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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

 ماه حبس براي پيامبر دروغين تركيه 25

 بدنبال رهبر

طبيب محبوب من    
شكست و چنين  گردنم مي زير ميافتادم و كاش از روي اسب به اي

. از آمدن به همدان بسيار پشيمان و متأسفم. اتفاقي برايم رخ نمي داد
.خداوند عنايت فرمايد كه با عقيدة اسالمي خود به گور بروم  

 بازداشت گستردة نوكيشان مسيحي 
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 9 را ههاي به دست آوردن آرامش

 Levels of CHANGE 
I know a God who paid a great price for 
you, that you cannot count or measure and 
He is THE RIGHT PERSON TO ASK and 
He is telling you and I “Don’t ask the world 
about what you are worth.” 
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 درودها خـدمـت     و بهترين  با سالم 

   عزيزان، اميدوارهستم و شما خوبان
مشغول خواندن   كه  لحظه  اين  در  كه

هـر     هسـتـيـد  از          چند  خـط      ايـن
  مسرور  بـاشـيـد،       و   كامياب  جهت

 .                                  كمتر از اين مرا  براي شما آرزويي نيست چرا  كه
كـار  :  گفت   همين شهر دوست عزيزي به من  سالها پيش در  

من در   .  شود رود، اما بدون ما متوقف نمي خدا با ما جلو مي
 .ام نكرده طي اين همه مدت اين جملة زيبا را هرگز فراموش

چيزي است   خدا  كنيم كه خدمت به  گاهي ما انسانها فكرمي 
 اي العاده خارق اتفاق اگر !آيد و بس كه تنها از عهدة ما برمي

اگر مـا  ...  دهد، اين تنها بـخاطر وجود مـا بوده است  رخ مي
 .شود چنين و چنان مي... نباشيم

البته من شخصاً اعتقاد دارم كـه خدا همة ما را به صـورت     
آفريده است و ” يونيك“ ها مخصوص و به اصطالح اينجائي

اما در . باشد فرد مي به برنامه و نقشة او نيز براي ما نيز منحصر
تنهـا   او  كه  است  داده   نشان گذشته،  خدا  طي  تمام  اعصار

ميراند   مي  كه  اوست.  باشد  مي  كه قادر و متعال  است  شخصيتي
سازد، بـه عبارتي عزت و سرافرازي تنـها در نـزد   و زنده مي

اگر چه بسياري از ما انسانها تنـها آن چه كه جلـوي  .  اوست
حقيقت كه  فردايي  نيز  وجود  بينيم  و  اين  روي ماست مي

چه خوب خواهد بود كـه ايـن  .  كنيم  دارد را عمالً انكار مي
 .موضوع را در خاطر خود نگاه داريم

به گوش   همزبانان آنچه كه اين روزها از سراسر دنيا دربارة  
و ايراني  ايران خدا كه رسد، نويدبخش همين مطلب است مي

در .  نكرده  است، چون او  هميشه  وفادار است   را  فراموش
طي سالهاي اخير كار خدا در بين فارسي زبانان براي نجات 

 .رفته است پيش اي العاده آنها به صورت بسيار عجيب و فوق
 است، آمار  موضوع بسياري از شهادتها و اخبارگواه بر همين

گويند كـه بسياري از مردم تشنة شناخـت    و شواهد به ما مي
گـريـزان      و  خسته   مذهب   از   بسياري .  هستند    خدا   و   حقيقت

اي ديگر قادر  هستند، چرا كه  نه  مذهب  و  نه  هيچ  انديشه
 .نخواهند بود تا خلع دروني ما را پر سازند، جز خود خدا

جـدي       نـقـش    شرايطي  چنين  بخواهيم در  كه  انتخاب با ماست
اين حقايق   گر  نظاره  تنها  هاي خدا داشته باشيم و يـا  در برنامه

بيائيد با هم بـه دعوت خدا جهت سهيم بودن در كار .  باشيم
او ليبك گفته، اجازه بدهيم تا او توسط آيات و معجزات از 

 .ما استفاده كند
 2009لُس آنجلس سپتامبر 

 الناتان باغستاني 

   مسلمانان توسط مسيحي سر بريدن چهار
  

ما به هر چـهار نفر ايـن مرتدين 
فرصت  داديم  تا  به  اسالم  باز 

امـا . گردند و  فوراً آزاد  شوند
همگي دست رد بـه سينه چنين 

  ...و زدند اي سخاوتمندانه پيشنهاد
 

نقل از بووسنيوزاليف،  بهخبرمسيحيان فارسي زبان  گزارش شبكه به 
اي  خانه  كارمند يتيم 4، الشبابوابسته به  شورشيان مسلمان

مسيحي بودند، به علت سرباز زدن از انكار  همه آنها را كه
، اعالم ICCمسيحي سازمان. زدند گردن خود، مسيحي ايمان

 كرد كه اعضاي الشباب، فاطمه سلطان، علي معوف، شيخ

ربوده  جوالي27 در آنكه از ديل، راپس معادي و محمدعبدي
 است  گفتني. رساندند قتل آگوست به13بودند، در روز شده

در جنوب سومالي  غير دولتي  سازمـاني  كارمندان  افراد، اين 
ايـن گزارش  .كند رساني مي اند كـه بـه يتيمان خدمت  بوده
ضمن  آگوست 4الشباب، در روز يكي از اعضاي افزايد، مي

كه ايشان  پرده اعالم كرده هاي قربانيان، بي تماس با خانواده
داشته آنان  گويا وي سعي. اند به جرم ارتدادگردن زده شده

  خـود را صيف   كـه اين شخص. كند  ترويج فتنه متـهم را بـه
هاي قربانيان گفت كه  االسالم معرفي كرده بود، به خانواده

كه به گفته وي  چرا اجساد به آنها تحويل داده نخواهد شد؛
در زماني  درست خبر اين. كفار ندارد براي قبرستاني سومالي

الشباب، سه آژانس وابسته به سازمان ملل در  منتشر شد كه
اسالم معرفي و سعي در جلوگيري  كشور را بعنوان دشمنان
چنين مسئوليت چنديـن  الشباب هـم.از فعاليتشان كرده بود 

حمله ضدمسيحي ديگر، كه رخ دادن آنها همگي ريشه در 
نظمي سياسي كشور دارد را بر عهده گرفته  قانوني و بي بي

تن كه  گذشته نيز، هفت مسلمانان شورشي در ماه اين. است
 از سوي ايشان به پذيرش مسيحيت و جاسوسي متـهم شده

 .بودند را گردن زدند
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 كُردهاي مسلمان،  
 مسيحي بودند17تا قرن   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 درپي آن است تا مسحيت را كه دين واقعي ُكردهاست،” مأموريت كردستان“پروژة 

و براي اين منظور، شماري از اساتيد انگليسي وآمريكايي با ! در اين منطقه گسترش دهد 
 . اند كردستان عراق برآمده سازي مسيحيكالج مسيحي، درصدد اندازي راه

 

اندازي مدارس  راه با كردستان سازي پروژه، مسيحي دراينتابناك،  گزارش به
مـا براي : طراح اين مأموريت مدعي است. شود آموزش انجيل دنبال مي

هاي  كشور مذهبي و سياسي رهبران درعراق، با تعاليم مسيحيت كردن زنده
ها تا قرن هفتم كه اجباري به سوي اسالم  كُرد. ايم گوناگون ديدار كرده

كه زبان عيسي  زبان آرامي آنان حتي به. سوق داده شدند، مسيحي بودند
، گزارش داده است ”اسيست نيوز“پايـگاه خـبري. گفتند بوده، سخن مي

مسيحيت  آيين ترويج مسئوليت ديگر، استاد 20 همراه به ،”لورا“پرفسور كه
پروفسور لورا درباره انگيزه خود . اند گرفته را دركردستان عراق به عهده

نفر ديگر، پس از  20من به همراه :گويد براي سفر از آمريكا به عراق مي
ها داشتـيم،  هاي متعددي كـه بـا رهبران مذهبي و سيـاسي كـشور نشست
ها امروز  ُكرد:افزايد مي همچنين وي. دهيم را انجام كار اين گرفتيم تصميم

اي مسيحي نشين بوده است  ظاهراً مسلمان هستند، ولي اين منطقه، منطقه
و افراد بسياري در اينجا هستند كـه بايد درباره تاريخ و ايمانشان مطالبي 

كُردها تـا قرن هفتم پيش از ميالد كه : گفته است لورا همچنين. بياموزند
كه حتي  اي گونه به. بودند مسيحي! داده شدند سوق اسالم سمت به زوربه

 . كنند هاي مسيحي و يهودي بـه زبان نئو آراميك صحبت مي امروز كرد

 دست دارد پاكستان دركشتار مسيحيان” صحابه سپاه“
 

فـارس    نقل ازخبرگـزاري   گزارشي به  طبق 
نشـسـت     در“  رحمان ملك“ آباد،   در اسالم

كـردن    پاكستان ضمن محـكـوم   ملي مجلس
 سـازمـان    : گفت  گوجره،  تروريستي  حوادث

در   سپاه صحـابـه    موسوم به  تروريستي منحله
گروهك : در اين نشست افزود وزيركشور. گوجره دست دارد حوادث

وي .تروريستي موسوم بـه سپاه صحابه عوامل اصلي ايـن حادثه هستنـد 
دولت ايالت   به  را  سازمان  آن  دربارة اطالعات دولت فدرال تمامي: گفت

. شد  خواهند  مجازات  حادثه  اصلي اين  عوامل  كرده و بزودي  پنجاب ارائه
كشور گفته   ملي اين  مجلس  كه رحمان قبالً درنشست  اين درحالي است

درايالت پنجاب ارتباط   تروريستي  هاي با سازمان سازمان منحله29بودكه
دولت ايالت   آنها را به مركزي تمامي اطالعات مربوط به دارند و دولت

 .پنجاب داده است

براي  دلم غربت، ِپنجرة كبوتران به صبحگاهي سالمهاي بهانة به
 ات، تنگ شده به آغوش كشيدن شبهاي خانه

 

خريدن  براي دلم سكوت، گلدانهاي تمام شدن شكسته به بهانة
 چند شاخه گل برايت، تنگ شده

 

عطش يك فنجان چاي و چندشكر لبخند، دلم براي به بهانة 
 اي عشق از نگاه تو، تنگ شده نوشيدن جرعه

 

ات، دلم  كشيدن خستگي بيداريهاي شبانه به خاموشبه بهانة 
 براي نوازش تن تنهايت با بويي از بوسه و تبسم، تنگ شده

 

تسبيح  و مقدس كالم آن ستايشبه بهانة 
هاي  دعا، دلم  براي  پرستش  عشق  دانه

 براي سپاس از حضور تو، تنگ شده
 

نا گفته،  و  گفته  هاي تمام  بهانهبه بهانة 
 دلم براي تو، تنگ شده

    آرين سودمند

.سازد محبت هرگناه را مستور مي  
 

12: 10امثال سليمان. محبت تقصيرات ديگران را ناديده ميگيرد  
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ساعـات مشخصي را . ريزي كنيد زندگي روزانة خود را برنـامه
برنـامه مشخص خود . هاي مختلف در نـظر بگيريد براي فعاليت

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شفاي جسمي چگونه 
 افتد؟ اتفاق مي

 

براي اينكه ما درك كنيم          
شفاي جسم چگونه اتفاق           

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

 

 : اول كالم خدا
 3آيه      11در عبرانيان فصل     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مسلمان انگليسي  3000
 مسيحي شدند

 

 تلويزيون انگليس طي گزارشي در مورد 4شبكة 
 سال  6، ادعا كرد كه طي”تغيير دين افراد“پديده  

 مسلمان در انگليس دين  3000گذشته دسته كم
 .اند خود را تغيير داده و مسيحي شده

 

 بيشتر اين مسلمانـانـي  :  در ادامه افزوده  گزارش  اين 

اند، بـه ترتيب ايراني، مراكشـي و     كه مسيحي شده
سپتامبر و 11بدون شك حوادث.  اند الجزايري بوده

پيامدهاي آن در تصيميم اين افراد براي تغيير ديـن  
اين گزارش همـچـنـيـن     . تأثير  نبوده است  خود بي

اين افراد مسيحي شده يك مؤسسه غيـر  :  افزايد مي
 تأسـيـس  ” سـابق   جمعيت مسلـمانان“دولتي بـه نـام 

 تـبـادل    و بـه   اند تا با يكديگر در ارتباط باشند كرده

در  كشور آلمان  نيز تـعـداد     .  نظر  بيشتر  بپردازند
زيادي از  جوانان  عراقي  به  ويژه  پس  از  حادثه 

 اي انفجارات و آغـاز درگـيريهاي مذهبي و طايفه
ميان  شيعه  و سني، دين  اسالم  را                    

  . ترك  كرده و مسيحي شدند

 چنانچه مايل هستيد، 
كتابمقدس فارسي ميتوانيد نسخة چاپي  

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

 شفا، اراده و خواست خدا

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

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

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

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

توانيم ببينيم كـه  مي 6:  11و مكاشفه 17:  5يعقوب
 3: 2/1عدد. سال فكرميكرد 3: 2/1يوحنا به اين

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

بطـور واضح نشـان ) 6ـ 5: 12(. مشخص مي سازد
ميدهد كه اين دوره با آمدن اوليه مسيـح شروع 

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

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

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

درطول آن وحش  كه شود، مي دنبال روز 3: 2/1
آيـد و دو شـاهد را خـواهـد  از هـاويه پائين مي

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

 .دهد نشان مي

آيا ميدانستيد كه عقـربـهـا     
تنها  موجوداتي  هستند كه 
اشعه راديو اكتيويته تأثيري 

تر   به  آنها  ندارد  و  جالب
دشـمـن     دو    عقربها  اين كه 

نوع   يك  دارند يكي از آنها
 سار است و ديگري مگس

قلم
به 

ش 
شي

ك
 

صفا
ضا 

ر
 

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

 غلبه بر ترس

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



 

مسيح خداوندي و انسانيت عيسي  
 

 خداوندي مسيح كه آن كس) اگوستين. (مسيح انسان كاملي بود) گمنام. (آنكه انسان را آفريد به انسان درآمد
اگر خدايي از مسيح گرفته شود، ديگر براي انسانهـا در    )  ژان كالون. ( باشد را نبيند، مانند شخصي نابينا در روز روشن مي

او در خدايي خـود رنـج     ) مارتين لوتر. (مقابل غضب خداوند هيچ كمكي نيست و نجاتي از حكم داوري او وجود ندارد
. نوايي را تجربـه كـرده اسـت        دهندة گناهكاران بي نجات)  ژان اُوِن. ( ، بلكه او كه خدا بود رنج برد) زحمت نكشيد( نبرد 

 چارلز . (كنيم ترين برهاني از خداوندي مسيح آن است كه در دعا وي را خطاب مي مطمعن) رايل. ژان سي(
 دهد؛ همچنين خداوند با پوشيدن ابري در جلوي خورشيد ماهيت جسماني آنرا هيچ تغيير نمي) اسِپر جان. اچ

 ) توماس واتسون. (بيند انسان، در ماهيتش هيچ تغييري نمي

 ماه حبس براي  25 
 پيامبر دروغين تركيه

 
به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل از ترجمه   

، خديجه بنلي اوغلو زن ساكـن كوتاهياي اخـبار تركيه 
كرده بود به همراه دكتر عثمان  كه اعالم پيامبري تركيه

نوري شوهرش كـه از سوي سازمان آمـوزش عالي از 
 25 سمت استادي دانشگاه خلع شده بود هـركـدام به

ماه حبس محكوم شدند و حكم برائت چهار نفر ديگر 
دادگـاه جرايم سنگين كوتاهيا پيش از .  نيز صادر شد

اين هرگونه خبر در اين زمينه را تا اعالم حكم، ممنوع 
بنلي اوغلو  عثمان و اين دادگاه خديجه. كرده بود اعالم

استفاده از احساسات ديني مردم و زيرپا  سوء را به دليل
جمهوري تركيه مبني بر منع  677گذاشتن قانون شماره

و الغاي برخي از عناوين و سمتها همچون تربت داري 
اين دادگاه . به دو سال و يك مـاه زندان محكوم كرد

ديگر متهمان شامل رابعه آريجان، عايشه اوز،  بر برائت
وكالي دو . نوراي كوركماز و سما كـاردش راي داد

 اعتراض دادگاه حكم اين اندبه كرده اعالم يادشده مجرم
 . كرده و آنرا به دادگاه تمييز ارسال خواهند نمود 

عثمان نوري بنلي اوغلو استاد بيولوژي دانشكده فن و 
ادبيات دانشگاه دوملوپينار كوتاهيا بود و با فاش شدن 
خبر اعالم پيغمبري همسر وي، سازمـان آموزش عالي 
تركـيه، نـوري بنلي اوغـلو را از سـمت استـادي خـلع 

در خانه خديجه  بنلي اوغلو  مجالس  ذكر . كرده  بود
دائر گرديده و در نشستهاي آنـان شوهرش نيز حضور 
داشته است و ادعا مي شد خديجه بنلي اوغلو بـه يكي 
. از مريدان مردش دستور داده بود تا پاهايش را ببوسد

گزارش وبالگ  ترجمه  اخبار  تركيه  به  نقل  از  بنابه
حريت، اين زن و شوهر يك آپـارتمان اجاره كرده و 

. داده اند آنجا را به عنوان درگاه مورد استفاده قرار مي
به دنبال شكايات و گزارشات مردمي، پليس به اين 

به هنگام ورود پليس به اين به . خانه حمله برده بود
اصطالح درگاه، مقادير زيادي كتاب، نشريه، كاست 
و سي دي با مضامين ديني و مقدار زيادي موي انسان 

در تركـيه . در داخـل يك  صندوق كشـف شـده بود
هرگونه سوء استفاده از احساسـات ديـني مردم جرمي 

  .شود برخوردمي شدت شده و با آن به محسوب سنگين

 توضيح اهداف سخنراني
دنبال كردن   براي مخاطبان در. كنيد خود را پيرامون سه يا چهار نكته اصلي سازماندهي سخنراني

 .سخنراني عالقه الزم رايجاد كنيد
سبك بيان، نقش زيادي در       .  آموزش، سرگرمي و توضيح دادن      سه هدف اصلي سخنرانيها،       

جهت آموزش بايد موضوع سخنراني منطقي، منسجم،كامالً منظم و             .  ها دارد   تصريح گفته 
 .توان چند لطيفه در سخنراني گنجاند باشد و درجهت سرگرمي مي سازمان يافته

 

هدف اصلي سخنراني بازگوكردن اطالعات به        مفاهيم اصلي سخنراني را به وضوح بيان كنيد،           
تواند به اندازه احساسات و اشتياق شما نسبت به            فراموش نكنيد هيچ چيز نمي    .  مخاطبان است 

 .موضوع، توجه و عالقه مخاطبان را به سخنراني جلب كند
 

 دقيقه مي   45هر مخاطب بزرگسال تنها حدود      .  نكات اصلي و كليدي را در يك جمله خالصه كنيد         

شود و    گفته مي   كه  او در اين مدت يك سوم چيزهايي         .  تواند تمركز حواس داشته باشد      
سخنراني خود را به سه يا چهار نكته مهم كليدي محدود            .  گيرد  حداكثر هفت مفهوم را فرامي    

 . يكبار در اواخر مطرح كنيد كنيد اين نكات را در ابتداي سخنراني، يكبار در اواسط و مجدداً
 

يك سخنراني در صورتي موفقيت آميز است كه فرد در باره آن تحقيق زيادي               كسب اطالعات،   
 .كرده باشد اين كار نياز به ابتكار عمل و سخت كوشي دارد

 

كنيد تاببينيدكدام يك   منابع مختلف را بررسيهنگام تحقيق، اهداف اصلي را مد نظر داشته باشيد، 
براي جمع آوري آخرين اطالعات مربوط به سخنراني، به اينترنت مراجعه  . از همه مفيدتر است

اختيارشان  قرار    در روز را كنند كه شما جديدترين دانش كاري كنيدكه مخاطبان احساس .كنيد
آوردن   اگـر اطالعات يـك مرجع مفـيد بـه راحـتي قابـل دسترسي نيست از  به دست.  دهيد مي

 .آن پشيمان نشويد
ترتيب ارائه نكات اصلي سخنراني و       تصميم بگيريد كه چند نكته بايد در سخنراني مطرح شوند،             

كنيد بر پيام مورد نظر شما تأثير بسياري خواهد              تأكيدي كه شما روي هر كدام از آنها مي           
ارائه جداگانه  :  براي دريافت پيام توسط مخاطب از مناسب ترين ساختار استفاده كنيد            .  داشت

از ساختاري كه در نظر داريد      .  نكات، تأكيد روي يك نكته، ارائه نكاتي كه همپوشاني دارند          
اين طرح كلي را مبنا قرار دهيد و به موازات انجام تحقيقات    . يك طرح كلي ابتدايي تهيه كنيد

شروع سخنراني بايد تأثير خوبي بر      .  و آماده كردن مطالب سخنراني، محتواي آن را بسط دهيد     
يكي از بهترين راهها اين است كه سخنران با آمادگي قبلي، مثبت و با اعتماد   . مخاطبان بگذارد

 .بهتر است موضوع اصلي سخنراني را چند دقيقه بعد از شروع مطرح كنيد. به نفس ظاهر شود
 

 .ترتيبي بدهيد كه سخنراني شما با يك نكته قوي و سازنده پايان يابد
 

 ...ادامه در شمارة بعد                                                                                               

 آهنگري پـس از گذراندن جواني پر شر و شور
 .     تصميم گرفت روحش را وقف خدا كند

كرد اما  ديگران نيكي كرد به سالها با عالقـه كار
. آمد نظرنمي به با تمام پرهيزگاري چيزي درست

روز عصر  يك .شد بيشترمي مدام مشكالتش حتي
 دشوارش وضعيت بود از آمده ديدنش به كه دوستي

بعد  واقعاً عجيـب است درست: گفت.مطلـع شد
مرد خدا ترسي شوي  گرفتي  تصميم  اين كه  از

 زندگيت بـدتر شده نميخواهم ايمانت را ضعيف

روحاني  مسير در تالشهايت كنم اما با وجود تمام
آهنگر بـالفاصله پاسخ نداد . هيچ چيز بهتر نشده

و نفهميده  او هم بارهـا همـين فكر را كـرده بود
خواست  بود چه بر سر زندگيـش آمـده امـا نمي

كرد به حرف  دوستش را بي پاسخ بگذاردشروع
و سرانجام پاسخي را كه مي خواست يافت  زدن

در اين كارگاه فوالد خام  :اين پاسخ آهنگر بود
آورند و بايـد از آن شمـشيري بسازم،  برايـم مي

فوالد را  چطور اينكار را ميكنم؟ اول تكه ميداني
به اندازه جهنم حرارت ميدهم تـا سرخ شود بعد 

ترين پتك را برميدارم و پشت  با بيرحمي سنگين
به آن ضربه ميزنم تـا اينكه فوالد شكلي   سر هم

بعد آن را در تشت آب . خواهم را بگيرد كه مي
اين كارگاه را بخار آب  كنم و تمام سرد فرومي

فوالد به خاطر اين تغيير ناگهاني دما ناله . ميگيرد
بايد اين كار را آنقدر تكرار . ميكند و رنج ميبرد

يكبار كافي . كنم تا به شمشيرموردنظردست يابم
كه به دستم ميرسد نميتواند  گاهي فوالدي .نيست

و  پتك تاب اين عمل را بياوردحرارت، ضربات
ميدانم از اين . اندازد مي ترك را سردتمامش آب

 .فوالدهرگزتيغه شمشير مناسبي درنخواهد آمد
 .كه خدا دارد مرا در آتش رنج فرو ميبرد ميدانم

ام  پذيرفتهواردميكند برمن زندگي كه پتكي ضربات
 انگارفوالدي ميكنم  سرما احساس بشدت  وگاهي

كه  اماتنهاچيزي .ميبرد رنج شدن آبديده از كه باشم
 نكش دست ازكارت من خداي: اينست ميخواهم

 .  بگيرم تا شكلي راكه تو ميخواهي به خود

 4 2009سپتامبر       47شمارة  سال چهارم        

هرگاه آناني را محبت نماييد : مسيح فرمود
چه اجر داريد؟  نمايند، مي كه شما را محبت

 46: 5متي  كنند؟ آيا باجگيران چنين نمي
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 خداي جاوداني: اوالم ال
 مخفي شده، پنهان راز، معناي به Olamواژة 

 ازعقيده جاودانگي مفهوم .است ناشناخته و
 زمان،  گرچه .است گرفته شكل او برپنهانيت

 ها همه در حال تغييراند، احتياجات، و قوم 
 .شود  تغييرنمي دستخوش هرگز اوالم اما ال 

 آيا ندانسته و”.او هميشه همان خواهد بود
درمانده  زمين، اقصاي آفريننده يهوه سرمدي، خداي كه اي نشنيده

ضعيفان را قوت  نتوان كرد؟ تفحص را او فهم و شود،  نمي خسته و
. 29-28:  40اشعيا. “نمايد  مي زياده عطا را قدرت ناتوانان و بخشد مي

شود،   آشكار مي عهدعتيق اوليه دوران در ازخدا جنبه اين ماداميكه
. جاودانگي او شاهد هستيم  دوران پس از تبعيد است اما در

او هرگز خسته  :اوالم مشهود است در ارتباط با ال دو خصيصه
   .توان كرد  تفحص نمي فهم او را .شود  نمي
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 حقايقي درباره نوشابه رژيمي
 

 نوشابه رژيمي صددرصد فاقد ارزش                                           
 غذايي است و بـايد بدانـيد                                                        

 همه مايعات مصرف اين                                                            
 فايده  جـاي    مواد  بي                                                              
 كه بدن شما نياز مغذي                                                              

 كند دارد را اشغال مي                                                              
 

كنيم، اما  خوريم صحبت مي ما بارها دربارة اينكه مراقب باشيم چه مي
خوريد نينديشيد و به جاي آن مراقب باشيد   اگر هرگز به آنچه مي

 كالري از دست بدهيد يعني 450توانيد روزي نوشيد مي چه مي
اين نتيجه . كه مقداري بسيار عالي است اي يك پوند چربي هفته 

گالن 192ها ساليانه آمريكايي. مطالعات دانشگاهي دركاليفرنياست
چيزي . ليتر نوشيدني است 2كه برابر با روزانه كنند مايعات مصرف مي

 .ايم كرده گذشته مصرف سال كه ما در سي در حدود دو برابركالري
 

شويم،  روبرومي قندي هاي ازنوشابه زيادي مقادير با حالت ما اين در
اولين پاسخ اين است كـه چرا فقط نوشابه رژيمي ننوشيم؟ خوب 

دهـد حقايق خاصي پشت  در اينجا چنـد دليل داريم كـه نشان مي
شايد . نوشابه هاي كم كالري و عـاري از مـواد مغذي وجود دارد

عطش  فرونشاندن براي نوشيدني دنبال وقتي مقاله بعداز خواندن اين
رژيمي كم  نوشابه كه اين دليل به فقط !هستيد، بيشتر فكركنيد خود

كالري  5احتماالً . كند چاق نمي كه معني نيست اين كالري است به
يـا كمتر در هـر بـار استفاده آن موجود بـاشد امـا تحقيقات نشان 

شيرين  مصنوعي شكل به اگر حتي شيرين هاي نوشابه مصرف ميدهد
مثالً . شده باشند، تمايل بـه مصرف مـواد شيرين را بيشتر مي كند

. ديگر پركالري يا و چيز شيرين دسر و هر نان، شير، با غالت مصرف
كالري وجود دارد، اين  15اگر در نـظر بگيريم در هر قاشق شكر 

نوشيدن فراوان  .بـه هيچ وجه براي رژيم الغري شما خوب نيست
الزم هست را نيز  كه براي سالمتي ها مقدار شيريني اين نوع نوشابه
نوشابه رژيمي صد درصد فاقد ارزش غذايي است  .از بين مي برد

فايده جاي موادمغذي كه  همه مايعات بي و بايد بدانيدمصرف اين
كه  در كنار  مهم است  اين . كند مي   دارد  را  اشغال  شما نياز   بدن

اگر روزي يك . تان مواد مورد نياز بدن را نيز دريافت كنيد رژيم
 يعني آن  از  نداره اما بيشتر اشكالي  خوريد مي  رژيمي  نوشابه قوطي

شما نوشيدني هـاي الزم بدن مثل آب و چائي كه آنتي اكسيدان 
 محدودكردن نوشيدني همچنين .نخواهيدكرد جذب دارند، زيادي

 راه )ونه جايگزين كردن نوشابه كم كالري بدون ارزش غذايي(هاي پركالري 
 . موثرتري براي كاهش وزن نسبت به حذف كالري از غذاست

ماده شيميايي  يك آسپارتام. است آسپارتام ماند چيزي كه باقي مي
مصنوعي و كم كالري است كـه براي شيرين كردن نوشابه هـاي 

آسپارتام يكصد و هشتاد بار شيرين تر از  .شود رژيمي استفاده مي
شكر است و بعضي تحقيقات در حيوانات به خصوص جوندگان 

تومور مغزي و لنفاوي  كه مصرف بيشتر شيريني با نشان داده است
اماعوارض  اند تأييدكرده را آسپارتام جهاني مجامع .درارتباط است

جانبي مـانند سرگيـجه، سردرد، اسـهال، از دست دادن حافـظه و 
گرفت  ميتوان نتيجه درانتها .است داده را نيزگزارش روحي تغييرات

است براي  اماممكن! كند شما نمي درحق هيچ لطفي رژيمي نوشابه
 بهترين راه انتخاب نوشيدني است كه كم. شما ايجاد مشكل كند

 .كالري ولي داراي ارزش غذايي باال باشد

در .  بخصوص پادشاه داشت از چنين تشويشي مصون نبود        
بود كه خداوند الزم دانست تا اشعيا از حقيقت            اين هنگام 

 روحاني  چشمان  بود تا   الزم.  مخبرگردد  اي  فراموش شده 

بر حقيقتي كه به فراموشي سپرده شده بود، گشوده              اشعيا
گشته و آنچه كه خدا بارها به قوم تعليم داده بود را بياد                 

در اينجاست كه اين روياي با شكوه به اشعيا داده               .آورد
گردد كه اعتماد خود را بر انسان  شده و به او خاطرنشان مي

اشعيا در رويا، خداوند را بر كرسي در جالل خود                .ننهد
نخستين مطلب ظريفي كه در البالي كلمات . بيند مي نشسته

بايست متوجه شد، استفاده از نام خداوند در اين             اشعيا مي 
او از لقب خداوندكه نمايانگر پادشاهي، سلطنت       .  آيه است 

آن منظره با شكوه        ادامه،  در  گرفته  ياري  خداوند است 
بر )  سلطان و پادشاه  (خداوند  .  كشد  روحاني خود را بتصوير مي    

تخت پادشاهي خود نشسته، جالل و شكوه او تمامي هيكل   
اگر خود را لحظه اي در جايگاه اشعيا            .را پر ساخته است   

قراردهيم، احساسات و عكس العملهاي او براي ما تداعي          
. گشته، شايد پيغام اصلي اين رويا براي ما مشهود گردد             

در تشويش    اسرائيل  پادشاه  دادن  دست  از  غم  و  درد  در  اشعيا
ماند كه    نگراني است و در ديدگان او قوم چون يتيمي مي          

درمانده و نگران از      .  پدر خود را از دست داده است           
وضعيت و آينده كشور، شاه شاهان، پدر آسماني، حاكم            

مطمئن هستم در   .  كند مي مالقات را او اسرائيل پادشاه و مطلق
اي از طرف خدا براي اشعيا          همان آغاز رويا اداي كلمه      

چشمان پادشاه آسماني  كه اشعيا بر يقينا هنگامي. نيازي نبود
خيره گشت، بي ايماني، نااطاعتي و حماقت خود و قومش           

بياد آورد . را بياد آورد كه چگونه بر انسان توكل نموده اند
زماني را كه اسرائيل براي داشتن پادشاه نزد سموئيل فرياد           
برآورده اراده نمودند تا اميد خود را بر انساني بگذارند كه           
زندگي او چون بخاري است كه با محو شدن او از صحنه              

 . رود روزگار اين اميد واهي نيز از بين مي
سال حكومت در ناتواني مغلوب        52پادشاهي كه پس از      

بيماري گشته با درد و رنج، تخت سلطنت خود را باالجبار           
چشمان اشعيا رب    .  رها كرده به پدران خود مي پيوندد          

االرباب، شاه شاهان را ديد، پادشاهي كه اسرائيل او را رد            
كه حكومت او زوالي ندارد و با عدل           پادشاهي  .كرده بود 

پادشاهي كه سرور سالمتي و      .  كند  و انصاف سلطنت مي    
مطمئنا چشمان  .  است  شده  ناميده  حيات  مولف  و  پدر سرمدي 

اي بسيار    اشعيا با شرمندگي تنها قدرت داشت كه لحظه           
اشعيا نبي   .كوتاه به چشمان پر معني سلطان دنيا خيره شود         

اي است كه متاسفانه هر يك از ما مطابق او رفتار                  نمونه
ناگوار از اعتماد  ما داستاني دارم هريك از اطمينان. كنيم مي

نابخردانه به انسانهايي را داريم كه ما را در نااميدي رها                
قلب كتابمقدس و پيغام او براي       .  اند  كرده، شرمسار ساخته  

ما امروز اين است كه به انسان توكل مكن؛ نه بخود و نه به          
اعتماد تو بر خدايي باشد كه خود براي . هيچ انسان ديگري

 جالب است كه بدانيد. آيد نجات تو مي
 ...9ادامه در صفحة                                                                   
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 آبنوس كشيش ادوين                        
 
در باب ششم كتاب اشعيا رويايي براي ما به ثبت رسيده است             

اشعيا نبي اين رويا را  . باشد كه براستي با شكوه و دهشتناك مي
. در سالي كه عزيا پادشاه مرد           :كشد  مي  چنين براي ما بقلم      اين

و هيكل از دامنهاي    .  نشسته بود   عالي  و  بركرسي بلند   كه  ديدم  را  خداوند
كه هر يك از آنها شش        و سرافين باالي آن ايستاده بودند     .  وي پر بود  

خود   با دو پايهاي    و  پوشانيد  داشت، و با دو از آنها روي خود را مي           بال
و يكي ديگري را صدا زده،          .  نمود  پوشانيد و با دو پرواز مي         را مي 

قدوس، قدوس، قدوس يهوه صبايوت تمامي زمين از جالل           :  ميگفت
لرزيد، و    زد مي   و اساس آستانه از آواز او كه صدا مي         .  او مملو است  

ام زيرا كه     واي بر من كه هالك شده      :  گفتم  پس.  خانه از دود پر شد    
چشمانم يهوه    مرد ناپاك لب هستم و در ميان قوم ناپاك لب ساكنم و            

 .)5 -1: 6اشعيا (صبايوت پادشاه را ديده است 
گشته   پاسخ  آنچه مدتها براي من تبديل به معما و پرسشي بي            

كه چندان    بود  عزيا  اسرائيل،  پادشاه  مرگ  به  نبي  بود، اشاره اشعيا  
آخر .  يافتم  رويا نمي   او با اين    فوت  حادثه  ارتباطي در اشاره به   

چه لزومي دارد كه همزمان با بيان چنين رويايي، مرگ پادشاه           
اسرائيل نيز به اطالع خواننده برسد؟ تنها الزم بود نگاهي به               

افكندم تا پاسخ آن را در ادامه           سابقه سلطنت اين پادشاه مي     
سال بر اسرائيل     52عزيا پادشاه به مدت       .صحبتهاي اشعيا بيابم  

از اين جهان     چشم  برص  بيماري  بعلت  درنهايت  و  حكومت نمود 
رهبر خود    دادن  تصور وضعيت اسرائيل پس از دست     .  فروبست

   .نمايد  دشوار نمي   چندان  )دهه  5  تقريباً(  بعد از چنين مدت طوالني    
مطمئناً اين قوم پس از مرگ عزيا احساس خالء و نقصان                  

مجسم كنيد رئيس   .  كردند  ژرفي در بخش رهبري كشور مي      
جمهور كشوري پس از پنج دهه حكومت بر كشور و بعد از               
بدست آوردن محبوبيت دربين ملت ناگهان از صحنه روزگار          

بهم ريختن سيستم حكومتي، حداقل براي مدت        .  خارج گردد 
نگراني در سطح وسيع در بين مردم         و  تشويش  كوتاهي و ايجاد  

مخصوصأ براي قوم اسرائيل كه در       .  باشد  غيرقابل اجتناب مي  
قومي .  داشتند  طوالني  يدي  خود  خداي  به  عدم اعتماد   و  نااطاعتي

كه پادشاه خود، يهوه را اليق اداره قوم ندانسته، طالب پادشاه             
آيد پس از چنين تراژدي ملي، قوم متوجه شاه           بنظر نمي .  شدند

  .شاهان و رب االرباب، يهوه صبايوت بگردند
 با دست اندركاران حكومت  نزديكي رابطه خود كه مسلماً اشعيا

هزار سال يكبار، كرة زمين  186دانستيد كه هر  مي
كامالً به زير آب ميرود و تمامي زمين پوشيده از آب 
 .ميشود و دوباره بعد از مدتي سر از آب بيرون ميĤورد
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 بقلم دكتر ديويد يونگي چو” رشدكليسا“از مجله

 ؟!بيماري به ما حمله كرده است
مردم از نظر رواني بيـمارند و از بيـماريـهاي 

ليكن دوهزارسال پيش، . جسماني در عذابند
عيسي بـر روي صليـب، بيـماري را شـكست 

ما را  هاي مرض او“ كتابمقدس ميفرمايد،. داد
” .ايم يافته شفا ما او و با زخمهاي برخودگرفت

. ايد شده شفاداده پيش دوهزارسال شمااز قانوناً
مرالمس  خداوندا،”دعاكنيد، پس مانندموسي

قدرت شـفا بخشت را جاري . كن و شفا بده
و چون يوشع، بـه بيـماري “. ساز تا شفا بيـابم

بيماري، در نام عيسي مسيح ترا ” حمله كنيد،
كه بيرون  بـه تو فرمان ميدهم . دهم نهيب مي

شما فرار خواهد  بدن و ذهن از بيماري“ .بروي
سالگي، از بيماري ريوي  هفده در سن” .كرد
دكتر گفته  .بودم مرگ در ُشرف و ميبردم رنج

بود كـه بيش از سه تا شش ماه زنده نخواهم 
بزرگ شده بودم  بودايي من در خانواده. ماند

هر . نيفتاد هيچ اتفاقي كردم ولي و به بودا دعا
يك دختر . لحظه به مرگ نزديك تر ميشدم

مدرسه اي به منزل ما آمد و در باره عيسي با 
مـن انـجيل عيسي مسيح را . من صحبت كرد

. منجي خودايمان آوردم كردم و به او بعنوان
مانند موسي،  !يافتم عيسي را بعنوان شفادهنده

آنگاه .اي خداوند، بيا و مرا شفاده“دعاكردم،
به سرتاسر دنيا رفته، . ترا خدمت خواهم كرد

آنگاه ” !داد خواهم شهادت زنده عيسي دربارة
توبيماري “،گفتمو جنگيدم بابيماري يوشع چون

ميدهم،  نهيب برو، ترا ريوي، ازبدن من بيرون
از ! شفايافتم پس بيماري فراركرد و من” !برو

 ودربارة ام رفته سرتاسرجهان به تاكنون آنزمان
 . ام عيسي زنده شهادت داده

عيسي مسيح، ديـروز، “كتابمـقدس ميفرمـايد
هرگاه دوياسه تن ” .امروز و تا ابدهمان است

آيند، عيسي مسيح  مسيح گردهم درنام عيسي
. وماهم همينطور ...”.خواهدبود ايشان درميان

بنابراين ما دعا ميكنيم كه خداوند هم اكنون 
همچون موسي، مـا بـه تخت . مـا را شفا دهد

 سلطنت اونگاه ميكنيم و ازخداوند ميخواهيم
 . كه قدرت شفا بخش خود را جاري سازد

در  آن تن ميجنگيم و به مانند يوشع با مريضي
. عـماليقيهاي بيماري فرار ميكنند. نمي دهيم

از . هيچـگاه مأيوس نشويد. شـما شـفا مييابيد
 عماليقـيهاي بيـماري نترسيد، چـون شـما در 

 . مسيح پيروز هستيد
 ...ادامه در شمارة بعد                                                   
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زد و زيـر لب، دعايي را   بنده خدايي، كنار اقيانوس قدم مي 

به آسمان آبى و درياى الجوردي   نگاهى. كرد هم زمزمه مي
 :گفت و انداخت طاليى ساحل و
كنى؟ ناگاه، ابـرى    برآورده  مرا  آرزوى  تنها  شود  مي!    خدايا  -

در هياهوى  و درگرفت سياه، آسمان را پوشاند و رعد و برقى
 :ميگفت  كه  رسيد  گوش  اعلى به  عرش  صدايى از  رعد و برق،

چه آرزويى دارى اى بندة محبوب من؟ مرد، سرش را بـه    -
! اى خداى كريم -: آسمان بلند كرد و ترسان و لرزان گفت

اى بين كاليفرنيا و هاوايي بسازى تا هر  خواهم جاده از تو مى
از خداى متعال !  كنم رانندگى در اين جاده دلم خواست وقت

ات بسيار  وفادارى بخاطر را من تو! اى بندة من -: ندا آمد كه
توانم خواهش تو را برآورده كنم، اما،   دارم و مى  دوست مي

تا   دهم   فرمان   بايد   كه  دانى  مي   دانى  چه  ميطلبي؟ هيچ  مي
دانى   كنند؟ هيچ مي  آرام را آسفالت روى اقيانوس فرشتگانم

چقدر آهن و سيمان و فـوالد بايد مصرف شود ؟ مـن هـمـة   
ديگرى  آرزوى توانى نمى آيا اما، بدهم، توانم انجام را مى اينها

خداى   اى  -:  گفت  آنگاه فكر فرو رفت، به بكنى؟ مرد، مدتى
شود به من بفهمانى   مي!  آورم كار زنان سر در نمى من از! من
شان   درونى  احساس  بفهمانى  بمن  چراميگريند؟ ميشود  زنان  كه

توان زنان   چگونه مى  كه  بدهى  شود بمن ياد  اصالً مي  چيست؟
اى بنده   : كرد؟ صدايي ازجانب باريتعالى آمدكه  را خوشحال

 .بانده چهار يا اى، دو بانده باشد خواسته را كه اى جاده آن! من
****** 

 
  کاریکلماتورھای

 
 .صفر است هنريشان خيلي از معتادها تابلو هستند، ولي ارزش

 

مـوز    پوست  ها  بعضي  و  گذارند  بغلت مي  ها هندوانه زير  بعضي
 ...زير پايت

 

 .آن و اين دست به ها و بعضي كنند آسمان نگاه مي ها به بعضي
 

 .كنند گوش كه پول ندارند مجبورند حرف مفت آنهايي
 

 .كنند كه خود سوار شوند اي قانون را پياده مي عده
 

 !فقط حرفهاي استاد رياضي، حرف حساب بود
 

 .ها بيشتر از قدرت مغزهاست به نظر عشاق، قدرت چشم
 

 .ميخ مدعي شد كه از من تو سري خورتر وجود ندارد
 

 .روند روند اما سر كار نمي كار مي ها تا يك قدمي بعضي
 

 .گذارند ها هم محل سگ نمي ها به گربه خيلي از موش
 

 .براي تاب دادن سبيلش به شهر بازي رفت
 

 .كارد كشاورز عصباني بادمجان را زير چشم مي
 

 .شايد كاكتوس مادر زن گلها باشد
 

 .نترسيد” دردسر”است، از ” قرص”اگر دلتان 
 
 

 .وقتي چوب كبريت سرش را خاراند، آتش گرفت
 

 .شود مي اشكهايم هايم پيست سرسره بازي گونه گاهي اوقات
 

 برگرفته از كاريكلماتورهاي سهراب گل هاشم 

 

افزوني عدم توافق و نارضايتي از  شاه  جديد، مردم را بسـوي    
حكومت مشروطه   آن نتيجه در يك انقالب ملي سوق مي داد كه

مسيحيان كه   به  شاه توجه و عالقة خاصي مظفرالدين. بوجود آمد
در زمان سلطنت پدرش تا اندازه اي از آزادي مذهب برخوردار 
بودند، نداشت ميتوان گفت بطور كلي در كشور آزادي مذهب 

 مملكت و القيدي داد كه روحانيون در امور نبود و او اجازه نمي
الغرض، آنچه كه او در مورد قوانين كشوري و . او مداخله كنند

در آن زمان شهـادت  .  مذهبي روا داشت بر كسي پوشيده نيست
و بشارت دادن در نام مسيح بسيار دشوار بود، با وجود اين دكتر 
سعيدخان فرصت را مغتنم شمرده، به بيماران بشارت مي داد و   
روزهاي پنجشنبه  و يكشنبه  بعدازظهر  در منزل خـود جـلـسـة       

آنانيكه در جلسـات  .  مطالعه و تفسير كتابمقدس تشكيل مي داد
حاضر مي شدند اكثراً ارمني و مسيحيان يهودي نـژاد بـودنـد،        
لكن مسلماناني نيز كـه طالب حقيقت بودند، مخفيانه با وي بـه    

 . بحث و گفتگو مي پرداختند
در هـمدان بيـن دو  دسـته شيخي و    1276مقارن پـايـان سـال   

علماء و مـراجـع     .  متشرعين اصولي، كشمكش و نزاع درگرفت
بـيـن       سـابـقـاً      كـه   كربال و كاظمين  تقليد شيعيان اكثراً در نجف و

النهرين و حاليه كشور عراق گفته مي شـود، سـاكـن بـوده و           
دستورات ديني را بـه وسيلة رساالتي صادر و بـه شيعيان كه در   

در واقـع عراق كـانون و مـركـز   .   بالد ديگر بودند مي رسانيدند
علمـاء  .  روحانيت و پايتخت پيشوايان مذهب جعفري بوده است

و مراجع تقليد دو دسته اند؛ يك دسته اخباريون كه بـه اخبار و 
احاديث سخت پايبند بوده حتي گاهي اوقات اخبار را بر آيـات  

هـم    را  مـحـمـد     كـه معراج  اند، بطوري  داشته  قرآن هـم مـقدم مي
دسـتـة   .  روحاني مي دانند، و اين دسته به شيخي معروف هستنـد 

ديگري كـه زياد به اخبار و احاديٍث توجـه نداشته، بـه آيـات و 
دستورات قـرآن بيشتر معتقد و معراج را جسماني مي دانند، بـه    

روي همين اصل اخـتـالفـات،      .  متشرعين اصولي مشهور هستند
متشرعين اصولي بر شيخي ها تاختند و مال و منالشان را به يغمـا  

بعضي از آنها را كشته و عده اي هم گريخته، جان سالن .  بردند
آنها در خيابان بر روي يكي از شيخي هاي بـيـچـاره    .  بدر بردند

 در شب كسي جرأت. نفت ريخته، او را زنده زنده سوزانيدند

يك هنگ سواره نظام، و . بيرون رفتن از منزل خود را نداشت 
باك براي برقراري  يك گردان پياده از كُردهاي غيور و بي

در اين موقع . امنيت و سركوبي شورشيان به همدان اعزام گرديد
در . هرج و مرج، ربكا سومين فرزند خود لموئيل را به دنيا آورد

شب به علت شليك پي در پي گلوله، آرام كردن بچه ها كار 
در خالل روزهاي آشوب و بلوي، سعيدخان به  . مشكلي بود

جستجوي شيخي هاي زجر ديده و زخمي كه در منازل دوستان 
مجروحين  از اي عده روز هر .پرداخت مي بودند، شده پناهنده خود

اين عمل سعيدخان خشم متشرعين . را مداوا و معالجه مي كرد
شيخي ها: سعيدخان اغلب مي شنيد كه مي گفتند. را برانگيخت  

پراكنده و نابود مي شوند، اما چرا اين كافر آنها را دستگيري و 
كند؟ پيشواي متشرعين اصولي كه موجب اصلي اين  مداوا مي

آشوب و اغتشاش بود، روزي سعيدخان را احضار نمود و براي 
اين : اينكه بي گناهي و دخالت نكردن خود را ثابت كند، گفت

شيخي ها در خصوص امامهاي ما عقايد غلطي دارند و سخنان 
اگر يهوديها به عيسي كفر گويند، شما چه . ناروائي مي گويند

من بعنوان يك مسيحي واقعي با : مي كنيد؟ سعيدخان پاسخ داد
عيسي وقتي كه دشمنانش او را . مهرباني با آنها رفتار مي كنم

او به ما دستور . مصلوب مي كردند براي آنها دعاي خير نمود
عالم ديني بدون آنكه كلمه  . داده است كه همين كار را بكنيم

همين پيشواي ديني . اي بر زبان آورد سر خود را پائين انداخت
بعدها حسب االمر شاه،  با يك تشريفات خاصي به تهران اعزام 

.                    گرديد و با رفتن او اضطراب و آشوب فرو نشست  
درميان بيماراني كه براي معالجه به پيش سعيدخان آمده بودند،   

او با سعيد . تاجر مسلمان غيوري اهل مهاباد بنام ميرزا حسين بود
وقتي ديد كه مجاب . خان وارد بحث در پيرامون مذهب گرديد

وقت . شود بسيار عصباني شد و بناي ناسزا گفتن را گذاشت مي
ميرزا، موضوع . كرد رفتن، سعيدخان او را تا دم درمطب مشايعت

برخورد و مباحثه خود با سعيدخان را با بعضي از دوستانش در 
من او فقط مالطفت   عوض فحاشي و ناسزاي در: گفت نهاد و ميان

چند روزي نگذشته بود كه ميرزا حسين . و محبت نشان داد
دكتر قرار گرفت،  و مهرباني  مورد لطف كه باز هم وقتي. برگشت

كاش از  اي: كرد و گفت ناراحتي و تشويش خود را آشكار
شكست و چنين اتفاقي  گردنم مي زير ميافتادم و روي اسب به

.  از آمدن به همدان بسيار پشيمان و متأسفم. برايم رخ نمي داد
.      خداوند عنايت فرمايد كه با عقيدة اسالمي خود به گور بروم

دكتر سعيدخان كفش و جورابهايش را از پا درآورد و عالئم  
داغها بر روي ساق پاهايش را به او نشان داد و شرح مسيحي 
شدن خود را براي ميرزا حسين، چنانكه رخ داده بود، بيان كرد 
و سپس داغها نگذاشت آرام بگيرم تا اينكه مرا به طريق صحيح 
به سوي خود هدايت نمود، تو را نيز به شاهراه حقيقت و 

خورشيدي،  1279ديماه . شناخت خود ارشاد و هدايت فرمايد
عين الدوله، داماد شاه و استاندار جنوب غربي كه با همسر و در 
حدود پنچ هزار نفر ديگر به منظور سركشي و بازرسي امور 
ادارات شهرهاي قلمرو حكومت خود عازم سفر بود، دكتر 
سعيدخان را احضار نمود كه بعنوان پزشك معالج خانواده خود 

اين سركشي و بازرسي تقريباً . و ملتزمين ركابش همراه وي باشد
سعيدخان پاي عين الدوله را كه در اثر . يكسال به طول انجاميد

تير خوردگي وضع وخيمي پيدا كرده بود و احتمال قطع آن   
در نتيجه اين خدمتي كه به خانوادة    . مي رفت، معالجه نمود

پزشك مخصوص  را بعنوان وي بود مايل بود، شاه كرده الدوله عين
دربار استخدام نمايد، اما سعيدخان راضي نشد وقت و استعداد 
خود را فقط صرف يك عده محدود بنمايد كه به كمك وي 

خورشيدي دكتر  1278ديماه . چه فقير و چه غني -نياز داشتند
باد و . سعيدخان تصميم گرفت براي بار دوم به رضائيه سفر كند

برف و سرماي شديد زمستان چنان بود كه دكتر بر اسب عربي 
خويش و نوكرش سوار بر يك قاطر    تيز رو گاهي دريافتن و 
.  تشخيص دادن راه دچار اشكال شده و به زحمت پيش مي رفتند
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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                    
 

  

زندگي زناشوئي يا  به     
طرف  جلو  مي رود  و  

پيمايد و به تباهي كند يا سير نزولي مي رشد مي  
.     هيچگاه بدون حركت نمي ماند. مي گرايد  

ميزان رشد يك رابطه را به چند طريق ميتوان  
اي  مرحله به رسيدن را رشد ميتوانيم .كرد ارزيابي

بدانيم كه در آن هيچ نوع تضادي وجود 
. نداشته باشد و زوجين كامالً همفكر بشوند

ميتوان آن را با توجه به شادي عميق و با دوام 
معهذا من شخصاً معتقدم . زوجين تعيين نمود

كه نداشتن تضاد و داشتن شادي در ازدواج 
هدفهائي نيستند كه بتوان آنها را با كوشش و 

در واقع اينها هدف نيستند . تالش بدست آورد
دهند كه زناشوئي به هدف اصلي  بلكه نشان مي

هدف اصلي ازدواج . خود رسيده است
.                                عبارتست از خالق بودن  

اي  مسابقه قبل سال چند آلمان نمايشهاي از يكي  
ترتيب داد كه هدف آن عبارت بود از جايزه 
دادن به مخترعي كه موتورش تقريباً دائم كار 

يكي از بازديد گنندگان كه ديرتر از همه . كند
آمده بود مشاهده كرد كه تمام موتورهاي 
شركت كنندگان در مسابقه از كار افتاده است 

بازديد كننده با اعجاب . به استثناي يك موتور
اظهار داشت؛ خيلي جالب است كه اين موتور 

چه كاري  . كند مدتي بسيار طوالني كار مي
تواند انجام دهد؟ مخترع موتور با ناراحتي  مي

دهد؟ هيچ  چه كاري انجام مي: جواب داد
. كند دهد، بلكه فقط كار مي كاري انجام نمي

آيا اين كافي نيست؟ ولي در مورد ازدواج، 
برخالف مثالي كه فوقاً ذكر كرديم، كافي 

همان طوري كه  . نيست كه فقط ادامه يابد
زندگي بايد جهت و هدفي داشته باشد، رابطة 

دو نفري كه عاشق . هم همينطور است زناشوئي
يكديگر هستند و در احساسات عاشقانة خود 

. حركت بماند اند، مايلند كه زمان بي غرق شده  
ولي طبيعي است كه زمان به جلو خواهد رفت 

اگر بخواهيم . زيرا حالت ركود وجود ندارد
عشق و محبت زناشوئي پايدار بماند بايد هدف 

.  محبت ذاتاً خالق است. خالقي داشته باشيم
رشد محبت مستلزم جدائي از زندگي و دور 
بودن از خالقيت نيست بلكه به معني زندگي پر 

با توجه به مراتب فوق، روشن . ثمر مي باشد
است كه زناشوئي بايد داراي هدف با ارزشي 

باعث  زناشوئي كه كنند مي تصور اي عده .باشد
.  مي شود كه انسان محدود و غيرخالق گردد

در واقع هرگاه زوجين فقط براي هدفهاي 
شخصي زندگي كنند عشق و عالقه ايجاد 
نخواهد شد بلكه خستگي و عدم رضايت به 

.                                         وجود خواهد آمد  
...ادامه در شمارة بعدي                                          
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 نوكيشان مسيحي گستردة بازداشت
  

روزچهارشنبه   درCompassنقل از بهزبان  گزارش شبكه خبري مسيحيان فارسي به
بال خبر دادگاهي  22    از دو تـن“ مريم و مرضيه“مـرداد مـاه، بـه  دـن

  براي انكار ايمان  مسيحي و درخواست مقام قضائي از آنها نوكيشان

اخبار جديدي از بازداشت نوكيشان در دو هفته   اكنون شان، مسيحي
در   و   تهران در اطراف نـوبت  چندين  طي   بازداشتها اين . اخير ميرسد

شهروند    30 از بيش دريـافتي گـزارش طبق .است گرفته رشت صورت
و   در بازداشت همچنان نفرآنان 8  اندكه تاكنون دستگيرشده مسيحي

دستگيريها كه طي چند   اين. اند بقيه با قيد وثيقه و ضمانت آزاد شده
  گرفته است كه عموما نومسيحياني را هدف نوبت متوالي انجام شده

دريافتي حاكي از آن   اخبار .اند در خانواده هاي مسلمان متولد شده
نفر از اعضاي   8  سالجاري تعداد مردادماه 9 و 8 كه در روزهاي است

نوبت و در   دو نوكيشان مسيحي در شهرستان رشت، در  يك جمع
كه از آن بعنوان كليساي خانگي ياد ميشد با ورود   مكان متفاوت دو

.  اند شده اننتظامي بازداشت و نيروي شخصي ماموران لباس از تعدادي
پس ازبازداشت اين افراد اقدام   ماموران انتظامي افزايد مي گزارش اين

وكليه وسايل شخصي اعم   نموده ايشان هاي خانه بازرسي و تفتيش به
تا  . برده اند وكامپيوترهاي آنان را ضبط و با خود دي  از كتب، سي

  آزاد ولي يك نفر آنان سپردن وثيقه نفرآنان با 7  از اين تعداد كنون
همچنان دربازداشتگاه اطالعات استان در بازداشت به سر ميبرد و از  

دهـم مرداد ماه   همچنين روز .دست نيست وي اطالعي در وضعيت
در يكي   مسيحيان يك اجتماع به سالجاري نيزماموران نيروي انتظامي

كه   برده تهران هجوم نزديكي در” فشم“از روستاههاي منطقه ييالقي
طبق گفـته   .اند را بازداشت نـموده مسيحي نفراز هموطنان 24  تعداد

با نيروي   و شده بود سازماندهي نظر از قبل پليس به يورش اين شاهدان
افراد همان   اين بيشتر. گرفته است انجام متعدد خودروهاي و بسيار زياد

نفراز آنها   7  پس از بازجويي و با سپردن وثيقه آزاد شدند ولي شب
سرميبرنددستگيرشدگان   به دربازداشت و نامشخص درمكاني همچنان

مريم، موبينا، مهدي،   نفر ديگربه اسامي شاهين، 6 و اهللا شهنام بهجت
تحت بازداشت   مـكان نامعلومي اشرف و نريمان در حـال حاضر در

اند هيچگونه تماسي   هاي اين افراد تا كنون نتوانسته و خانواده. هستند
وي حكم   خصوص شهنام، پليس بـه خـانواده در .باشند با آنها داشته

اند   كرده آنها اضافه. دستگيريش نشان داده است براي اي ويژه قضائي
و فعاليتهايش ميدانند، ولي ماموران در اين   كه همه چيز را درباره او

  مسيحي هموطن   .انـد كرده  بيشتر خودداري از توضيحات  خصوص 

روز   در همچنين .است دختر يك فرزند و داراي ساله، متاهل 36ايشان
انتظامي درهجوم   مرداد نيز گزارش شده ماموران نيروي 17  پنجشنبه

به يكي ديگر از كليساهاي خانگي درمناطق ييالقي اطراف پايتخت  
اخذ   اين افـراد با .كرده است ديگري از نوكيشان را بازداشت تعداد

 ولي  شدند؛  آزاد متعدد  هاي تعهد و طي مراحلي وپس از بـازجويـي
  .احضاركردند بيشتر اطالعاتگرفتن  آنها رابراي هدوبار

ا ورود بـه منزل يكي ديـگر از مسيحيان بنام 12 دريك اقدام مشابه نيز در تـاريخ   مرداد ماموران ـب
را نيـز ضبط و   پس از تفتيش از منزل ايشان بسيـاري از متـعلقات شخصي نامـبردهمرضيه فسايي 

اويـن، يـكي از  پس از چند روز از انتقال اين افراد بـه زندان. ايشان را به زندان اوين انتقال دادند
هاي   ازخانواده چندتن همچنين .آزاد شد موقت از زندان بصورت” مبينا لك”شدگان بنام بازداشت

مكرر به مقامات و نهادهاي مربـوطه، سرانجام موفق شدند   اين بازداشت شدگان در پي مراجعات
”  شهنام يارمحمد توسكي“در ايـن ميـان . زنـدان مالقـاتي داشته باشند تا دقايقي با عزيزانشان در

شبان گروه كليساي خانگي مذكور در طـي مالقاتي بـا همسرش از وضعيت بـد روحي، تـداوم  
ازداشت و شرايط نامساعدجسماني خود ابراز نگراني كرده است؛ بطوريكه ايشان در هنگام راه   ـب

با مشكل مواجه بودند وكامالً آشكار بود كه نامبرده در زندان تحت فشار و مورد بدرفتاري   رفتن
ايي   ويژه قضايي حكم ايشان  در زمان بازداشت امنيتي ماموران . است از سوي بازجويان قرارگرفته

اره وي و فعاليتهايش ميدانند آنها به خانواده اوگفـتند،. بهمراه داشتند كميته  . كه همه چيز را درـب
مسيحيان درمجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ضمن ابرازنگراني از تداوم بازداشت ايـن افراد،  

شان به وكيل و همچنين بازجوئيهاي طوالني   نگهداري آنان درسلولهاي انفرادي و عدم دسترسي
اخذ اعتراف ناميده ميشود را عملي غير قانوني   همراه با فشارهاي روحي و جسمي براي آنچه كه

وضعيت اين زندانيان اعتقادي است   و غيرانساني اعالم ميكند و خواستار رسيدگي فوري نسبت به
و اعالم ميدارد هرگونه اعتراف در وضعيت فشار و تهديد محكوم و بدور از واقعيت تلقي ميشود  

ساني و مقامات قضايي بـايد ايـن اجازه را  بدهند تـا بازداشت  و وني و اـن  شدگـان از حـقوق قـاـن
 .  شهروندي خود براي داشتن وكيل استفاده نمايند
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 معتقد مسيحي يك اينكه با بيان كرمان تيم فوتبال مس برزيلي مدافع

بر  كشور ايران را براي خود ارزشمند و در فوتبال حضورش است،
حضور در  درگفتگو با مهر، درمورد مارسيوفابيانوجيوانيني .دشمر
تيم درليگ قهرمانان اروپا  اسرائيل و انجام ديدارهايي با اين ليگ
خود را  تيم سياسي و فارغ از تمام مسائل يك فوتباليستم من: گفت

البته من مسيحي كامالً معتقد هستم و امروز بسيار  .انتخاب ميكنم
به مسائل ديني  فوتبالم را ادامه مي دهم كه خوشحالم دركشوري

اش امير  برنامه وي با بيان اينكه با پيشنهاد مدير. دارد اعتقاد زيادي
اين تيم نماينده ايران در ليگ : كرد كرده است، اضافه كرمان را انتخاب تيم مس مظلومي
پس از حضور قابل قبولي كه در ليگ قهرمانان اروپا داشتم،  من هـم. آسياست قهرمانان

اين  در حضور تجربه كنم، تا امسال ميخواهم به همراه مس در ليگ قهرمانان آسيا شركت
مدافع برزيلي . راه هم كسب كنم، موضوعي كـه برايم بسيار جالب توجه است مسابقات

بـازيكن يوونتوس ” دل پيه رو“اروپا مـأمور مهار تيم مس بـا بيان اينكه در ليگ قهرمانان
بازيهاي فصل گذشته مس را ديده ام و از اينكه  من تعدادي از: بوده است، اظهار داشت

 فوتبال مكابي درتيم بازي مارسيو سابقه. خوشحالم ام، مطرح ايران پيوسته ازتيمهاي يكي به
 .اسرائيل را در كارنامه ورزشي اش دارد
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 كرد با آنكه لباسش پر از وصله بود، ادعا مي
 .چسبد اي به او نمي كه هيچ وصله 
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ن آرامشآورد دست را ههاي به  
 

عناصر  راحتي، يكي از. كنيد آرامش خودكمك با شوخ طبعي به
و لباس و  مناسب، صندلي راحت آرامش است، همانند دماي مهم

هر چند وقت يك بار ساعتتان را كنار بگذاريد و  . كفش راحت
ها بـه كاهش  در آوردن كفش. خود را از فشار زمان نجات دهيد

هاي  تنش كوچك، فشردن يك توپ .كند كمك مي فشارعصبي
اند، خالي  را كه در انگشتان و دستـهاي شما متمركز شده  عصبي

گشاد و راحت، باعث ايجاد راحتي و احساس  لباسهاي . كند مي 
هاي زيباي زندگيتان را بنويسيد و از آنها   لحظه. شود  آرامش مي

آنها را به ياد آوريد و   عكس و فيلم بگيريد، سپس بيشتر اوقات
شور وصداي  دريا، آب هواي. شان فكركنيد و لذت ببريد  درباره

شوند، مسافرت به سواحل دريا  امواج، همگي باعث آرامش مي 
هـا مثل خيره شدن بـه دريـا، در   تماشاي ماهي. را فراموش نكنيد

كنند و آرام   شنا مي ها آرام كند، زيرا ماهي  شما ايجاد آرامش مي
قواي  تجديد و جويدن، باعث آهسته غذا خوردن. كنند  تنفس مي

براي تـأثير بيشتر و رسيدن . فكري و احساس آرامش خواهد شد
تمرين . بـه آرامش، در خـود متمركز شـويد و آرام نفس بكشيد

به خود  كار خود كنيدكه آرامتر از حد معمول صحبت كنيد، اين
 دهد، كند و بـه شـما اجازه مي  تان را كم مي ضربان قلب و تنفس

 .ذهن و فكرتان را از بسياري مسائل پاك كنيد
روشهاي  از با افتخارترين يكي خدا وكالم او پايبندباشيد، به اگربه

توانيد بگوييد، اگر   ايد، آنگاه مي رسيدن به آرامش خاطر رسيده 
  داشتن يك تكيه. ايد، اكنون زمان آشتي است از خـدا دور افتاده

و  احساسات. شود  گـاه معنوي در حـد تعادل موجب آرامش مي
مشكالت خود را بـه ديـگران بگوييد و آرامش بيشتري احساس 

ها در آرام بـودن، فكر نكردن به  يكي از مهمترين مـهارت. كنيد
مسائل كـوچك است، دومين مـهارت، كـوچك شـمردن تـمام 

 ...ادامه در شمارة بعد.                                                  مسايل است

تن را به  7شورشيان مسلمان
 خاطر مسيحي بودن سر بريدن

  

  ،worthynewsشبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل از به گزارش
افراط گرايان مسلمان، يك ايماندار مسيحي را در سومالي به قتل رساندند       

 .و هفت تن از مسيحيان ديگر را سر بريدند
 

، محمد شيخ ”الشباب اسالمگرايان“ بـه گزارش شاهدين عيني،
به نقل از منابع . صبح به قتل رساندند 7 ابديرامان را در ساعت

رهبر يك كليساي خانگي درسومالي بوده ” ابديرامان“آگاه، 
تلفني به اين خبرگزاري  يكي از شاهدين درطي تماسي. است
ما از اين حادثه بسيار غمگين هستيم و از طرفي ديگر “: گفت

گفتني   ”.لطفاً  براي  ما  دعا كنيد. كنيم احساس  امنيت  نمي
گذاشتن  درميان ترس و وحشت، از بعلت خبري منابع است اين

” ابديرامان“.جزئيات بيشتر درمورد مرگ وي اجتناب نمودند
 15 و 10دو فرزند پدر  آورده، مسيح ايمان است به  سال15 كه

الزم .  ساله  بود
بـه  ذكـر  است 
همسر او  نيز  سه 
سـال پيش در اثر 
بيمـاري، از دنـيا 

گروه . رفته است
الشـباب  شورشي

كه   بـا   سياست 
زدودن  مسيحيان 

مسيحيت  كـه  از  اسالم  به كشور، بـاالخص  افـرادي
 كه كند، بيشتر متمركز مناطـقي است اند، فعاليت مي گرويده

وجود  به خدماتي و درماني تسهيالت درآنها ايمانداران
مسلمانان شورشي الشباب كـه بـا گـروه تروريستي . اند آورده

اند  بسيج كرده را خود مسلح ارتباط هستند، نيروهاي در القاعده
. را واژگون كنند”شيخ شريف شيخ احمد”تا دولت پرزيدنت

شريعت اسالم  اكنون درحال تحميل قوانين هم” الشباب“گروه
شورشيان اسالم .كنترل خود دارد كه تحت باشد درمناطقي مي

ترين اقـدام در راستاي اجراي  گراي تندروي سومالي در تازه
. تن را به خاطر مسيحي بودن سربريدند 7قانون شرع اسالمي 

اگـر چه الشباب پيش از ايـن در مناطقي كـه در كنترل خـود 
داشت چنين مجازات هايي را  به  انجام مي رساند  اما  تعداد 

هاي اين بار بيشترين ميزان طي يك سال گذشته بوده  اعدامي
به گزارش  خبرگزاري  رويترز  از  موگاديشو  يكي از . است

ما گفت آنها به  الشباب به: گفت خويشاوندان يكي از قربانيان
. سربريده شدند جاسوسي اتهام وبه مسيحيت ازدين دليل پيروي

فرزند است،  10 ساله كه مادر 40”علي بيالل بنت“نمونه  براي
اش كه در حال جمع  ساله23وقتي سال گذشته به همراه دختر

رو شد كه بـه  آوري هيزم بودند با اعضاي گروه الشباب روبه
مدتي بودكه افراد محلي :بيالل ميگويد. شدند مي آنها نزديك

به  ايمان  مسيحي ايشان  شك كرده بودند و  آن  روز  وقتي 
شورشيان به سراغشان آمدند، از ايشان پرسيدند كـه آيا واقعاً 

اند يا خير؟ و زمانيكه آنها ايمان مسيحي خود را تأييد  مسيحي
كردند، ايشان شروع بـه ضرب و شتم او و دختر جوانش كـه 

اين افـراد پس از پنج روز اسير . شش ماهه حامله بود، كردند
كردن و تجاوز جنسي به اين مادر و دختر، ايشان را در حالي 
كه نزديك به مرگ بودند، درجايي انداختندتا درآخر همسر 

گفت  اين خبرگزاري مسيحي  او به. بيالل، ايشان را پيدا كرد
هايي كه به   اش پس از تولد، از بيماري ساله 23كه نوزاد دختر

هاي  رواني مادر  و  پدر است،  گفته پزشك مرتبط با  آسيب
خبرگزاري رويترز در روزنامه دهم جوالي خود . برد رنج مي

نوشت كه شورشيان الشباب درهمان روز، هفت نفررا به جرم 
ناميدند، گردن  كه خودجاسوسي داشتن ايمان مسيحي و آنچه

شريعت اين گروه  خود  را  طرفدار اجراي  مو  به مو . زدند
  .                                                      معرفي ميكند اسالمي
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 بدنبال رهبر...  9ادامه از صفحة 
آيه وسطين كتابمقدس نيز اين پيغام حياتي را براي به ارمغان            

 )118مزمور(. آورد مي
آيا افسار زندگيمان از دستهاي ما گسيخته است؟ آيا كشتي            
زندگي ما شكسته شده است؟ آيا نيازمند كسي هستيم كه ما             

بهترينهاي ما شايد قادر    .  را نجات دهد؟ به اطراف نگاه نكنيم       
سال ما را نگهباني كنند ولي در           52باشند چون عزيا پادشاه      

. نهايت خود نيز در نياز رهايي از برصهاي زندگي خواهند بود
 :به آسمان نگاه كنيم، همانطور كه سراينده مزمور مي سرايد

چشمان خود را بسوي كوهها بر مي افرازم، كه از آنجا اعانت من                   
اعانت من از جانب خداوند است، كه آسمان و زمين را                .  آيد  مي

او نخواهدگذاشت كه پاي تو لغزش خورد اوكه حافظ توست . آفريد
اينك او كه حافظ اسرائيل است، نمي خوابد و به              .  نخواهد خوابيد 

خداوند به دست راستت . خداوند حافظ تو مي باشد .خواب نمي رود
آفتاب در روز به تو اذيت نخواهد رسانيد و نه ماهتاب            .  سايه تو است  

را حفظ      او جان تو  .  خداوند تو را از هر بدي نگاه مي دارد         .  در شب 
خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت، از االن     . خواهد كرد

  )121مزمور(. تا ابداالباد

 احضار گروهي از نومسيحيان به
 ستاد خبري اطالعات كردستان 

   
 طبق احضاريه و تماسهايي كه از سوي ستاد خبري اطالعات كردستان

 گروهي از نوكيشان مسيحي گرفته شد، ازآنان خواسته شده تا  با 
 .براي پاسخ به برخي از سواالت به آن ستاد مراجعه نمايند

 

ا   طبق احضاريه اي كه از سوي مـاموران ستاد خبري اطالعـات كردستان ـب
ا شده خواسـته آنـان از شد، گروهي از نوكيـشان مسيحي آن استان گرفـته   ـت

بـه گزارش شبكه  خبر  .نمايند ستاد مراجعه  آن از سواالت به برخي به   پاسخ براي
   )2009 اگوست 24 و 23 (درتاريخمسيحيان فارسي زبان، 

مأموران ستاد خبري اطالعات كردسـتان طي  
ا گروهي از نوكيشان مسيحي و   تماس تلفني ـب

 تماس استان هايشان درسطح يا بعضاً با خانواده

خواسته شدجهت پاسخگويي   گرفته و ازآنان
ذكر است اين افراد   الزم بـه. برخي از سواالت به آن ستاد مراجعه نمايند به

گزارش،   براساس اين .بودند شده شناسايي نيروهاي امنيتي توسط از اين پيش
ه دفاتـر ستاد خبري اطالعـات از سوي   افراد احضار شده پس از مراجـعه ـب

آزاد   آنان روز همه درهمان قرارگرفتندكه طوالني مأمورين مورد بازجويهاي
از سنندج آقايان؛ صادق، فرزام، نيكخواه،    :افراد از اين  بـرخي اسامي .شدند

  كه تعداد ديـگري از هموطـنان.... سرمد، ايوب و طاهره، ناهيد، روشنك و

ين. نشود انـد نامـشان فاش خواسته   از مسيحي ديـگر از نـوكيشان تن 2 همچـن

شهرستان سقز، يك نفر از قروه، و نفر ديگر از شهر كامياران بودند كـه در  
در اين راسـتا مامـوران امنيتي در   .سكونـت خـود احـضارشدند شـهر مـحل

افراد در   برخي و مسئوليتهاي تا ضمن شناسايي ميكردند بازجويها خودتالش
 و نحوه فعاليتهاي بشارتي مسيحي آنان، از محل اقامت و خانگي كليساهاي

   !.مكان يكي از هموطنان مسيحي بنام آقاي قانع اطالعاتي بدست بياورند
الزم به ذكر است نامبرده در اواسط مرداد مـاه سالـجاري به خاطر ايـمان و  

به ستادخبري اطالعات شهرستان سنندج احضار و پس   اعتقاد مسيحي خود
خانواده ايشان در   بسر بردكه در بازداشت هفته  يك مدت به بازجويي از انجام

ايشان نداشتندكه سرانجام با پيگيري   از وضعيت اطالعي هيچ زمان بازداشت
آقاي قانع مجددا   سپس .وكيل وي، و سپردن وثيقه بطور موقت آزاد شدند

به بهانه عدم اعتبار وثيقه سپرده شده، از سوي نهاد مربوطه احضار و مجددا  
اما پس  . آزادگرديد توماني ميليون 60 سپردن وثيقه شدكه اين بار با بازداشت

تاكنون ازمحل اقامت و مكان ايشان اطالعي   مسيحي از آزادي اين نوكيش
بـه گفته برخي از افراد احضار شده بـه ستاد اطالعات،   .در دست نمي باشد

ا مـكان و مـحل اقامت فعلي ايـشان را شناسـايي   مامـوران در صدد هستند ـت
 شود حكمي براي وي صادر شده است كه بايد سريعاً كنند ، زيرا گفته مي

 .خود را معرفي نمايد 
كه چرا با اين جديت ماموران به دنبال اين   نيست مشخص هنوزبه درستي اما 

  در همين ارتباط  شخص هستند و يافتن فوري او چه اهميتي براي آنها دارد؟

ا مراجعه  بدفعات  شخصي لباس و  ماموران امنيتي و پدر خانم    به منزل قانع ـب
 ايشان  در سنندج آنجا  را  مورد تفتيش  و  بازرسي

 .  قرار دادند 
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 : كاتوليك  كليساي 
 

، بيشتر  آن  اجمالي  از شناخت  ، گذشته در ايران  كاتوليك  با كليساي  آشنايي
  نسطوريان  كه  است  هنگامـي  شود و آن مي  مربوط  ميالدي  شانزدهم  قرن  به
  اعظم  پاپ)  م1555(  در سال  كه  كلدانيان  بنام  يكي:شدند مي  تقسيم  دو فرقه  به

 هستند  نسطورياني  همان ديگر  كرد و فرقة مي  تعيين  اسقف آنها  براي  سوم  ژول
 .آشور وفادار ماندند  شرق  كليساي  به  كه 

    

  شود كـه مي  اداره  اسقفي  شوراي  زير نظر يك  كاتوليك   جامعة   در هر حال
   آن  اجماالً بـه  كـه  است  ذيل  جمعيت مشخص  سه  دارد و شامل  كشيش13

 : شود مي  پرداخته
 

   ارمني  كاتوليك  جامعة*  
 ميرسد  صفويه  حكومت  دوران  يعني ، قبل  قرن چهار  به  ايران در كليسا  اين  قدمت

خود   ميسيونري و  تبليغي  هاي برنامه  كاتوليك  ديني  جوامع  از ميسيونرهاي  كه
  ارمني هزار  دوازده كليسا  پيرو اين  اعضاي .آغاز نمودند  ايراني  ارامنة  بين را در
 و ورزشي،   كليسا، چـهار مكـان تربيتي  هشت  ارمني  كاتوليك  جامعة.  است
 .دارند  اختصاصي  قبرستان  و يك  مركز آموزشي  شش

  

   كلداني  آشوري  كاتوليك  جامعه* 
  مراسم  ، تنها در انجام كاتوليكي  اعتقادات  تمام  كليسا با رعايت  اين  اينك  هم

  ، مراسم فرقه  اين  پيروان. دارد  تفاوت  كاتوليك  خود با ديگر جوامع  عبادي

 هشت  در ايران  جامعه  ايـن. دهند مي  انـجام  آشوري  زبان  خود را بـه  عبادي
 .است  داده  خود اختصاص  هزار پيرو را به  دارد و سيزده  فعال  كليساي

 

   التين  كاتوليك  جامعه*  
  جهت  مأموريت  درحين  كه  داشت  اختصاص  خارجي  اتباع  كليسا بيشتر به  اين

 1630 سال  به  آن  سابقة  نمودند و  كليسا مبادرت  تأسيس  به  ديني  مراسم  انجام
  مراسم  يكشنبه  ، روزهاي كليساها، بطور مـرتب  در اين. گردد بازمي  ميالدي

ها  ها، هلندي ها، ايتاليايي نظير فرانسوي  كشورهايي  شود و اتباع برپا مي  ديني
  گري ، خليفه1370درسال  كه  آماري  طبق .كنند مي  شركت  درآن ها لهستاني و

كليساها   اين  تعداد اعضاي  است  رسانده  ثبت  به  ايران در  كاتوليك               
 .كليسا هستند 9و جمعاً صاحب  دو تا دو هزار و پانصدنفر است

 10 2009سپتامبر       47شمارة  سال چهارم        

 
        

 محبت در كتاب مقدس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اگر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويم ولي محبت نداشته باشم فقط يك
 اگر قادر به نبوت و درك كلية . طبل ميان تهي و سنج پر سرو صدا هستم

 اسرار الهي و تمام دانشها باشم و داراي ايماني باشم كه بتوانم كوهها را از 
 . جايشان بجاي ديگر منتقل كنم ولي محبت نداشته باشم هيچ هستم 

 اگر تمام دارائي خود را به فقرا بدهم و حتي بدن خود را در راه 
 خدا به سوختن دهم، اما محبت نداشته باشم هيچ سودي عايد من 

 در محبت حسادت و . محبت بردبار و مهربان است .نخواهد شد
 . خودخواه نيست. محبت رفتار ناشايسته ندارد. خود بيني و تكبر نيست

 محبت از ناراستي خوشحال. نمي شود و كينه به دل نميگيرد خشمگين 
 .محبت در همه حال صبر ميكند. شود ولي از راستي شادمان ميگردد نمي 

 .و در هر حال خوش باور و اميدوار است و هر باري را تحمل ميكند 
 نبوت از بين خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد يافت و بيان معرفت از 

 )8الي  1آيات 13اول قرنتيان(. ميان ميرود، اما محبت هرگز از ميان نخواهد رفت 

بياييد نزد او، به شماآرامي بخشـد؛                   
چـون او مــهربان و فروتـن اسـت    

بــه جانهايــتان آرامــي بـــخـشـد                    
 !سرور من، پر قدرت و پرجـالل   عيسي

وقتي درد و رنج  خسـته ات كند،                    
 بــه عيـسي بـگو، بــه عيـسي بــگو

وقتي  تاريكي بـر تو   فـرود  آيد،                    
 بـه عيــسي بـگو، بـه عيــسي بــگو

 عيـسي بگو، چون او دوستت  دارد به 
 در نزد  او  آرامي خواهي يـافت؛

!فـقط    و   فـقط    در    نــزد    او
چون  نوزادي  در آغوش  مـادر،      

.                                                                                                                            تو هم  آرامـش  خواهـي  يـافت
 حيدري. آ  :شعر                                      

   ايران  كليساهاي

 قتل فرزند به دستور شيطان 
 

اي  هفته 3 پليس داالس اعالم كرد جسد كودك 
 : را پيدا كرد كه مادرش فرياد ميزد

 . من با دستور شيطان بچه خودم را كشتم

نقل ازجهان، اوتي سانچز مادر  طبق گزارشي به
ساله اهل سان آنتونيو در حاليكه خودش را  33

. با چاقو زده بود به بيمارستاني محلي منتقل شد
كاراگاهان از خانه اين  سخنگوي پليس گفته به

يك شمشير، قـمه و يك چاقوي  سالـه 33مادر
كـاراگاهان دو  همچنين. اند پيداكرده آشپزخانه

كودك ديگر راكه آسيبي بـه آنـها وارد نشده 
رايس  جو . بود را در منزل ايـن زن پيدا كردند
: نيوز افزود سخنگوي پليس درگفتگو با فاكس

بود مشاهده  شده خانم منزل اين وارد پليس وقتي
فرياد ميزند  و نشسته كاناپه روي او كه است كرده

پليس ادامه  سخنگوي .است را كشته اش كه بچه
كسي يا چيزي را  داد به گفته اين زن او صداي

 اش  را كه  به  او  دستور  ميداده  تا  بچه  شنيده
 . بكشد و آن موجود شيطان بوده است

www.SimaMasih.com جويان،  صلح خوشابحال 
زيرا آنان فرزندان خدا 

 .خوانده خواهند شد
در  كه آنان خوشابحال

 آزار پارسايي     راه

پادشاهي  بينند، زيرا مي
 آسمان از آنِ 

.                                  ايشان است
 10و 9: 5متيانجيل 

دانستيد انسان در  آيا مي
پانزده  روز بطور متوسط

.زند هزار بار پلك مي   
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Ingredients: (4 servings)  
 

starch, half pound 
yogurt (non-skim), 50 oz 
sugar, 100 oz 
cooking oil 
rose-water, 2-3 spoons 

Directions: 
  Mix starch, 1-2 spoons of sugar, 
and water, then add yogurt and 
mix well until the mixture is even 
and smooth.  
 

Heat oil in a pan until hot. Pour 
the mix through a funnel into the 
pan creating round lattice shapes 
about 5-6 cm in diameter. Turn 
heat down and fry fully on one 
side, then on the other. Mix well 
sugar, rose-water, and a glass of 
water.  
 

Heat until water comes to a boil, 
and the syrup thickens. Remove 
from heat. Soak zoolbia in the 
syrup for about 5 minutes, then 
serve. 

 ”روشن آبيِ“فيلم بر ورايتي –اَندرسون مليسا يادداشت 
 

آنجلس، پس از فيلم  يك درام ديگر در شهر لوس
بوي  توسط تيموتي لين) 2004-پل هاجيس(” تصادف“

 ”آبيِ روشن“رقم خورد و اين بار كارگردان نام 
 را براي اثر جديدش برگزيده است 

 

شخصيت، يك  4داستاني كه حول محور  
سابق، يك زنداني كه   رقاصه، يك كشيش

يك مأمور   و  شده  مرخص  زندان  از  تازگي به
زمان  فيلم در ايـام  .   گردد كفن و دفن  مي

 شـب   در      آن     اوج  و     گذرد مي    كريسمس

چنين در فيلم  هم.  خورد كريسمس رقم مي
 سـگ   يك     ُكما،   در حالت      پسر بچه   يك

معده كه   يك مرد مبتال به سرطان  و  گمشده
گذرانـد    شـان را مي روزهاي پاياني زندگي

و درصدد جبران و اصالح گـذشته هاست 
عوامل به همراه  شايد اين. هم حضور دارند

 مومهاي  ريختن  صحنه   كه   بيل  جسيكاحضور

 و  صورتش  سر   روي    بر  روشن   شمع هاي 

ها و بازيهاي  شك يكي از بهترين صحنه بي
 . اند او در فيلم است از عوامل جذابيت فيلم

دسامبر شروع 20از  كه  بيست دقيقه اول فيلم
اسـت،    شود  و  اوجش  عيد كريسمس  مي

حالتي از احساس و شفقت را در تماشاگـر  
نسبت به شخصيتهاي اصلي به ويژه نسبـت  

مكان كه نياز به معجزه  پناه و بي به مردم بي
 .انگيزد دارند را بر مي

كارگردان بـا نشان دادن ايـن تصاويـر بـه   
درام و   فهماندكه با فيلمي نسبتاً مخاطب مي

سوي ديگر مردي   از.  انگيز روبروست حزن
هاي بزرگ و  كوبي بينيم كـه بـا خال را مي

بر ساحل دريا ايستاده   كوچك روي بدنش
ايـن    در  كـه   رِي ليوتـا و او كسي نيست جز 

. شناسيم ميجك راني فيلـم او را بـه اسـم 
  توليد19از يكي كه-فارِست ويتاكر-چارلي

كننده اين فيلـم است و پيش از ايـن نيز بـا 
همكاري داشت   ” سبز  اژدهاي“ بويي درفيلم

در نقش مردي ظـاهر شده كه به تنهايـي  –
و مدام   كند مي زندگي در اتاقي دريك متل

شليك گلوله   با  اش زندگي  دادن به  به خاتمه
جسيكا ( جاني   رز  ضمن،  در همين.  انديشد مي
بينيم كه سراسيمه به سوي تلـفـن    را مي)  بيل
شود كه  مي رود و جوياي احوال پسرش مي

هاي  ويژه  بيمـارسـتـان     در  بخش  مراقبت
. برد ُكما به سر مي  بستري است و در حالت

او نيز در يك مسافرخانه اتاقي اجاره كرده 
اش    خالي است و تنـها همدمش سگ خال

او در هنگام رسيدن به خانه متـوجـه     . است
شــود كــه ســگ بــيــرون رفــتــه و               مــي

نتيـجـه    هايش براي پيدا كردن آن بي تالش
كوتري ديگر مخاطب با   ماند و از سوي مي

پسر جوان كـه  ادي رِدماين با بازي  دوليتل
  كار  وي رسيدگي  به  امور  تدفين  است،

احتياطي، ماشين  شود كـه بر اثر بي آشنا مي
كند و او مـجـبـور     وي به سگ برخورد مي

شود براي مداوا سگ را بـه خـانه خـود   مي
سه نفر تعريف   اين  هم چنانكه زندگي. ببرد
خوريم كه  شوند، ما به مردي تنها بر مي مي

سال حبس بـه تازگي از زنـدان   25پس از 
اند  بيرون آمده و پزشكان نيز تشخيص داده

كـه بـه بيـماري سرطـان معده مبتال است و 
دراواسط   و  ماند نمي  زنده  نيز  بيشتر  وقتي  چند

! شويم پدر  رز است داستان نيز متوجه  مي
خواهد تا از كار سابقـش   او از دخترش مي

دست بكشد و ايـمان و اعتـقادش را از ياد 
نيز با زندگي   -ويتاكر-كشيش سابق .  نبرد

آورش دست و پنجه نرم  آور و عذاب مالل
 50شود بيش از  او حتي حاضر مي.  كند مي

هزار  دالر  بـه  افراد  بدهد تـا بـا شلـيـك   
زندگي نجات   اين  از  را  اي به قلبش او گلوله
دوشخصيـت   .شود مي ناموفق هربار اما دهند،

كه خجالتي است و از بيماري آسم  كوتري
بـرد و رز در هـنگام تـحـويـل    نيز رنـج مي

گرفتن سگ گمشده همديگر را مـالقـات   
كنند دنياي خالي و تُـهـي    كرده و سعي مي

ديگري رونق   باحضورگرم  شان را از محبت
هـاي بـرفـي       صحنه ريزش كريستال.  دهند

ي    سفيد و آبي و تصويربرداري مـاهـرانـه     
ترين و پرمـعـنـاتـريـن       شك جذاب آن، بي

كارگـردان بـا چـنـيـن          .  صحنه فيلم است
خواسته تا اميـد و زايـش را          تصويري مي

براي افراد نااميد و سختي كشيده فيلم رقم 
از نورهاي  كردن استفاده نورپردازي و. بزند

ها  بـه ويـژه  بكار گـيـري      متناسب  صحنه
هـاي سـفـيـد و آبـي در               درست رنـگ   

هاي  مختلف  نيز بـا مـهـارت و           سكانس
كارگردان در .  ظرافت  انجام  گرفته  است

ها نيز از رنگ قرمز اسـتـفـاده     برخي صحنه
كرده است تا حالت عصبي و متشنج بودن 
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توزي  كينه كه كسي گويد، مي چيني المثل ضرب يك
را انجام دهد  آن خالف اگر. دو قبر بكند بايد كند مي

 با.  عمري  طوالني  و  زندگي  سالم  خواهد  داشت
 . گذشت شما حقيقت الهي را درك خواهيد كرد
افتند  تجربيات بد به اين دليل در زندگي ما اتفاق مي

هراتفاقي  يادبگيريم اينكه .بگيريم درس آنها از بايد كه
خودمان بدنيم  عمل افتد را نتيجه مي كه در زندگيمان

و كس ديگري را بـراي آن مقصر نشـماريم يكي از 
گـاهي اوقـات از كساني كـه فـكر . هاست اين درس

. آمد هستند بدم مي غيرمنصف نشناس و كردم حق مي
اما بعدها، فهميدم آنها مثل آدم بدهاي داستان بودند 
كه به قيمت اينكه ديگران از آنها بدشان بيايد، به ما 

 . هاي خوبي از داستان بگيريم كمك مي كنند درس
بخواهيم ديگران   اگر .هستيد كس با گذشت شما همه

. ايم  را جدا از خودمان بدانيم درك اشتباهي داشته         
اولين باري كه در كودكي درمورد نيايش عيسي با          
خداوند درمورد بخشيدن كساني كه او را به صليب          

اما .  گرفت ام مي گريه كشيدند خواندم، تقريباً داشت
. كنيم  توانيم مثل او زندگي      كه ما هم مي      فهميدم

كه تصور كند آدمها بقيه       دانم هركس   امروز من مي  
بدن او هستند قادر نخواهد بود به طريقي  هاي قسمت

 . جز طريق عيسي عمل كند
بخشيدن ديگران تنها واكنش معقولي است كه در          

برابر كساني كه با اهانت و توهين با شما برخورد               
آسان است كه  درك اين. كنند، بايد داشته باشيد مي

حقيقت را   اين بايد. است باطل خيال جدايي فقط يك  
 . زندگي كنيم آن با بتوانيم تا باشيم باورداشته دل از ته

 غيرمنطقيرفتار  به  هرباركه  . دهيد  مي  شماعشق  باگذشت
جاي   تنفرمان  دهيم  مي  اجازه  دهيم،  مي  واكنش  ديگران

شود رفتاري كه    اين باعث مي  . ارزشهايمان را بگيرد  
 رفتاري  دريافت  احتمال  و  كنيم  راتقويت  نداريم  دوست

 . گيريم بهتر را از طرف آنها در آينده از خودمان مي
بيند كه تـالش    يكروز يك مرد مقدس عقربي را مي

مي كند از گودالي بيرون آيد تا جان خود را نجات 
لخت سعي   سريعاً به طرف آن ميرود و با دست. دهد

آن عقرب وقتي . ميكند كه به آن حيوان كمك كند
آورد، دست  گودال بيرون مي خواهد او را از مرد مي

اما مرد با وجود درد عقرب را ول . زند او را نيش مي
پرسند كـه    وقتي از او مي.  اندازد  و زمين نمي   نكرده

آب نينداخته او پاسخ  را دوباره داخل چرا آن عقرب
عقرب باوجود طبيعت متفاوتش، از او   آن  دهدكه مي

 براي اوكه داده انجام عقرب كه كاري .است نبوده جدا

چطورميتواند برخالف  او پس بوده طبيعي است عقرب
 موجـودات   همة  وبايدبه  است  مقدس  مردي  خودكه طبيعت

 دهد؟ عقرب وجود ما وقـتـي    انجام  باشد،  داشته  عشق

جواب داده شود، چطور ميتواند   با نيش  نيشش  هميشه
راتجربه  تنفر فقط كه كسي يادبگيرد؟ متفاوت واكنشي

. عشق ببخشد  كسي  تواند به  كرده باشد هيچوقت نمي
ما وجود  درون كه دهيم مي ما آن چيزي را به ديگران

 . داشته باشد

 ...بخشيم وقتي مي

 ها خلوت آبيِ انسان
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makes you worth something? What 
are you worth?  The answer really 
depends on whom you will ask? If 
you ask the culture, neighbor,   
society, etc. they will all give you a 
different answer.  But I know a God 
who paid a great price for you, that 
you cannot count or measure and 
He is THE RIGHT PERSON TO 
ASK and He is telling you and I 
“Don’t ask the world about what 
you are worth.” 
We get our beliefs from the Bible 
and not our experiences. There is a 
difference between facts and Truth.  
Facts are accurate information but 
Truth is connected to their mean-
ing. John 8:31-32, Jesus said, "If 
you hold to my teaching, you are 
really my disciples. Then you will 
know the truth, and the truth will 
set you free." The Kind of Truth 
that Jesus said will make you free 
is not when you get the information 
right but when you have God’s 
perspective on that information. 
Think about the story of the woman 
caught in the act of adultery. Jesus 
looks at her and said, “I see the 
facts but I see them very differently 
than you do.” The First thing Jesus 
did, He sent away all her accusers.  
If the accusing voices that we hear 
just stopped, even if they are our 
own voice, we will be a lot further in 
life. If you believe a lie, you will 
experience the fruit of that lie.  If 
you believe the Truth, you will ex-
perience the fruit of that Truth. 
 Identity, Your identity is what is 
true about you. Your identity is the 
real you, it is who you are. Our 
identity was divided from the rest of 
our being because of sin. What you 
have experienced can effect your 
identity. Your identity is the       
blueprint in the mind of God, when 
He designed you and inserted you 
into creation. God is very smart and 
He did a great Job when He      
designed you. He designed you 
exactly right. Every one of us are 
an expression of an aspect of 
God’s character that no one else is 
designed to be.  Your part matters. 
Your piece of the puzzle is a piece  

  What is it that you believe about 
yourself? What do you believe 
makes you worth something or 
makes you somebody?  What is it 
that you believe that makes your life 
matter?  In your heart of hearts, 
what is it, that if you had or were, 
then you would feel you are some-
body?  Is it if only I had so much 
money?  If only I had the right peo-
ples attention?  If only I had enough 
sex?  If only I had enough wives or 
husbands? If only I had the right 
kind of car, clothes, house?  There 
is something that makes us some-
body.  Whatever you believe gives 
you worth, and makes your life worth 
something, you will lay your life to it, 
and if it is not something that is able 
to give you life, you will die!  What-
ever you believe makes you some-
body, you will put your life on the 
alter of it and if it is not the kind of 
thing that is able to infuse life into 
you, then you will die immediately or 
a long, slow difficult painful death.  
What you believe is true about your-
self will eventually lead to what it is 
that you will sacrifice yourself to.  
What you believe your value come 
from will define how you respond to 
yourself. 
Example:   Anybody who thinks their 
value come from their position will 
sacrifice their character for that posi-
tion.  Anybody who thinks their value 
comes from the affection of the op-
posite sex will sacrifice their integrity 
to satisfy that affection.  Anything 
that we think that will give us value, 
we will give our lives over to at the 
expense of everything else.  It is 
vital that each person to answer 
these questions: What do I believe 
about myself?  What is it that really 

Levels of CHANGE 
Kamran Karimi   

of God’s character expressed on 
earth that no one else has the 
assignment to express.  If all of us 
collectively will be who we are, 
then presented on earth will be the 
person of Jesus for the world to 
look at and see in His totality.  
If everyone be who they really are, 
and if we all be our part then the 
world will look at us and know 
what nature of God here on earth 
suppose to look like and who Je-
sus really is. This is how His char-
acter is expressed among us cor-
porately.  No one else is designed 
by God to express His image that 
you are suppose to reflect.  You 
are an original and that is why the 
devil wars against who you really 
are.  Satan knows if you discover 
your true identity, then the world 
would fall in love with the true 
image of God. If Satan can get 
you to not be your part and not 
play your part then there will be a 
gap in the body of Christ and peo-
ple look and say the Church is 
messed up. The blueprint in the 
mind of God includes you and 
everything He made true about 
you. Every desire, impulse, prefer-
ence, everything that He put in 
you is an expression of His char-
acter and satan wants to distort, 
confuse and work against it. Self-
esteem is directly related to your 
identity. Self-esteem is what I 
believe to be true about who I am.  
The way self-esteem can be 
measured by is how accurate you 
believe who you are.  An accurate 
discovery of self-esteem can set 
you free.  God has called out what 
He sees in us and how He sees 
us through His Word.  There is no 
way you can call out of somebody 
something that you don’t see in 
them.                            To be Continued 

I've learned.... That the best classroom in the 
world is at the feet of an elderly person.  
 

I've learned.... That when you're in love, it shows.  
 

I've learned.... That just one person saying to 
me, 'You've made my day!' makes my day.   
 

I've learned.... That having a child fall a sleep 
in your arms is one of the most peaceful 
feelings in the world.  
 

I've learned.... That being kind is more   
important than being right.  
 
I've learned.... That you should never say no 
to a gift from a child.  
 

I've learned.... That I can always pray for 
someone when I don't have the strength 
to help him in some other way.  
 

I've learned.... That no matter how serious 
your life requires you to be, everyone 
needs a friend to act goofy with.  
 

I've learned.... That sometimes all a person 
needs is a hand to hold and a heart to 
understand.   
 
I've learned.... That simple walks with my 
father around the block on summer nights 
when I was a child did wonders for me as 
an adult.  
 

I've learned.... That we should be glad God 
doesn't give us everything we ask for.  
 
I've learned.... That money doesn't buy class.  
 

I've learned.... That it's those small daily 
happenings that make life so spectacular.  
 

I've learned... That under everyone's hard 
shell is someone who wants to be    
appreciated and loved.  
 

I've learned.... That to ignore the facts does 
not change the facts.  
 

I've learned.... That when you plan to get 
even with someone, you are only letting 
that person continue to hurt you.  
 

I've learned.... That love, not time, heals all wounds.  
 

I've learned.... That the easiest way for me to 
grow as a person is to surround myself 
with people smarter than I am.  
 

I've learned.... That everyone you meet 
deserves to be greeted with a smile.  
 
I've learned.... That no one is perfect until 
you fall in love with them.  
 

I've learned... That life is tough, but I'm tougher.  
 

I've learned.... That opportunities are never 
lost; someone will take the ones you miss.  
 

I've learned.... That when you harbor      
bitterness, happiness will dock elsewhere.  
 

I've learned.... That I wish I could have told 
my Dad that I love him one more time 
before he passed away.  
 

I've learned.... That one should keep his 
words both soft and tender, because 
tomorrow he may have to eat them.  
 

I've learned.... That a smile is an inexpensive 
way to improve your looks.  
 

I've learned.... That when your newly born 
grandchild holds your little finger in his 
little fist, that you're hooked for life.   
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