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مطلب اینادامهدر. اممطلب نوشتهنگاه انجیلطبقمسیحدر) شما(درباة ارزش انسان براي شما عزیزانکهچندي است 

مزمور به طور کنم، براي اینکه ارزش و اهمیت اینمیهم قدرتمند هستند ذکرکه بسیار 91را با چند آیه اي از مزمور 

را )نام شما(من . است)نام شما(خدا ملجا و قوت من : را قرار دهید) نام خودتان(عملی براي شما باز شود به جاي عبارت من 

نام (راستی او سپر مـن . پوشاندمی) نام شما(او مـرا . رهاندمی)دردهاي العالج(و از وباي خبیص ) حمالت شیطان(از دام صیاد

وجود )نام شما(اطراف من در)وقایع ناگوار(مصیبت با اینکه. نه در روز و نه در شب نخواهم ترسید)نام شما(من . است )شما

زندگی ) نام شما(برد و او در من چیزي خداوند را از بین نخواهدهیچ. خواهد بوددرخداوند) نام شما(من اَمنیتدارد ولی

بر زندگی من هیچ طاعونی. شدواقع نخواهد) نام شما(هیچ بدي برمن . کندمی

هر جـائی کـه . باشدنخواهد آمد چون که خدا در آن جـا ساکن می)  نام شما(

خواهند بود و حتی در خطر مرا بر دستهاي ) نام شما(فرشتگان او با من روممی

تـوانم از هر دشمنی که مخرب است و می) نام شما(من . خـود خواهند گرفت

ایـن برکات بـراي این است . صدمه بزند، عبور کنم) نام شما(خواهد به من می

) نام شما(قرار داده است و من )  نام شما(کـه خداوند محبت خود را بر روي من 

ام، او اسم مرا میداند و مرا در جایگاهاي نیز محبت خود را روي او قرار داده

خداوند را صدا میکنم او مرا جواب ) نام شما(که من وقتی. بلند قرار داده است

را آزاد می کند و به من ) نام شما(من . است) نام شما(او در سختی با من . میدهد

.نشان خواهد داد) نام شما(او مرا با زندگی طوالنی خشنود می سازد و نجات خود را به من . احترام می گذارد)نام شما(

من  .فقط باشمام و نه اینکهمتولد شدهبراي توانمند بودنمن: کنیدحال براساس حقایق ذکر شده از کالم خدا، این اعترافات نیکو را اعالن 

من براي پري و شادمانی و نه براي فقر . براي موفقیت و نه براي شکست، آفریده شده اممن. امبراي سالمتی و نه براي بیماري، آفریده شده

. هستممضطرب باشم، آزادجاي اینکهبهمن. باشم و نه براي شرم و سوء استفادهام تا با وقار و محترمشدهآفریدهمن. امو یأس، آفریده شده

من به جاي این که افسرده باشم، . دارممن به جاي این که سر درگم باشم، هدف و جرأت. به جاي این که بترسم ، اعتماد به نفس دارممن

وقتی . بخشمکنم خود را میبه جاي این که خودم را محکوممن. به جاي این که کم حوصله و خسته باشم، پر از انرژي هستممن. شادمانم

اید، ساخته شدهشما همشکل اواید وشما از خدا آمدهکهشما و با شماست، و وقتی این اصل را بپذیریدکنیدکه خدا درشما و اطرافکشف

که در شما در کار است و از طریق شما کار )مسیح(بـا قدرتی . سپس آن شخصی خواهید شد که خدا شما را براي آن طراحی کرده است

که خدا در شما زندگی میکند، میکنید و به این دلیلرا کشفخودمحض اینکه ارزش، به13: 4فیلیپیان . اي خواهید شدکند، معجزة زندهمی

یاد می گیرید تا براي خود ارزش قائل شوید و از وضعیت خود خشنود، مثبت، یک فرد تأثیر گذار در منزل، در جامعه و در دنیاي اطرافتان 

اید؟ خدا را شکر چگونه میتوان منفی و یا سرافکنده بود، در حالی که دالیل بسیاري وجود دارند که ما به شباهت خدا آفریده شده. میشوید

.براي قدرت تبدیل دهندة او

با آرزوي برقراري هر چه زودتر ملکوت خدا در بین فارسی زبانان

2010لُس آنجلس، سپتامبر  
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. براي رفاه حال شما عزیزان سرویس کارتهاي اعتباري نیز فراهم می باشد. هدایاي مالی شما باعث طرقی ماهنامۀ تبدیل خواهد بود

.کمک مالی شامل معافیت مالی خواهد بود

ساعتۀ مسیحی، هر 24رادیو مژده، رادیوي 

روزه در بارة عیسی مسیح، که کلمۀ حیات است 

تواند به شما امید و آرامش و رستگاري   و می

.دهد  ابدي عطا کند، به زبان فارسی تعلیم می

در هیچکس دیگر، رستگاري :  فرماید  کالم خدا می. باشدعیسی مسیح یگانه راه رستگاري می

نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا بوسیله آن نـجـات       

مابین خداي حقیقی و انسان، یک راه بیشتر وجود ندارد و ایـن راه    ).  12:  4کارهاي رسوالن (. یابیم

من راه و راستی و حیات هستم، هیچکس جز بوسیله مـن    :  مسیح فرمود.  باشد  عیسی مسیح می

مسیح از ازل با خدا بود و در ماهیت و ذات کامالً با خدا هماننـد  ).  6:  14یوحنا ( آید   نزد پدر نمی

اما او براي رستگار نمودن انسان، جالل و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و بـه  .  باشد  می

مسیح خداي نادیده را بطور کامل آشکار کرد و با مرگ .  شکل انسان در میان ما زندگی کرد

شخصیت منحصر بفرد مسیح از دو طبیعـت  .  خود بر صلیب، جریـمه گناه جهانـیان را پرداخت

باشد، به همین علت مسیح انسان کامل و خداي کامل می. کامل الهی و انسانی برخوردار است

.او تنها واسطه بین خدا و انسان است

دهد که خدا یک مرد و یک زن را خوانده است تا براي همیشه با هم باشند، هیچ مردي حق ندارد در حین داشتن یک زن، به زن میسح به ما تعلیم میعیسی

که وقتی. شوددیگري فکر کند، و اگر با داشتن یک زن، زن دومی براي خود اختیار کند، حتی اگر این ازدواج قانونی باشد از نظر خداوند زنا محسوب می

دانید چرا موسی چنین دستوري آیا می:عیسی چنین پاسخ داد-دادچون شریعت یهود به آنان اجازه طالق می-اي از یهودیان از او درباره طالق پرسیدندعده

به همین دلیل، . چون خدا از همان ابتدا، مرد و زن را براي پیوند همیشگی آفرید. ولی قطعاً خواست خدا چنین نیست. داد؟ علتش فقط سنگدلی شما بوده است

و هیچکس حق ندارد این اتحاد را بر    . مرد باید از پدر و مادر خود جدا شود، و به همسرش بپیوندد، بطوري که از آن پس دو تن نباشند بلکه یک تن باشند

ترتیب عیسی مسیح در دو هزار سال پیش حد اعالي ارزش و به این. چون خدا آن دو را با هم یکی ساخته است. هم زند و ایشان را از یکدیگر جدا سازد

.کنددهد؛ و هر نوع چند همسري را شدیداً محکوم میاعتبار را به نهاد خانواده و همینطور به شخصیت زن می
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:شفاي مهیا شده به وسیلۀ نجات مسیح
مرض نه فقط یک چیز روحانی است، بلکه یک چیز               

خدا به وسیلۀ مسیح شفا      شویم که   وقتی متوجه می  .  طبیعی

توانیم شفاي ایمان را براي ما مهیا کرده است، آنموقع می

. ”او بخاطر گناهان ما مضروب گشته       ”را دریافت کنیم،  

ما زخمی    خطایاي  او بخاطر “.استمسئلۀ روحانیاین یک

این یک مسئلۀ روحانی است و       .  این زخمی بود روي بدن او بخاطر گناهان و خطایاي ما             ”  .گشته

براي همین است که در کالم خدا         .  باید به وسیلۀ کالم خدا حل شود          چونکه روحانی است، می    

و آن کالم به جسم      .  او با کالم خود آنها را شفا داده از مرگ رهانید             :  خوانیم  می  20آیۀ107مزمور

گفت، و روي صلیب مصلوب شد و آن کالم مرضها و دردهاي ما را برخود حمل کرد و آن کالم                      

.ایممضروب شد و به وسیلۀ او ما شفا یافته

محبت مضروب شد و    .  محبت بار ما را بر خود حمل کرد       .  محبت مصلوب شد  .  این محبت الهی بود   

اگر او بار مرض، درد و گناه ما را حمل کرد دیگر احتیاجی نیست که               .  محبت براي ما شفاعت کرد

او زخمی شد تا ما از بند مرض . او گناه شد تا ما از بند اسارت گناه آزاد شویم. ما آنها را حمل کنیم

ما دیگر احتیاجی نداریم که در       .  او مرد تا ما بتوانیم حیات او را داشته باشیم          .  و بیماري آزاد شویم   

او در روح به جهنم رفت که ما بتوانیم در            .  غم و غصه، مرض و درد، گناه و مرگ زندگی کنیم            

او جاي ما را گرفت و به       .  روح به بهشت برویم، او ضعیف شد تا ما بتوانیم به وسیلۀ او قدرت یابیم                

خدا او را روي صلیب لعنت کرد، تا ما از طریق             .  وسیلۀ مرگ خود عدالت الهی را خشنود ساخت        

این محبت خداي پدر . 9آیۀ  53کتاب اشعیاء نبی فصلایمان به او بتوانیم برکات الهی را دریافت کنیم، 

این   ما را در یک مکان مخصوصی         .  خدا را شکر و جالل باد    ! هللویا! براي ما انسانها چه عظیم است

.ما پیروزمندیم. دهددر حضور حضرت اعلی قرار می

بیند،   نگرد او یک بیمار یا یک افسرده و یا یک فرد فقیر و حقیر را نمی                    وقتی خداي پدر به ما می      

او یک فرد پیروزمند، با قوت و         .  21آیۀ  5رسالۀ دوم قرنتیان فصل    بیند،    بلکه او عدالت مسیح را می       

زیرا همۀ  فرزندان خدا     :  خوانیم  می  4آیۀ  5رسالۀ اول یوحنا فصل   در  .  بیند  قدرت، سالم و صحیح را می     

این ایمان انجیلی   .  ایم  بر این جهان غلبه یافته اند و ما این پیروزي را به وسیلۀ  ایمان به دست آورده                   

شود مگر آن     کسی بر این جهان پیروز نمی      .  است که ما را به خانوادة پیروزمندان وارد کرده است          

. این ایمان الهی است، این اعتراف خداي پدر به پسر است. کس که ایمان دارد، عیسی پسر خداست

. دهد  این شهادت آسمان است و این اعتراف ایمان، ما ایمانداران را در یک مکان پیروزمند قرار می         

به این شهادت خدا که او پسر خود را در جسم فرستاد تا با مرگ و برخاستن خود از مرگ براي ما                       

این ایمان، ما را در یک نقطه و مکان قوت و قدرت . ایمیک نجات ابدي را مهیا کند ما ایمان آورده

پیروزي به ما تعلق دارد،     .  دهد، جایی که ما بر تمام قواي مرض، گناه و شیطان پیروزمندیم              قرار می 

مسیح همۀ اینها را براي ما مهیا کرده است، در همان            .  شفا به ما تعلق دارد، برکات به ما تعلق دارند          

کنیم، لحظۀ شروع پیروزي ما بر تمام قواي             لحظه که ما مسیح را بعنوان خداوند خود قبول می             

.باشدشیطانی می

صف پیروزمندان
رسالۀ عبرانیان  در  .  دهد  خدا را شکر که او به وسیلۀ مسیح ما را همیشه در صف پیروزمندان قرار می                  

پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین                :  خوانیم  می16الی14آیۀ    4فصل

رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم؛ زیرا کاهن اعظم ما کسی 

نیست که از همدردي با ضعفهاي ما بی خبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ                      

پس بیاید تا با دلیري به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم . وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید

. اعتراف ایمان خود را می باید محکم نگاه داریم     . تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم

او گناه و . اعتراف ایمان ما چیست؟ اعتراف ایمان ما این است که ما یک خلقت تازه در مسیح هستم

ایم و دیگر آن انسان گذشته نیست         ما با او بر روي صلیبش مصلوب گشته  . ذات گناه ما را از بین برد

مبتال   کند، خلقت تازه در مسیح  بدین معناست که او بخاطر گناهان ما مضروب و                    که زیست می  

در نام عیسی   .  ایم  تأدیب سالمتی ما بر وي آمد و از زخمهاي بدن اوست که ما شفا یافته                   .  گشت

کنیم و مریضان     مسیح ما بر تمام قواي شیطانی پیروزیم، ما با ذکر نام اوست که دیوها را اخراج می                 

مرگ . وقتی مسیح از مرگ برخاست این نشانگر آن است که او بر مرگ غلبه یافت. دهیمرا شفا می

ما .  6رسالۀ رومیان فصل  دیگر گناه بر ما هیچ تسلطی ندارد،        .  مرگ ثمرة گناه است   .  ذات شیطان است  

گناه دیگر بر ما هیچ      .  ایم  از اسارت مرگ و گناه آزاد شده ایم و اکنون غالمان نیکی مطلق شده                 

. مرض و مرگ بر ما هیچ قدرتی ندارند. قدرتی ندارد

...بعدادامه در شمارة   

شفاشفا

م
قل

ه 
ب

ش
شی

ک
فا

ص
ا 

ض
ر

اراده و خواست خدا

براي خرید کتابمقدس به زبان فارسی

با ما  تماس حاصل نمائید  

1525–522)818                (8000-681)949 (

کسی اسیر است؟کتابمقدس چهطبق
کامالً تحت شخص اسیر چه خواسته و چه نخواسته در مکانی بسر میبرد که هیچگونه اختیاري در محدوده خود ندارد و

.قوانین حبسی خود قرار داشته و هر اقدامی برخالف آن قوانین، مجازات سختی را براي او به ارمغان خواهد آورد

است  شخصیفـرد محبوس      

از کـهتـادر انتظار استکـه 

و    اسارت خـود آزاد گـردد

عیسی.کسی او را  برهاندیا

ما کهگناهان مابخاطرمسیح

کرده بودند مجازات را اسیر

آوردن به تـا مـا با ایمانشد

براي آزاد.  گردیم   او  آزاد

از  اسارت ها  باید از   شدن

.گناهان مان نجات یابیم

یـعـنـی      خـدا   مان و تقبل قربانی بـره     گناهکار بودن  نجات از گناهان توسط اعتراف ما مبنی بر 

است پیغامیاین10الی5: یوحنااول. گرددگناهان ما و بخشش خدا انجام میمسیح بخاطرعیسی

هـرگـز    وي  در  که خدا نور است و هیـچ ظـلـمـت        نمائیم  شما اعالم می  ایم و به  که از او شنیده

بـه    و  نمائـیـم    می  کـه در ظلمت سلوكکـه بـا وي شراکت داریـم در حالیاگـر گوئیم. نیست

نمائیم چنانکه او در نور است با یکدیـگـر     لکن اگر در نور سلوك می.  کنیم  عمل نمیراستی

گـنـاه     که  گوئیم  اگر.  سازد  گناه پاك می  مسیح مـا را از هر  داریم و خون پسر او عیسی  شراکت

کنیم او امین   اعتراف  اگر به گناهان خود.  کنیم و راستی در ما نیست  نداریم خود را گمراه می

کـه گـنـاه       اگر گوئیم. و عـادل است تـا گناهـان ما را بیامرزد و مـا از هر نـاراستی پاك سازد

که  را دید  عیسی  یحیی  29: 1یوحنا . شماریم و کالم او در ما نیستایم او را دروغگو مینکرده

در اعتراف گناه، خدا .  اینک بره خدا که گناه جهان را بر میداردبه جانب او میاید پس گفت 

مسیح بخشیده و ما از خدا متولد گشته و   گناهان ما را بخاطر قربانی فرزند خویش یعنی عیسی

.زاده شدن از مادر فرصتی است براي متولد شدن از خدا. گردیمانسان جدیدي می
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؟؟؟کتاب عشق و اندیشه و یا فال و استخاره

وسیله فالحافظ در اشعارش بدنبال همدرد و همراه سماواتی میگردد و نه مرید و شاگرد زمینی که از او به

:او در جایی میگوید. گرفتن از اشعارش صالح و مصلحت زندگی ارضی و نفسی و جسمی را بپرسد 

صــالح از مــا چــه میـجـویــی که مسـتان را صـال گفـتـیـم

بــــه دور نـرگــس مسـتــت ســـالمـــت را دعـــا گفـتـیـم

عاشقان روحی و آسمانی ایمانداران خالص به خدا= مستان 

بشارت دادن-فرا خواندن مردم. دعوت کردن انسانها= صال 

صلح و آرامش الهی و درونی استسالم یا سالمت اشاره به= سالمت 

بطور واضح حافظ میگوید مسائل آینده و روش و طریق تصمیم گیري در مـورد زندگی جسـمانی و    

نفسانی زمینی بستگی به همت و فعالیت شخص شما دارد پس چرا از من میپرسید؟ من در عالم الهی به 

وسیله دعاي قلبی عاشقان خالص و دلداه را به یک صلح و آرامش درونی و ابـدي دعوت میکنم و در 

دهم و در جـاییتر میگویـد من بـه مردم تشنه عشق الهی حضور خدا را بشارت مییک جمله خالصه

من آگاه به راز زندگی نفسی و زمینی نیستم: دیگر رسماً میگوید 

ایم حـــافــظ مـن و تـــو مــحرم این راز نه

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان

بعبارتی حافظ میگوید راز زندگی را از من مپرس من خـودم محرم آن نیستم بلـکه از می لعل یعنی از 

مکاشفه روح خدا که در زمان مستی در حضورش پدید میآید و از تجربه کسانی که دهانشان به کالم 

عزیـزان گرامی فال گـرفتن از دیـوان حافظ. مکاشفه شده به وسیله روح خـدا شیرین شده است بپرس

اشنگریستن بـه جهانبینی عارفانهتحریف اندیشه او ست و سطحی

آشکار و تجاوزي فاحش در حق این بزرگ اندیشمندو این ظلمی

سرزمینمان است که قرنهاست دوشا دوش فردوسی ابر مرد پارسی 

گوي و دیگر ستارگان آسمان فرهنگ ملت ما با قلم و احساسش 

رو در روي فرهنگ بیگانه بنیان برانداز ایران ستیز جهل و خرافات

و موهوم پرستی رمل و استرالب و فال و استخاره و شانس و کف

.بینی و سر کتاب باز کنی مبارزه کرده است 

بداریمگرامیخرافات راوحافظ این سند معتبر مبارزه با جهلبیایید

و بازیچه جن گیران و رماالن و سر کتاب بـاز کنان و فال گیـرانش

حافظ گرفتن از دیوانفال. داشته باشیمبلکه او را همانطورکه اندیشید و همانطورکه بود دوستشنکنیم 

تمام احساسات و خاطرات و تفکرات خود را درطی سالها بنویسید و به شخصی به امانت بسپارید یعنی

پهن کردمشان هامان نم داشت زیر قالیکف اتاقو او بگویدبا آنها چکارکردي؟و بعداز مدتی بپرسید

.ها نپوسدکه قالی

جلیل سپهر                                                                                                                                   
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ارواح شریر 

کدامند؟
تـریـن     واضـح   9:    12  مکاشـفـه    کتاب    

و “   قسمت  دربارة  ارواح  شریر  است،

آن   اژدهاي  بزرگ  انداخته  شد  یعنی

او بر زمین انداخـتـه   .  فریبد  مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می

و   15-12:    14اشعیا افتادن شیطان از بهشت به طور سمبلیک در ”  . شد و فرشتگانش با وي انداخته شدند

گناه کرد   وقتی  میگوید شیطان4: 12مکاشفه آید که به نظر می. توضیح داده شده است15-12: 28حزقیال 

هــم از       6یهودا   . یک  سوم  فرشتگان  را  بـا  خود  برد

کـتـاب      .کندمیفرشتکانی کـه  گناه  کـردند  صحبت 

گوید  که  ارواح  شریر  فرشتگان سـقـوط     مقدس  می

در   . کردند  طغیان   خدا   بر ضد    اند که همراه شیطانکرده

حال حاضر شیطان و فرشتگانش در پی نابودي و فریب 

 1(کنـند دادن کسـانـی هستند کـه خـدا را پـرستش می

به  فـرشتگان  بد ارواح   .   ) 15-14:    11قرنتیان  2، 8:  5پطرس 

، و فرشتـگان )27: 1مرقس (، ارواح ناپاك)1: 10متی(شریر 

ارواح شریـر   و  شیطـان  . گـویند  می)  9: 12مکاشفه (شیطـان 

مسیحیان را مورد   ،) 4:  4قرنتیان  2(دهند دنـیا را فریـب می

، و بـا  ) 9:    5پطرس  1،  7:    12قرنتیان  2(دهند  حمله  قرار  می

فرشتگـان  ).  9-4:    12مکاشفه (جنگند فرشتگان  خوب  می

توانند بصورت جسم ظاهـر    بـد ارواح شریـرند، امـا می

فرشتگان  بد  یا فـرشـتـگـان       .  ) 15-14: 11قرنتیان  2(شوند 

سقوط کرده  دشمنان  خدا  هستند،  اما  آنها دشمـنـان   

.)4: 4یوحنا  1(او که در ماست بزرگتر از آنهائیست که در جهانند . باشندشکست خورده می

!آکواریوم یخی

با شنیدن نام آکواریوم همه به یاد یک 

اي پر آب و چند مـاهـی       محفظه شیشه

رنگارنگ کوچک و زیبا که در حـال  

اما  .   شنا کردن در آن هستند  می افتیم

ساخته شده کـه       در  ژاپن آکواریومی

ایـن  .  مفهومی تازه به آن بخشیده است

آکواریم که در شمـال شـرقـی ژاپـن         

هایی یخـی    احداث شده در واقع ستون

اند و حیات آبزیان در آن   جاي آن که در آب مشغول شنا باشند منجمد شده  هستند که در آن آبزیان به

گونه مختلف است که در   80نمونه ماهی از  450این آکواریوم بیش از   در  .   نه زنده که بلکه مرده است

هاي  یخی و پس زمـیـنـه         قالب

آبی  حس  زنده بودن و حیـات  

.  کنـد   آنها را به بینندگان القا می

دماي  این  آکواریـوم کـه در        

نوع  خود یک  اسـتـثـنـا اسـت         

بیست  درجه  سانتیـگـراد زیـر      

مـنـفـی پـنـج درجـه           ( صفر است 

هاي   که پوشیدن لباس)  فارنهایت

گرم  براي  باز  دیدکنـنـدگـان    

.الزامی است

ل
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2010برابر با سپتامبر  1389شهریور     59شمارة سال پنجم      4  

معلومات    کتابمقدسی    شما معلومات    کتابمقدسی    شما                                                                                       

      

کتاب عهد جدید چه نام دارد؟   اولین

انجیل متی با چه چیزي آغاز میشود،     

با تولد عیسی یا نسب نامۀ او؟            

.تطبیق دهید 11پاسخهاي خود را با پاسخهاي داده شده در صفحۀ 

ترین آمار است که در تازه ژوآنگاهل جنوب چین و منطقه لو میژن 

.منتشره از سوي دولت بعنوان پیرترین زن چین انتخاب شده است

نیز بدنیا آمده و قطعاً یکی از پیرترین افراد جهان1885جوالي  9وي در  

در  کـه   اسـت   اندونـزي   شود پیرترین زن دنیا اهل  می  گفـته. آیدشمار میبه

ژوئـن    در  فـرد   پروژه پیرترینسالههمه. میالدي بدنیا آمده است1853سال

ازنفر 10سنمتوسط. کاندیدا در آن از سراسر چین شرکت داشتند173که امسالبرگزار شده

 اویغور  منطـقه  چین و در  غربی  ها در اسـتان شمال   نفر از پیرترین  5.  سال است119  کاندیداهـا

سن   سال100تعداد افراد باالي. است  گذاشته  رو به افزایش  عمر در چین متوسر.  کندمیزندگی

.نفر نسبت به سال قبل بیشتر است 3316کهنفر برآورد شده است 43708در چین
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خوانندة گرامی آیا موضوعی در زندگی شما وجود دارد که احتیاج به دعاي خصوص دارید؟

.باشندتیم دعاي ما در ماهنامۀ تبدیل آمادة خدمت به شما می 

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

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

مردمان بیمار                
و   حکیم مردي را دید کـه خیلی ناراحتسقراط روزي   

:داد  پاسخ  شخص.  عـلت ناراحتی اش را پرسید.  متاثر بود

کردم سالم. را دیدمآمدم یکی از آشنایاندر راه کـه می

. و رفتگذشتخودخواهیوجواب نداد و با بی اعتنایی

: گـفـت    سقـراط . و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم

است که   خوب معلوم:  ؟ مرد با تعجب گفترنجیديچرا

.چنین رفتاري ناراحت کننده است

اگر در راه کسی را می دیدي که به زمین : پرسیدسقراط 

و   دلخور  او  پیچد؟ آیا از دست  افتاده و از درد به خود می

هـرگـز     کـه   اسـت مسلـم :  شـدي؟ مـرد گفت  رنجیده می

چه احساسی جاي دلخوريبه: سقراط پرسید. شودکسی دلخور نمیآدم از بیمار بودن. شدمدلخور نمی

یـا    طبیـب   کردم  می  سـعی  و.  احساس دلسـتوزي و شفقت:  کـردي؟ مـرد جـواب داد  یافتی و چـه می  می

.کردي که او را بیمار می دانستیهمه این کارها را به خاطر آن می: سقراط گفت. دارویی به او برسانم

که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست؟اگر   شود؟ و آیا کسی  آیا انسان تنها جسمش بیمار می

نـامـش     روان  و  شود؟ بیماري فــکـري    سالم باشد هرگز رفتار بدي از او دیـده نمیروانش کسی فکر و 

دل سوزاند استکند و غافلو باید به جاي دلخوري و رنجش نسبت به کسی که بدي می. غفلت است

بـه    وکینه  پس از دست هیچکس دلخـور مشو.  و بـه او طبیب روح و داروي جـان رساند. و کمک کرد

بیمار لحظه   آن  در  کند  بدانکـه هر وقت کسی بدي می“  .دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده

”.است

نظر شما چیست؟ آیا انسان نیازي به طبیب روحانی دارد؟
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این فرصـت  .  مونیم  ما به مدت یک هفته آنجا می  

خوبیه تـا ارتقاي شغلی که منتظرش بودم بـگـیـرم    

پس لطفا لباس کافی براي یک هفته برایم بردار و 

وسایل ماهیگیریم و هم آمـاده کـن مـا از اداره            

گرفت و   تماس  مردي با همسرش.  کنیم  میحرکت

عزیزم ازم خواستن که با رئیس و چند تا از :  گفت

و من سر .  دوستانش براي ماهیگیري به کانادا بریم

آن لباسهاي راه وسایلم را از خانه برمیدارم، راستی

! راحتی ابریشمی آبی رنگه را هم بردار

زن با خودش فکر کرد که این مساله یک کـمـی    

غیرطبیعیه اما بخاطر این که نشون بده همسر خوبیه 

هفته بعد آن مرد به خانه آمد، یک کمی خستـه  .  دقیقاً کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد

همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید ماهـی  .  رسید اما ظاهرش خوب و مرتب بود  به نظر می

آره یک عالمه ماهی قزل آال، چند تا ماهی فلس آبی و چند تا هم آري :  هم گرفتی یا نه؟ مرد گفت

لبـاسـهـاي    :  زن جواب داد !  اما چرا آن لباس راحتی را که گفته بودم واسم نگذاشتی؟.  ماهی گرفتیم

!!! راحتی رو توي جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم

توبه و ایمان عوض کردن پادشاهی

اون میگه در حضورم زانوهات و خم بکن تو بیا او دستات و بلند بکن

گیرم از شونه هات هر چی غمه باره سنگین گناه ماله منهمن می

خم نشی از باره دنیا آدمی جاي شایسته تو پیش منه

خون برة خودم دادم براي تو بشی پاك او شاد و خندان سبک

کمر تو راست نمایی به بلنداي سمائی تو بشی همدم راه پر نور خدایی

که اکنون فرزندمی تو آدم نکن غالمیتو بیاي بیرون از آن یوغ سنگین گدایی

اي جداییکه خون عیسی من میبره تو رو به شاهی در خون عیسی من تو خریده

صحبتم رو بپذیر و تو بیا فرزند آدم بندگی شده شاهی

صلیبت رو بردار، تو هم ارث خدایی                   اعتراف که مسیح بود فرزند پدر و خدایی

دهد اجر تو رو اینک چنینایی اینک شنید، میگر به ایمان گفته

خرد با خون خود جان تو رو، پر کند از جام خون کام تو رومی

جاي غصه او غم پر کند لحظه به لحظه با شادي زندگی را

گر بخواهی ایمان خود میگذاره به سرت از تاج خود

هم شوي شاه زمین هم کنی تو پادشاهی          حکمتت هرگز نمیرد زیرا که وصل خدایی

علی یزدیانآیا میخواي نامش رو بخوانی از گدایی گذر کنی بیایی به شاهی؟     

کرد؟آیا شما واقعاً خدا مردم را در دریاچۀ آتش نابود خواهد

او باید   که  نهایت قدوس زشت است گناه بقدري در نظر خداي بی.  گناه توهین بزرگی به خدا است. بله

یافت نشد،   مکتوب  حیات  و هرکه در دفتر:  کنند، تا ابد نابود کند هاي او نافرمانی می راکه از شریعت  افرادي

جمـیـع   وآمدخواهدباشد،میکه مثل تنور مشتعلروزيآنزیرا اینک، 15: 20مکاشفۀ. گردیدبه دریاچۀ آتش افکنده

سـوزانـیـد      خـواهـد    چنان  را  ایشان  آیدمیآنروزکه:میگویدو یهوه صبایوت. کاه خواهند بودمتکبران و جمیع بدکاران

1: 4مالکی . اي براي ایشان باقی خواهدگذاشت که نه ریشه و نه شاخه

مـن  :  گفت  او.  ها بـاال رفتدست  

شـمـا     یکی ازدالر را بـهاین بیست

تـا   دهـیـد    اما اول اجــازه .  دهم  می

باز  خواهد؟  ها را می  هنوز این  کسیکرد و پرسید چهاو اسکناسها را مچاله.دهمکاري انجام

ها را روي زمین پولکار را کنم چه؟ اواگر این. داد خوباو جواب. ها باال بودندهم دست

کثیف هستند ومچاله :گفتکرد  بعد آنها را برداشت وانداخت و با کفشهایش آنها را لگد

که   ندارد  هیچ اهمیتی :گفت  خواهد؟ بازهم دستها باال بودند سپسحاال چه کسی آنها را می

هم   چون ارزشش کم نشد و هنوز.  خواستید  ها را می  من با پولها چه کردم شما هنوز هم آن

.  ارزیدبیست دالر می

گیریم   که می  هایی  و با تصمیم.  شویم  شویم، مچاله می  اوقات زیادي ما در زندگی رها می  

. ایم  کنیم که بی ارزش شده  و ما فکر می.شویم  آیند آلوده می  و حوادثی که به سراغ ما می

هرگـز    شما .اما هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزي اتفاق افتاده یا چه چیزي اتفاق خواهد افتاد

دار شما هنوز بـراي کسانـی    کثیف یا تمیز، مچاله یا چین. ارزش خود را از دست نمی دهید

یـا    دهـیـم    کاري کـه انجام مـی   ارزش مـا در .که شما را دوست دارند بسیار ارزشمند هستید

ما کی هستیم؟ کتابمقدس : آید ارزش ما در این جمله است کهشناسیم نمیکسی را که می

در   مـا   ارزش.  باالترین صنعت دست خداوند.  ایم  می گوید که ما بصورت خدا آفریده شده

ما انسانها   به  خدا  و نهایت احترام و محبت.  این دیده میشود که او ما را به شباهت خود آفرید

خود وشودزمانی دیده میشود که او تصمیم میگیرد تا خود به دنیاي ما بصورت انسان ظاهر

این نهایت ارزش ما و عشق خدا به مخـلـوق   .  طریق نجات براي زندگی ابدي را فراهم کند

. بنابراین هیچ وقت فراموش نکنید که شما استثنایی هستید. خود یعنی ما میباشد

هستیم؟کی ماما
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توضیحات علمی لحظات روحانی  

قبل از مرگ به علت امواج مغزي

اند مرموز بودن لحظات قبل از مرگ  محققان به تازگی اعالم کرده

تواند در اثر جاري شدن آبشاري از امواج الکتریکی مغز لحظاتی می

.که مغز بمیرد به وجود آید قبل از این 

هاي   پزشکان بر این باورند قبل از مرگ انفجاري از فعالیت              تبیان،  

تواند توضیحی علمی براي      دهد و این رویداد می       مغزي رخ می   

لحظات روحانی قبل از مرگ در افرادي باشد که تا مرز مرگ رفته              

معتقدند این انفجار   جورج واشنگتن   محققان دانشگاه   .  اند  و بازگشته 

تواند توضیح دهد چرا برخی از بیمارانی که از حالت             الکتریکی می 

اند احساساساتی از قبیل قدم        مرگ احیا شده و به زندگی بازگشته        

رویی نورانی و یا شناور بودن بر باالي بدن خود را              زدن به سوي راه   

به گفتۀ این دانشمندان آنچه افراد پس از بازگشت . اند گزارش کرده

هاي مغزي خالی از اکسیژن  تواند تحت تاثیر آزادسازي ناگهانی انرژي الکتریکی در سلول آورند می به زندگی به یاد می

هاي مغز براي آخرین بار آخرین امواج          در این شرایط جریان خون و سطوح اکسیژن کاهش پیدا کرده و سلول              .  باشد

این فرآیند در یک بخش از مغز آغاز شده و مانند یک آبشار به سرعت در سرتاسر                    .  کنند  الکتریکی خود را آزاد می    

.توانند تصاویر دهنی واضحی را تجربه کنند شود و به همین دلیل افراد می مغز جاري می

شویم تر میکم رنگچرا عشق ما روز به روز
ماند و یا حتی بیشتر می شود؛ واقعیت اینست شود و همیشه میها که فکر می کنند عشق یکباره پیدا میبر خالف تصور خیلی

که عشق ممکن است یک لحظه ایجاد شود، اما همانند بذري است و در صورتی باقی می ماند و رشد می کند که در زمین مناسبی

.جاي گیرد، آب و نور کافی به آن برسانیم؛ مرتب آفت کشی کنیم و به آن کود بدهیم و مستمراً به آن رسیدگی نمائیم 

رود؟ شود یا از بین میچگونه عشق به مرور کمرنگ می
شاید تعجب کنید اگر بدانید معموالً انسانها عاشق یک         .  گریزیم  ها می   شویم و از نقصان     آلها و کمالها می     ما عاشق ایده  

شوند و هنگامی که این تصویر ذهنی را منطبق با یک دختر یا یک پسر در موجود کامل و بدون نقص در ذهن خود می

دارد   یابد و قلب ما را به تپش وامی         پس عشق به آن دختر وقتی رشد می       .  نهند  کنند، به آن نام عشق می       اطراف خود می  

و هنگامیکه به مرور او را متفاوت از ذهنیات خود بیینم، عشق ما را به         . که او خود را منطبق با تصویر ذهنی ما ارائه دهد

اما اینکه تصویر ذهنی ما چگونه باید در بیرون شکل بگیرد و حفظ شود نیاز به تخصص و منطق دارد، لذا . رودافول می

. ما باشد، نه به عکس      کند و باالتر از تفکر خام       گذر  عقل است، یعنی اینکه باید از مسیر عقالنی و منطقی            عشق ما فوق  

.برایش بمیریمندارد تاو ازسطح پائینتري برخوردارست، ارزشمادون باشد،کهعشقی. عشق نباید مادون فکر باشدیعنی

کند، لذتهاي خود     پس اگر در زندگی به مرور دریافتیم همسرمان از زیر بار وظایف و مسئولیتهاي خود شانه خالی می                  

شود که کسالت مزمن عشق، را به چشم           اینگونه می .  بودن محور فکري اوست     »من«دهد و هنوز    را محور قرار می   

.توان به موارد زیر اشاره کردرسانیم، میاز دیگر آفتهایی که ما به عشق می. خواهیم دید

:عدم مهارت هاي زندگی
ایم، مقابله با تنشها      مهارتهاي ارتباطی زندگی را کسب نکرده     .  بذر عشق را نداریم     هاي کافی جهت رسیدگی به      مهارت

ایم، همه و همه موجب ناکارآمدي ما در          نحوه سازگاري با مسائل زندگی را نیاموخته          ایم،  و مشکالت را تجربه نکرده    

.شودایجاد عشق و آرامش در زندگی می

:عدم رعایت حریم خانواده و مرزهاي زندگی
مثالً .  کنیم  به وظایف خود در زندگی آگاهی نداریم یا مرزهاي مسائل زندگی و مشکالت خانواده را رعایت نمی                      

فامیل، حتی    مشکالت را به دلسوزان خود مثل پدر، مادر، دوستان،       . کنیم موارد مربوط به خانواده را به بیرون منتقل می

کنیم و به نام عشق و دوست داشتن وي           گذاریم یا در حیطه و مرزهاي همسرمان دخالت می        در میان می... همسایگان و

  مثالً به عالئق او، دوستان وي،     .  کنیم  را کنترل کرده و در قفس نامرئی انتظارات خودمان، او را محبوس و زندانی می                

و در  .  دهیم  دهیم و او را در تنگنا قرار می         نحوه لباس پوشیدن او، شیوه راه رفتن و حتی طرز تفکر و احساسش گیر می              

.گیریمنهایت آزادي را از او می

مثال .  شود  که بر آورده شدنی نیست و برآورده نمی     . توقعات بیجایی به لحاظ مسائل شخصیتی خود، از همسرمان داریم

کند و معیارهاي زیادي در ذهنش دارد و با ریزبینی بیش از              یک نفر با اختالل شخصیت وسواسی، زیاد نکته سنجی می 

کند   کند؛ حبس می    که تعیین می    دهد و او را در چهارچوب خشک و در قالب معیارهایی که به همسرش نشان میحدي

ها   ها و بدبینی    ظن  یا کسی که اختالل شخصیت پارانوئیدي دارد و بدبین است ، با سوء             .  کند  و عرصه را بر او تنگ می      

دشمن و    بافد، همسرش را همیشه در نقش یک          که در ذهن خود، آنها را می          هایی  خود و حسادت و توهم توطئه       

.بیندجاسوس می

:لذت طلبی و خودکامگی
وقتی که لذتهاي خود را که در خارج از            .  بایست در چهارچوب خانواده، خود را مقید به بعضی امور کنیم                ما می 

به مرور زندگی یک طرفه     .  کنیم و توجهی به خواست و میل خانواده نداریم            خانواده است به صورت افراطی دنبال می 

و لذت بردن از یکدیگر را  . زن و شوهر هر کدام دنبال تمایالت خاصی در خارج از خانواده هستند. شودو بی روح می

هر کدام به ظاهر منطقی      .  فهمیم  توانیم ارتباط موثري با همسرمان بر قرار کنیم، حرف هم را نمی               نمی.  کنند  فهم نمی 

ها و صحبتهاي یکدیگر       توجه کافی به احساسات، خواسته     .  توانیم یکدیگر را قانع کنیم       کنیم ، ولی نمی      صحبت می 

در رساندن حرفهاي خود به یدیگر آنها را تحریف          .  کنیم  گوش شنوا و تحمل ارتباط موثر را از هم دریغ می           .  نداریم

در واقع مهارتهاي ارتباطی    .  کنیم که دیگري را به خطا می اندازیم         کنیم یا صحبت می     کنیم یا آنقدر مبهم رفتار می       می

.را نمی دانیم
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استاد زرنگ و دانشجوها
چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان  

پایان  ترم  به  مسافرت  رفتند  و  بـا  دوستان  خود  در  شهر  دیگر  حسابی

.به خوشگذرانی پرداختند 

که در مورد تاریخ امتحان اشتباه شهر خود برگشتند متوجه شدنداما وقتی به

بنابراین تصمیم . شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده استجاي سهاند و بهکرده

توضیح جا ماندن از امتحان را براي اوکنند و علتگرفتند استاد خود را پیدا

برگشت که در راهما به شهر دیگري رفته بودیم «:گفتندآنها به استاد. دهند

الستیک خودرومان پنچر شد و از آنجایی که زاپاس نداشتیم تا مدت زمان 

گیر بیاوریم و از او کمک بگیریم، به همین دلیل طوالنی نتوانستیم کسی را

کرد و پذیرفت که آنها روز استاد فکري...دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم

چهار دانشجو روز بـعد به دانشگاه رفتند و استاد . بعد بیایند و امتحان بدهند

آنها را بـه چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی را داد و از 

نمـره  5آنها بـه اولین مسأله نگاه کردند کـه .آنهـا خواست کـه شروع کنند

سپس ورقه را ...سوال خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند. داشت

: سوال این بودکهامتیازي پشت ورقه پاسخ بدهند 95سوال برگرداندند تا به

“کدام الستیک پنچر شده بود؟“

وقتی دکتر سعیدخان مشغول عیـادت بیـماران و مداواي آنـهـا        

هاي  اقوام  و شد کـه  بـه  خانهبـود، مرتباً  از کاکه  دعـوت می

از  رفـت،   بـه سر قبر والدینـش .  جا سر زد  به همه.  برود  دوستانش

میخواند دیدنکه قبالَ درآنها نمازخانۀ متروکه خود و مساجدي

کرد، آزادانه در همه جا بشارت میداد و جزوات دینی را توزیع 

. طول انجامیدبهروزهشتدیدار دیار و دوستان و اقوام. نمودمی

اي از بـزرگان در اقامتگاه حاکـم    روز نهم، موقع، حرکت، عده

بـراي بـه حرف آوردن کاکه، .  براي تودیع اجتماع نموده بودند

خواهید بـه همدان   چرا می:  یکی از مردان در حضور همه گفت

ما زن قشنگ و .  ات برگرد  برگردید؟ نزد ما بمان و به دین اولیه

. زیبا و پول و هر چه که بخواهی به تو خواهیم داد

ام، پس چرا دیگر به من حیات جاودانی را یافته: کاکه پاسخ داد

عمارت بزرگ اگر اینفکر پول و چیزهاي دنیوي و فانی باشم؟

ها حور و غلمان بـه مـن بدهید بـاز مرا وسوسه   را پر از طال و ده

پس چرا. نخواهد کرد که از طریق حیات جاودان منحرف شوم

وقتی که برادرت مسیحی شد او را شکنجه و آزار میرسانیدي و 

؟را میکرديجانشقصدوپرداختیمیتعقیبشبهدستدرتفنگ

درست مـانند شمـا که االن .  آن از روي نـادانی و جهالت بـود  

کوشیدند بـه وسیلۀ چیزهـاي نفسانی و شیطانی مـرا گمراه و   می

چنین شهادتی بود که کاکه به همشهریان خود .  منصرف سازید

داد، جائی که روزي میکوشید بخاطر همین شهادت برادرش را 

پائیز .  بعد از آن دیـگر هرگز شهر سنندج را ندید. به قتل برساند

گیر شد، لـکن چندي نگذشت   همان سال ناگهان مفلوج و زمین

.آسائی شفا یافتکه بطور معجزه

شـبی کـه در بیمارستان بودم، به : بـراي بـرادرش چنین نوشت   

استاد، با کمال میل : حضور عیسی مسیح دعا کردم و به او گفتم

کشیم که به پیش تو بیایم و در   و مسرت انتطار آن روزي را می

خواست تو باشد اما اگر. حضورت باشم که این برایم بهتر است

بیشتر زنده بمانم، پس توفیق  بده که  شفا  یابم و به کـار توزیع 

که حاضروقتیآنتابدهمجزوات و نشریات درمیان مردم ادامه

حاال روزي   وشنیداو دعاي مرا. باشی مرا تا ابد به نزد خود ببري

را براي خداوند.کنممیها را پخشکتابچهدو ساعت نشریات و

.گویممیکه به من بخشیده است شکر و سپاساین فرصتی

این سرباز پیر صلیب مسیح که هشتاد سال را پشت سرگذاشته و 

ها  بـه مکالـمه بـا مـردم  نبـود، در خیابان  علـت شنوائی قـادر   به 

از  یکی    در  .  نمود  می  تـوزیع   را    مسیحی   جزوات   و گذشت می

اي که کمافی السابق مشغول انجام وظیفه بود با درشکهروزهائی

و چهارهشتادسندر1319ماهشدیداً تصادم نمود و در فروردین

که وظیفه خود را به کمال رسانیده بود جهان را  سالگی درحالی

به درود گفت و به نزد منجـی  

کشید خود که انتظارش را می

.شتافت

بـرگردیم بـه زندگی دکتـر     

داد از   انسـان نمی.  سعید خـان

میـان هـمۀ صفات مشخص و 

بارز وي کدامیک را تأکید و 

بـا وجود ایـن  !  توصیف نماید

توان بعضی از خصوصیات می

قبل از هر هیچ او مردي متکی بـه خود و مستقل . او را ذکر نمود

بدون اتکاء و انتتظار از کسی بـا کمال میل ورغبت در مقام .  بود

خواست   نمی.  تحقیق و تجسـس بـه منظور یـافتن حقیقت بـرآمد

بایست هر چیزي را بامی. کندکورکورانه عقاید دیگران را قبول

براي اولین کهوقتی. تعقل و تفکر با معیار عقل و استدالل بسنجد

بار  با  مسیحیت آشنا  شد،  تصمیم گرفت  عمیقاً  تمام  مطالـب  

دیگر مقابله و مقایسه کتابمقدس را بخواند و با تعالیم کتب ادیان

او زبان عبري را آموخت تا کتابمقدس را بـه زبان اصـلـی     .  کند

مطالعه کند و مطمئن شود کـه در مکنونات آن دخل و تصرفـی  

کـه    بدینطریق اساس ایمان خود را بـر سنگ بنا نهـاد .  نشده است

در طی سالیان .  ترین طوفانها در آن خللی وارد نساخت  سهمگین

ها و اذیـت و آزارهـا  متمادي در برابر هـمه مشکالت و نـاراحتی

او نمی خواست بـراي تأمین معاش خود، زیـر بار .  پایداري نمود

منت دیگران برود، لذا تصمیم گرفت حرفه اي بیاموزد و مدیون 

به درجۀ وپرداخترو به تصحیل علم پزشکیاز این. کسی نباشد

همـین صفت عـالـی وي را بـر آن داشت که از . دکترا نائل آمـد

گروهی برآمددرپیوشودناراضیکلیسائیترتیبات و سازمانهاي

که در آن هر یک از اعضاء خـود را کـاهن بداند و بر کشیش یا 

بسیار روحانی سعیدخاندکتر. نباشدکلیسا متکیمقامات سازمانی

در بخاطر همین تهذیب اخالق و ترقی. و غرق در معنویات بود

روحانیت و تحصیل آرامش باطنی بودکه با مسیحیان ارتدوکس 

و تماس گرفت، بعد به جمع دراویش پیوست و سرانجام عقیده

مرام خود را ترك نمود و بـه مسیح پناه بـرد و بـه ایـن وسیله به  

وقتی که مسیحی شد، یکی از .خواستۀ خود جامۀ عمل پوشانید

دالئل مسافرت وي به سوئد تحقق بخشیدن به همین آرزوي 

عمرش، تحقیقات روحانی تمام مدتدر. اش بودقلبی و روحانی

که در از موقعی. داداش را تشکیل میرکن اساسی زندگی

سنندج به مطالعه کتابمقدس شروع نمود تا ایام آخر عمرش، 

براي صدق این . شدروزي از مطالعه و تفکر در آن غافل نمی

گفته کافی است که نظري به حاشیه کتابمقدس شخصی وي 

مطالعه کتابمقدس و راز و نیاز با خدا را چون نفس  . انداخته شود

از تکرار باطل و بر زبان آوردن . کشیدن ضروري میدانست

مطالبی که برایش مجهول و غیرقابل ادراك بود خود داري 

او با کلماتی ساده با زبان مادري خود از خداوند هدایت . میکرد

او مانند ریاکاران که فقط براي جلب اعتماد . طلبیدو درایت می

او مانند ریاکاران که فقط براي جلب اعتماد . طلبیدو درایت می

مردم سجاده خود را در کوچه و بازار در انظار مردم پهن و 

عبادت نمیکرد، بلکه در نهان خداي نهان بین و عارف القلوب 

نمود و از صمیم قلب آرزوها و نیات خود را به را عبادت می

داشت به همین جهت بود که غالباً خدا وي درگاهش عرضه می

حس حضور خدا براي او ضورت واقعی . فرمودرا مستجاب می

پیدا کرده و عمیقاً رابطه معنوي خود را با او بیش از پیش 

و سنندج برگشت، که از آورامانوقتی. نموداحساس مینزدیکتر

خدا را براي محافظت دائمی وي از خطرات و موفقیت در شفاي 

بیماران، شکر و سپاس گفت و در دعا چنان حضور مسیح را 

یکی از . حس نمود که بر پاهایش افتاد و او را سجده نمود

.استاینکردمیزمزمهراآنغالباًکهاشعالقهمورد سرودهاي 

هستی من فداي تو          قلب من است جاي تو              

شنوم  نداي  تو         راحت  مـن  رضاي  تو              می

تواند بفهمد که چقدر که با دکتر سعیدخان آشنا نبوده نمیکسی

ایمانی که او داشت و . براي تبشیر کالم خدا غیرت داشته است

بوسیلۀ آن توانست حیات جاودان را کسب نماید، فقط خودش 

.                  از آن بهره مند نبود، بلکه براي دیگران نیز مؤثر بود
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کنم گناهکار  خداوندا، من اعتراف می

ایمان دارم که عیسی مسیح بـه . هستم

خاطرگناهان من بـر روي صلیب، جان

خود را فدا نمود و به وسیلۀ 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 

کاربا درخواست اشتراك و آگهی 
و خدمات خود، ما را در حفظ

.ماهنامۀ تبدیل یاري نمایید 
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and your monthly payment will 
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موفقیت در زندگی زناشویی
میس دیوید: نویسنده

میکائلیان . ط: مترجم

53کار                      م، هشتفصل 

کتابمقدسچنانچه مایل هستید، میتوانید نسخۀ چاپی

.فارسی را در وب سایت زیر مطالعه فرمائید 

www.SimaMasih.com

که با تأخیرکنند نه اینکمک یکدیگر براي تحیکم مبانی خانواده صرفبهتر است وقت خود را با

امکان دارد زن وشوهر. ولی یک خطر وجود دارد. در ازدواج باعث سرخوردگی و اتالف وقت شوند

در چنین . جوان با درآمدي کـه دارند بـراي خود زندگی مرفهی ایجاد نمایند و در فـکر پس انداز نباشند

زن و شوهر جوان باید به این خطر. خوردوضعی وقتی فرزندي متولد شود، وضع اقتصادي خانواده به هم می

توجه داشته باشند و از ولخرجی و غفلت در مورد پس انداز خود داري نمایند تا تولد کودك موجب ناراحتی 

خارج از خانه خودکردن درکارکه زن الاقل چند سال ازوقتی بچه متولد شد بهترین روش این است. آنها نگردد

مورد اینیکی از حقایق مسلّم در این. آیدعمل میروزها مطالعات زیادي دربارة شخصیت انسان بهاین. داري نماید

یکی از دانشمندان معروف . کودکی تأثیر فراوانی در رشد سالم او داردکه محبت مادر نسبت به فرزند در سنیناست

.کودکی استمادر درکمبود محبتآیدمیوجودشخصیت مردم بهمهمی درغالب اختالالتکه علتکرده استثابت

اگر مادر روزانه چند ساعت در خانه نباشد لزوماً باعث. بدیهی است که تعریف کمبود محبت مادر چندان آسان نیست

جاخواهم ناراحتی بیعلت احتیاج مادي ضروري است و من نمیگاهی غیبت مادر از خانه به. کودك نخواهد شدزیان

در عین حال با توجه به تمام شرائط، نظر من. تواند جاي مادر را بگیردگونه موارد میشخص مناسبی در این. ایجاد نمایم

. این است که الاقل در دو سال یا چهار سال اول کودکی باید کوشش نمود که جدایی مادر از بچه خیلی طوالنی نباشد

شخصیت                                            مادر رشدخاطر پول اضافی،که در صورت عدم احتیاج و بهاي استکار احمقانه                                            

مادريمراتببا توجه به. کردباید از این امر خودداري. عزیز خود را بخطر بیاندازدفرزند                                                

کـه سه فرزند هر کدام با تفاوت دو سال به دنیا آورده است باید حدود ده سال به طور                                                 

این روش هم براي والدین مفید است و هم . تمام وقت به انجام وظایف مادري بپردازد                                                 

براي فرزندان و باید کوشش نمود که اگر موانعی در این راه وجود دارد حتی االمکان                                                

بیژن و گلنار تا موقع تولد کوچکترین فرزنداشن محسن از همین. از میان برداشته شود                                               

ولی محسن به کودکستان رفت گلنار در یک مؤسسۀ حقوقی . روش استفاده کردند                                                 

کار نیمه وقت پیدا کرد و بدین طریق قسمتی از مخارج اضافی براي فرزندان                                                        

بود فرزندانخانوادهخارج ازکارکردن درگلناربراي.نمودبزرگتر را تأمین                                                          

کارهاي خانه نشان میدادند و بار مادرشان راهمکاري بیشتري در انجام                                                            

کارکه باشوداگر از شاگردان مدرسه نظرخواهی. تر میکردندسبک                                                            

کردن  مادران در خارج  از  خانه  موافق  هستند یا  نه، حتماً  رأي                                                            

که مادر بتواند همیشه دربسیار عالی است. مخالف خواهند داد                                                            

خـانه مشغول انجام وظایف مـادري باشد ولی ایـن روش                                                             

مادري که در خارج از خـانه کار. نقایصی هم دارد                                                              

شوهر و فرزندانمیکند بهترخواهدتوانست وضع                                                              

.در حال رشد خود را درك نماید                                                                 
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کلیمیان در ایران چند سال است؟حضور

بر او باشدامیدت وخداوند بسپار فقط به

هاي کهنه و مندرس و نگاهی          زنی با لباس  

مغموم وارد خواربار فروشی محله شد و با           

فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی            

به نرمی گفت که       .  خواربار به او بدهد      

شوهرش بیمار است و نمیتواند کار کند و           

مغازه دار با   .  اند  اش بی غذا مانده      شش بچه 

حالت بدي    با  و  نگذاشت  اعتنایی محلش   بی

خواست او را بیرون کند زن نیازمند در              

آقا شما را به    :  حالی که اصرار میکرد گفت    

که بتوانم پولتان را می        خدا به محض این    

مشتري.  دهد  نمی  نسیه:آورم مغازه دار گفت   

و   بود  ایستاده  پیشخوان  کنار  که  دیگري

خواهد خرید    ببین خانم چه می   :  دار گفت   گفتگوي آن دو را میشنید به مغازه       

. نیست خودم میدهم     الزم:خواربار فروش با اکراه گفت       .  این خانم با من     

مغازه دار از روي تمسخر گفت       .  اینجاست:گفت  زن  کو؟  خریدت  فهرست

زن لحظه .  فهرست را بگذا ر روي ترازو به اندازه وزنش هر چه خواستی ببر              :

اي مکث کرد و با خجالت از کیفش تکه کاغذي در آورد و چیزي رویش                  

همه با تعجب دیدند که کفه ترازو          .ترازو گذاشت   ۀنوشت و آن را روي کف     

مشتري از سر رضایت خندید و مغازه     . خواربار فروش باورش نشد. پایین رفت

دار با ناباوري شروع به گذاشتن جنس در کفه ترازو کرد کفه ترازو برابر نشد   

در این وقت خواربار فروش با        .  ها برابر شدند    آن قدر چیز گذاشت تا کفه       

تعجب و دلخوري تکه کاغذ را برداشت تا ببیند که روي آن چه نوشته شده                 

اي خداي  :  نبود دعاي زن بود که نوشته بود        روي کاغذ، فهرست خرید   .  است

مغازه دار با بهت     .  عزیزم تو از نیاز من با خبري خودت آن را برآورده کن              

زن خداحافظی  .  ها را به زن داد و همان جا ساکت و متحیر خشکش زد               جنس

داند وزن دعاي پاك      که فقط اوست که می      اندیشید  کرد و رفت و با خود می      

.و خالص چقدر است
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کند که اگر شیر آفریقایی زمانی که شب در حال خواب است به این فکر می

تر از آهو بدود حتماً آن را شکار کرده و از گرسنگی فردا یک ذره سریع

کند که فردا کند؛ آهو نیز شب در هنگام خواب به این فکر مینجات پیدا می

.کندتر از شیر بدود از کشته شدن نجات پیدا میاگر کمی سریع

زمان از) مق586(بابلیزمان ورود یهودیان به ایران از قبل از زمان اسارت

پادشاه آشور است که حدود  سیخریواسارت یهودیان سرزمین اسراییل توسط 

سال 2723= 130+586+ 2007پس . سال قبل از اسارت بابل است 130
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دانشمندان پس از اطمـینان از فقـدان هـرگونه واکنش نشانـگر 

خارج آزمودنی، آنها را از آبهاينمونهدرتمامیحیاتوجود

کرده و به قصد وزن کردن در محلی قرار دادند تا آب آغشته 

در این زمان بود کـه رویداد شگفت . به بدن آنها خشک شود

ساعت، عنکبوتهایی  2نزدیک بهباگذشت زمانی !دادانگیز رخ

که به باور دانشمندان در عالـم مردگان سیر میکردند، یکایک

! پاي خود برخواستند 8به زندگی بازگشته و بر روي  

ضمن بیان ایـن کـه بـراي نخستین بـار “ ژولین پتیون”پروفسور

است کـه با پدیدة ورود به کُماي اختیاري در میان بندپایان در 

ایـن پدیده  “:هد شویم ادامـه می شدگـی مواجه میهنگام غرق

البته پیشتر در جانـوران دیگري مشاهده شده بـود و در جـهان 

این عنکبوت شناس که  .”این گونه از جانوران بی سابقه نیست

هم اکنون در بلژیک به سر میبرد در توجیه این پدیدة شگفت 

این عنکبوتها در مواقعی که براي ”:دهدتوضیح میانگیز چنین

مدت طوالنی زیرآب قرارگرفته و به اکسیژن دسترسی نداشته 

دهد تا  باشد، به طور موقت بدن خود را در حالت کُما قرار می

کلیـدي بـدنشان از اکسیژن و انـرژي باقـی مانـده تنـها اعضاي

بـدنشگـفت پژوهشـگر ایـن واکنـش   ایـن. “استفاده  نـمایند

داند  عنکبوتها را، عکس العمـلی در برابر سیالبهاي طبـیعی می

که بعضاً سبب میشوند که عنکبوتها به حکم اجبار چند ساعتی 

در انتـها ضمن اظـهار  پتیونپروفسور  .را در زیر آب بگذرانند

ما واقعاً گمان ”: افزاید شگفتی مجدد از حاصل مشاهداتش می

ایـن پدیده. نمیبردیم کـه عنکبوتها هم بتوانند وارد کُـما شوند

.”براستی ما را غافلگیر کرد 

کالغکالغ، چهلیک

در ابتدا خواست که گنج را به خانه د، مردي در صحرا گنجی پیدا کر

تـواند راز یافتن ایـن گنج را ببینم زنم می. ببرد، امـا فکر کرد بهتر است

با این فکر وقتی به خانه رسید به و به کسی نگویدپیش خود نگه دارد

امروز  اتفاق عجیبی برایـم افتـاد  گـفتزنش

؟چه اتفاقی: زنش پرسید

ام   گشتم یک کالغ از بینیوقتی به خانه برمی

بعد به او گفت که این مساله را به بیرون پرید

هیچکس نگوکه ممکن است مردم در مـورد  

کرده بـود    تعجبخیـلیزنش.کنندمن فکر بد

.حرفی در این مورد نزندولی قول داد

روز بعد مرد طبق معمول براي کار به صحرا   

هنگـام غروب آفتـاب کـه بـه خانـه بـررفت

دید  مردم  با  تعجب  به  او  نگاه    .   گشت  می

مردم حق دارند بـا     : مـرد گفت. از مردي علـت را سوال کـردکنند  می

در   کسی  کالغ از بینی  تـا  چطورممکن است چهل.  کنند  تو نگاه  تعجب به

؟!یک روز بیرون بیاید و زنده بماند

که پس از مرگموجوداتی

! شوند دوباره زنده می 
تردید بی! آیا امکان بازگشت بـه زندگی پس از مرگ وجود دارد؟

است بشر از ژرفناي تاریخ تاکنون بودهیکی از آرزوهاي بزرگاین

امـا به . و طبیعی است که پاسخ این پرسش تا کنون منفی بوده است

کامالً اتفاقی طورکشور فرانسه، بهتازگی پژوهشگران دانشگاهی در

.حیرت فرو برده استاند که آنان را دربا پدیدة مشابهی مواجه شده

از گروهیکهدهدگزارش مینشنال جئوگرافیک بخش خبري بنیاد 

در کشور فرانسه کـه مشغول آزمایش بر “ رن”پژوهشگران دانشگاه 

روي عنکبوتها بودند متوجه شدند که گونۀ خاصی از این جانور بـه 

ایـن .گردد زندگی  باز  میطرز  عجیبی پس  از  مرگ  دوباره  به  

 360دانشمندان براي انجـام یک کـار پژوهشی بـر روي عنکبوتها، 

عدد عنکبوت ماده ازسه گونۀ مختلف را گرد آورده بودند تا میزان 

.تاب آوري این سه گونه را در برابر غرق شدن زیر آب بسنجند

این مجموعه متشکل از سه نوع از گونه عنکبوت گرگی، دو نوع از 

گرگی جنگلی گونه عنکبوت نمکزار و یک نوع نیز گونه عنکبوت

آب مدت طوالنی درظرفعنکبوتها را برايپژوهشگران این .بودند

شور بدون امکان دسترسی به سطح قرار دادند و تنها هر دو ساعت، 

به کمک یک برس به آنها ضربه خفیفی وارد آوردند تا از واکنش

.آنها اطالع حاصل نمایند 

رفت، گونۀ عنکبوت گرگی جنگلی بـا نـام  همانگونه کـه انتظار می

. دادزودتر از سایرین جان خود را از دستPardosa lugubrisعلمی

ساعت، دیگر هیچ واکنشی نسبت  24ایـن عنکبوت پس از گذشت 

عنکبوت نمک زار چندین ساعت بیشتر دوام . ها نشان ندادبـه تکانه

Pardosaامـا  این عنکبوت  نیز کـه  در متون  علمی  بـا  نـام. آورد

purbeckensis  ترین مقاوم. شدتلفساعت28پس ازشودمیشناخته

اي  بـا  نـام  علمیگونه  این  عنکبوتها  در  برابر  غرق  شدن  گونه

Arctosa fulvolineata   ایـن عنکبوت بـه طـور میانگین بیش از . بود

ها واکنش نشان داد، اما ساعت در زیر آب تاب آورد و به تکانه 36

اکسیژن شور و تحت تأثیر فقداندر نهایت زیر آبمقاوم نیزاینگونۀ

.جان داد

کنید بدون آب و غذا،  فکر می

مانید؟  چقدر زنده می
اند که بدون آب یا ویتامین، ادامه زندگی فقط براي دانشمندان نشان داده   

اما اگر آب و ویتامین کافی به . پذیر است هفته امکان1چند روز یا حداکثر  

. سال لب به غذا نزد و به زندگی ادامه داد1بدن برسد، میتوان تا 

دیوید بلیـن  اقدام   از  که بعدجرمی پاول تاك ، دکتر نیوساینتیستبراساس گزارش 

وي .  نـیـسـت     مـوافـق       تـئـوري    این  با به او غذا داد،  کشیدن در لندن،   به گرسنگی

افراد چاق تنها تا زمانی زنده میمانندکه !  میرید شما خیلی قبل از آن می:  گوید می

ایـن    بنابـر .  ها الزم هستند ها براي مصرف چربی ن ویتامینـچرا که ای  محلول در آب، در بدنشان وجـود داشته باشد،   بویتامین هاي 

ایـرلـنـدي      ران دوهرتی کیهبه شده، مربوطثبتگرسنگیزمانبلندترین. کسی از گرسنگی بمیرد اما هنوز هم چاق باشدممکن است 

آب اطالعات موجود نشان میدهدکه مردم با مصرف. روز مرد73از دست بـه اعتصاب غذا زد و بعد 1360/ 1981است که در سال 

  سال پیش، این یکی از روش هاي متداول کم 30حدوددر واقع. بمانندتوانند بیش از یک سال بدون خوردن غذا زنده  و ویتامین می

هـا  تواند هفـتـه  انسان می.  کاهش پیدا می کند  شدت  زمان زنده ماندن بـه   مدت  بـدون آب،  بـا ویتامین و.  کردن وزن در بین افراد بود

حـجـم    آب،  بـدون .  دارد  ماند که بستگی بـه میزان دفع آب از بدنشبدون غـذا زنده بماند، اما یک فرد تشنه تنـها چند روز زنده می

تـر  سخت  در نتیجه گردش آن در بدن  و  شودمی   تر  تر و چسبناك خون غلیط.  یابد کاهش می دنبال آن فشار خـون،  خون در بـدن و به

.شودمی

هـفـتـه    یکازتر حتی در هواي خنک هم بدون آب کم  با این وصف،. کند تا این شرایط را جبران نماید بنابراین قلب بیشتر کار می 

.دوام خواهید آورد

  
ر
مب

تا
سپ

2
01

0

9 1525-522-818   Tabdil@IRANforCHRIST.com                           P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA

ماهنامۀ تبدیل، در خدمت جامعۀ فارسی زبان
خوانندة گرامی؛ چنانجه مایل هستید، شما میتوانید نسخۀ چاپی 

.کتابمقدس فارسی را در این وب سایت مطالعه فرمائید

  www.SimaMasih.com

جوان ثروتمند و پند عارف

عارفی جوان ثروتمندي نزد  

رفت و از  او  اندرزي بـراي  

. زندگی نیک خواست

پنجره برد کنارعارف او را به

بینی؟چه می: و پرسید

آیند   هایی که می  آدم:  گفت

که   کوري  گداي  و  روند  و می

گیـرد    در  خیابان  صدقه  می

بعد آینه بزرگی بـه او نشـان  

آینه نگاه   در: پرسیدداد و باز 

کن    و    سپس    بگو    چه

را  خـودم    :  گـفـت  بینی؟  می

!می بینم

یک مادة هر دو ازآینه و پنجره! بینیدیگر دیگران را نمی: گفتعارف

!شیشه: اولیه ساخته شده اند

شیشه قرارگرفته و در آن چیزي پشت اما در آینه الیۀ نازکی از نقره در 

اي را با هم مـقـایسـه      بینی این دو شیء شیشه  جز شخص خودت را نمی

ها احساس محبت آنبیند و بهوقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می: کن

را   خـودش   شود، تـنـهـا     میپوشیده )  یعنی ثروت(اما وقتی از جیوه . کندمی

اي را   بیند تنها وقتی ارزش داري که شجاع باشی و آن پوشش جیوه  می

!هایت بردارياز جلو چشم
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حقیقت  که  حتی  شیطان   هم   قبول   میـکنه 

به  خدا  اینست  حقیقت که  تو روح  خدایی                                                         

تازه  اگه  این  باشد  حقیقت محمد  بود  رسولی

اون خودش گوید عیسی بود آن روح خدایی                                                        

کناشتنبیهکن به شالقاون میگفت به زنجیرش

بیانداز   لگام   به  گردن  بیارینش  طرف  من                                                        

او خدا نبود چنین کرد شیطانی برخورد می کرد

کردي بجایشمحبتچنین نکرديعیسی اما تو                                                      

لگام  و  از  سرِ  انسان تـو  بیرون  کردي  براش

ها به پهلویت رفتشالق و به تن خریدي نیزه                                                        

به   صلیب   شدي   بـراي   شرارت هاي   آدم

لوحی  از گناه  آدم  با  فلز  به دست تو  رفت                                                         

تاج خار که  میزاشتن،  پدرم از تو رو برگشت

ولی   تـو   تنهاي   تنها   نشدي   اسیر   غـمها                                                         

میدونستی که  کاره  تو  میکنه  دنیا  رو  رسوا

شدچنینکه اینخداتمام شد بهکهتو میگفتی                                                         

را بندروزکند توکه سهمرگ طاقتنیاورد آن

بعد آن سه روز و اي آدمها دیدن کـه گاهی                                                          

توماتو شدي ظاهر برآنها حتی بر                                  

تو امید دادي خدایی                                             

روم  اکنون  ولی میفرستم  من پیامیگفتی می

که  هدایت شود  از خدا روح راستی    پیامی به                                                         

آخرش  آمد،   اینک    حال  در  من   است 

او هدایت کرد که بگویم عیسی تو خدایی                                                            

کس   نبود   به   بزرگی   تو  که   بی صدا                                                   

بدانیم کند تاریخ جهانی                                          

حاال به جاي اول هر سال همه روزه میگویم                                                    

عیسی تو خدایی، عیسی تو خدایی                                   

علی یزدیان                                                                                                               

مرد جهان ثروتمندترینهاي  نوشته دست

هاي خود را در اینترنت به نوشته افزاري مایکروسافت قصد دارد دست ثروتمندترین مرد جهان و رئیس غول نرم-دانش

.هایی است که او درگیر آنهاست این بهترین واسط ممکن براي فعالیتبیل گیتس، به عقیده . اشتراك بگذارد 

ثروتمندترین  مرد  جهان  و  رئیس   

افزاري  مایکروسافت  قصد  غول  نرم

هاي  خود را در     نوشته   دارد  دست

به عقیده .  اینترنت به اشتراك بگذارد

این بهترین واسط ممکن بیل گیتس، 

هایی است که او درگیر  براي فعالیت

وي کرد که بـه این منظـور  .  آنهاست

که افکار وي را درمورد   طراحی شده

همه  چیز  به  اشتراك  بـگـذارد؛ از     

) ملیندا گیتس  و  بیل  بنیاد( کارهاي بنیاد وي 

گرفته  تا  افکارش  در  مورد  مسائل 

دیگري که  شامل  انرژي  و  محیـط  

این  سایت که .  شوند زیست  هم  می

هایی نیز در دست انجام است  هاي خود او را در بر خواهد داشت، و برنامه ، نوشتهنام دارد» هاي گیتس نوشته«

گیتس در یک گفتگوي اختصاصی با .  هاي او، امکان پیر شود تا بحث بر روي موضوعات مطرح شده در نوشته

نت، اذعان کرد که دلش براي حضور پویا در اینترنت، آنگونه که در زمان ریاست بر مایکروسافـت بـود؛      سی

.هایی است که من درگیر آن هستم اینترنت بهترین واسط ممکن براي فعالیت«: وي گفت. تنگ شده است

خواهند آنها را ببینـنـد و خـوب         مردم می.  شود روم، تعداد زیادي عکس گرفته می هنگامی که به مسافرت می 

اگر من یک کتاب بخوانم، ممکن است برخی بخواهند آن کتاب را . قرار دادن آنها در آنجا خیلی راحت است

.»بخواهند و یا اینکه اطالعات کوتاهی در مورد آن کتاب به دست بیاورند
هایی که برخـی از     هاي جدید به روز کند، نوشته گیتس در نظر دارد تا سه بار در هر هفته این سایت را با نوشته

کنـم   من فکر می« :  وي ادامه داد.  تر به مسائل مد نظر وي خواهند پرداخت آنها گذرا بوده و برخی دیگر عمیق

که به اشتراك گذاشتن مسائل به صورت مداوم لذت بخش خواهد بود، البته به دنبال بازخورد آنها هم خواهـم  

این سایت در حالت اولیه خود، مقاالتی در مـورد اصـالح     .  » کند بود، چراکه به من هم کمک و راهنمایی می

. خود خواهد داشت  گیري آنفلوانزاي خوکی، و نیاز به کمک در هائیتی را در هایی از همه نظام آموزشی، درس

هـاي   همچنین یک سري پادکست در آن قرار دارد که در آنـها گیتس در مورد تغییرات آب و هوایی و چالش

هـا     شود که این پادکست گفته می( .  کند دار محیط زیست به نسبت منابع امروزي انرژي صحبت می توسعه منابع دوست

در دسـتـرس       Zuneتونز و هـم در         هـاي گیتس هستند، هم در فروشـگاه اینترنتی آي عالوه بر این که قابل دانلود به طور مستقیم از سایت نوشته

روي طورمستقیمبهملیندا گیتس و  بیلنیستندکه بنیاد مسائل انرژي و آب و هوا چیزهاییرغم اینکهبه ).خواهند بود

آنها تمرکز کرده باشد، ولی گیتس عالقه شدیدي به آنها دارد تا حدي که محور تمرکز سخنرانی آینده او در   

عالقه به برخی از کارهایی که من در حوزه انرژي « :  گوید می گیتس.  را نیز تشکیل خواهند داد  TEDکنفرانس 

گیتس، همچنین هاينوشتهسایت. »دهم خیلی زیاد بوده، و در نتیجه من به تشریح آن خواهم پرداخت انجام می

گرفته   سفرهایش  که در جریان  اختصاص خواهد داد، که در آن او روي ویدیوهایی گیتسسفرهاي   قسمتی را به

هاي او در مـورد       یک بخش دیگر نیز به نوشته.  اند سخنرانی خواهد کرد، مانند سفر سال گذشته او به هند شده

نام دارد، طراحی شده تا شامل »  گفتگو«یک بخش دیگر، که . خواند اختصاص یافته است هایی که می کتاب

باشد و هـم قطعاتی از مباحـثات طوالنی ایمیلی او بـا متفـکران مختلف، بـه عـالوه     گیتسهایی بـا  هـم مصاحبه

.هاي پرسش و پاسخ با دانشجویانی از سرتاسر جهان بخش

که درآن او به سرعت گیرد، صورت می توئیتربه  گیتسیک روز بعد از پیوستن گیتس نوتس رونمایی ازسایت 

.توانست، صدها هزار هوادار براي صفحه خود جلب کند
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“پاره آجر”

روزي مردي ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم   

ناگهان از بین دو اتومبیل پارك شده در کـنار خیابان، یـک پسر . گذشترفت و آمدي می

مرد پـایش را . او برخورد کرداتومبیل پاره آجر به . بچه پاره آجري بـه سمت او پرتاب کرد

بـه طرف . روي ترمز گذاشت و سریع پیاده شد و دید که اتومبیلش صدمه زیادي دیده است

توجه گریان، با تالش فراوان باالخره توانستپسرك. کندرفت تا او را به سختی تنبیهپسرك

به زمین افتاده بود چرخدار مرد را به سمت پیاده رو، جایی کـه برادر فلجش از روي صندلی 

. اینجا خیابان خلوتی است و بـه ندرت کسی از آن عبور می کند“: پسرك گفت. جلب کند

بـرادر بزرگم از روي . توجه نکردهر چه منتظر ایستادم و از رانندگان کمک خواستم، کسی

براي این که “ .صندلی چرخدارش بـه زمین افتاده و من زور کـافی براي بلند کردن او ندارم

.فکر فرورفتمرد متأثر شد و به. کنماستفادهکتم، ناچار شدم از این پاره آجر را متوقفشما 

.اش نشاند، سوار ماشینش شد و به راه افتادبرادر پسرك را روي صندلی 

حرکت نکنید که دیگران مجبور شوند براي جلبسرعت در زندگی چنان با  

کندخدا در روح ما زمزمه می! توجه شما، پاره آجر به طرفتان پرتاب کنند 

اما بعضی اوقات زمانی که ما وقت نداریم . و با قلب ما حرف می زند 

.کندپرتاب شود پاره آجري به سمت ما گوش کنیم، او مجبور می

:هایی که براي یادبود سربازها میسازندآیا میدانستید که در مجسمه

پاي اسب باال باشد سرباز بر اثر  1اگر پاي اسب باال باشد آن سرباز  در میدان جنگ کشته شده، 2اگر 

.پاي اسب روي زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده است 4جراحات ناشی از جنگ مرده، اگر 
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کنیم تا  از  از شما دعوت می
:فرمائیددیدن   وبسایتهاي ما

تعیین تاریخ دقیق ورود    

مسیحیت به ایران با وجود 

اشکاالت زیاد، مورخین با 

اند که رموز نهفته تـاریـخ     هاي بسیارسعی کرده  تحقیقات و موشکافی

در عهد جدیـد  :  اند  را آشکار سازند و در این باره نیز تحقیقاتی کرده

که حواریون مسیح   مسطور است که روز پنطیکاست)  9: 2اعمال رسوالن (

هاي مختلف به مسیح که پنجاه روز پیش از آن صعود فرموده   به زبان

دادند عده زیـادي از فرق مختلف در آن جـا حضور   بود شهادت می

و   مادیان   و پارتیان از آن جمله . داشتند  و  سخن  ایشان  را  شنیـدند

         چنان که مـالحـظـه   .  باشند  می )  بین النهرین( عیالمیان و ساکنـان جزیره  

بودند و احتمال   کشور ایران  شود چهار فرقه مزبور از نقاط مختلف  می

قوي دارد که بعضی از آنها از مژده انجیل متأثر شده آن را براي هـم  

روایات آشوري گوید که در قرن .  میهنان خود به سوغات برده باشند

اول میالدي یکی از اشخاصی که مسیح را به چشم خود دیده بود بـه  

) مـاري (   او  شـاگـرد  .  رفته مسیحیت را به آنجا برد)  ادسا( به )  مارعداي( نـام 

خبر مسیحیت را به ایران برد و حتی به فارس هم رفت و او در آنـجـا   

از این که در   .  خبر توماي حواري؛ رسول معروف هندوستان را شنید

دوره اشکانیان یعنی در قرون اول و دوم میـالدي مسیحیت بـه ایـران  

رسیده است حرفی نیست ولی گفتگو در اینجا است که آیا کلیسا تـا  

امروزي از جمله زمان تشکیالتی هم داشته است یا نه؟ نویسندگانآن

باشند بـه      که در این قسمت از تاریخ متخصص می)  البورت( و )  وستفال( 

دهند و با این روایات آشوري فوق الذکر چندان اهمیت تاریخی نمی

کنند وجود تشکیالت را احتماال ًتصدیق می) ماري(و ) عداي(که وجود 

شروع کلیسا   و  باشند  میکلیسا را در زمان اشکانیان به کلی منکرمنظم

میالدي در  300نام که در حدود سال)  پاپا( را در ایران از زمان اسقفی 

چنانکه گفته شد مقصود محققین مزبـور  .  دانند  زیست می  سلوکیه می

تشکیالت منظم کلیسایی است و اگرنه به طور یقین از همان قرن اول 

است که باید چندین خبر مسیحیت به ایران رسیده بود زیرا که بدیهی

. موفق گردندسال بگذرد و مسیحیانی پیدا شوند تا با ایجاد تشکیالتی

پس بایـد ورود مسیحیت را بـه ایران از همان قرن اول دانست منتهـی  

.یکی دو قرن طول کشید تا نضج و قوام بگیرد

مسیحیان در دوره اشکانی
دادند و بدان چندان   سالطین اشکانی کمتر به مذهب عالقه نشان می  

آزاد   کردند؛ از ایـن جهت پیروان مذاهب مختـلفه رسمـاَ   نمی  اعتنایی

فـقـط    . کـردنـد    مـی   روز پـیـشـرفـت      و مخصوصاً مسیحیان روزبه  بودند

ها و پیروان مذاهب آمد از طرف مغجفاهایی که به مسیحیان وارد می

و هـم    کـردند  می  دیگر بود که از ضعف دولت مـرکزي سوء استفاده

اما مسیحیان با وجود جفاهاي جزئی و محلی .  دادند  دیگر را آزار می

کلیساها ساختند   کردستان تا خلیج فارس  هاي  ها کرده از کوه  پیشرفت

در دوره اشکانى از همان آغاز .  اسقف از خود داشتند 20و در حدود

اى از سکنه نواحى غربى ایـران به دین ترسـایـان     دوره عیسویت عده

گرویده و کلیساهاى مخصوصاً معتبر در نواحى شرقى و غربى فرات 

دایـر کرده و طریقه خاصى را کـه بـه طریقه نسطورى معروف اسـت  

پسندیده و بدآن ایمان آورده بودند و کم کم در داخله ایران پـیـش     

رفته، تا دورترین نواحى شمال شرقى ایـران در ماوراءالنهر رفته و از   

.آنجا به چین هم رفته و طریقه نسطورى را با خود به چین برده بودند

علت و منشا پیدایش عیسویت :مسیحیان در زمان ساسانیان

در ایران از دیدگاه کریستن سن
سـن      کـریسـتـن   راجع به علت و منشاء پیدایش عیسویت در ایران،      

شد، عیسویان   اشکانیان  جانشین  سلسله ساسانى  که  در موقعى:  نویسدمى

.. داشتند)  در آسیاى صغیر، ترکیه فعلى(   » الرها« مرکز تبلیغى مهمى در شهر

دولت در جنگهاى بزرگى که با روم کرد، اسیران را در نواحى دور   

هاى خود لشکرکشىپادشاهان ایران در.کشور ایران مسکن داددست

به سوریه گاهى تمام سکنه یک شهر یا یک ناحیه را کـوچ داده،در    

چـون قسمت اعظم ایـن    . کردندیکى از نقاط داخلى کشور مقیم مى

اى از ایرانمهاجرین عیسوى مذهب بودند، دیانت مسیح در هرگوشه

  
ر
مب

تا
سپ

2
01

0

11 1525-522-818   Tabdil@IRANforCHRIST.com                           P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA

     معلومات    کتابمقدسی    شما  
انجیل متی:  پاسخ سؤال اول

17الی 1: 1با نسبنامۀ عیسی مسیح؛ متی :  پاسخ سؤال دوم

ماهنامۀ تبدیل 

دوستان عزیز، چنانچه دستور غذاي مخصوصی 

دارید، آن را براي ما به آدرس ماهنامه ارسال 

.کنید زیر اسم خودتان منتشر خواهیم کرد

ــدکــى رواج      ان

ــرفــــت در .  گــ

کــتــاب تــمــدن    

مسیح در    در حقیقت، مذهب:  نویسد  ایرانى، به قلم جمعى از خاورشناسان مى

) اورفه(   ادسایران به دست آرامیها که در سوریه اقامت داشتند یا مبلغانى که از 

مـیـالدى    100  از سال.  شد  آمدند و یا به دست اسراى جنگى وارد این سرزمین

» کرکوك« در 191تا148سالو بینبودند» اربل«درمسیحیانهایى ازدسته
در ایران مذهب مسیح تشکیالت هنوزاگرچه. وجود آنها هست فعلى آثارى از

رسمى بـه خود نداده بـود ولى مسیحیت تـوجه بسیـارى از ایـرانیان خصـوصـاً   

دین « کتاب تحت عنوان  ایضاً در همان.  » را به خود جلب کرد مانىشخص 

دربار و تمام  در بیزانس امپراطور و«: نویسدمى» مسیح در ایران عهد ساسانى

در  ایران،  گذشته  از  اینکه  عمالً  قدرت  در دسـت    .  جامعه  مسیحى  بودند

که دین زردشتزردشتیان بود، اصوالً از ابتداى عهد ساسانى دولت هم از دین

. کردرسمى بود حمایت مى

ها فداي وحدت ملیاقلیت
آن وحدت   در  آمدکه  کار  میالدي درکشوري روي 226اردشیر بابکان درسال  

بزرگترین سیاست او ایجاد یک مذهب رسمی و .  ملی و مذهبی وجود نداشت

ملی بـود و بـراي این کار دیـن باستانی ایـران یعـنی آئیـن زردشـت را وسیلـه  

بتکده ها را خراب و به جاي آنـهـا     .  ساخت و به حمایت جدي مغان پرداخت

آتشکده بنا کرد؛ و زردشتیان را دلگرم کرده تشویق نمود و با غیر زردشتـیـان   

خشونت پیش گرفت و بـدین وسیله آزادي عقیده و مـذهب را کـه از اصـول    

بیش سیاست   و  کم  این سیاست. عالیه است فداي ملیت پرستی کورکورانه نمود

مذهبی شاهان ساسانی بود و گاه و ناگاه مسیحیان به سختی تحت شکنـجـه و     

.گرفتندآزار شدید قرارمی

وضع مسیحیان ایران در زمان شاپور دوم
عدم تعصب درباره مسیحیان از ابتداى ظهور دین مسیح بـه وجـود نـیـامـده           

در زمان شاپور دوم که از نظر سیاسى با کنستانتین دشمنى داشـت، وضـع     . بود

در ابتدا مسیحیان بـه شدت مورد آزار قـرار    ...  مسیحیان ایران بسیار سخت بود

گرفتند، بـدون مـحاکمه یـا بـعد از محـاکمه مختـصرى آنـها را بـه شــهـادت   

شرح شکنجه شـهـداى     . رساندند یا به طریق بسیار شدیدى عذاب مى دادندمى

دهد چگونه این مسیحـیـان     مسیحى به زبان شامى به دست ما رسیده و نشان مى

.اندبا قدرت و شجاعت شهید شده

جنگ شاپور با والرین و اسراي مسیحی
از کارهـاي  .  به تخت پادشاهی نشست 240بعد از اردشیر شاپور اول در سال   

این جنگ   کهتأثیري. باشدمهم او جنگ با دولت روم و اسیر کردن والرین می

به حال مسیحیان ایرانی داشت این بود که وقتی بین النهرین و سوریه فتح شـد  

جندي شاپور درراایشانهزاران هزار از ساکنین آنجا را به خوزستان کوچانیده

مسیحیان ایران   درمیان این اسرا عده زیادي مسیحی بودندکه برعده. مسکن داد

اضافه شدند و مخصوصاً چون قبال تابع دولت روم بودند مسیحیان ایران را بـا    

...ادامه در شمارة بعد.                                             کلیساي روم آشنا ساختند

تاریخ ورود مسیحیت به ایران
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our hearts. The manifestation of those goods, the answer received, 
comes later as long as we are patient and do not throw away our      
confidence. (Hebrews 10:35-39; Hebrews 6:12) 
Faith is like a cheque. All you have to do is hold on to the cheque, go to 
the bank to present it and you can confidently expect the money to    
appear in your account after a certain time. If you throw the cheque away 
the money will not be put in your account. God is trustworthy and always 
has resources to back his promises. Living faith always has correspond-
ing actions. We talk what we really believe, and we act according to what 
we really believe. The heroes of faith like Abraham were considered men 
of faith because they acted on what God showed them. They acted on 
their faith. (Hebrews 11:17-38, James 2:21-23). To live in faith means to 
do and say what you believe is right, without doubting. 
Faith is a rest. It is compatible with inner peace. It is not "trying to      
believe". To say that you are "trying to believe" God is to say that you 
don't believe Him. The man who is "trying to believe" may be sincere, but 
he does not have faith in that area yet.

Why We Must Believe God?
Hebrews 11:6 says, "But without faith it is impossible to please God, for he 
who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarded of 
those who diligently seek Him." Whatever is not of faith is sin" (Romans 
14:23) & God hates sin. When we don't believe God, we treat Him like He 
is a liar. Remember that He is everywhere and sees all things. He is hurt 
when we act like He doesn't exist, or that He will not do what He prom-
ised to do. Only when we have confidence in God and His Word can we 
please Him. Lack of faith leads to lack of obedience. God's commands 
can only really be fulfilled through faith. Without confidence in God's 
promises a man will never really do what God says. Lack of obedience in 
God's eyes is rebellion. Such lack of obedience dishonors God and 
surely deserves to be punished.  The just shall live by faith" (Romans 1:17)
We must live by faith in order to be considered by God "right" &"correct". 
Otherwise we stand condemned. Those who don't believe God inevitably 
believe in something else. Either religious tradition, or their understand-
ing of science, or what the women's magazine says, or what their next 
door neighbor tells them, the education system, the mass-media or a 
combination of all these things. God is not impressed. "Professing to be 
wise, they became fools." (Romans 1:22) In fact, those who don't fully 
believing God end up believing the devil somewhere along the track. It is 
very possible to believe what the devil says without even believing that 
he exists! Satan is speaking through so many philosophies and religions 
without openly declaring himself. Not too many actually know they are 
trusting the words of Satan and his demons. God is therefore righteous in 
expecting us to believe in Him and what He says. Who is better qualified 
to tell us the truth and help us to find answers for life and eternity?

What is Faith? 
What Faith is not
Faith is not religion. Many times people say "We have our faith". What they 

mean is this: "We have our religious ideas and doctrines, our traditions, our 
ways of doing things passed down through the generations. Don't you try to 
change them." This is not the Biblical idea of faith. 
Faith is not mental assent. It is not agreeing with your mind, "Yes, that is 
true." Many professing Christians believe mentally that the Bible is the 
Word of God, but this faith does not change the way they live. It is not a 
faith that can save. (James 2:14) 
Even demons have that kind of faith. They know and believe that God  
exists (James 2:19) - and tremble. They have no loving confidence in God. 
Faith is not a way to manipulate God. It is not a power by which we make 
God do what WE want when otherwise He would be unwilling to do that 
thing. It is not a kind of magic through which we make God into our servant! 
Faith is not hope, nor positive desire. Hope is good, and relates to the  
future. Faith, however, takes the promise as done NOW. Many people 
have hope and are anxiously looking for results, but they lack the settled 
confidence and present assurance which faith has.

What Faith Is
In the general sense of the word, to have faith is to believe in something or 
someone, to fully trust, to be so confident that you base your actions on 
what you believe. To have faith is to be fully convinced of the truthfulness 
and reliability of that in which you believe. 
Faith in God then, is having the kind of trust and confidence in God and in 
Christ that leads you to commit your whole soul to Him as Savior (Justifier, 
Cleanser, Healer, Deliverer) and Lord (Master, King). 
The NIV translation says, "Faith is being sure of what we hope for, and 
certain of what we do not see." (Hebrews 11:1 NIV). 
The NKJV of the Bible says, "Now faith is the substance of things hoped 
for, the evidence of things not seen." (Hebrews 11:1). 
Faith is a spiritual substance. When you have this spiritual substance in 
you, it communicates to you a certain inner knowing that the thing you are 
hoping for is certainly established, even before you see any material    
evidence that it has happened. 
Faith is a spiritual force. Faith in God is a response to God's Word which 

moves God to act. Jesus said in Mark 11:23, "For assuredly I say to you, 
whoever SAYS to this mountain, 'Be removed and cast into the sea,' and 
does not doubt in his heart, but BELIEVES that those things he SAYS will 
be done, he will HAVE whatever he SAYS." Words mixed with the real, 
pure faith can and will move mountains or any other problem that we face. 
Faith in God must be from the heart. It is not merely intellectual. It is     

spiritual. "For with the heart one believes unto righteousness, and with the 
mouth confession is made unto salvation." (Romans 10:10) 
Faith causes you to know in your heart before you see with your eyes. "For 
we walk by faith, not by sight." (2Cor 5.7) Some say, "Seeing is believing." 
Once you see the thing hoped for already existing in the natural order, you 
don't need faith. Hope is a condition for faith. Hope is "a positive unwaver-
ing expectation of good". Hope is for the mind (1 Thessalonians 5:8; He-
brews 6:19), an anchor for the soul. It keeps us in the place where we can 
believe, but it is not in itself "faith". Yet, without hope there are no "things 
hoped for", and therefore there cannot be faith. Through faith we can know 
we have the answer to our prayer before we see anything change in the 
natural order (1 John 5:14,15). Jesus said, "Therefore I say to you, what-
ever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you 
will have them." (Mk 11:24). God expects us, even commands us, to be-
lieve that our petitions are answered by God AT THE MOMENT WE MAKE 
THEM. We must believe that the response is immediately sent WHEN we 
pray. Faith is like the confirmation slip in our hearts that the goods are on 
the way. We have that confirmation slip instantly from God. We sense it in 
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