ایماندار به مسیح قادر ! زندگی و موقعیت خود 

دوم قرنتیان  اي است،   یک ایماندار خلقت تازه   . 21 آیۀ 5دوم قرنتیان فصل  ایماندار نیکی مطلق خداست،     

یک ایماندار از تمام . 2رسالۀ دوم قرنتیان فصلیک ایماندار همیشه در مسیح پیروز است، . 17 آیۀ5فصل 

باشد، قدرت روح قدوس خدا می    ایماندار داراي    یک   .3آیۀ1افسسیان  مند است،   برکات آسمانی بهره 

اگر : خوانیممی18آیۀ16 مرقس در. بگذارید این اعتراف ما، اعتراف حقیقت کالم باشد        . 8آیۀ  1اعمال

دستهاي خود را بر مریضان خواهند      . مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید           

بیماران دست گذاشته بر توانندبینیم که ایمانداران میدر اینجا می. گذاشت و آنان شفا خواهند یافت

تواند از  یعنی بدین معنا که می     . باشدقدرت خدا نیرویی است که قابل انتقال می         . و آنها شفا یابند    

:  را مطالعه کنیم    31 الی 24مرقس  براي فهم اینمورد بگذارید تا        . یک فرد به فرد دیگر انتقال بیابد        

در میان آنها زنی . مردم از همه طرف به او هجوم می آوردند. جمعیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند...

او متحمل رنجهاي زیادي از دست طبیبان بسیاري        . بود، که مدت دوازده سال مبتال به خونریزي بود        

اي نگرفته  هیچ نتیجه شده و با وجودي که تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها                  

او در بارة عیسی چیزهایی شنیده بود و به همین دلیل ازمیان جمعیت              . شدبود، بلکه هر روز بدتر می     

به لباسهاي او بزنم، خوب  حتی اگردست خود را: او با خود گفت.  گذشت و پشت سر عیسی ایستاد 

پس لباس او را لمس کرد و خونریزي او فوراً قطع شد و در وجود خود احساس کرد،                    . خواهم شد 

به . در همان وقت عیسی پی برد که، قوتی از او صادر شده است                  . که دردش درمان یافته است      

که جمعیت  میبینی: شاگردانش به او گفتند   چه کسی مرا لمس کرد؟    : جمعیت نگاهی کرد و پرسید    

خوب دقت کنید که در کرد؟زیادي به تو فشار می آورند پس چرا میپرسی چه کسی لباس مرا لمس

این قدرت به چه طریق از او خارج شد؟ -شود که قدرتی از او خارج شده خداوند متوجه می30آیۀ

حال . دانیم که این قدرت، قدرت شفا بوده چونکه به محض خارج شدن از او آن زن شفا یافت                   می

پس با لمس     . سؤال اینجاست که این قدرت چطور از او خارج شد؟ توسط لمس کردن لباس او                   

...بعدادامه در شمارة                          .توانیم قدرت شفا را دریافت کرده یا انتقال بدهیممی
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اراده و خواست خدا
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کیست؟شیطان
طیف باورهاي مردم درمورد شیطان از    

واقـعـی     تـا چـیـزهـاي        چیزهاي مسخره 

از  یک  مرد کوچک  قرمز  بـا             -است

نشیند و    شاخ  که روي شانۀ شخص می      

کـنـد، تـا         او را وادار بـه گـنـاه  مـی             

ما تصویر واضـحـی    کتاب مقدس، به.  شود تا شخصیت شریر را مجسم کند  می  توضیحی که استفاده  

ساده بگوییم، کتاب مقدس .  گذارد  دهد که شیطان کیست و چطور در زندگی ما اثر می       می  نشان  را

کند که بعلت گناه از مقامی که در بهشت داشت افتـاد    شیطان را یک فرشتۀ سقوط کرده معرفی می   

.دهد تا اهداف خداوند را تباه کند  و االن کامالً بر ضد خداست، و آنچه از دستش بر بیاید انجام می

 اسم شیطان را قبل از سقوطش به 12:  14احتماالً اشعیا .   شیطان بعنوان یک فرشتۀ خوب آفریده شد 

بصورت کروبی کهدهدمیشیطان را اینطور توضیح14-12 : 28حزقیال .  بودلوسیفرکه گویدما می

کـه    او از موقعیت و زیبائیش مغرور شد و خـواسـت  .  خلق شد، یعنی باالترین مقام در میان فرشتگان      

). 6 : 3 تیموتاوس1، 15 :  28، حزقیال 14-13: 14اشعیا (دهد خود را باالي تخت خداوند قرار  تخت

. ” ... خواهم  من“کهشدهگفتهبارچند15-12: 14در اشعیاکنیدتوجه. غرور شیطان به افتادنش انجامید 

.بعلت گناهش، خدا شیطان را از بهشت بیرون کرد

  شیطان حاکم این جهان و رئیس قـدرت هـوا          

، افسسیـان  4:  4 قرنتیان 2، 31: 12یوحنا (گردید  

، ) 10:  12مکاشفه ( او مدعی برادران است ).  2:2

، ) 5:  3 تسالونیکیان   1، 3:  4متی  ( وسوسه کننده   

: 4 قرنتیان 2، 3پیدایش ( باشد و فریب دهنده می 

کسی  یا  معنی اسم او مخالف).  3 : 20، مکاشفه 4

یکی دیگر از الـقـاب      .  کند است   که ضدیت می  

با وجودیکـه   .  باشد  او، شریر یا سقوط دهنده می     

شیطان از بهشت بیرون انداخته شد، او هنوز در          

پی این است که تختش را باالتر از تخت خـدا            

دهد تـقـلـیـد           او هـر چـه خدا انـجام می .  بگذارد

کند، به امید اینکه از طرف دنیا پرستیده شود می

. کـنـد    و مخالفت با پادشاهی خدا را تشویق مـی        

دهد تا   شیطان هر کاري که از دستش بر آید انجام می     .  شیطان ریشۀ اصلی هر مذهب دروغین است      

یعنی ابدیت   –به هر حال، سر انجام شیطان تعیین و مهر شده است     .  با خدا و پیروان او مخالفت کند      

).10 : 20مکاشفه (در دریاچۀ آتش 

محکومیت آزار و اذیت اقلیتهاي مذهبی
دولت ایاالت متحده آمریکا، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم آزار، تعقیبی که از سوي                      

بیانیه وزیر امور خارجه       .دولت ایران متوجه پیروان ك سایر اقلیتهاي مذهبی است، اعالم می دارد                

آمریکا؛ آزادي مذهب، حق طبیعی و خدادادي همه انسانها و کلیه پیروان تمامی ادیان و مذاهب در                     

دولت ایاالت متحده آمریکا، خود را نسبت به دفاع از آزادیهاي مذهبی در                 .  تمامی نقاط زمین ست    

سراسر جهان، متعهد میداند، و در تبعیت از همین اصل است که جامعه بهاییان ایران را بدست فراموشی     

ما کماکان، صداي خود را علیه بی عدالتی بلند خواهیم کرد و بدین وسیله از دولت ایران . نسپرده است

.میخواهیم که حقوق بنیادي کلیه شهروندان خود را مطابق با تعهدات بین المللی خویش، محترم شمرد

2010 برابر با اکتبر 1389مهر     60شمارة سال پنجم      4  

معلومات    کتابمقدسی    شما   معلومات    کتابمقدسی    شما                                                                                                           

                                                  

                                   کدام فرشته به مریم اعالم کرد که

                                  در آینده حامله خواهد شد؟

                                  عیسی در چه شهري بدنیا آمد؟

. تطبیق دهید11پاسخهاي خود را با پاسخهاي داده شده در صفحۀ 

جبرئیلمیکائیل

قتل و ترور مسیحیان توسط شبه 

نظامیان اسالمگراي سومالی

شود که این جنایت توسط شبه نظامیان گفته می

 اسالمگراي الشباب صورت گرفته و علت قتل وي تغییر 

.دین از اسالم به مسیحیت بوده است

هاادامه خشونت   در  زبان  فارسی  خبرمسیحیان  شبکه  گزارش  به

توسط اسالمگرایان، مردي      سومالی  مسیحیان  علیه

، پایتخت سومالی، در برابر چشمان       موگادیشودر  

همسر و فرزندانش به ضرب گلوله کشته شد و             

در ”  ارتداد“ مسیحی را به اتهام         15طی سال گذشته اسالمگرایان       .  فرزندانش نیز ربوده شدند     

اسالمگرایان کودکان  .  اند  اي زن و کودك نیز بوده       سومالی به قتل رسانده اند که درمیان آن ها عده          

سومالی، در  .   باشند ”مرتدین“را در حضور پدر و مادرشان سر بریدند، تا درس عبرتی براي همه                 

ها مسیحیان، به ویژه       کنار کره شمالی، ایران و عربستان سعودي، جزو کشورهایی است که در آن               

هاي   یکی از برنامه  .  کسانی که تغییر دین بدهند، بیش از هر جاي دیگري تحت تعقیب و آزار هستند               

.کشور سومالی در شاخ آفریقا از غیر مسلمانان است” پاکسازي“گروه افراطی اسالمی الشباب 
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خوانندة گرامی آیا موضوعی در زندگی شما وجود دارد که احتیاج به دعاي خصوص دارید؟

.باشند تیم دعاي ما در ماهنامۀ تبدیل آمادة خدمت به شما می

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

Email:Tabdil@iranforchrist.com   
P. O. Box: 371043 Reseda, CA 91337  : آدرس پستی             USA

! نشناس بودنوقت
 سال در کلیسـاي     30، کشیشی که    پابلو  در مراسم تودیع پدر     

شهر کوچکی خدمت کرده و بـازنشسته شده بـود، از یکی از           

در .  سیاستمداران اهـل محل بـراي سخنرانی دعوت شده بـود        

روز موعود، مهمان سیاستمدار تاخیر داشت و بنابرین کشیـش     

.کندصحبت براي مستمعین کمیگرفتتصمیم

 سال قبل وارد این شهر 30:پشت میکروفن قرار گرفته و گفت  

  راستش را بخواهید، اولین کسی.  انگار همین دیروز بود   .  شدم

بـه  .  که براي اعتراف وارد کلیسا شد، مرا بـه وحشت انداخـت   

با محارم   زنا  رانی،هوسخواري،رشوههایش، باجگیري،  دزدي

فـکـر     روز  آن.  کـرد   کنید اعتراف  و هر گناه دیگري که تصور     

کـردم کـه جناب  اسقف  اعـظم  مـرا  بـه بـدترین نقطه زمین       

 با گذشت زمان و آشنایی با بقیه اهل محـل       فرستاده است ولی  

در .  نیک دارد   مردمی  ام و ایـن شهر     کـه در اشتباه بوده     دریافتم

کـه    ایتن لحظه سیاستمـدار وارد کـلیسا شده و از او خـواستنـد   

عـذر    داشت  در ابتدا از اینکه تاخیر    .  پشت میکروفن قرار گیرد   

کـه    بـود   کسی   کرد و سپس گفت که به یاد دارد که زمانیکه پدر پابلو وارد شهر شد، من اولین      خواهی

.براي اعتراف مراجعه کردم

باشم،که یهوه، خداي تو میمن

.  خداي غیور هستم
)5 : 20خروج(».باشم، خداي غیور هستممن که یهوه، خداي تو می«

هنگامی که بسیار بیمار بود،  وان گوك،    نقاش بزرگ،   

بیماري   که  ام  با خود عهد بسته«:به برادرش چنین نوشت 

کـه    خواهد  هنر حسود است و نمی    .  بینگارم  خود را هیچ  

که کنمکاري را میدهیم، لذا آنرا به او ترجیحبیماري

رفته است و دستانـم   زیادي از دست  وقت.  خواهد  او می 

که بیمار   ندارند  اجازه  من  افرادي مثل  . اند  شده  بسیار سفید 

بطور منظم کهدارملذا تصمیم. حرف بزنندشوند یا حتی

» .کنمتا شب نقاشیصبحاز

و   هـا   ها، شکسـت   خواهد که ما از مشکالت، یأس  او نمی.  که هم چون هنر میباشد      ما نیز خدایی داریم      

مسیحیان اجازه ندارند که بـه    .  ها گریخته، به دامان پریشانی عصبی یا بیماري روانی پناه ببریم       شرارت

مردي میکل آنژ را . بیماري روحانی نباید وجود داشته باشد. کار خود طفره روندبهانۀ بیماري از انجام

مجسمـه    بینی  چه میکنی اگر چکشت«:از او پرسید. کرداي بود، نظاره میمجسمهکه در حال تراشیدن 

مرد با اصرار »  . افتد  چنین چیزي اتفاق نمی« :  میکل آنژ پاسخ داد»  را کمی بیش از حد الزم بتراشد؟      

دیـگـر     مجسمه تراش بـار   »  آیا میتوانی اشتباه را ترمیم کنی؟. فرض کنیم که این اتفاق بیفتد«: گفت

اگر اتفاق افتاد، چه؟میکل آنژ با « :  توانست درك کند و گفت  مرد نمی»  .افتداین اتفاق نمی«: گفت

ثـابـت   )  عیـسـی  ( هر که در وي » « !افتداین اتفاق نمی! ساکت باش و مرا تنها بگذار: عصبانیت فریاد زد 

دهد که به خاطر مسائـل    ، بدین معنی که هرگز به خود اجازه نمی) 6 :  3اول یوحنا ( » کنداست، گناه نمی 

. میدهد  خداوند ادامه  خود را درطریق  سلوك  وي. بکشدخود دستاز هنر و دعوتیا مشکالت،  دنیوي

.                   ور شویمغوطهتنبلییادرگناه، اندوهکهما اجازه نمیدهدو بهپذیردعمداً نمیوي.غیور استخداوند

ریچارد ورمبراند
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کامیابیکامیابیرازراز                          
مسئولیت پذیري کامل                          

کند؟کامیابی راهنمایی می را به سوياندیشند؟ چه چیزي آنانکامروایان چه سان می

هاي خود بدانند، ، عامل شکست ها و عدم پیشرفت) مادر گرفته تا دولتاز پدر و(اي مردم، دیگران را    اگر در جامعه

ذهن خویش درحتیآنان. شمارندانسانهاي کامیاب، هرگز دیگران را مسئول اشتباهات خود ندانسته، مقصرشان نمی

آنها .  »  پس جوابگوي رخدادهاي آن نیز هستماگر من باید ترقّی کنم،« :  شعارشان این است.  اندیشندهمچنین نمی 

. گیرید شما را از کامیابی باز میدارد، در حقیقت، توان خود را نادیده میکه میگویید کسی یا چیزيدانند موقعیمی

.»!کنیام را مهارتوانی زندگی و بهتر از من میتو بیشتر«: گوییدمثالً به طرف مقابلتان می

» عقب ماندة ذهنی« راهی بـود و در دوران کودکی بـه وي بـرچسب اي سراو بچه. را در نـظر بگیرید  لس براون 
 دالیل زیادي براي از دست دادن امیدش داشت، لیکن زمانی که یکی از دبیران دبیرستان به وي           بنابراین،.  می زدند 

 خودش سپرده شده و راهش را چنان هاي  ، فهمید که آینده به دست» نظر دیگران درباره تو واقعیت ندارد « :  گفت

گردید و امروزه، به عنوان یکی از سخنرانان   » اوهایو« ادامه داد تا این که یکی از قانونگذاران و نویسندگان ایالت  

. انگیزه دار امریکا، ساعتی حدود بیست هزار دالر عایدي داردبرجسته

 عوامـلی همچون طبیعت، گذشته و دیگران را مهـار کند، بلکه  متوجه شد کـه از توان انسان خارج است که          براون

پذیرش مسئولیت زنـدگی خودتان، یکی از نیـرو بخـش .  هـاي خویشتن مسلّط گردد  ها واکنش  قادر است بر اندیشه 

.توانید به کار بندیدترین شیوه هایی است که می

...ادامه دارد

به فیسبوك ماهنامۀ تبدیل بپیوندید
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قمار اینترنتی شدندشدن از قانونیخواستار جلوگیريرهبران مسیحی

اشکال کردن انواع قمارآنالین و دیگرکه براي قانونیکنند اقدامهایی را رهبران دینی امریکا تالش می

نمایندگان   خدمات مالی مجلس  کمیته  چندي پیش.  کنندگیرند خنثی میبندي در اینترنت صورت  شرط

این الیحه کـه  .  رأي دادند”  مقررات قمار اینترنتی، حمایت از مشتري و اجراي قانون“ امریکا به قانون   

تأثیر  بیکه پیشترتصویب شده بودارائه شده بود قانون قمارغیر قانونی اینترنتی رابارنی فرانک از سوي 

دینی جامعه مسیحـی    از فعاالنریچارد لند درست چند روز پیش از تصویب این قانون جدید     .  کند  می

کنگره   سران  اي به که طرفدار بنیاد خانواده هستند در نامه      به همراه دیگر رهبران دینی مسیحی      باپتیست

اخـالق و آزادي        کمیسویـن   رئیسریچارد لند.خود را با قانونی شدن قمارآنالین ابرازکردند  مخالفت

این قانون سیاست نامشروعی است کـه صـدمـات      .   نفر دیگر این نامه را امضا کردند13دینی درکنار  

ممنوع که قمار اینترنتی راقانون پیشین. کند هاي امریکایی وارد می بسیاري را بر اقشار مختلف خانواده

 تصویـب  2006روي بوش رئیس جمهوري سابـق امریکا در سال  کرده بود با نفوذ گروه هاي مسیحی   

.شده بود
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پوشاندن موها در هنـگـام   :   براي دختر مجرد  
–  ها تا زیر آرنـج       پوشاندن دست  –دعا یا نماز    

.                 سانت زیر زانو10تاپوشاندن پاها 
در مقابـل     مـوها  پوشاندن:    براي خانم متاهل  

پوشانـدن    مردان به جز پدر، شوهر  و  فرزندان  
ها حداقل تا زیر آرنج و  بصورت ارجح تا       دست

ویل دورانت،   پا  مچ  تا  پوشاندن پاها  –  مچ دست 
کند  موارد  برهنگی  یا   که  معموالً  سعی  می 
هاي زنان هر قوم را بـا    احیاناً تزیینات و آرایش   

کند تا آن را طبیعی جلوه دهد،         آب و تاب نقل   
طول  قرون وسـطـا،      در:  گویدمورد میدر این  

یهودیان  همچنان  زنان  خویش را  با  البسه            
. رونـد   مـردم   مـیـان    بـه   عـریـان    دادند که با سـر   آراستند، لکن به آنها اجازه نمی       فاخر می 

از جمله تعالیم .  ساخت  نپوشاندن موي سر، خالفی بود که مرتکب را مستوجب طالق می    
که مرد یهودي نباید در حضور زنی که موي سرش هویداست، دست       شرعی یکی آن بود   

.دعا به درگاه خدا بردارد
طـرز    رغم تعدد زوجات، بـه   زندگی جنسی آنان علی:  گوید او در توصیف زنان یهودي می 
سـاعـی،     هـمـسـرانـی      زنان آنان دوشیزگانی محجـوب،    .  شایان توجه، منزه از خطایا بود     

کردند، فحشا به حداقل، تخفیـف    جا که زود وصلت می  مادرانی پرزا، و امین بودند و از آن  
: آمـده   اسـت،    که آیین نامه زندگی یـهـودیـان        »تلمود«در اصول اخالقی  .  کرد  پیدا می 

پرداخت، چنانچه مثالً بی آنکه چیزي بر سر داشت بـه    اگرزنی به نقض قانون یهود می «
دل      درد  رشت  یا  با  هر سنخی از مـردان رفت و یا در شارع عام  نخ  میمیان مردم می 

نمود، همسایگانش     اش  تکلم  می  کرد یا  صدایش آنقدر بلند  بود که  چون  در خانه              می
او   توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بـدون پرداخت مهریه               می

».را طالق دهد

2010 برابر با اکتبر 1389مهر     60شمارة سال پنجم      6  

راه حلهایی براي جلوگیري از طالق
اید؟  آیا کنترل زندگی زناشویی خود را از دست داده

توانم انجام دهم؟ ام چه کاري می اید که براي حفظ زندگی آیا درباره این مسئله با خود فکر کرده

ممانعت   براي  کهدهیممیمژدهشما   به

هایی وجود دارد که   حل  از طالق راه  

شما کمک    تان به براي حفظ زندگی  

اولین کاري که باید انـجـام   .  کند  می

دهید این است که خونسرد باشید و      

دربارة .  شرایط خود را ارزیابی کنید    

ممکـن     که  کنید    هایی  فکر      حل  راه  

است در مشکالت رایـج زنـدگـی          

.زناشویی شما تأثیر داشته باشند

   زمانی که   همسرتان   اشـتـبـاهـی            

شود، شما هم به هـمـان          مرتکب می 

با اینکه عقـیـده     .  اندازه مقصر هستید  

ایـجـاد     مسبب       دارید    همسرتان        

العمل شـمـا      مشکالت است،  عکس   

وجـود     بـراي بـه      نیز عامل دیـگـري    

رفتارهـا و    .   آمدن  آن  مسئله  است  

گفتارهاي  منفی  تنها  به  ضرر شمـا    

 منظور  جلوگیري از        به.  خواهد بود 

تان، بـایـد از        طالق و حفظ زنـدگی   

واکنش  نشان دادن بـه رفـتـارهـاي           

با وجود ایـن    .  همسرتان بپرهیزید و دست به انجام اقدامات ضروري که زندگی شما را به حالت اول بازمیگرداند، بزنید              

تغییر برخورد و رفتار کمک زیادي درمانع شدن از پایان . کند دالیل، انتقاد از روي عصبانیت هم فقط اوضاع را بدتر می

و احساسات   اوست  باشمابا رفتارعواطف و احساسات شما در برابر همسرتان مطابق. کند یافتن زندگی زناشویی بشما می 

آیا تـا به حال بـا دیگران بـا عشق، مهربانی و روش هاي . همسرتان در برابر شما براساس رفتاري است که او بـا شما دارد

واکنشهـاي  توانیدمیاماکنید،کنترلراهمسرتانچگونگی تفکرات و احساساتاید؟ شما نمیتوانید کردهبرخورد  متعهدانه

.توانید بر او کنترل داشته باشید، فقط خودتان هستید یادتان باشد تنها کسی که می. خود را نسبت به همسرتان تغییر دهید

هاي روزانه در نگهداري خانواده، تازگی  دلیل گرفتاریهاي زن، نظیر کار، فرزندان و مسئولیت اغلب، زندگی زناشویی به

 راحتـی از     رسد،به اي به این نقطه می وقتی رابطه.  شود توجهی به روابط زناشویی می دهد و باعث بی    خود را از دست می    

تـان   دهید تا هر چیز پراهمیت دیگري در زندگی جاي همسر و زندگی زناشویی     شوید و اجازه می     همسر خود دلسرد می   

.ها بیشتر است هایی که به این مرحله رسیده باشند، احتمال جدایی زوج همچنین، در زندگی. را بگیرد

زندگی ازآنچهدربارة.کنیدکه اتفاق افتاده بطور طبیعی صحبتبنشینید و دربارة مسائلی. بگذاریدبراي همسر خود وقت 

وگـو     گـفـت  .  وگو کنـیـد   شوند، گفت خواهید و به آن نیاز دارید و آنچه عقیده دارید باعث مشکالت می              مشترکتان می 

شوند، زندگی زناشویـی نـیـز       ها دستخوش تغییر می به همان اندازه که انسان. کردن، مشاجره کردن و متهم کردن نیست 

به درستی شده است رامرحله جداییکه باعث رسیدن بهمنظور حفظ زندگی مشترکتان باید دالیلی به. کند دائماً تغییر می

قـادر    صـورتـی    در  این رهـنـمـودهـا      .  مورد ارزیابی قرار دهید؛ مشکل هرچه باشد، امیدي براي حفظ زندگی وجود دارد 

خواهند بود در آغاز مسیري براي حفظ زندگی زناشویی بـه شما کمک کنند که خود شما هم براي ممانعت از طـالق         

آیا براي نجات زندگی زناشویـی امـیـدي      ».  مصمم باشید و شما در این راه، نیاز به طرحی قابل اطمینان خواهید داشت           

وقـتـی در     .  آیـد    اي که مربوط به طالق یا ازدواج است، سؤال باال براي شما پیش مـی   با بازدید از هر محکمه     «هست؟

اما پاسخ این سؤال این است که . حل، دشوار خواهد بود گیرید، گاهی یافتن یک راه بحبوحه پریشانی و ناراحتی قرار می

بـه    دارنـد،   ارتـبـاط      بیشتر مشکالت ریشه در روابط بد یا عـدم .»بله، در بیشتر موارد براي نجات زندگی امیدي هست «

آورد، طرف مقابل کامالً  غافلـگـیـر     همین دلیل، بیشتر اوقات در زندگی مشترك وقتی یکی حرف طالق را به میان می            

وگو با شـوهـرش      نامیم، به زمان بیشتري براي گفت زنی، که ما او را لیال می.  اجازه دهید تا مثالی را عنوان کنم.  شود  می

کاري زیادي داشته باشد،  که احتیاج به اضافهنامیم، ممکن است شغلی داشته باشد شوهر او، که او را کامران می.نیاز دارد

لیال به جاي .  کند پردازد، اما لیال در آنها شرکت نمی اش به آنها می هایی دارد که در اوقات بیکاري همچنین او سرگرمی  

صحبت کردن با کامران و به جاي اینکه به او بگوید که دوست دارد زمان بیشتري را با هم بگذرانند، انتظار دارد کامران 

لیال باالخره به .  شود شود، بسیار عصبانی و رنجیده خاطر می  نیاز او را درك کند و وقتی کامران متوجه این موضوع نمی           

چه اتفاقی افتـاده  .  دانست کامران موضوع را گفت در حالی که از او عصبانی بود ولی کامران حتی دلیـل آن را هم نمی              

اي کـه براي لیال مشکـلـی    دانست مسئله   بود کـه یک مسئله کوچک تبدیل به بحثی بزرگ شده بود؟ کامـران حتی نمی             

ها در زندگی مشترك خود با آن دست بـه   مشکل لیال و کامران چیزي است که بیشتر زوج.  وجود آمده   بزرگ است، به  

سناریوي یکاین. کندمیرا تشدیدکه بطرز غیرقابل کنترلی اختالفاتهستند و آن فقدان یک ارتباط ساده استگریبان

وقتی مشکلی کوچـک  .  آید ها پیش می چنین رویدادهایی همیشه و در همۀ خانواده دهم ساختگی بود، اما به شما قول می   

آیا تا به حال به مشکلـی  . شود مورد توجه قرار نگیرد، بدون اینکه متوجه شوید تبدیل به مشکلی بزرگ، پیش رویتان می          

زندگی   مشکالت  اگرحتیالعملی جدي نشان دهید؟ آن عکسکه شما دربرابرکه آنقدر بزرگ شوداید جزئی اجازه داده 

 مشکالت  بیش از حد بزرگ شده باشند هم هنوز امیدي براي نجات زندگی مشترك وجود دارد، بشرط آنکه براي حل

. تان بیش از پیش آسیب خواهد دیـد    هر چه بیشتر از مشکالت دوري کنید، زندگی زناشویی.  از دیگران کمک بگیرید 

منظور حفظ زندگی، شما به طرحی نیاز دارید که اجازه درك         هاي مشترکی که در نقطه شکست قرار دارند، به          زندگی

طبق آمـارهـا،     .  مشکالت و تمرکز بر بازیابی عشق و تعهد را که سابق بر این جزئی از زندگی مشترك شما بوده، بدهد               

منبع همشهري انالین                                  . سال اول زندگی مشترك پایان میپذیرد7ها در  نیمی از ازدواج
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طنزهاي همسرانه 
یک ! پردازد دالر می2 دالري که نیاز دارد 1یک آقا بابت یک کاالي 

!پردازد دالر می1 دالري که نیاز ندارد 2خانم بابت یک کاالي 

.ها وحشتی ندارمچون دو سال است ازدواج کردم، دیگر از تروریست

ام، اولی مرا ول کرد و رفت،من در ازدواج شانسی نداشته

. و دومی این کار را نکرد

در   و  گرویدند  می  مسیحیت  حقیقت آئین  توسط او به    عدة زیادي    

کردند، منتها براي این که مورد   کلیسا به ایمان خود اعتراف می     

مالمت اطرافیان خود قرار نگیرند از شـهادت دادن در مالء عام           

بشارت دادن برايمؤثريکار طبابت وسیلۀ.نمودندمیخودداري

بلکه همچنین کرد،نمیاکتفااو فقط به معالجۀ جسم بیماران. بود

گناه مریض و ناتوان میکوشید که روحهاي آنها را نیز که در اثر

در منازل شان براي آن ها کتاب مقدس .  شده بودند، عالج کند  

مسافرتهايدر. کردمیدعاپایاندروصحبتایشانباوخواندمی

خود   مسیحی  شد از دین و ایمان  میاي واردکه به خانهوقتی  خود

کـه براي طبابت به      هنگامی.  گفت  بـراي اهل آن خانه سخن می     

حضور رجال مملکت احضـار می شد فرصت را مغتنم شمـرده،    

کـه    هایی  بسیاري از ناراحتی.  داد  شهادت و بشـارت خـود را می     

بشـارت    و  گفتـن   برایـش ایجاد شد، در نتیـجۀ همین دائـماً سخن       

که گفته شد او بـدون در نـظر گرفتن مصائب و      چنان.  دادن بود 

کوشید از لـحـاظ     مشکـالت و اذیـت و آزار، مـوقع طبابـت می       

بـه همین علت بود که یک بار      .  روحانی مریضان را کمک کند    

چرا اینقدر دربارة مسیحیت صحبت :  حاکم همدان به وي گفت 

میکنی و بدینوسیله مردم را بـر علیه خود تحریک مینمائی؟ برو          

اما دکتر سعیدخان درختی نبود . و یگر  در این مورد سخن مگو

سازد و که به این بادها بلرزد او همواره میکوشید خدا را خشنود

اولیه نمیتوانست شاگرداناو مانند. او را اطاعت نماید نه انسان را

چون ایمانش تحقیقـی و      .  آنچه را که دیده و شنیده بود نگوید       

از روي تجربۀ شخصی حاصل شده بود، هرآنچه که مـیـگـفـت      

. مؤثر بود و الجرم بر دل می نشست

دشمنان خود :  اگر کسی توانسته است حکم مسیح را که فرمود

را محبت و براي ایشان دعاي خیر کنید بـه نحو شایسته اي اجرا 

یکی از روزهاي پنجشنبه بعد     .  نماید، همانا سعیدخان بوده است    

از ظهر هنگامی کـه جلسۀ بشارتی در منزلش تشکیل داده بـود،        

مردي با لباس نظامی کـه معلوم بود از دمل پشت گردنش رنـج          

دکتر با کمال ادب و مهربانی از او دعوت .  میبرد وارد اطاق شد 

و گفت .  کرد کـه در خواندن کتابمقدس بـا آنـها شرکت کنـد        

در خاتمۀ جلسه دکتر . پس از پایان جلسه او را مداوا خواهد نود

بعد از چـنـد   .  بـراي آوردن چاقوي جراحـی اش بـه مطب رفت      

آقـایان شمـا  :  لحظه سکوت افسر ارتش خطاب بـه حضار گفت 

دکتر بودم، اینسالهاي پیش من در صدد کشتن. شناسیدمرا نمی

و اینک   من  خویشاوندان  که  گرفتن، سالهاست  جاي انتقام  اما او به  

پس از آن که عمل جزئی جراحی تمام .  خودم را معالجه میکند 

معروفشخصی.نمودتركراآنجاونوشیدچايفنجانیکشد،

مذهبی در همـدان  نیـز یـک       

نمونه  دیگر  بود که  موجـب         

دردسر و ناراحتی دکتر سعید     

و دارو   وسلیۀ افراد  به.  خان شد 

که سعیدخـان در       بود  دستۀ او 

  بسیار  معـذب و    1283سال    

تـهـران     بـه   و     شد     سرگردان  

 1290  سال  در  وقتیکه. گریخت

براي مدتـی اسـتـراحـت بـه           

مبتال شده   معده  که به زخم  همدان مراجعت نمود، شخص مذکور   

دکتر سعـیـدخـان    .  بود به او پناهنده شد که دردش را درمان کند 

بدون در نظر گرفتن آن همه ناراحتی هائی که از وي دیده بـود،      

.. دشمنان خود را محبت کنید: بنابه دستور موالي خود که فرمود

این .  نمود  آکنده از محبت او را معالجه  کمال خوشروئی با قلبی   با

از آن پس . عمل موجب یک دوستی صمیمانه بین آن دو گردید

هر سال کـه دکتر براي گذراندن تعطیالت بـه همدان می رفت،            

از افراد یکییاواوهر موقع که. رفتندمکرراً به دیدن همدیگر می

خانواده اش مریـض میشد، دکتر سعید خان مجاناً وي را معالجـه     

کرد و از یک نفر   که سعیدخان را عوض  قدرت خدا بود.  مینمود

عـلـت     بـه .  کُرد متعصب، یکی مسیحی فروتن و فداکار سـاخـت       

کـه    بـود   همین تحوالت زندگی و خدمات مؤثر به هموطـنـانـش          

اگر میسیون : شهادت دادآقاي مارتایمر دوراند در بارة وي چنین

آمریکائی در تمام سالهاي خدمتش کسی را جز دکتر سعیدخان          

.بسوي خدا هدایت نمیکرد، باز هم عبث زحمت نکشیده بود

سالهاي آخر
 سعیدخان طبق معمول بـراي استراحت و مـدتـی        1316  تابستان  

. کناره گیري از فعالیتهاي خسته کننده در تهران به همدان رفت

با خانواده اش زیر سایۀ درختان بید در حیاط منزل ییالقی، دور             

روي زانوي دکتر نوة . سماور نشسته، مشغول نوشیدن چاي بودند

را سرگرم ساخته وياشکوچولویش نشسته و با حرفهاي بچگانه

ناگهان حرف خود را قطع کرده، در حالی که با انـگـشـت         .  بود

:خود به دو نفر به طرف آنها نزدیک میشدند اشاره نمود و گفت

دکتر حتی در آن گوشه دور افتاده از دست ! بابا بزرگ نگاه کن

دوستـان غالـباً بدون اطـالع قبـلی بـه       .  بیمـاران آسایـش نـداشت  

آن دو نفـر نزدیک تر شدند و معلوم شد یکی . دیدنش می رفتند

تـازه  .  لباس افسر شهربانی و دیـگري لباس شخصی بر تن داشت         

گرمی پذیرفته شدند و پس از نوشیدن یکی دو استکان   واردها به 

دئیس شهربانی به شما سالم رسانـد و    :  چاي، افسر مذکور گفت  

او .  از این که می خواهد به شما زحمت بدهد عذر خواسته است        

یک مریض دارد که حالش خیلی وخیم است و ما را فرستاده تا             

دکتر با عجله حـاضـر   .  با ماشینش جنابعالی را به بالین بیمار ببریم  

شد و کیف خود را برداشته بـدون تأخیر همراه آن دو نفر به راه            

وقتی که در ماشین افسر مذکور بـه کنار او نشست متوجـه            .  افتاد

. شد که توقیف شده است

ساکنان باغ که به در ورودي نگاه کردند اثري از ماشین ندیدند،   

اما یکی از برادر زاده هاي سعیدخان که به باغ برمیگشت، او را              

در این اثنا دکتر سعید     .  در ماشین دیده و پی به موضوع برده بود        

آورد تا علت توقیف و دستگیري خود   خان به مغز خود فشار می  

از چند پسمذکورافسر. نمیرسیدخاطرشرا بفهمد ولی چیزي به 

لحظه سکوت دست روي زانوي سعیدخان گذاشته و به آرامـی           

.فقط باید به چند سؤال پاسخ بدهید. چیز مهمی نیست: گفت

آیا میدانید چرا مرا توقیف نموده اند؟

تا آنجا که من اطالع دارم .  البته، همانطوري که گفتم مهم نیست 

در آن مـوقع بـراي  .  مربوط بـه نامه اي است کـه اخیراً نوشته اید        

همه چیز برقراري و حفظ امنیت و شناخت متمردان و گردنکشان

اي مبنی نامهسعیدخانروز قبل از آن دکترشش. کنترل بودتحت

بر اظهار همدردي به دختر یکی از سران قبـایل کردستان که در            

بعضی .  همان موقع در سن هشتاد سالگی  در گذشته بود، نوشت          

از قبایل عشایر بناي نافرمانی را نهاده بودند، حکومت وقت براي   

آنکه بتواند آنها را به اطاعت خود درآورد، رؤسا و سران برخی            

.از ایشان را دستگیر و بعنوان گروگان زندانی میکرد
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پزشک خانواده          :  قسمت یازدهم    
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محبوبطبیب

خدایی هست به یاد ما
روزاي تاریک این بوستان غم اخرش تاریکی محض عذابه 

هاي غریب آدمايتوي جاي جاي دل زمین ما گوشت تن

سیاهی بود پایانش نوري نبود زندگی بود پایانش عشقی نبود

آدمی دور شوده بود از پدرش توي دنیا

هاي مرگ خوابیده بود زیر سایه

زندگی زندون مرگ بود ابدي نشود

هاي اون باغ پاك شدن توي خیالش برایش رنگ میوه

دید که چه کردن چی شدن خدا رو بردن زیادخدا می

از سره فیض عظیمش محبت عشق وزینش توي بستر زمین عشقی نهاد 

تو وجودش همه اینها رو داد عیسی رو داد

 برامون که شود نوره حقیقت که شود اعصاي ایمان

کنندکنند آدما چه سخت عذابش میدونست که بر صلیبش میمی

خواست که بمیره واسه ما آدما ولی می

تا بفهمیم که کسی هست اون باال به یاد ما

کرد تو میدونی که چه کردبره قربانی شو هدیه می

خون اون بره پاك ریخته شد 

براي ما آدمی زهر گناه شسته شد مثل خدا

سپري شد براي ایمان ما به حقیقت سوغ میداد پاهاي ما 

دیگه تاریکی نشد شاه زمین آدمی در بند شیطان رجیم

دیگه شالق نبود به دست شاهش 

جون اون مرده نبود با یک گناهش

عاشقی بود بجاي نفرت کینه توي

 تاریکی شب اون بود چراغش

از سما میداد پیامش گم نشی فرزند آدم 

عیسی آمد که بشه برات فدایت 

آخرش شد که نشی رسواي عالم

تو بخوان که او خدا هست اون میاد میده 

بینی داده جوابتجوابت عاشقی کرده برایت می

بوي مطبوع کالمش محبت شیرین جانش 

داوري نکرد برایم عاشقی کرده برایم

2010-10-13علی یزدیان 
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کنم گناهکار  خداوندا، من اعتراف می

ایمان دارم کـه عیساي مسیح . هستم

بخاطرگناهان من بر روي صلیب، جان

خود را فدا نمود و بوسیلۀ رستاخیز از 

مردگان و غلبه بر مرگ، مرا در حضور 

من اکنون او را بعنوان . تو عادل ساخت

.پذیرمدهنده در قلب خود مینجات

آمین                                                        

ماهنامۀ تبدیل با پخش در بسیاري

از مناطق فارسی زبان در آمریکا 

کار با درخواست اشتراك و آگهی
و خدمات خود، ما را در حفظ

. ماهنامۀ تبدیل یاري نمایید
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نمایند ولی وقتی مادر با محیط کار   غالباً نوجوانان شکایت دارند که مادرانشان آنها را درك نمی

گفت که وقتی فرزندانپس میتوان.  در خارج آشنا باشد در نظر فرزندان احترام بیشتري خواهد داشت

هر دو روش. داشتچندان لزومی نخواهدسن مدرسه رفتن میرسند دیگر حضور همبستگی مادر در خانه به

وظیفۀ زن بعنوان مادر فعال. بعد از چند سال فرزندان خانه را ترك می نمایند. داراي معایب و محاسنی است

در . در این موقع زن به وضعی قدم میگذارد که داشتن کار مناسب براي او اهمیت حیاتی دارد.  به پایان میرسد

وي وفاداکار بود ولی وقتی فرزند کوچشان خانه را . مورد خانم مریم پیراسته از این نظر ناراحتی ایجاد  شده بود

.شوهرش سخت مشغول کار بود و وقت اضافی نداشت. ترك نمود احساس تنهایی عجیبی به این مادر دست داد

امکانعمر در سالهاي اخیر اینافزایش حد متوسط طول. فایدگی میکردزندگی براي مریم پوچ گردید و احساس بی

آنـها الاقل مدت بیست سال دیگر.  را به بسیاري از زنان داده است که بعد از این آخرین فرزندشان خانه را ترك کرد

کاردان این بیست سال را فقطکه یک خانم فعال ونظر نمیرسدچندان مناسب به. کردن داشته باشندقدرت و انرژي کار

کسب نماید و درعین حالکار مناسبی بیابد و در اجتماع منزلتیبهتر است. صرف خانه داري براي خود و شوهرش نماید

براي شوهرش و خودش بازنشستگی زودترراحت و مسافرت و حتیزندگیکافی بدست آورد تا امکان بیشتري براي پول

خانه یا براي فعالیتهاي ظاهراً خیریه تلف نماید و بی  که زن وقت خود را دراین روش خیلی بهتر از آن است. فراهم گردد

هر زن متجددي باید بسیار خوشحال.                                             جهت در امور خانـوادگی فرزندان خـود مداخله کند

امکان اشتغال به کار براي زنان.                                                 باشد که در عصر جدید از استقالل مالی برخوردار است

زن دیگر مجبور نیست که بر اثر احتیاج مالی برخالف میل .                                                  داراي محاسن فراوانی است

اگر زن.                                                   خود شوهري اختیار نماید یا به علل مالی با شوهر نامناسبی اجباراً زندگی کند

                                                متوجه شود که شوهرنامناسبی دارد یا مجبور به طالق شود یا شوهرش او را ترك نماید، 

در این عصر.                                                میتواند با استفاده از درآمد خود زندگی خود و فرزندانش را اداره نماید

                                                کار کردن زنان در خارج از خانه رایج شده ولی این به آن معنی نیست که تمام زنها

که زنها باید تمام عمر و به طور تمام وقت مشغول کار                                                       مجبورند کار کنند یا این

کار کردن زن گاهی ممکن است باعث استحام وضع.                                                           خارج از خانه باشند

                                                           خانواده باشد ولی گاهی هم ممکن است باعث زیان زوجین یـا یکی از

در این عصر جدید وظیفۀ هر زن فهمیده این است که راه .                                                            آنها گردد

که براي او به وجود آمده                                                             صحیح را تشخیص دهد و از هر فرصتی

سوسن.                                                            براي استحام خانواده استفاده کند نـه براي تضعیف آن

:                                                            در حالی کـه از صدایش ناراحتی مشهود بـود چنین گفت

مدت دو. کردمهفته قبل منزل شوهرم را ترك                                                             من چند

مادر شوهرم .                                                              سال با والدین بهزاد زندگی کـردم

او در تمام . گذاشت                                                                 هیچگاه مرا تنها نمی

....                                                                  کارهاي من دخالت میکرد

....  ادامه در شمارة بعد                                                                                                                                

کشور که پایتختبه مقام اسقفی مداین»پاپا«میالدي شخصی بنام280در سال

این شخص به فکر افتاد که مسیحیان پراکنده ایـران         . ایران بود منصوب گردید   

را جمع کـرده مرکزي بـراي آنها در مداین تشکیل دهـد و از خودپسندي که          

دانست و چون دیگران زیر بار او       داشت خویشتن را الیق ریاست بر آن ها می        

نرفتند باسقفانی که تبعه دولت روم بودند پناهنده شد و به کمک ایشان مقامی            

کلیساي ایران   کل  و رئیس)  جاثلیق(خواست بدست آورد و خویشتن را که می 

اینگونه مقام طلبی بدبختانه کم و بیش در تاریخ کلیساي مشرق زمـیـن             .  نامید

هـمـیـن      ادامه داشته و یکی از علت هاي انحطاط مسیحیت در ایران بطور یقین    

. ها بوده استرقابت و جاه طلبی

:مسیحی شدن قسطنطین و تأثیرآن در حال مسیحیان ایران
 میالدي در روم اتفاقی افتاد که به تنهایی چندان قابل اهمیت نبود 312در سال 

شدن قسطنطین   مسیحی  واقعه  آن  ونموددرحال مسیحیان ایرانیتأثیر بزرگی  ولی

تـا این زمان شاهنشاهان ساسانی مسیحیان را مـانند یکی از           .  امپراطور روم بود  

کـه    حال     زیستند  ولی   می  دانستند که  بطور  عادي  در کشور آنـها      فرقی  می  

توانستند نمیبودشدهمسیحیدشمن ایشان یعنی امپراطوري روم رسماًبزرگترین

. دانستند تحمل کنـنـد    وجود کسانی که خود را با دشمنان ایشان همـکیش می         

دانستند و به   بخصوص این که عیسویان ایرانی خود را در میهن خود بیگانه می      

کردند آنها هم بـه        خوردند و آرزو می     آزادي همکیشان رومی خود غبطه می     

هر وجهی شده است آزاد شـوند و از ایـن جـهت از جنگ بـا روم خود داري          

باید . می کردند و حتی گاهی شکست ایران را از رومیان پیش بینی می کردند 

دانست که مفهوم میهن دوستی امروزه با آنکه در آن روزگاران به آن معتـقـد         

در قدیم بیشتر به مذهب نظر داشتند و حتی لفظ ملت را هـم    .  بودند فرق دارد 

معنی این کلمه از مشروطیت تا به حال در . به معنی فرقه مذهبی بکار می بردند

باشند اطالق   خواهند  می  که  کرده و به اهالی یک کشور از هر دینیفارسی فرق 

اصوال باید دانست که وطن پرستی و دفاع از آب و خاك به شکلی      . می گردد 

بـه    نـظـر    کـه امروز وجود دارد چیزي است تـازه واال حتی در اروپـا هـم بیشتر   

بنابراین نباید .  مذهب داشتند و اختالفات و اتحادیه ها اغلب مذهبی بوده است     

مسیحیان ایرانی دوره ساسانی را یکباره خائن شمرد بخصوص اینکه با وجـود              

آزارهاي بی اندازه سخت که بوسیله هم میهنانشان به ایشان می رسید هیچگـاه       

.شورشی نکرده و علم طغیان برنیفراشتند با این که عده ایشان زیاد بود

:جفاي شدید در زمان شاپور دوم
 سال ادامه داشت بـیـن   25بعد از آنکه قسطنطین وفات کرد جنگ ممتدي که          

ایـن    ایران و روم شروع شد و باالخره به پیروزي شاهپور دوم انجامید و نتیجـه              

شد کـه تسلط ایران بر قسمت غرب یعنی بین النهرین و به ویژه نصیین زیادتـر      

مسیحیان » جاثلیق«شاپور به کهچیزي از ابتدا این جنگ نگذشته بود. گردید

 فرمان داد کـه باید مالیات دو برابر از عیسـویـان   کـه در این وقت شمعون بـود  

گرفته شود و چون جاثلیق قبول نکرد پادشاه فوق العاده عصبانی شد و شمعون 

از ایـن پس دوره جـفاي هولناکی براي       .  را توقیف و کلیساهـا را خـراب کرد      

افـتـاد ادامـه         سال بعـد اتفاق42کـه   مسیحیان شروع شد کـه تـا مرگ شاهپور     

. کشتنددر طول این مدت مسیحیان را به انواع مختلف شکنجه داده می. داشت

در اول به ایشان می گفتند ایمان خود را انکار کنید و اگر این کـار را عـمـل             

کردند یـا سنگسار         کردند رهـایی می افتند ولی اگـر از انـکار سرپیچی می           می

 16000اسامی .  گشتند  شدند و یا پاره پاره می  شدند و یا با شمشیر کشته می  می

شاهپور دوم چون سابقه دوستی . نفر که به قتل رسیده اند در تواریخ ثبت است         

با شمعون جاثلیق داشت فرصت هاي زیادي به او داد تا ایمان خود را انـکـار        

 کشیش را جلو روي او کشتند و باالخره چـون    100 اسقف و    5کند؛ از جمله    

.  راضی نشد دست از ایمان خود بردارد او را هم به قتل رسانیدند

ادامه در شمارة بعد

2010 برابر با اکتبر 1389مهر     60شمارة سال پنجم      8
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یک روز فراموش نشدنی
ــی         روز  جــهــان

حیوانات همه ساله   

 اکتبر برگزار  4در  

ــی ــود  م ــن .    ش ای

ــان در       ــریــ جــ

فلورانس، ایتـالـیـا     

، در    1931در سال 

کنفرانس زیسـت    

شــنــاســی شــروع     

در این روز،    .  شد

زندگی  حیوانات،   

هـا    از تمام گـونـه     

ــداشـــت         بـــزرگـ

در مکانهایی در سراسر جهـان    اي  ویژهشود، و رویدادهاي   می

.شودبرگزار می

حیوانات   جهانی   روز   دلیل به عنوان   در اصل به  این    اکتبر     4

اسیزي، مرد طبیعت که روز بزرگداشت فرانسیسبرگزیده شد

کلیساهـاي     .دوست و حامی  حیوانات و  محیط  زیست  است 

با   را   اکتبر 4  جهان روز یکشنبه نزدیک  به      بسیاري در سراسر    

.کنندکردن براي حیوانات اداي احترام میدعا

نـاگـاه     کـه   رود  مـی    واعظی نیمه شب، خر خود نشسته و به سوي خـانـه           

سر راه   مست  و  گردند، سرخوش  جمعی اوباش که از تفرج صحرا بازمی     

او       دسـت   بـه   ریـخـتـه     گیرند، بازمانده شراب خود را در جـامـی          بر او می  

گذارند که اگر ننوشی همـیـن         دهند و خنجري برهنه بر گلویش می        می

!جا پایان راه است

، »!واي بر شما بی دینان«آورد که اما واعظ اگرچه به ظاهر فغان برمی

گنجید که باري به لطف شیطان مائده         در باطن از شادي در پوست نمی      

از آسمان رسیده فرصتی بی همتا به چنگ آمده است تا بی وحشت از           

آگاه شود بی آنکه   دوزخ جامی باده سر کشد و از لذت مستی به تجربه 

شود   میپس او همه نخواهم و انکار. گردن گیردبار گناه باده خواري به

به اتمام حجت میکشد و جاهالن همه پافشاري و اصرار، تا سرانجام کار

آنگاه .  بود  گردن خود او خواهد  کند خونش به  که اگر بیش از این تعلل 

با تظاهر به تنفر و ناگزیري، پیف و پوف کنان پیاله را به دهان می برد،             

حفره   در     حشره  اما همان دم،  خر واعـظ که  از جوش و خروش مشتی          

گوش خویش به جان آمده است ناگهان بی قرارانه حرکتی سخت بـه              

دهد چنان که واعظ فرصت بـه خود آمدن          سر گوش و گردن خود می     

پیاله از کفش به زیر میافتد و نصیبه گران بهاي گناه بی کیفـر          .  یابد  نمی

.با آخرین قطره باده نصیب خاك میشود

را   گـوشـی    زن.   غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد         

آن طرف خط پرستار دخترش با ناراحتی خبر تب و لـرز        .  برداشت

زن تلفن را قطع کرد و با عجله      .  شدید دختر کوچکش را به او داد      

تـریـن     به سمت پارکینگ دوید، ماشین را روشن کرد و به نزدیک          

آنجـا    وقتی از .  کوچکش را بگیرد    دختر  داروخانه رفت تا داروهاي   

ماشین   داخل  را  کلیدداشتهاي کهعجلهخاطرشد بهمتوجهآمد،  بیرون

. تماس گرفت  خانه  با  زن پریشان با تلفن همراهش.  جا گذاشته است 

جریان او. شودمیبدترکه حال دخترش هر لحظهپرستار به او گفت

سعی کند کهپرستار به او گفت. کلید اتومبیل را براي پرستار گفت

باز راسرشسریع سنجاقزن . با سنجاق سر در اتومبیل را باز کند

بـلـد    کـه   ولی مـن   :  کرد، نگاهی به در انداخت و بـا ناراحتی گفت        

تاریک میشد و بـاران شـدت        هوا داشت .  کنم  نیستم از این استفاده   

خدایا کـمـکـم    : ا امیدي زانـو زد و گفتـزن بـا وجود ن. بود  گرفته

!کن

زن.  آمـد   سـویـش    کهنه به   مردي ژولیده با لباسهاي    در همین لحظه  

خـداي  :  گـفـت    مرد ترسید و بـا خـودش         یک لحظه با دیدن قیافه    

زبان زن از تـرس  !  کمک خواستم آنوقت این مرد     من از تو    بزرگ،

پـیـش     خانم، مشکـلـی   :  گفت  بود، مرد به او نزدیک شد و        بند آمده 

بله، دخترم خیلی مریض است و من  باید هر :  آمده؟ زن جواب داد 

و   ام  کلید را داخل ماشین جا گذاشته    چه سریع تر به خانه برسم ولی      

سر همراه سنجاقکه آیامرد از او پرسید. باز کنمتوانم درش رانمی

چند    عرض  در   دارد؟ و زن فوراً  سنجاق  سرش را به  او  داد و مرد       

بلـنـد     زن بار دیگر زانـو زد و بـا صداي!  ثانیه در اتومبیل را باز کرد 

!خدایا متشکرم: گفت

شریفـی     مرد   شما   آقا  متشکرم،:    سپس  رو  به  مرد  کرد  و گفت 

نه خانم، من مرد شـریـفـی    :  مرد سرش را برگرداند و گفت     !  هستید

آزاد   زنـدان   از  امـروز   همـیـن    و  بودم   اتومبیل  دزد  من یک.  نیستم

دزد  یـک   هم  زن دزدي فرستاده بود، آن  کمک به  خدا براي     !ام  شده

کـه     او خواسـت    زن آدرس شرکتش را بـه مـرد داد و از       !  اي  حرفه

مـرد    وقـتـی    روز  آن  فـرداي .  بـرود   فرداي آن روز حتماً به دیـدنـش      

کـه    کـرد   نمـی   هـم  را  ژولیده وارد دفتر رئیس شرکت شد، فـکرش      

عنوان رانندة مخصوص در آن شرکت بزرگ اسـتـخـدام             به  روزي

...شود

پـاسـخ       نظر سنجی و تحقیـقات جدیـد سئواالت بی      

مفهوم حـیـات   “ جهان در یک دهـه اخیر را  از  قبیل      

که ”  سرنوشت یک گانگستر تلویزیونی“   و”  چیست؟

تا کنون پاسخی دقیق براي آنها ارائه نشده را تعیـیـن           

اي که توسط پیچیده از دیگر موضوعات.کرده است 

به عنوان بی Ask Jeevesپایگاه مطالعاتی و نظر سنجی 

راز   انتخاب  شده  میرایـی،       ترین سئوالهاي دنیا      پاسخ

 بـور خوشبختی و حـتی بهتر بـودن زندگی افـراد مو         

بررسیـهـاي       جستجو  اکنون نتیجه  این موتور   .اند  بوده

دهه اخیر و از  طریق طرح میلیـاردهـا       طی  خود را که  

جواب بیقالب سئواالت  در   کردهگردآوري سئوال 

.برتر منتشر کرده است

بوده و   شمار این وبسایت بسیارگسترده    سئوالهاي بی 

گرفته تــا    ” عشق چیست“اي  مانند از سئوالی کلیشه 

را در   “  مشهورترین انسـان روي کـره زمین کیست     “ 

 16  این وبسایت ماهانـه بـه    .  خود گنجانده بوده است   

دهد اما درعین حال  اعتراف        میلیارد سئوال پاسخ می   

داناترین نیروهایش   و  ترین  متخصص   کند که حتی  می

 ایـن    .در برابر پاسخ برخی از سئواالت ناتوان هستند       

با عضویت کاربرانکهآورده استپایگاه انجمنی را نیز بوجود

پاسخ   که  سئواالتی  ویژه  سئواالت یکدیگر به  توانند بهدرآن می 

برترین سئوال   .دهند  پاسخ  نشده است،  آشکاري براي آنها یافته  

مفهوم  حیـات  “پاسخ  جهان  از  دید  این  وبسایت  سئوال   بی

با این حال تمامی سئواالتی که به نظر بی.  بوده است ”  چیست

     .آیندآیند چندان نیز متفکرانه و عقالنی به نظر نمیپاسخ می

  بر اساس گزارش تلگراف، براي مثال میلیونها نفر در جهـان           

گنگستـر  ”  تونی سوپرانو “ خواهند از سرنوشت      هستند کته می  

نـمـایـش      از  مشهور یکی از سریالهاي تلویزیونی مشهور پـس    

.قسمت پایانی نامشخص و نیمه تمام این برنامه آگاه شوند

:پاسخ برتر دهۀ گذشتهسوال بی9
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و اضطراب در هواپیماکشیشکشیش
پـایـان     کنفرانسی تازه به  .   کشیش سوار هواپیما شد   

دیگري  رفت  تا  در کنفرانس رسیده  بود  و  او  می

رفت تا خلق خدا را هدایت کند و        شرکت کند؛ می  

امـیـدوار     الـهـی    رحمتبـه و سوي  خدا  بخـواند به  

گـذشـت،     اندکی. قرارگرفتدر جاي خویش. سازد

نـظـر     ابري آسمان را پوشانده بود، اما زیاد جدي بـه         

بـه    سفرشـان   که   مسافران  شادمان  بودند .  رسیدنمی

!زودي شروع خواهد شد

اندکی  بعد،  مسافران .   هواپیما  از  زمین  برخاست

پـاسـی    . کمربندها  را  گشودند  تا   کمی   بیاسایند      

دریـاي    همه  به گفتگو مشغول؛ کشیش در      . گذشت

ناگاه، چراغ باالي سرش روشن .ها باید گفت و چگونه بر مردم تأثیر باید گذاشتکه در جمع بعد چهور اندیشه غوطه

ظریفی   صدايبعد،اندکی. کمربندها را بستند؛ اما زیاد موضوع را جدي نگرفتندهمه با اکراه“!کمربندها را ببندید”: شد

اما   موجی از نگرانی به دلها راه یافت،“  . از نوشابه دادن فعالً معذوریم؛ طوفان در پیش است” از بلندگو به گوش رسید،  

کـمـی     هـم   بـاز .  کوشیدند خود را آرام نشان دهند ها اثري ظاهر نشد، گویی همـه می همانجا جا خوش کرد و در چهره 

نگرانی، . داردو شدتشود؛ طوفان در راه است با پوزش فعالً غذا داده نمی”گذشت و صداي ظریف دیگربار بلند شد،

آثارش اندك اندك نمایان ویافتراهها که بادي سهمگین به آن یورش برده باشد، از درون دلها به چهرهچون دریایی

و صداي موتورهاي هواپیما را در غرش خود محو و نابود طوفان شروع شد؛ صاعقه درخشید، نعره رعد برخاست! شد

بـود؛    افکنـده   ساخت؛ کشیش نیک نگریست؛ بعضی دستها به دعا برداشته شد؛ اما سکوتی مرگبار بر تمام هواپیما سایه           

بـه    اکنون پنبه بر روي دریایی خروشان باال رفت و دیگربار فرود افتاد، گویی هم طولی نکشید که هواپیما همانند چوب     

همـه    آن  از  کشیش نیز نگران شد؛ اضطراب به جانش چنگ انداخت؛.  گرددکند و از هم متالشی می  زمین برخورد می  

ترکیده بود؛ پنداري گفتن به مردم در ذهن اندوخته بود، هیچ باقی نماند؛ گویی حبابی بود که به نوك خاركکه براي

. سودي نداشت  کرد اضطراب را از خود برهاند؛ اما  سعی.  کشیش هم به آنچه که میخواست بگوید ایمانی نداشت          خود

گاهی   ! خواهندبرد؟  دربـهسالمتجان بهکه آیا از این سفرمقصد و از خویش پرسانو نگران رسیدن بههمه آشفته بودند 

دخـتـرکـی      به  نگاهش  ناگاه.  اي دست به دامن خدا نشده باشدبه دیگران انداخت؛ نبود کسی که نگران نباشد و به گونه 

ابداً .  خواند؛ یک پایش را جمع کرده، زیر خود قرار داده بود    صدا نشسته بود و کتابش را می      افتاد خردسال؛ آرام و بی    

و دیگر   گشودمیبست، و سپسچشمانش را میگاهی. بودخاطر نشسته اضطراب در دنیاي او راه نداشت؛ آرام و آسوده

از راسفرخواهد خستگیپاهایش را دراز کرد، اندکی خود را کش و قوس داد، گویی می.دادبار به خواندن ادامه می

ضـربـات     زیــر   هواپیـمـا .  اش را در خود فرو برده بود    تن براند؛ دیگربار به خواندن کتاب پرداخت؛ آرامشی زیبا چهره         

را   خواست مسافرانکوفت، یا میهاي گره کردهء خود را به بدنه هواپیما میکرد، گویی طوفان مشتطوفان مبارزه می 

بـار    دیـگـر    و  کـردهواپیما را چون توپی به باال پرتاب می.  بترساند   که مشتاق زمین سفت و محکمی در زیر پاي بودند،         

خورد می  تکان  آرام  ودرگهواره نشستهاما این همه در آن دخترك خردسال هیچ تأثیري نداشت، گویی.آوردفرود می 

از   هـیـچـیـک      که  توانست باور کند؛ در جاییکشیش ابداً نمی.  دادمانند به خواندن کتابش ادامه میو در آن آرامش بی 

حـفـظ     توانست چنین ساکـن و خاموش بـماند و آرامش خویـش بزرگساالن از امواج ترس در امان نبود، او چگونه می  

طـوفـان     از  مسافران، گویی با فرار از هواپیما.  باالخره هواپیما از چنگ طوفان رها شد، به مقصد رسید، فرود آمد          . کند

آرامش   خواست راز ایناو می.گریزند، شتابان هواپیما را ترك کردند، اما کشیش همچنان بر جاي خویش نشستمی

روي   توپیکشیش به او نزدیک شد و از طوفان سخن گفت و هواپیما که چون. همه رفتند؛ او ماند و دخترك. را بداند 

کـه    آنگـاه   نبود  سپس از آرامش او پرسید و سببش؛ سؤال کرد که چرا هراس را در دلش راهی  .  کرد  امواج حرکت می  

برد؛ اطمـیـنـان    چون پـدرم خلبان بود؛ او داشت مرا بـه خانه می:  دخترك به سادگی جواب داد      !  ؟” همه هراسان بودند  

پـدرم    بـودیـم؛    داشتم که هیچ نخواهد شد و او مرا در میان این طوفان به سالمت به مقصد خواهد رساند؛ ما عازم خانـه                 

ایـمـان     آن  بـه   گویی آب سردي بود بر بدن کشیش؛ سخن از اطمینان گفتن و خـود “  مراقب بود؛ او خلبان ماهري است    

..!داشتن؛ این است راز آرامش و فراغت از اضطراب

انواع   طوفانهاي ذهنی، مالی، خانگی، و بسیاري  . طلبدکند و به مبارزه می  خیلی از اوقات انواع طوفانها ما را احاطه می   

آن   سـازد، مـی   ارادي  سازد و هواپیماي حیات مـا را دستخوش حرکات غیردیگر که آسمان زندگی ما را تیره و تار می      

ایـنـگـونـه       همه  . توانیم کوچکترین تغییري در جهت حرکت طوفانها بدهیماي از خود نداریم و نمیچنان که هیچ اراده   

بودن   ایم؛ بیایید صادق باشیم و صادقانه اعتراف کنیم که در این مواقع روي زمین سفت و محکماوقات را تجربه کرده  

بخاطر   اما،.  سوي پرتاب شویمتر از آن است که روي هوا، در پهنه آسمان تیره و تار، به این سوي و آنبه مراتب آسان 

آن   خویش  هاي آزموده و ماهر و خلبانی هواپیما را به عهده دارد و با دست    داشته باشیم، که پدر ما که در آسمان است        

هواپیـمـاي     و  دانداو مـا را بـه منزل خـواهد رساند؛ او مقصد مـا را نیک می.  کندکران زندگی هدایت می   را در پهنه بی   

... زندگی ما را از طوفانها خواهد رهانید و

خداست؟عیسیعیسیآیا 
 30:10بـه طور مثال اگـر به یوحنا. ادعا کرد خداست  عیساي مسیح. ” من خدا هستم “ 

در   شاید”  . من و پدر یک هستیم“ :  بینیم که ادعا نمود     مراجه کنیم، عیسی مسیح را می     

یـهـودیـان      العمـل   کند، ولی عکساولین نگاه به نظر نرسد که او اشاره به الوهیتش می 

در   یهودیـان .  کند آنها منظور او را به خوبی درك کردند  نسبت به سخنان او ثابت می   

تو انسان زیراکفرکنیم بلکه به سبببسبب عمل نیک تو را سنگسار نمی: گفتندجواب

عـیـسـی      کـه   یهودیان به خوبی فهمیدند.  33:10خوانی، یوحنا   هستی و خود را خدا می     

آنـان    بـرداشـت    دهند که عیسی مسیح نه بـا   آیات بعدي نشان می.  داند  خود را خدا می   

کند اینها همه اشاره به این واقعیت می. کرد و نه سعی کرد آن را اصالح کندمخالفت

در یوحنا   ادعا  این. 30:10یوحنا” .من و پدر یک هستیم“. کردکه عیسی ادعاي خدائی 

آن   از  پیـش   که  گویم  آمین آمین بشما می:  عیسی بدیشان گفت:  شود نیز دیده می58:8

کردند، یوحنا و یهودیان مجدداً قصد سنگسارکردن او. که ابراهیم پیدا شود من هستم

تنها دلیل یهودیان براي سنگسار کردن عیسی این بود که آنان او را بـخـاطـر          .  59:8

یوحنا   در  و”  ... بود  خداوکلمه...“:گوید می1:1شمردند، یوحنا کافر میادعاي الوهیت 

این آیات بوضوح تعلیم میدهندکه عیسـی  ”  ... و کلمه جسم گردید“ :  خوانیم   می14:1

گله را که   پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن: گوید به ما می28:20اعمال. خداست

را   آن  که  کنید  روح القدس شما را بر آن اُسقُف مقرّر فرمود تا کلیساي خدا را رعایت            

. عیسی مسیح  است؟  خریده  خودچه کسی کلیسا را به خون. به خون خود خریده است 

عـیـسـی      پـس ”  . آن را بـه خون خـود خریده است...  خدا“ گوید    می28:20ولی اعمال 

خداونـد     اي...  “ :  کرد  توما، یکی از شاگردان مسیح، این چنین اعتراف.  خداست   همان

و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی نکرد کالم او . 28:20یوحنا” من، و اي خداي من

دهـنـدة     کند تا منتظر آمدن خدا و نـجـات     ما را تشویق می13:2تیطس. را اصالح کند 

 8:1خداي پدر در عبرانیـان )  را نیز مالحظه کنید1:1دوم پطرس(. خود عیسی مسیح باشیم 

و عصاي ابداآلبادتاتوتختاما در حق پسر، اي خدا: مسیح چنین میگویددربارة عیسی

کـه    دهد  می  یوحناي رسول تعلیم  در مکاشفه فرشته به.  ملکوت تو عصاي راستی است    

در اناجیل عیسی مسیح بارها مورد پرستش .  10:19فقط خدا را پرستش کند، مکاشفه   

را   ولی هرگز آنانی)  38:9؛ یوحنا 52:24؛ لوقا 17 ، 9:28؛ 33:14؛ 11:2متی (واقع شد  

مـردم  داداگر عیسی مسیح خدا نبود، اجازه نمی. که او را می پرستیدند سرزنش نکرد 

آنان تعلیم بهگفت،سخنکه با یوحناايبطور یقین او نیز، به مانند فرشته. او را بپرستند

فراوانی است که به الوهیت کتابمقدس شامل آیات و بخشهاي. میداد که او را نپرستند

که اگر او خدا نباشد، مهم تربن دلیل خدا بودن عیسی این است. کنندعیسی اشاره می

همۀ جهان گناهانتواند براي پرداخت جریمۀمرگ او به عنوان یک انسان محض نمی

را   تنها خدا قـادر بـود ایـن چنین جریمۀ سنگینی.  2:2بسنده و کـافی باشد، اول یوحنا    

 21:5توانست گناهان جهان را بر خود گرفته، دوم قرنتیان  تنها خدا می.  پرداخت نماید 

.  بمیرد، و با برخاستنش از مردگان پیروزي خود را بر گناه و مرگ اعالم نماید

2010 برابر با اکتبر 1389مهر     60شمارة سال پنجم      10  

 زن9فتوایی به استناد قرآن دربارة ازدواج با 

اى   آیهایشان فتوایى را با استفاده و استناد به  

هر مردى   آن  براساس  کهکندنقل مىاز قرآن 

آن واحد داشته درهمسر” نه“تواند تعداد مى

طبق گزارشی بـه نقل از شیعه آنالیـن        .  باشد

نویسد، در البالى کتب حدیثى و فقهـى          می

تعجب برانگیز فتواهایىواهل سنت، روایات

زیادي را   هايپرسشکهشوددیده مى  زیادي

فخرالدین « .  کند  در ذهن خواننده ایجاد مى    

» قاسم بن إبراهیم«فتوایى را با استفاده و استناد به آیه اى از قرآن از » زیلعى حنفى
همسر در آن واحد داشته ”  نه“ کند که بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد            نقل مى 

جایز »  مثنى« خداوند ازدواج با دو زن را با عبارت :  وى در این باره مى گوید.  باشد

معناى جمع که بهبا واو عطف» ثالث و رباع«دانسته است، و در ادامه این عبارت را 

است ذکر فرموده است، پس در این صورت مجموع زنانى که براى انسان جایز است 

أبـی    إبـن «   و  » نخـعـى  «: افزاددر ادامه مى» فخرالدین زیلعى حنفى«. شود زن مى9

از این مهمتر سخن کسانى است که حد و .  نیز چنین فتوایى را صادر کرده اند    »  لیلى

ابن « و   ،» ظاهریۀ«   ازبه نقل» شوکانى«مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند  

او در تفسیر ،»نظام الدین أعرج«از فرق زیدیه و » قاسمیه«و » عمرانى«و»صباغ

این گونه استـفـاده  آیهاینازگروهى: گویدمى” فانکحوا ما طاب لکم من النساء“: آیه

و   دارد  ” اطـالق “   آیـه   اند که در تعداد همسر هیچ محدودیتى وجود نـدارد زیـرا              کرده

سـخـنـانـی       در  » حـزم   ابن«   حـال  در همین. خداوند عدد خاصى را بیان نـفرموده است 

.دانند همسر را در آن واحد جایز مى “9“ شیعیان را متهم مى کند که آنان داشتن 

برپایی مراسم مرده پرستی پشت دیوارهاي پایتخت
هاي فرهنگی،    افزایش روز افزون حاشیه نشینی در اطراف تهران و مهاجرت داخلی و خارجی از یک سو و عدم فعالیت                     مشرق،

ها رو به آداب و رسوم        تبلیغی توسط مراکز و نهادهاي فرهنگی از سویی دیگر موجب شده تا برخی مردمان این حاشیه نشینی                 
یکی از این آداب و رسوم جاهلی، مراسم مرده          .  هایی را براي منطقه به وجود آورند         وارداتی و بعضاً جاهلی آورده و آسیب       

 است که     ها حاکی از آن     شنیده.  شود  برگزار می »  گ«پرستی است که هر ساله از نیمه مردادماه تا اول شهریور در روستاي               

سخنران این مراسم نیز فردي است      .  اند  هاي فرهنگی اخذ نموده     برگزارکنندگان این مراسم مجوزي از سوي یکی از سازمان         
در این مراسم از احضار ارواح      .  که گفته می شود در اوایل انقالب از سرپرستان حزب کمونیست بوده است            »  کیان. م «به نام  

تا عبادت و نذر و نیاز هاي عجیب براي مردگان و حتی نظر خواهی از مردگان درباره ازدواج دختران و پسران انجام                                     
. باشد  می»  گ«از اعضاي شوراي روستاي     »  ك.د«کنندگان این مراسم      از مهمترین هدایت کنندگان و حمایت     .  می شود 

.آید اجراي کنسرت موسیقی سنتی از مهمترین عناوین این مراسم به شمار می
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هالوینتاریخچۀ
  در کشور آمریکا  شیطان  پرستی در    

رسیده   ثبت  به  قانونیکه بطوربه این مفهموم. شمار مذاهب رسمی است 

پرستان   شیطانکهامروزه میبینیم. و از پرداخت مالیات هم معاف میباشد 

ۀرشـتـ    در  دانشجو  صدها  جایی که   تا  داراي دانشکده ویژه خود میباشند    

به زندانیان شیطانحتی. ي تحصیل میکنندجادوگروپرستیشیطانعلوم

پرست اجازه میدهند کـه آداب و رسوم خاص مراسم عبـادتی خود را 

مذاهب شیطانی؛ سیاسیتمداران؛   متأسفانه بیشتر پیروان ایـن .  انجام دهند 

ظاهر خادم بهکشیشانیحتیباالي پلیس وهايپزشکان؛ افرادي در رده

شیطانی و بت  هالوین زیربناي  کـه بدانیم جشن  خوب است. خدا هستند 

شـب  .  هاست  کاتولیک  مقدسبا شبآمیختهجشن هالوین. پرستی دارد 

 میالدي آغاز843می و از سالدر ماهکاتولیککلیسايیادبود مقدسین

را به اول ماه  تاریخ  حکومت و مردم رم این     خوشنودي  سپس براي .  شد

و کشورهاي   آلمان  در  سپس)  میوهودرختالههروزجشن(.انددادهتغییر  نوامبر

شـب    سبب  بـدین.  دادند  تغییر  اسکاندیناوي اول نوامبر را بـه آخر اکتبر      

ها با مهاجرت تبدیل شد؛ که انگلیسیهالوین  بهHolly Eveningمقدس 

و یکم اکتبر سی. به آمریکا این رسم را به ارمغان آورده و اشاعه دادند

هاي   گذشته  در.  یعنی روزهالوین سال روز مادر زمین نماد برکت است     

ها گذاشته بعنوان قربانی   بسیار دور پیشینیان؛ انسانهاي زنده را در زنبیل      

بـه    ها را زنـده   این تقدیم در واقع آن   کردند و باتقدیم میمادر زمین  به

. کشتندگور کرده؛ می

  بنابراین رفته رفته این شب مقدس کاتولیک به شب هالوین و یا شب            

روزي بـراي دستیابی بـه      ظهور ارواح شریـر تغییر یـافته است در چنین       

می کردند و باور   خانـواده را قربانی  فرزند   اولین) دام و غله(   برکت فراوان 

در میآیند پروازبهآسمانسوار بر جاروي خود درکه جادوگرانداشتند

در این میان شیطان خود .  و زنان با شیطان کارهاي زشتی انجام میدهند    

هـا با جادوگران به رقص و       نوازد و ارواح شریر بر بلندي تپه        شیپور می 

            هاي  مهـتابی  در  زیر  نور زرد مـاه؛       پردازند  و  در  شب        پایکوبی  می  

هاي با آنها همراهی و همکاري   ها و جن و پري  هاي سیاه؛ خفاش    گربه

کنند و همچنین اعتقاد داشتند کـه ارواح شـریـر هـمـراه ارواح                      می

از آنها پذیرایی از  این  رو  براي . آیندمقدسین در این شب بیرون می

ها گذاشته تقدیم   داخل سینی  در  غذا و نوشیدنی  و  گردو و بادام    سیب و 

هاي فاتحانه بریتانیاي کبیر را تسخیر هنگامیکه رومی. کردندارواح می

کردند جشن شیطان پرستی را به انگلستان و باالخره مهاجرین انگلیسی 

.این جشن را با خود به آمریکا هدیه آورند

امروزه آنچه ظاهراً از این جشن میبینیم شادي براي بچه ها و تعارف و            

که   پس پرده قدرت شیطان استتقسیم شیرینی و شکالت است؛ اما در

پرستان در چنین شود و همچنین گاهی دیده شده که شیطانتقویت می

چنانچه .شبی خوردنیها و شکالتهاي مسموم درمیان مردم توزیع میکنند

بـه اخبار حوادث تلویزیون در شب هالوین توجه کنید حوادثی نظیـر؛            

آتش سوزي؛ ضرب و شتم و حتی مرگ و میر بیشتر از هر وقت دیگر 

.شوند  خبر از حقیقت قربانی می  در این شب انسان بی. به چشم میخورد

 شیطان را فریب داد تا با او کاري نـداشـتـه     جکمیگویند مردي به نام     

 در گذشت چون اجازه رفتن به بهشت یا جهنم به او   جکوقتی .  باشد

داده نشد او خود را در تاریکی با نهادن زغال روشنی درون یک شلغم 

که مردم از کدو به جـاي      امروزه مرسوم است  .  توخالی جستجو میکرد  

که اسکلت؛ ماسـک    یابیم   با کمی تأمل در می  .  شلغم استفاده می کنند   

دراکوال؛ زخمهاي مصنوعی روي صورت؛ تیوپهاي خون مصنـوعـی؛          

هاي گربه و سگ و خفاش؛ جارو؛ کدوي نورانی؛ بادام؛ سیب           ماسک

تفریح   براي  معمولی  جشنیکها تزیین شده توأم با نور زرد فقطخانه  و

هنگامیکه مسیحیت رواج یافت؛ دشمنـان  .  و داشتن وقتی خوش نیستند 

. ستودند  کلیسا با تحقیر و آزار مسیحیان در شب هالوین؛ شیطان را می           

هاي و منبر هم دربرابرخانهجمجمه و مذبح و صلیبپرستندگان شیطان 

دادند و در قرون گذشته بـر دیوارهاي کلیسا صلیب هاي   خود قرار می  

.کردندزشت کشیده مسیحیان را مسخره می

درگذشت برادر ست یقنظر
را میتوان یکی از تأثیرگذارترین رهبران ” ست یقنظر“زنده یاد کشیش 

گیري از حرکت روحانیروحانی معاصر درکلیساهاي ایران دانست که با بهره
اي به توانست روح تازه” جنبش پنطیکاستی“ پر شدن  از روح خداوند موسوم به 

از نبودن این خادم خداوند در میانمان به “. کالبد مسیحیت در ایران بدمد
سختی دلتنگ هستیم اما او حقیقتاً نمرده است بلکه در خداوندمان 

.”عیسی مسیح آرامیده و با وي زندگی نوینی آغاز کرده است

” ست یقنظر”کشیش)2010 اکتبر20(برابر با 1389مهرماه 28روز چهارشنبه 

 سالگی در لندن به 99پدر کلیساهاي پنطیکاستی ایران در سن 

.دلیل کهولت سن در خداوند خوابید

 سال پیش اولین کلیساي       55این چهرة درخشان مسیحیت معاصر ایران           

پنطیکاستی کشور را در منزل خود به همراه تعدادي دیگر از ایمانداران                 

در آن زمان ساختمان کلیساي جماعت ربانی وجود           (مسیحی واقع در تهران بنا نهاد         

او که یک خادم امین خداوند بود در طی حدود یک قرن زندگی               ).  نداشت

پر برکت خود پایه گذار بسیاري از خدمات کلیساها و مجامع مسیحی به                

.زبان فارسی بود که بعدها توسط افراد نام آور دیگري گسترش یافتند

بسیاري از ایمانداران ایرانی از جمله نوکیشان مسیحی که تا همین چند سال 

ربانی مرکز تهران رفت و آمد داشتند، پیرمرد              کلیساي جماعت   قبل در 

 سال از سن     90آورند که با وجود گذشتن بیش از            استواري را به یاد می     

. ایشان همیشه در صفوف پرستش و نیایش خداوند در کنار آنها ایستاده بود

شناخت برادر    به شهادت یکی از این ایمانداران که او را از نزدیک می                

 11هیچ تعارف میتوان در فهرست ایمانداران برجسته باب              را بی ”  ست”

عبرانیان قرار داد، در فهرست مردان و زنانی که خدا نه تنها عار ندارد                     

کسانی .خداي آنها خوانده شود بلکه به وجود چنین فرزندانی افتخار میکند          

که او را در طی چند سال آخر عمر وقتی در لندن ساکن شده بود از                        

اند اذعان میکنند که او را تا به آخر شخصی سرشار از برکت               نزدیک دیده 

که شخصی    گفتۀ آنان امکان نداشت     به.  اند  یافته  القدس  خداوند و پر از روح    

. از کنار او بگذرد بدون اینکه تاثیري مثبت روحانی از ایشان دریافت نماید       

این مرد خدا حتی تا آخرین ساعات عمرش هرگاه نام عیسی مسیح را بر                 

آورد بسیار قوي و زورمند نشان میداد و اسم خداوند در چشمان او زبان می

.شوقی وصف ناشدنی نمودار میساخت

را میتوان یکی از تأثیر گذارترین رهبران         ”  ست یقنظر “زنده یاد کشیش     

گیري از حرکت      که با بهره     کلیساهاي ایران دانست     معاصر در   روحانی

توانست ”  جنبش پنطیکاستی “روحانی پر شدن از روح خداوند موسوم به           

این حرکت روحانی که از     .  اي به کالبد مسیحیت در ایران بدمد         روح تازه 

 میالدي در آمریکاي شمالی و انگلستان بر اساس آیاتی از             19اواخر قرن   

فصل دوم کتاب اعمال رسوالن در انجیل عهد جدید، دوباره مورد توجه               

کلیساهاي پروتستان قرار گرفته بود توانست به زودي هزاران کلیسا در                 

به این  .  سراسر دنیا را برکت دهد و صدها میلیون نفر را به خود جلب نماید              

ترتیب ایشان و تعدادي دیگر از ایمانداران مسیحی از بنیانگذاران کلیسائی            

شُهره گشت و شاگردان و خادمین         ”  جماعت ربانی “بودند که بعدها به       

کرد،   کشورمان  اي را تقدیم مردم ایران و جامعه مسیحی            بسیاري ارزنده 

کالم   که هرکدام به نوبۀ خود ستونهاي بناي استواري براي نشر                کسانی

القدس   کمک تجربه شخصی روح     و با   شدند  آریائی  سرزمین قوم   در  خداوند

و تعمید در او توانستند موجد بیداري روحانی عمیقی در بین بخش قابل                 

ست “قابل ذکر است که فرزندان زنده یاد کشیش         .  توجهی از مردم گردند   

، برادران سام، الزاروس و لوکاس هستند که هرسه از رهبران                   ”یقنظر

روحانی و معلمان ارشد سازمانهاي خدمتگزار مسیحی و کلیساهاي فارسی           

زبان چهار گوشه عالم میباشند و بواسطه خدمات روحانی خود از اعتبار و               

.احترام خاصی در بین جامعه مسیحیان ایران برخوردارند

ما در ماهنامه تبدیل و از طرف تمام اعضاي کلیساهاي سفیران مسیح ضمن            

گرامیداشت این مرد خدا، درگذشت موقتی ایشان را به جامعه مسیحیان و              

کلیساي فارسی زبان و بخصوص خانواده و بازماندگان محترم ایشان تسلیت 

.                    میگوید

با تشکر از شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان
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 4. Obey God and the conviction of the Holy Spirit. It is as you walk that 
you gain strength. God will not reveal greater things to you until you are 
faithful in the things He is showing you NOW. Therefore obedience to the 
Spirit and what He is showing you through the Word or through your 
conscience is important in the development of your faith. You cannot 
have living faith without taking some practical steps of obedience. Act on 
what God is saying! 

 5. Give thanks. Give thanks for the results before you see. Don't com-
plain-that shows you doubt God's love & God's answer to your situation. 
Give thanks in all situations (1 Thessalonians 5:18). 

 6. Develop a life of praise and worship. Praise drives the powers of  
darkness away and brings the throne of God into your circumstances. 
Praising God is an act of faith and helps your faith to grow. It is          
commanded (Hebrews 13:15). Worship is admiring God through the Spirit. If 
you can perceive who is God, His power, faithfulness and love your trust 
and faith in Him will grow. 

 7. Spend as much time as you can with people of faith. The spirit of faith 
on them will touch your life also (Proverbs 13:20). 

 8. Speak the WORD. By saying with your mouth you exercise your faith, 
you hear the Word and you build it into your life. God's Word is anointed 
and has power when it is spoken to change the spiritual atmosphere 
(Joshua 1:8; Romans 10:10). Confession of God's Word (saying the same thing as 
God's word) brings you into the place where the Lord will move to fulfill it 
(Hebrews 3:1). The angels hearken to the voice of God's Word (Psalms 103:20). 

 9. Seek holiness, purity of heart. "Pursue peace with all men, and    
holiness, without which no one will see the Lord." (Hebrews 12:14). It is with 
the heart that man believes (Romans 10:10). To the extent that the heart has 
uncleanness, unforgiveness and other bad conditions within, the man will 
lose the spiritual perception of the Lord which enables his heart to     
believe. Purity and faith feed each other. 

 10. Remember that faith works by love (Galatians 5:6). The centurion (Matthew 

8:5-13) and the woman of Canaan (Matthew 15:21-28) were both motivated by 
their love for another in coming to Jesus. And both were described as 
having great faith. Let us believe God for others to be blessed, in a spirit 
of love, and as we give of our selves God will give blessings to us also 
(Luke 6:37). This is related to the idea of "seed-faith". Express your faith by 
planting a seed in terms of some form of giving. God will release a    
multiplied harvest in return if we endure and do not faint (Hebrews 10:36).

 Benefits of Faith Benefits of Faith
  The Bible teaches us that genuine faith is "more precious than gold that 
perishes" (1 Peter 1:7). Indeed such faith is going to be "tested by fire". You 
can expect difficulties and persecutions in your life of faith, as well as 
blessings. Therefore to encourage you to hold onto and develop your faith, 
we will consider some of the benefits of faith. 
 1. Faith brings salvation. (Ephesians 2:8,9). Whosever believes in Him has 
eternal life. (John 3:16), and shall not come into judgment, but has passed 
from death to life. (John 5:24). The just shall live by faith. (Romans 1:17)

 2. Faith brings answers to prayer. "And whatever things you ask in prayer, 
really believing, you’ll receive." (Matthew 21:22). Since God tells us to pray for
ourdailybread(Matthew 6:11), faith is therefore a key to our material provision.

 3. Faith brings all the benefits of salvation into our lives (Ephesians 2:8,9). This 
includes healing, prosperity, peace, love, joy (1 Peter 1:8), deliverance from 
demons and the curse, sanctification of the mind and emotions (the salvation 
of the soul) and any other benefit which the word of God promises to us. 

 4. Faith is a spiritual force through which our ministry for Christ becomes 
effective. (Mark 11:23; Matthew 17:19,20). Faith is a major key to ministry success. 
It brings to you what you need for your ministry, and by imparting it to  
others through your life and your ministry of God's Word, you enable them 
to receive the blessings of God's grace mentioned above. 

 5. In particular, faith is the major key for an effective healing & deliverance 
ministry. Jesus Christ "the same yesterday, today and forever" lives in the 
Christian (Hebrews 13:8, Galatians 2:20), and through the Christian wants to reveal 
the power of salvation to men in a way they can see and feel. In this way, 
our evangelism concerning the Kingdom of God will not be in talk, but in 
power (1 Corinthians 4:20).

How to Develop Faith 
  We see how important faith is. Yet some people despair here, thinking 
that they don't have faith. Yet faith comes (Romans 10:17), it can grow and 
develop. If you are not full of faith today, that doesn't mean you will be that 
way all your life. You can choose to be a person of faith! 

Here are some keys to developing faith. 
 1. Listen to the Word of God as much as possible. "Faith comes by hear-
ing, and hearing by the Word of God" (Romans 10:17). Constant attention to 
the Word of God produces faith, especially if we attend to it with an open 
heart and mind. The book of Proverbs encourages us to constantly keep 
the Word in our hearts and to keep our attention on it (Proverbs 4:20-22). Health 
is one of the benefits promised. What we listen to affects what we believe. 
If we listen to the TV more than to the Word, we will believe the lies of the 
world more than we will believe what God says. Constant attention to lies 
produces deception. Eventually the mind will accept something if that thing 
is heard often enough and persuasively enough. That is why we should 
keep hearing the Word of God, through preaching, Christian tapes,      
confession of the Word, daily fellowship with godly Christians. This will 
cause us eventually to believe the truth from our hearts. 

 2. Realize that every believer has been given a measure of faith by God. 
(Romans 12:3). We just have to use and develop what God has given. We 
must put it into action. 

 3. Pray in tongues and be full of the Spirit (Jude 20). We will look at this later. 
If you have been baptized in the Spirit as the disciples were in the book of 
Acts, you should pray and praise in tongues often because through this you 
"edify yourself" (1 Corinthians 14:4) and "build yourself up in your most holy 
faith". Praying in tongues is a key to being full of the Spirit. Since faith is a 
fruit of the Spirit, all things things are related together. 
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