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 كليساي سفيران مسيح
زبانان   از شما فارسي

عزيز دعوت بعمل       
آورد تا در جلسات  مي

عبادتي اين كليسا كه هر 
 بعدازظهر 3ساعت يكشنبه

گردد     برگزار مي
.حضور  بهم رسانيد  
 21300 Califa St.   

    (between De Soto & Canoga) 

Woodland Hills, CA 91367 

: تلفن اطالعات    
 1525-522)  818(  

  مژده بادا كه نو شد سراسر جهان 
 گشته بيدار گيتي زخواب گران

 بين چگونه شود رنگ رنگ آسمان
 گه كُند گريه، گه خنده بر بوستان

 بر طبيعت نگر مرده بود زنده شد
 در جهان پرتو مهر تابنده شد

 آن مسيحي كه از بهر ما بنده شد
 مرد و برخاست و ما را رهاننده شد

 مژده آمد كه اينك قيامش ببين
 باز شد تا ابد آسمان بر زمين

 موت ديگر نَبد قدرتش بيش از اين
 از چه ترسم دگر از چه باشم حزين

 سر برآر از اُفق مِهر تابان ما
 بين چسان تازه گشته تن و جان ما

 قبر خالي نگر، كار يزدان ما
                         زنده عيسي ببين، اصل ايمان ما
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با خوشحالي و مسرت به اطالع          
برنامة تلويزيوني :  رساند عموم مي

 هم اكنون، هر سيماي مسيح
 چهارشنبه و پنجشنبه 
 .  در تلويزيون محبت

  

 آدرس اينترنتي 
www.Mohabat.tv   

www.SimaMasih.com 
 

 درخاورميانه،        كانال فركانس اين 
  اروپا و ايران بر روي ماهواره 

 

Hot Bird 6  Xp:   130     
Downlink Freq:  11117  
Downlink Polarity:  V    
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آيا مايل به دريافت 
كتابمقدس به زبان 
 فارسي هستيد؟

 لطفاً با دفتر ماهنامه 
 .تماس  بگيريد

همراه با سرودهاي روحاني و پيام مخصوص            
 از  شبان كامران كريمي
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 لطفاً براي اطالعات بيشتر با شماره 
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1525 . 522 . 818  

   ...كنيد با دفتر ما تماس بگيريدكنيد با دفتر ما تماس بگيريدكنيد با دفتر ما تماس بگيريد   ماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافتماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافتماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافت      كهكهكه   اگر مايل هستيداگر مايل هستيداگر مايل هستيد

مركز موسيقي مسيحيان ايراني 
www.farsipraise.com 

 كليساي ايرانيان ولي 
 

  بعدازظهر 1: 30كنيم تا هريكشنبه ساعت مي ما شما را دعوت
در جلسات عبادتي اين كليسا كه شامل پرستش خداوند و 

 .شنيدن بيانات كتابمقدس ميباشد شركت فرماييد
 91311 خيابان كانوگا در شهر چتس ورت، كاليفرنيا 10210شماره : آدرس

 

      818 - 832-0943:  تلفن تماس



2صفحة   

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

 ماهنامة تبديل

    
 
 

    
اگر روح خدا كه مسيح را پس از مرگ    

زنده گردانيد، در وجود شما ساكن باشد، 
كه او را پس از مرگ زنده گردانيد،  همانطور

ساكن  درشما كه  القدس روح همان بدينوسيلة
است، به جسم فاني شما هم حيات خواهد  

                                 11 آية 8كتاب روميان فصل  . بخشيد
  ياران وفادار، رستاخيز مسيح از مردگان براي ما 
مسيحيان واقعي از اهميت بسيار زيادي برخوردار 

زيرا هرگاه : چرا كه كتابمقدس ميفرمايد. است
مسيح از مردگان برنخاسته است، ايمان شما باطل 

و قيام عيسي مسيح از مردگان بيانگر  مرگ. است
 و بهاي آزادي انسان گناهكار از اسارت نفس

كه  است مسيح صليب اين  .باشد  مي او گناهان
همانند پلي راه را براي رابطة خراب شدة ما با 

.                         خداي خالق هموار كرده است  
خون  مسيح عيسي:خداوندميفرمايد كالم   همچنين

خود را داوطلبانه روي صليب عطا كرد تا تمام ما 
از مرضهايمان كه آنها نيز يكي از نتايج گناه 

اين سه مورد اساسي تنها . ميباشد، شفا بيابيم
قسمتي از داليلي ميباشند كه مسيحيان ايماندار را 
به جشن و سرور و اميد در چنين روز مباركي در 
تمام گوشه و كنار اين عالم گيتي دور هم جمع 

دوستان عزيز در همينجا از شما صميمانه . ميكند
دعوت ميكينيم تا قدرت قيام مسيح از مردگان را 

لذا بدينوسيله اين . در زندگي خود تجربه كنيد
روز مبارك و فرخنده را به كليساي خداوند 

.                                               تبريك ميگويم  
         2007آنجلس آپريل   لسالناتان باغستاني،  

   ماهنامة تبديلماهنامة تبديلماهنامة تبديل
 The Change   

الناتان باغستاني :   مدير مسئول  
سازمان خدماتي ايران براي مسيح:      ناشر  
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تواند  خدا مي  
مشكالت و سختيها    

را براي خيريت       
 .ما به كار ببرد

حقيقت در قسمتهاي مختلـف     اين 
 ايوبوقتي  .   شود  كالم خدا ديده مي   

درتجربه بود، او درك بهتري از خدا 
اي   او نمونة   همچنين.   آورد  دست  به  را

است براي خيليها كه چگونه به خـدا        
 چون در زندگي يوسف.  توكل كنند 
يوسف چون در زندگي    .   آسيب ديد 

شد، توانست    اسيروزنداني  ديد  زحمت
سراو آورده  به كه آن بالها را به آناني 
بـد    مـن   شـمـادربـارة   : بـگـويـد     بودند،

انديشيد، ليكن خدا از آن قصد نيكي 
كرد، تا كاري كند كه قوم كثيري را   
. احيا نمايد، چنانكه امروز شده است     

درسـخـتـيـهـا        وقتـيـكـه   )   20:50پيدايش( 
در .   زند  ما فريادمي   وجود  تمام  هستيم،

چنين شرايطي بايدبه آن زماني چشم      
بدوزيم كه مسيح را خواهيم ديد و با       

خـود    چـون . او شادي خواهيم نـمـود     
و   زجـركشـيـد     مسيح هم بـرصـلـيـب      

الهي، الهي، چـرا مـرا تـرك          : گفت
 )46:27متي (؟كردي

 

كـه    رسـيـم     باالخره به اين نتيجه مـي     
درد و رنج باعث شده فكر كنيد خدا 

توجـه   3:53اشعيابه . در فكر شما نيست 
خوار و نـزد مـردم مـردود و            : كنيد

آيه در    اين!   صاحب غمها و رنجديده   
مورد مسيح است كه چه مقدار درد        

او را تازيانه زدند و بر سـرش        .   كشيد
و   تاج خار گذاشتند و ميخ بـردسـت        

ســوراخ   را  اوكــرده، پــهــلــويــش    پـاي 
او بخاطرگناهان مااين دردها    .   كردند

 )21:5دوم قرنتيان(.را تحمل كرد
 

  خداوند نه تنها اجازه ميدهد كه مـا        
درد و رنج بكشيم بلكه خودش هـم،        

. كشـيـد    بخاطرگناهان ما درد و رنـج     
كشيم به    بنابراين وقتي درد و رنج مي     

جـريـمـة      مسـيـح    كه  خاطرداشته باشيم 
گناهان ما را پرداخته و هركس به او        

آورد، از مرگ ابـدي نـجـات            ايمان
بخـشـش از     )   10،9:   10روميان(. مي يابد 

جاوداني بخاطركارهاي    گناه وحيات 
خوب ما نيست بلكه بخاطر ايمان مـا        

 . به خداوند است

اگر خداوند، تنها براي مدت         .  است
يكسال گناهان ما را بخشيده بود، ما باز         

. بوديم  هم درسال بعدازآن،گناهكار مي   
 سال ما را      دهاگر خداوند فقط براي        

 سال گناهكار   دهبخشيده بود، بازبعداز     
: ميفرمايد  كتابمقدس  .شديم  مي  محسوب

 بودكه  پس از گذراندن اين تجربه           

خداوند نشان داد به حد كمال رسيده و        
سازد   آناني  ميتواند نجات ابدي رانصيب   

)9آيه5باب  عبرانيان(.مينمايند  ازاواطاعت  كه
. ابدي است   مسيح،  عيسي  و نجات   فيض

ما خداوند عيسي را بعنوان            زمانيكه،
منجي خود ميپذيريم، خداوند ما را            

كه از طريق        بيند  بعنوان افرادي مي     
هنگاميكه .  اند  مسيح بي گناه شده     عيسي  
گناهكار  ميĤوريم،اگرچه  ايمان عيسي  مابه

وكثيف هستيم و بايد طرد شويم، ليكن       
خداوند، تمام گناهان ما را ميبخشد و          
روح القدس خود را بر ما ميباراند تا             

 شويم و براي جالل خداوند            تبديل
ما يكبار و براي هميشه        .  كنيم  زندگي

يابيم ليكن الزم است همواره       نجات مي 
 خدا و روح       كالم    شده، توسط     تبديل

 23آيه3باب  روميان.شويم  تقديس  القدس
اند و هيچ     زيرا همه گناه كرده   :  ميفرمايد

پر جاللي    و  كس به آن كمال مطلوب      
اما .  كه خدا انتظار دارد، نرسيده است       

آوريم،   مسيح ايمان   اكنون اگر به عيسي   
خدامارا كامالً بيگناه به حساب ميĤورد،      
چون مسيح به لطف خود بطور رايگان        

خداوند، او  .  گناهان ما را برداشته است     
را بعنوان قرباني گناه از طريق ايمان به          

او اين كار را كرد      .  خون او عطا فرمود   
تاعدالت خودرا به نمايش بگذارد، زيرا      

خود، تمام گناهان قبلي ما را بي  در صبر
او اينكار را كرد تا عدالت      (گذاشت    مجازات

وتنها شخصي    ،تاعادل)گذاشته  خودرابنمايش
باشد كه هركس را كه به عيسي ايمان          

ازآنجاييكه خداوند  .دارد، عادل گرداند  
از طريق به صليب كشيده شدن مسيح،        

او خداي     پس  گناه را داوري نموده؛      
 ... ادامه دارد                  ....عادلي است

 

 
 

كتابمقدس به ما مي فرمايد،زره   
. عدالت خدا را در برنماييد  

   براي اين كه بتوانيم بدون شرمندگي        
در پيشگاه خداوند بايستيم، ما به عدالت       
نياز داريم و آن به منظور حفاظت ما در          

هر چقدر  .  برابر ادعاهاي شيطان است     
سخت تالش كنيم، قادر نيستيم بدون          
. شرمندگي در پيشگاه خداوند بايستيم       

هيچكدام از ما از شخصيت كاملي             
كه شيطان نتواند ادعايي      برخوردارنيستيم

خداوند قوم بني اسرائيل    .  بر عليه ما كند   
را بر كوه سينا جمع كرد و احكام خود           

خداوند احكام خود را     .  را به ايشان داد    
ايشان داده و فرمودكه هركس، احكام        به

ليكن .  او را نگاه دارد، زنده خواهد ماند       
حتي يك نفر نيز احكام خداوند را نگاه         

زيرا همه  :  فرمايد  كتابمقدس مي .نداشت
اند و هيچكس به آن كمال          گناه كرده 

مطلوب و پر جاللي كه خدا انتطار دارد،     
و همچنين )23آيه3روميان باب(.نرسيده است

هيچكس، نيكوكار   :  نوشته شده است    
نيست، در تمام عالم، يك بي گناه هم          

ازآن )10 آيه  3روميان باب  (.شود  يافت نمي  
كه بشر، از زمان آدم وحوا، سقوط         جايي
انسان   هيچ  است،  شده  فاسد  و  كرده

براي .  كاملي وجود ندارد       و  نيكوكار
اينكه در اين دنياي فاسد زندگي كنند،         
انسانها ميبايستي با يكديگر رقابت نمايند      
و در نتيجه هيچكس به عدالت، راستي و 

هنگاميكه ما  .  دهد  قدوسيت تن در نمي    
خود را در آينة احكام خداوند برانداز          
نماييم، همة ما بعنوان گناهكار ديده            

هيچكس قادر نيست با تالش و      .  ميشويم
 . فعاليتهاي خود به عدالت دست يابد

 

تادرپيشگاه خداوند    پس،چه بايد بكنيم    
 خداوند  بايستيم؟ازآنجاييكه  عدالت  با زره 

نگاهداشتن   هيچ انساني قادربه    داندكه  مي
مسيح خداوند را      شريعت نيست، عيسي   

بعنوان عيسي، پسر خدا،     .  نزد ما فرستاد  
آمد، گناهان بشر     انساني بيگناه به زمين    

يكبار و    و  گرفت،مصلوب شد را برخود   
براي هميشه به گناه خاتمه داد، نه براي          

 آنجاييكه  از  .وياصدسال  يكماه،يكسال،ده

خداي ابدي است، خود جسم         خداوند،
آمده گناهان ما را برداشت و تا          و  پوشيد

اين فيض   .  ابد به گناه خاتمه بخشيد        
 راز خداوند  و   اين معجزه. خداوند است

حمايت مالي شما از ماهنامة تبديل  
.باعث رشد آن خواهد شد  

 دكتر ديويد يانگي چو 
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راآنـقـدر     جـهـان    زيرا خـدا   

محبت كرد كه پسريگانة خود    
اوايـمـان     بـه   را داد تا هركـه    

بـلـكـه      آورد هالك نـگـردد    
 .  حيات جاويد يابد

خـداونـددر     كـه     خدا را شـكـر    
خـود    آغـوش   بـه   مـرا   نوجـوانـي  

كه تنـهـايـيـهـا،         هنگامي.   خواند
دوران   فــكــرهــاوتــرســهــاي     

حصـاري    نوجواناني، هـمـچـون    
در   مـن .   مرا در خود گرفته بـود     
بودم كه    چهار چوبي قرارگرفته  

آن   بــه  مــيــرفــتــم  بــه هــرطــرف  
ودر   حصارها برخورد ميـكـردم    

چهارچوب نشسته    آن  آخروسط
بعداً اين فكر در سر من جـرقـه         

در   ميزد و تمام بدن مرا به لـرزه       
ميĤورد كه اگر بميري چه چيـز       

تــرس   ايــن  و  درانــتــظــارتــوســت
درخيلي از شبها     باعث ميشودكه 

با گريه بخوابم ويا اينكه قبل از       
اينكه چراغها خاموش بشوند و      

رافـرا    مـان   تاريكي مطلق خـانـه     
گيرد، من به رختخواب ميرفتـم      
و قبل از موقع خواب به خـودم        

وايـن  . فشارميĤوردم تا بـخـوابـم     
دوران   بـــودكـــه  شـــده  بـــاعـــث

كه دوران شكـوفـا       نوجواني من 
دوران   بـــود،  وشـــادابـــي  شـــدن
بـاشـدو     مـن   وتـنـهـايـي      ناراحتي
ازطــرف   كــه  مــيــكــردم  احســاس

خانواده نيزطردشده وتنها ماندم    
وحالت افسردگي داشته بـاشـم      

را   دردهــايــم   هــمــيــن    وبــراي
نميتوانستم به اعضاي خانواده ام     
نيز بگويم و يك شب وقتي در       
اتاقي نشسته و در فكر بـودم و          
ميخواستم آماده شوم تا دوبـاره      
با اشكهايم به رختخواب بـروم       
و بخوابم، برادرم وارد اتاق شد      
 و شروع كرد به صحبت كردن

 ميداني من:       با من و گفت

 
 

كه  ام  كرده پيدا را چيزي
هميشه در زندگي من گُم 
شده بود و من تعجب كردم 

اوپيداكرده  كه چيست آن كه
ميداني : بود؟ او به من گفت

 را  او  وآيا كيست مسيح كه
ميكنم  احساس من ميشناسي

 ام راپيداكرده  ام شده گم

بعدازمرگ   توميداني راستي
دقيقاًبه  رفت؟ كجاخواهي به

بود  كرده اشاره اي نكته همان
ميكردو  اذيت هميشه مرا كه

او . اشكهايم را در ميĤورد
 تورا مسيح كه ميداني:گفت

كردبه  ميدهد؟وشروع          نجات
گوش  من    وفقط دادن شهادت

سير  كه تشنه مانندزميني.دادم
وقتي حرفهاي اوتمام . نميشد

شدبامن دعاكردويكشنبه مرا 
كليسابردوبعدازتمام  باخودبه

شدن موعظه ازهمه دعوت 
كردند تا براي دعا به جلو 
بيايند، ومن هم جلو رفتم، و 
شروع كردم دعا كردن و با 
گريه توبه كردم و قلبم را به 

روز  دريك من.سپردم مسيح
سرد پاييزيي توبه كردم وآن 

 شد به تبديلروز براي من 
در  وقتي  و بهاري  روززيباي

 كوچه اين ميرفتم راه كوچه

آنقدرزيباوپراز    بنظرم وخيابان
 بودكه بهاري  زيباي گلهاي

هرگز اينطور به نظرم نرسيده 
وبعد از سالها باز حضور .بود
 زندگي لحظات زيباترين او

 روزبهاري  وهمان ميباشد من

 من  جان.ميشود روزتكرار هر

وجد   وبه ميكند  شادي او در
 قوت مسيح كه ميĤيد،چون

من است ميخواهم تا آخر 
.      عمرم او را خدمت كنم  

 . شود  ثانيه يك نفر در دنيا به بيماري ايدز مبتال مي50دانستيد هر آيا مي

 اي موت ضربات تو كجاست و اي 
هاويه هالكت تو كجا؟ خداوند مرا از 
جميع گناهانم خالصي بخشيده؛ او نور 

در تنگي و . خود را بر من تابانيده است
اوست . سختي و غم مرا اعانت فرموده

نجات دهندة  من و غير از او خدايي 
اوست حيات و جالل من، ! ديگر نيست

مرا از ! غير از او خدايي ديگر نميشناسم
گناهانم شست و شو دادي و تمامي 

مرا از روح . اي خطايايم را محو ساخته
. مولود كردي و حيات تازه عطا نمودي

تو ! تويي نجات و حيات من اي عيسي
اي كسي ...كه از مردگان قيام كرده اي

كه در گناه مرده بودي، برخيز؛ خداوند 
اينك پشت در قلب تو . تو را ميخواند

ميشنوي  توكه اي.وميكوبد است ايستاده
در را باز كن تا وارد گردد و با تو شام 

اي موت ضربات تو .خورد و تو نيز با او
كجاست و اي هاويه هالكت تو كجا؟ 

.قبر فرياد كرد مسيح زنده است  
.سنگ قبر داد زد مسيح زنده است  
.فرشته ها گفتند مسيح زند است  
.يارانش ديدند مسيح زنده است  
.ما هم ميدانيم مسيح زنده است  
.به همه ميگوئيم مسيح زنده است  

ليكن بالفعل مسيح از مردگان برخاسته و 
20: 15اول قرنتيان . نوبر خوابيدگان شده است  

 
 
 
 

شاگردانش  سوالها اين با دانشگاه استاد! كرد؟  آيا خدا شيطان را خلق
كه وجود دارد را خلق  آيا خدا هر چيزي...كشاند را به چالش ذهني

: استادپـرسـيـد   .كرد  بله او خلق  :  كرد؟شاگردي با قاطعيت پاسخ داد    
: استادگفت  آقا،  بله: آيا خدا همه چيز را خلق كرد؟شاگردپاسخ داد 

چون . كرد اگر خدا همه چيز را خلق كرد، پس او شيطان را نيزخلق
شيطان نيز وجود دارد و مطابق قانون كه كردار ما نمايانگرماسـت،            

خيـال   ازخودش استاد بارضايت. شاگرد آرام نشست و پاسخي نداد 
وخرافـه    افسانه  به مذهب   كرد بارديگر توانست ثابت كند كه عقيده      

اسـتـاد   :  وگفت  شاگرد ديگري دستش را بلند كرد     .  اي بيش نيست  
شاگـردايسـتـادو      البته:  ميتوانم از شما سوالي بپرسم؟استاد پاسخ داد      

است  سوالي چه اين: داد پاسخ استاد، سرما وجود دارد؟ استاد: پرسيد
بـه    شـاگـردان    اي؟  نـكـرده    حسش  آيا تا كنون  .  البته كه وجود دارد   

وجود  سرما آقا، واقع در: مرد جوان گفت.سوال مرد جوان خنديدند
در  مطابق قانون فيزيك چيزي كه ما از آن به سرما يادميكنيم. ندارد

و   مـطـالـعـه      هر موجود و يا شي را ميتوان      .  حقيقت نبودن گرماست  
گـرمـا     و.  دهد  آزمايش كرد وقتيكه انرژي داشته باشد يا آنرا انتقال        

يـا    دهد  چيزي است كه باعث ميشود بدن يا هر شي انرژي را انتقال           
ايـن    در  مواد  تمام.  نبود كامل گرماست  !    صفر مطلق .  آنرا دارا باشد  

را   كلمـه   اين.  سرما وجود ندارد  .  درجه بدون حيات و بازده ميشوند     
.  كـرد   بـاشـدخـلـق      داشـتـه    بشر براي اينكه از نبودن گرما توصيفـي       

كه   البته:  استاد تاريكي وجود دارد؟استاد پاسخ داد:شاگرد ادامه داد 
هـم    تـاريـكـي   !  دوباره اشتباه كرديدآقـا :  شاگرد گفت .  وجود دارد 

نور چيزي است   .  تاريكي در حقيقت نبودن نور است     .  وجود ندارد 
در .  را نمـيـتـوان      اما تاريكي .  كه ميتوان آنرا مطالعه و آزمايش كرد      

مـخـتـلـف       واقع با استفاده از قانون نيوتن ميتوان نور را به رنگـهـاي        
امـا شـمـا       .  كـرد   شكست و طول موج هر رنگ را جداگانه مطالعه        

نـور    بسياركـوچـك    يك پرتو .  توانيد تاريكي را اندازه بگيريد      نمي
شمـا چـطـور       .  شكند و آنرا روشن ميسازد      دنيايي از تاريكي را مي    

كنيد كه يك فضاي به خصوص چه ميزان تاريكي    توانيد تعيين   مي
دارد؟ تنها كاري كه ميكنيد  اين است كه ميزان وجودنوررا درآن            

بشربراي   كه  است  اي  واژه تاريكي درست است؟. فضا اندازه بگيريد 
در آخرمردجوان از    .كه نور وجود ندارد بكار ببرد       توصيف زماني 

پاسخ .  آقا، شيطان وجود دارد؟ استاد زياد مطمئن نبود:  استاد پرسيد 
او هر . ما او را هر روز مي بينيم. البته همانطور كه قبال هم گفتم: داد

خودديـده    روز در مثال هايي از رفتارهاي غير انساني بشر به همنوع          
اتفاق   درسراسردنيا  كه  اودرجنايتها و خشونت هاي بيشماري    .  ميشود

و .نيسـت   اينها نمايانگر هيچ چيزي به جز شيطان      .  ميافتد وجود دارد  
خود  درنوع ياحداقل. شيطان وجود ندارد آقا:  آن شاگرد پاسخ داد

درسـت  .  نبودخـدادانسـت    شيطان را به سادگي ميتوان   .  وجود ندارد 
ازنـبـود     اي كه بشر خلق كرد تا توصيفي  كلمه.  مثل تاريكي و سرما   

چيـزي    آن  شيطان نتيجه .  خدا شيطان را خلق نكرد    .  خدا داشته باشد  
مثل . حاضرنبيند است كه وقتي بشر عشق به خدا را در قلب خودش

كـه    سرما كه وقتي اثري از گرما نيست خود به خود ميĤيدوتاريكي      
 !!آلبرت انيشتن: نام آن مرد جوان.در نبود نور ميĤيد

خـود    وتـودردل ...  اي؟  افـتـاده    ازآسمان  اي زهره دختر صبح چگونه    
 سـتـارگـان     خـودرابـاالي    صعـودنـمـوده،كـرسـي       آسمان  به:  ميگفتي

 خواهم  جلوس  افراشت، و بر كوه اجتماع دراطراف شمال     خداخواهم

. شـد   خواهم  باالي بلنديهاي ابرهاصعودكرده،مثل حضرت اعلي    .  نمود
 15 الي 12: 14اشعيا . به اسفلهاي حفره فرود خواهي شد هاويه به لكن



 نسبت به سال گذشته در 85 ماهه نخست9  آمار بزهكاري در
ميان اقشار مختلف مردم ايران، حكايت از رشد چشمگير 

به گزارش از يك منبع آگاه، در . كشور را دارد بزهكاري در
در روابط نامشروع  نفر به جرم 597 هزار و 53اين مدت تعداد 

اند كه نسبت به زمان مشابه سال قبل  سراسر كشور دستگير شده
استانهاي شمالي كشور بيشترين . درصدي را نشان ميدهد19رشد

 74جالب است كه . تعداد دستگير شدگان را دارا بوده است
در اين مدت . اند درصد اين افراد متاهل و داراي همسر بوده

به عنف از سوي نيروي انتظامي بازداشت تجاوز  نفر به جرم 671
درصد رشد داشته و بيشترين تعداد را استان فارس 12اند كه شده

 نفر  965افراد دستگيرشدة زناكار . به خود اختصاص داده است
همدان، اصفهان، خوزستان .  درصد رشد داشته است11بوده كه 

براساس اين . اند و آذربايجان شرقي بيشترين موارد زنا را داشته
گزارش، متهمان زنا، داليل انجام عمل قبيح خود را عدم 
اعتقادات مذهبي، تاثير فيلم هاي مبتذل و ماهواره، عدم امكان 

. اند كرده عنوان همسران جنسي كمبودهاي به توجهي كم و ازدواج
رشد  خوشبختانه كه اند شده دستگير لواط  جرم به نفر143و هزار2

 درصد و خراسان 18استانهاي اصفهان با . شود چنداني ديده نمي
همچنين بيشتر اين . اند رضوي و فارس ركورد دار اين جرم بوده

 درصد آنها متاهل و داراي 9 سال سن داشته و البته 20تا15افراد 
 نفر 591شناسايي شده يك هزار وزنان خياباني . اند همسر بوده

درصد را نشان ميدهد كه 123بوده است كه رشد قابل توجه 
 درصد و خراسان رضوي و تهران در رتبه نخست 30همدان با

. اند داشته سن سال30تا20ويژه  زنان اين درصد38 .اند گرفته جاي
فرار از منزل  نفر بخاطر 847هزار و2ماهه اول سال جاري9در

 درصد پسر نسبت به 25  درصد دختر و75اندكه  شناسايي شده
 اغفالاما .  درصد رشد داشته است14مدت مشابه سال قبل 

 برابر 4 نفر شده است كه رشد بيش از 407 هزار و 7گريبانگير 
.                                                                را ثبت كرده است  

 941 هزار و5   نيروي انتظامي در اين مدت موفق به شناسايي 
 درصد رشد نشان داده و  23شد كه مراكز فساد و فحشا مورد از 

مازندران، همدان، تهران و اصفهان بيشترين اماكن فحشا را 
 نفر 689 هزار و 85نيز با ايجاد مزاحمت براي نواميس . داشته اند

مبارزين : منبع .               درصدي داشته است73دستگير شده رشد    

  كيك خداكيك خدا
  ماهنامه آشوري، كلداني: نويسنده    
پرسيم، مـن چـه كـاركـرده          بعضي وقتها از خودمان مي    

 كه چنين باليي به سرم  بودم
 آمد؟ يا  چرا خدا  با  من اين 

 پرسشها اين كرد؟ براي را كار
 الـعاده  وجود جواب  خارق 

  به مادرش دختري روزي !دارد

گفت كه چطور همه چيز در زندگيش بهم ريخته است،          
بهم خورده و بهترين  در واحد جبر رفوزه شده، نامزديش

كيك  پختن حال در مادر.شود دوستش دارد از او جدا مي
بود و از دخترش پرسيدآيا دوست داري از آن بخوري؟          

. هسـتـم    من عاشق كيكهاي شـمـا  .   البته مادر:   دختر گفت 
.  آه:   گـفـت    دختر.   پس بيا كمي روغن بخور    :   مادر گفت 

 مرغ چطور؟ مادر اين ديگه چه پيشنهاديه؟ تخم  دوتا  پس
ايـن    مـادر   پس يك كمي آرد ميخواهي؟ يا خميرمـايـه؟        

بله همه اين چيزها بـه    :   مادر گفت! چيزها چندش آورند 
هـم    بـا   درسـتـي    بـه   ولي وقـتـي    .   آيندتنهايي بد به نظر مي    

 .اي درست ميكنند شوند، كيك خوشمزهتركيب مي

4صفحة  ماهنامة تبديل  

 

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

  احترام يهوديان سراسر دنيا به ايراناحترام يهوديان سراسر دنيا به ايران
 

  در اين مراسم، يهوديان مستقر در اسراييـل بـا فـرسـتـادن               
 نـبـي    درود بر كوروش كبير مدفون در پاسـارگـاد، دانـيـال            

مدفون در شوش دانيال و استر و مردخاي مدفون در همدان           
 .از آنان به عنوان سمبل هاي آزادي ياد كردند

يهوديان به نشانه احترام به      :   راديو ملي اسراييل اعالم كرد     
كورش كبير در ايران كه مانع از نسل كشي آنها شد، به                 
سوي ايران سر تعظيم فرود آوردند و به روح او درود                  

پناه دادن به يهوديان توسط         : اين راديو افزود    . فرستادند
كوروش كبير در زمان هخامنشيان، هنوز به ياد پيروان اين            
دين الهي مانده و با وجود گذشت هزاران سال از آن موقع،            
يهوديان در سراسر دنيا به خاطر ميهمان نوازي آن پادشاه              

راديو ملي   . ايراني، به سوي اين كشور تعظيم ميكنند              
 اسراييل  مياشاريمطي مراسم ويژه در      : اسراييل تاكيد كرد  

كه با حضور صدها هزار اسراييلي برگزار شد، يهوديان بر            
. كوروش كبير، دانيال نبي، استر و مردخاي درود فرستادند         

در اين مراسم كه هر سال يك بار برگزار ميشود، دختران و            
پسران جوان يهودي با پوشيدن بهترين لباسهاي خود، براي          
پيروي از ايده فكري كوروش كبير اعالم آمادگي ميكنند و 
او را سمبل آزاديخواهي در عهد باستان ميدانند كه در عصر 

در اين  . معاصر نيز ايده هايش نقش كاربردي بازي ميكند         
مراسم، يهوديان مستقر در اسراييل با فرستادن درود بر                
كوروش كبير مدفون در پاسارگاد، دانيال نبي مدفون در             
شوش دانيال و استر و مردخاي مدفون در همدان از آنان به             

الزم به ذكر است كه     . عنوان سمبل هاي آزادي ياد كردند      
يهوديان سراسر دنيا در اين مراسم رو به ايران كرده و به                
نشانه احترام به كوروش پادشاه هخامنشي، سر تعظيم فرود           

  .آوردند

در تهران ميلر دعاي دكتر ويليام   
 ترجمه ايرج

با  كه آمريكايي بنام ميسيونر ميلر   دكترويليام
تاسال     1919ازسال ايراني و ايران به عشق
 22كرد در روز ورود  در ايران خدمت1962

 هفتمين و سالروزبيست كه 1919دسامبرسال

يكماه پس از ورود به . بود او  تولد   سال
ايران در شهر تهران در خلوت تنهايي خود 

گفتگو  كوه البرز با خداوند چنين  در بلندي 
از زندگيم  جديدي آغاز سال  در  من:”ميكند

ام ودر اين روز خود را از زندگي  قرارگرفته
 بخاطر  ام تا خداوند را  روزمره جدا كرده

گذشته سپاس گويم و دعا كنم  در بركاتش 
كه او در آينده راهنماي من باشد و توان 

او در . اش را به من عطا فرمايد انجام اراده
مدت بيست و هفت سالي كه من را براي  

 خواسته فراواني ميكردبه آماده درايران خدمت

او با دوستان . هاي دلم را به من عطا فرمود
شفيقي كه به من عطا كرده و با تجربياتي 
كه در زندگيم آورده من را بسوي خود 
كشيده و اكنون من را با سمت رسول خود 

در بلندي البرز . در ايران قرار داده است
اين  پايتخت تهران بزرگ شهر و ام نشسته

به سمت شرق .  كشور را پيش رو دارم
سرزمين بزرگ آسياي ميانه قرار دارد كه 
 مي درآن بيست ميليون مسلمان زاده زندگي

دراينجا بار ديگر  مسيح، من  عيسي اي . كنند
خود را به تو تقديم ميكنم كه از آن تو 

در مدت زمانيكه در تهران بسر ميبرم . باشم
كمكم -من را براي خدمت به خود بكار ببر

كن كه از آناني كه تو بر سر راه من قرار 
در . ميدهي حتي يك نفر را از دست ندهم

سال آتي اگر اراده توست من را به شهر 
تا من هم سهم خود را در  مشهد گسيل دار

رساندن نور تو به آن سرزمين غرق در 
 را به ميسيونرها   رفتن. تاريكي انجام دهم

تسريع نما و به من نشان بده  كشورافغانستان
كه در سال نو چگونه ميتوانم تو را خدمت 

اي -كنم؟  من را هر روز بيش از روز پيش
مسيح زنده، فروتن نما  و من را هر روز 
بيشتر شكر گزار خود نما تا سر سپرده تو 
. باشم، باشد كه در سال نو در دعا رشد كنم
به من بيĤموز كه چطور صياد جانها باشم، 
كمكم كن كه فقط براي جالل تو زندگي 
كنم، باشد كه در آينده نزديك شاهد بارش 
باران فيض تو بر اين دشت خشك بياباني 

”                                              آمين. باشم  
                                      

 كتاب ازجمله دكتر ويليام ميلر نويسنده كتابهاي زيادي

“باشند مي My Persian Pilgrimage”  
.كه مطالعه آنرا به همگان توصيه ميكنم  

 آمار فساد  
 1385داخل            ايران سال در
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 بهر عيسي جان سپارم سر دهـم 
 صد هزاران مِنَتَش بر خود نَهم

 جان دريغم نيست از عيسي و ليك
 واقفم بر علم دينش نيك نيك

 حيف ميامد مرا كـان دين پاك
 برميان جاهالن گردد هالك

 ام از جـهود و جـهودي رستـه
 تا بـه زناري ميان را بسته ام

 دور دورة عيسي است اي مردمان
 بشنويد اسرار كيش او بجان

و   كمال هـوشـمـنـدي     اين داستان طنز زيبا كه نشان از   
ابتكار و خالقيت و نبوغ هموطنان ايراني بخصوص در       

 سـه   .مورد استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي دارد        
نفرآمريكايي و سه نفر ايراني با همديگر براي شركت         

درايسـتـگـاه قـطـارسـه         .   رفتـنـد    در يك كنفرانس مي   
آمريكايي هر كدام يك بليط خريدند، امـا دركـمـال           
تعجب ديدند كه ايرانيها سه نفرشان يك بليط خريـده          

چطور است كه شـمـا      :   ها گفت   يكي از آمريكايي  .   اند
از   يـكـي    كـنـيـد؟     مـي   سه نفري با يك بليط مسـافـرت       

سـوار    هـمـه  .    صبركن تا نشانت بدهـيـم  :    ايرانيها گفت 
. قـــطـــار شـــدنـــد   

آمريكايي ها روي    
هاي تعيـيـن      صندلي

شده نشستـنـد، امـا       
ها سه نـفـري       ايراني

رفتنـد تـوي يـك        
روي   را  در  و  تـوالـت  

ــل      ــف ــان ق ــودش خ
بعد، مامـور   .   كردند

كنترل قطار آمد و     
: بعد، در توالت را زد و گـفـت        .   ها را كنترل كرد     بليط

بعد، در توالت باز شد و از الي در يـك        ! بليط، لطفاً 
بليط آمد بيرون، مامور قطار آن بليط را نگاه كرد و به            

ها كه اين را ديدند، به اين         آمريكايي.   راهش ادامه داد  
اي بـوده      نتيجه رسيدند كه چقدر ابتكار هوشمـنـدانـه        

هـا تصـمـيـم         بعد از كنـفـرانـس آمـريـكـايـي           .   است
 تا  دهند  ها را انجام    گرفتنددربازگشت همان كار ايراني   

طريق مقداري پول هم براي خودشان پس انـداز          اين  از
 يك  وقتي به ايستگاه رسيدند، سه نفر آمريكايي      .   كنند

بليط خريدند، اما دركمال تعجب ديدند كـه آن سـه             
: هاپرسيد آمريكايي از يكي. ايراني هيچ بليطي نخريدند

از ايرانيها  خواهيد بدون بليط سفركنيد؟يكي چطور مي 
سـه    و   سه آمريكـايـي     .صبر كن تا نشانت بدهم    :   گفت

توي يك   ايراني سوار قطار شدند، سه آمريكايي رفتند     
بـغـلـي      تـوالـت    تـوي   رفـتـنـد     توالت و سه ايرانـي هـم       

از   چند لحظه بـعـد     .   آمريكايي ها و قطار حركت كرد     
حركت قطار يكي از ايراني ها از توالت بيرون آمد و            

 !بليط، لطفاً : ها و گفت رفت جلوي توالت آمريكايي

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

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

 . را به ما ارسال كنيد تا ما با شما متحد شويم
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 مجسمةشكالتي عيسي مسيح
گالري هنري در نيويورك نمايشگاهي را كه قـرار           يك 

جـنـس     برهنه از عيسي مسيـح از        بود در آن يك مجسمة    
شكالت به نمايش گذاشته شود، پس از اعتراض بـرخـي           

اين مجسمه كه سازنده اش      . لغو كرد    مسيحي  گروه هاي 
 80و  متـر   يك  داده است، “   خداي شيرين من  ” به آن نام    

شـيـري     شـكـالت     كيلـوگـرم   90سانتي متر طول دارد و از     
“ هفته قـيـام   ” طي   مجسمه قرار بود اين   . است  ساخته شده 

مسيحيان است، در گالري     رويداد براي همه   كه مهمترين 
 .شود  نيويورك در معرض ديد قرار دادهمنهتن

نمـايـش ايـن      “   مسيحي  مجمع گروه ” ، رئيس   بيل دونهو  
 حساسيـت   هاي تاريخ به    مجسمه را يكي از بدترين هجمه     

را   خـود   كـه   كـاتـولـيـك      مجمع  . ناميده است   هاي مسيحي 
 ميداند،  بزرگترين سازمان كاتوليك طرفدار حقوق مدني     

 كـمـت  . پيشتر خواستار بايكوت اين نمايشگاه شـده بـود          

گالري شهر نيويورك كـه قـرار بـود           هنري  مدير  سملر،  
كه نمايش  است نمايشگاه باشد، گفتة بدشانسي ميزبان اين

 ايـن  . اسـت   اين اثر با روزهاي عيد پاك همـزمـان شـده           

كانادايي االصل،    هنرمندكوزيمو كاوايرو،   مجسمه توسط   
آثـارش    در  خـوراكـي    كه به استفاده از مـواد        ساخته شده 

مـوتـزارال     پنيزشهرت دارد و يك بار اتاق يك هتل را با           
 .رنگ كرده بود

 زنده شدن مسيح عجيب بود
 

مردند ودفن شدند   پيامبران و مقدسين زمان قديم تمامي
و بدنهاي آنها تبديل به خاك شد؛ ولي در مورد عيـسـي             
مسيح چيز عجيبي اتفاق افتاد زيرا پس از اين كه مـرد و              

! مردگان بـرخـاسـت      از  خودش  دفن شد، مطابق پيشگويي   
مصلوب شدن  از پس در صبح روز يكشنبه كه سومين روز

بـه    را  خـود   و  كـرد   قـيـام     و مرگش بود؛ با پيروزي از قـبـر         
اشـخـاص     روز  چـهـل    مدت  در.   ساخت   نمايان  شاگردانش

در   آنـگـاه  . زيادي او را زنده ديده و با او صحبت كـردنـد           
آنجا   او اكنون در  .   حضور شاگردانش به آسمان باال رفت     

كه روي     از تمام اشخاصي. كند  نزد خداي پدر زيست مي    
مسيح تنها كسي است كـه         اند، عيسي   كرده  زمين زندگي 

واقعاً كه چـه  .   بعد از مرگ زنده شده و ديگر نمرده است    
 !شخص عجيبي است

  انسان خوشبختانسان خوشبخت
  

 وميتوان خوددارد، درون را  خداوند كه است انساني 

هر  چون يافت صحرا شن ساده دانه دريك را خوشبختي
اي از آفرينش است، وجهان ميليونها  دانه شن، لحظه

من . ميليون سال را صرف آفريدن آن كرده است
خداوند را در زماني يافتم كه موفقيت را در زندگيم با 

 زماني   وباز آوردم دست به مقدسش ذات به توكل

باخت  و برد در من شكستم،آري كه گشتم عاشقش
كاش تمام دلها نور حق را ...زندگي فقط او را ديدم

خود  به كه ديدي نسبت به آدمها كاش .گرفتند مي
داشتند بقيه را نيز ميديدند، كاش معني رفتن را 



پِِسح هم سمبل آزادي است و   
در تمام . هم شكل گيري قوم يهود

جهان قوم يهود را با اين عيد 
همه ساله با فرارسيدن . شناسند مي

پانزدهم ماه عبري نيسان در فصل 
بهار، يهوديان سراسر جهان با 
برگزاري يكي از مهمترين اعياد 
مذهبي خود يعني پسح خروج از 

را  خود اجداد آزادي و مصر
.                        كنند يادآوري مي  

اي در تورات كه    نام پِِِسح از كلمه
به معني گذر  با لفظ پسح آمده است

كردن، جستن و رحم نمودن گرفته 
هاي ديگري نيز  شده است و به نام

ها به  خوانده شده است كه اين اسم
: عيد فطير يا مصاها:اين دليل است

از آنجا كه يهوديان هنگام خروج از 
مصر فرصت كافي براي تهيه خمير 

جهت پخت 
نان نداشتند، 

از  ناگزير
خمير ترش 
نشده فطير 

در  كه ساختند فطير نان كرده، استفاده
زبان عبري مصا نام دارد و يهوديان 
در اين عيد تنها مجاز به استفاده اين 

نام ديگر اين عيد .نوع نان هستند
در   همواره عيد اين :است بهار جشن

 شود، بنابراين اين فصل بهار واقع مي

اسم .نامند مي نيز بهار  جشن را عيد
است  شده داده عيد اين به كه ديگري

اين عيد، : باشد جشن آزادي مي
اسرائيل از مصر  جشن آزادي بني

نزديكي عيد پسح با نوروز . است
موجب شده است كه مراسم پسح 
در ميان ايرانيان كليمي با شكوه و 

اي انجام شود و افزون  مراسم ويژه
هاي جاري  بر مراسم مذهبي، سنت

بازديد   و ديد جمله  از  نوروز
.                     ها اجرا گردد خانواده  
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 ماهنامة تبديل

 جشن آزادي: پسح
  اليشا شمسيان

ماهنامة تبديل را هر ماه از 
مراكز ايراني، بطور رايگان 

.دريافت كنيد  

خشونتهاي  عامل جهان اديان 
   .    ديني محسوب نميشوند

  خبرگزاري مهر: نويسنده 
 هيدلبرگ دردانشگاه تحقيقاتي گروه يك 

آلمان كه شيوع خشونت جهاني را 
اند كه  بررسي كرده نتيجه گيري كرده

ديني  تعصب
 اصلي     علت

بروز خشونت 
 محسوب   

 گروه. نميشود 

 تحقيقاتي    
انشگاه     د      

 هيدلبرگ نتيجه گرفتند كه تعداد قربانيان 
آميز طي پنج سال اخير  وحمالت خشونت

اما اين .  درصد افزايش داشته است200
محققان آلماني استدالل كردند علت 
اصلي اين خشونتها دين نيست، بلكه فقر 
ظلم و بي تدبيري اقتصادي را مي توان 
. عامل خشونت و ترور جهاني دانست
عليرغم اعتقادعمومي، دين تنها در موارد 

كننده  تحريك معدودعامل   و بسياراندك
شود، اگر بخواهيم اين  خشونت تلقي مي

امر را از حيث مكان مورد بررسي قرار 
دهيم قسمت اعظم اين تنشهاي خشونت 
آميز و اغلب اين نزاع طلبهاي سياسي نه 
. در خاورميانه بلكه در آسيامشاهده ميشود

تمام  درصد26تنها :افزايد  مي تحقيق اين
گروههاي تروريستي سراسر دنيا از افراط 

 درصد 80.گرايي ديني الهام ميگيرند
كلمبيا،عراث،  درچچن، تروريستي حمالت

هندوستان،كشمير،پاكستان،تايلند،فيليپين، 
 هاكدكتر. ميگيرد صورت اندونزي
توجه يك :  مديراين پروژه گفتهرتمان

جانبه و يك طرفه ما به تروريستهايي كه 
 علل  ميدانند ما را از ديدن خود را مسلمان 

مؤثر   وابرازهاي سياسي خشونت حقيقي
.           براي مبارزه باآن دور كرده است  

مراسم 
شب 
 پسح

 
در شبهاي   
اول و دوم   
ــح،  پســـــ

مراسم خاصي در خانه و با حضور اعضاي        
شود كه شامل قـرائـت        خانواده برگزار مي  

، ) شـراب مـقـدس     ( دعاي مخصـوص يـائـيـن       
، سـبـزي تـلـخ و           ) نان فطـيـر   ( خوردن مصا   

تعريف وقايع خروج از مصر و خـوانـدن           
كـه دلـيـل      .   متوني در مدح خداوند است    

قرائت )   1: است  علت  اين  به  مراسم  انجام اين 
ماننـد  ) :   شراب مقدس( دعاي مخصوص يائين  

هاي شنبه و ساير اعياد، شروع مراسـم          شب
در ايـن شـب در         .   سفره با تقديس است   

چهارمرحله يائين نوشيده ميشودكه نشانگر   
شادي و سرور بـه خـاطـر فـرمـان خـدا                 

مانند شروع مراسـم  :   شستن دستها )   2. است
با طهارتِ دستها، سال نو نيز بـا طـهـارتِ             

خوردن كرفـس   )   3. قلبها شروع خواهدشد  
در   و سبزي، سمبل تجديد حيات نـبـاتـات        

به شروع   است  اي اشاره  آغاز بهار است، كه   
حياتِ نوين بني اسرائيل پـس از آزادي،          
كه اين عيد هم در فصل بهار واقـع شـده             

ايـن    سـفـره    سـر   بـر :   سه عدد مصـا   )   4. است
جـد    سـه   يـادبـود    بـه   مصـا   شب، سه قـرص    

اسرائيل يعني ابراهيم، اسـحـق        بزرگوار بني 
تـعـريـف وقـايـع        )   5. و يعقوب قرار دارد    

تمامي اهميت اين عيـد و       :   خروج از مصر  
هـگـادا   .   مراسم به اين بخش تـعـلـق دارد         

كتابي است كه هم طريقه مراسـم و هـم            
شرح اين وقايع را به طور كامل تـوضـيـح           

اين قسمت را بايد بزرگـتـريـن        .   داده است 
فرد حاضر در جمع اجرا كند ولـي بـراي           
. كودكان هم مراسم خاصي وجـود دارد        

هگادا براي هر نوع انساني با درك و فهـم          
اين كـتـاب بـه       .   متفاوتي تنظيم شده است   

كـه    زبان عبري هست و براي اشـخـاصـي         
عبري بلد نيستند در ايران ترجمه فـارسـي      

اين بـخـش     :   دعا بر نان  )   6. نيز وجود دارد  
جزء احكام معمول يهود است كه قبـل از        

سبزي )   7. خوانند خوردن نان بر آن دعا مي   
خوردن سبزي تلخ نشانه چشـيـدن و         :   تلخ

اسرائـيـل     هايي است كه بني     احساس تلخي 
) 8. انـد   در دوران بندگي مصر متحمل شده     

اي    در اين قسـمـت لـقـمـه         :   پيچيدن لقمه 
  پيچيده حروستحاوي مصا، سبزي تلخ و 

خوراكي  نوعي حروست .شود مي خورده و
معمول اين عيد، شبيه به گِل است و نشانه 

  . زني عبرانيان است مالي و خشت كارِ گل
در اين قسمت شام صرف      : صرف شام ) 9

طبق : گفتن دعاي پس از غدا    ) 10مي شود 
سنت يهوديان بعد از خوردن غذا دعاي          

مدح و ثِنا ) 11.شود مخصوصي خوانده مي
در اين بخش از خدا بخاطر      : رضايت الهي 

 .كنيم نعمتهايي كه به ما داده تشكر مي
ادامه  )روز  7دركشوراسرائيل    (روز 8 پسح ايام

 ماه 15دارد كه دليل آن هم اينست كه 
نيسان كه آغاز اين جشن است، دقيقا با 

اسرائيل از مصر تطابق دارد و   خروج بني
اسرائيل  روز هفتم زماني است كه قوم بني

چند روز قبل از .رسد به درياي سرخ مي

شروع اين عيد، همه يهوديان موظفند كه 
تمام محل زندگي خود را از حامِص 

حامص در زبان عبري به . پاكسازي كنند
هر   يا ورآمده )جو و گندم انواع از(خميرِ معناي

چيزي كه از آن تهيه شده و يا حاوي 
امسال جشن پسح . اندكي ازآن باشد است

شود وتا   آپريل آغاز مي3شنبه  از روز سه
.              كند  آپريل ادامه پيدا مي10روز  

 

 كتابمقدس برنامة نيايش و تدريس
  بعدازظهر7ها ساعت  چهارشنبه
  ظهر12ها ساعت  يكشنبه

 

 كليساي باپتيست دوم، 
 هوستون، تگزاس

 

 :تلفن اطالعات

 6085 - 410 - 713 

 آن كس كه بر نوع بشر واالترين را عرضه كرد
 از بهر ما گمگشتگان راه فدا را پيشه كرد

 آن كس كه درس عاشق  بر جاعل و فرزانه كرد
 بر تشنگان جام شفا با نفس خود پيمانه كرد

 جمله كرد راهمه يك كه با علم وعمل دين آن كس
  كردو بر بيگانهآموزش مهر و وفا بر خويش 

 عيساي مريم ناصري نيكو شبان مهربان
 .زخم مرا مرهم شد و قلب مرا كاشانه كرد

  مسيحمسيح  عيساعيسا  راهراه  ايرانيانايرانيان
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 دهم قسمت    
 يك دام   

  هورهور  بِنبِن

 نوشته ژنرال لوواالس
 ترجمه آرمان رشدي

اگر كسي در انتخاب همسرش 
دقت نكند، دو نفر را بدبخت 

 ) محمد حجازي(. كرده است

:ملوك جواب داد    
اما.  او  زنده  است  

اند كه ها گفته طبيب  
     ديگر   هيچوقت

 نخواهد توانست راه
  كه ازايلدريم. برود

خوب، بهتر است كه : شادي قهقهه ميزد، گفت
 حرف او را قطع ملوك... ديگر راه بيفايم چون

فراموش كردم بگويم كه اين جوان : كرد و گفت
وقتي جوان را . غريبه پيغامي براي شما دارد

فراخواندند، جلو آمد و در مقابل ايلدريم زانو زد 
، دختر دوست ايراس: و با نزاكت فراوان گفت

 مصري، به شما درود فرستاده و باتازارشما، 
درضمن، . پيروزي ديروزتان را تبريك گفته

جوان پيغام بدهيد كه هورِ  بنخواهش كرده كه به 
فردا ساعت چهارم، نزد او و پدرش، در شهر، به 

بن هور .   برود و با ايشان مالقات كندايدرنيكاخ 
اگر . خودم هستمهور  بن: اي كرد و گفت خنده

شيخ بزرگوار اجازه بدهد، فردا در ساعتي كه 
به هنگام . گفته، ايراس را مالقات خواهم كرد
گرفت و با  نيمه شب، شيخ راه بيابان را در پيش

از   بعد  روز،  آن فرداي كه قرارگذاشت هور بن
دراختيارش  كه راهنمايي و ،بااسبايراس با مالقات

.                       خواهد گذاشت، به او ملحق شود  
هور سر ساعت تعيين شده، به شهر    روز بعد، بن

از حياط اندروني .  را پيدا كردايدرنيكاخ  و رفت
در مقابل دركسي از . گذشت و به عمارت رسيد

در مقابل او  . او از در وارد شد. او استقبال نكرد
تاالري بود بسيار زيبا ومجلل، در خانة هرثروتمند 
رومي، چنين تاالري محلي بود براي انتظار 

محو تماشاي تزئينات و معماري هور  بن. ميهمانان
 هر وقت ايراسبا خود فكر مي كرد كه . آن بود

او چند . كه حاضر شد، به استقبال او خواهد آمد
بعد به ستوني . طول تاالر را پيمود و بار عرض

تكيه زد و از منفذ سقف به تماشاي آسمان 
اما هنوز كسي به استقبال . الجوردي مشغول شد

! اما نه. فكر كرد شايد اشتباهي شده. او نيامده بود
 را آورده بود و بالتازار و ايراسآن جوان اسم 

ناگهان بياد آورد كه وقتي . نشاني نيز درست بود
وارد تاالر شد، در بطرز اسرار آميزي، بدون صدا، 

بالفاصله به طرف . گويي خود به خود باز شد
با اينكه سعي ميكرد آهسته راه . همان در رفت

برود، اما صداي نعلينش در فضاي تاالر طنين   
. بي فايده بود. انداخت و او را عصبي ميكرد مي
. هايش يخ زده بود گونه. هايش يخ زده بود گونه

. لحظاتي بال تصميم ايستاد. خطر را احساس كرد
. توانسته درصدد آزار او بوده باشد چه كسي مي

نيم ساعت به اين شكل گذشت كه بنظرش مانند 
باالخره، همان دري كه از آن . يك روزآمد

داخل شده بود، باز شد و مثل قبل، بدون صدا 
او  پشت  ستوني . بعد  صداي  پا  آمد.  بسته  شد  

بعد .             مخفي شده بود  
نفررا شنيد،  دو   صداي  

.اما زبانشان را نمي فهميد  
اي بعد، دو مرد لحظه  

 در معرض ديد او قرار
هر دو نتومند. گرفتند  

بودند و لباسشان، لباس مخصوص گالدياتورها 
متوجه شد كه . بود، گويي براي مبارزه آمده بودند

آهسته كمربند خودراباز . در چه دامي گرفتار شده
دو مرد جلو . كرد و عباي خود را كند و متظر ماند

در يك نگاه، يكي از آن دو را هور  بن. آمدند
. مشت زني او در روم بود و كشتي او مربي. شناخت

پيشي گرفت و هور  بنوقتي آن دونزديك آمدند، 
، اهل تورد: مرد آشنا را به نام صدا زد وگفت

، براي چه اينجا آمدي؟ مرد تازه وارد كه نورتمان
بن از شنيدن اسم خود يكه خورده بود، مبهوت به 

من در : ادامه داد وگفتهور  بن.  نگاه ميكردهور
من . امكان ندارد: مرد گفت. روم شاگرد تو بودم

: گفتهور  بن. هيچ وقت شاگرد يهودي نداشتم
كه همراهت  به مردي. اگر بخواهي، ثابت ميكنم

با كشتن او . است، بگو كه بامن بتنهايي مبارزه كند
 كه از اين تورد. ثابت ميكنم كه شاگرد تو بودم

پيشنهاد خوشش آمده بود، چيزي درگوش مرد 
: همراه خود زمزه كردوبعدروبه بن هور كردوگفت

!                                                شروع كنيد! باشد  
. بدون معطلي به طرف حريف خود رفتهور بن  

هر دو ميدانستند كه اين مبارزه بر سر مرگ و 
از خودت دفاع : به او گفتهور  بن. زندگي است

 نگاهي به آن دو كرد و ديدكه چقدر از تورد! كن
در قدرت نيز چيزي . نظرجثه وقيافه شبيه هم هستند

قدمي به جلو برداشت و بن هور . از هم كم نداشتند
وانمود كرد كه ميخواهد با دست راست خود 

حريف دست چپ خودرادراز . اي به او بزند ضربه
در يك چشم بهم . كرد تا ضربة او را خنثي كند

كه در اثر سالها  مچ چپ او را با دستيهور  بنزدن، 
پارو زدن، چون فوالد بود، گرفت و بادست چپ 

مرد . اي كاري به زير گوش او نواخت خود ضربه
اي داشته باشد، با  بيچاره بدون اينكه فرصت ناله

هور  بن. تمام سنگيني بدن خود نقش زمين شد
 در تورد. برگشت و نگاهي به مربي خود كرد

حاليكه ميخنديد، ازجاي خود برخاست و باحيرت 
اين . خودم هم بهتر از اين نميتوانستم بكنم: گفت

تو . كرده بودم سالها تمرينش. ترفند مال من بود
تو كي هستي؟                         ! نبايد يهودي باشي  

ناوگان  ،فرماندهآريوس آيا :گفت درجواب هور بن  
من . بله كه ميشناختم: روم را ميشناختي؟ جواب داد

پسرش را چطور؟           : پرسيد. در خدمتش بودم  
او ميتوانست شاه . او راهم ميشناختم: گفت

من همين ترفند را به او ياد . گالدياتورها بشود
.            اين را هيچ كس جز من و او نميداند. دادم  

....     امه دارداد   

 خداوندا، من

          كنم مي اعتراف

 .هستم گناهكار كه
 كه دارم ايمان
 مسيح بخاطر عيسي

 روي بر من گناهان

را  جان خود صليب،
و به  فدا فرمود

رستاخيز و  وسيله
مرگ، مرا  بر غلبه
 خدا حضور در

 من .ساخت عادل
         را بعنوان او اكنون

دهنده در  نجات
 خود            قلب

 آمين. پذيرم مي

  
 

 

)مركز پژوهشهاي مسيحي(تيموتي ساترياس: نويسنده  

وقت كه در رستوراني غذا ميخورم، تقريباً برروي ميز هر رستوراني يك  هر 
چه ارتباطي بين سس گوجه  اما. ساخت به چشم ميخوردهينزگوجه  بطري سس

يكي هينزاكثرمردم نميدانندكه آقاي . وبشارت دادن براي مسيح وجود داردهينز 
روزي يك واعظ مهمان او . ازبزرگترين و موفقترين مبشران مسيحي بوده است

كه تو مسيحي  قبول دارم: به اوگفت و اي خلوت ازكلسياگيرانداخت را درگوشه
هستي ولي چرا از تمام توان و انرژيت براي خداوند و خدمت به او بهره 

سؤال واعظ تقريباً او را . ، آنشب را با عصبانيت به خانه رفتهينز؟ آقاي نميبري  
 نتوانست بخوابد و باالخره هينزآنشب . ديوانه كرده بود

او ازخداوند .  صبح ازخداوندتقاضايي كرد4درساعت
 و  خواست كه از وي مبشر بسازد،مبشري كه وفادارانه

بعد از اين اتفاق . هدفدار براي خداوند خدمت ميكند
كه هيئت مديره بانك درآن حضور  در يك گرد همائي

بسوي يكي از دوستانش كه سالها بود هينزداشتند، 
يكديگر را ميشناختند برگشت وبا او راجع به راه رسيدن 

دوست او با.به ملكوت خداوند شروع به صحبت كرد  
بارها شده بودكه با تعجب ازخودم :  حيرت نگاهي به وي انداخت و گفت

ميپرسيدم كه اگر تو به مسيح ايمان داري پس چراهيچوقت هيچ صحبتي 
 براي مسيح هينز نفري بودكه آقاي 267آن شخص اولين نفراز.ازاونميكني
اوتبديل به شاهدي امين، وفادار وهدفمندبراي خداوند شدوشخصاً . صيدكرد

هينز ولي قبل ازاينكه .خبرخوش انجيل را با هرقشراز جامعه درميان گذاشت
نفررابسوي مسيح هدايت كند، بايديكنفررابسوي اوميĤورد و براي 276بخواهد

كه آياميخواهد يك صياد امين و  آوردن اوبه سمت مسيح، بايدتصميم ميگرفت
كه بدست ميĤورد و يا  هدفدار براي خداوند باشد و سپس بايد از فرصتهايي

شايد . خداوند براي اومهياميساخت بهره ميبرد و راجع به مسيح صحبت ميكرد
حتي تصور اينكه بتوانيد دهها نفر رابسوي مسيح هدايت كنيد، براي شما مشكل 

 چگونه آيا هيچ ازخداوندميخواهيدبه شماكمك كندتابياموزيدكهولي .باشد

 بگذاريدتاروزي درميان باديگران صراحت ودركمال راوفادارانه خبرخوش

كه بتوانيدحداقل يكنفرراهدايت كنيدتابه مسيح ايمان آورده واو را بعنوان      
.                                                                           خود بپذيريد نجات دهندة شخصي   
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!مرگ مسيح عجيب بود  
 

مرتبه  چند خود زندگي  درطول   مسيح
كه،  بود  كرده پيشگويي را خويش مرگ

در اورشليم مصلوب خواهد شد و روز 
سوم از مردگان خواهد برخاست، ولي 
وقتي شاگرد صميمي او پطرس، اين را 

خداوندا،  خير،!خدانكند:اوگفت شنيدبه
هرگز براي تو چنين اتفاقي نخواهد 

پطرس   به  مسيح ولي  .)22آيه16متي.(افتاد
خدايي  فكر او فكر فرمودكه داده هشدار

نيست، بلكه فكر شيطاني است كه    
خواهد از مرگ مسيح كه براي  مي

.       فديه گناهان است جلوگيري كند  
  هنگامي كه موقع مرگ مسيح رسيد 
و دشمنانش براي دستگيري او آمدند، 
شاگردان او خواستند مانع شوند، ولي  
خود مسيح اجازه نداد وحتي به پطرس 
. فرمودكه شمشير خود را غالف كند
آن وقت شخصاً جلو رفته خود را به 

وقتي سران يهود . دشمنانش تسليم كرد
او را مسخره كرده و ميزدند، او ساكت 

وقتي سربازها دستها و پايهاي او  . ماند
 ننمود لعنت را نمودند،آنان راميخكوب

جميع  و  آنان براي بلكه نكرد، هالك و
پدر،   اي  :فرمود نموده دعا دشمنانش

.ميكنند زيرانميدانندچه   راببخش  اينان
وقتيكه باالي صليب بود . )34 آيه23لوقا(

سران يهود او را مسخره ميكردند، ولي 
 ساعت شش بعداز.نميداد جوابي  اوهيچ

:  نداكرد بود، ديده زحمت برصليب كه
.اي پدر، روح خودرابه توتسليم ميكنم

آن  .بداد جان و راگفت اين ).46آيه23لوقا(
كه نزديك  وقت يكي از افسران رومي

صليب بود از طرز مردن مسيح تعجب 
به راستي اين شخص پسر :  كرده گفت

مجبورنبودبميردزيرا  مسيح البته.خدابود
اگرمايل بود ميتوانست خود را نجات 

ولي او داوطلبانه جان خود را . دهد
 او   چنانكه .نمود مردم گناهان قرباني

 براي و شد مجروح مابودكه  گناهان براي

 تا شد تنبيه او .زدند را او كه بود ما شرارت

زخمهاي  از.باشيم داشته كامل سالمتي ما
 گوسفنداني ما همچون. او ما شفا يافتيم 

 شده باشند،گمراه  شده  آواره كه

راههاي   به كرده راترك خدا بوديم؛راه
با وجود اين، خداوند . بوديم  خود رفته
حساب    به را ما  همه گناهان و تقصيرها

رفتاركردند،اما  بيرحمانه بااو!اوگذاشت
... نگشود  شكايت  به زبان  و كرد اوتحمل

).  7-5آيات53اشعياء (  

“ مسيح گمشده مقبره”مستند فيلم پخش پي در 
شد،اين  پخش ديسكاوري تلويزيوني شبكه از كه
 1980درسال باستانشناسان كه شده مدعي فيلم
 برگيرنده در كه اند كرده پيدا هايي جعبه

و  مجدليه مريم همسرش مسيح، استخوانهاي
اقدام نه تنها  اين! پسرشان به نام يهودا است

تاكنون از سوي بسياري از علما و مسيحيان 
بلكه از سوي باستان شناسان برجسته   جهان

 جوزياس.است شده نيزمحكوم سراسرجهان

 خاورميانه بامحوريت كه انجيلي باستانشناس

 كذب را جيمزكامرون ادعاي ميكند فعاليت

 با ارتباطي هيچ ها جعبه اين :گفت و كرد توصيف
مسيح با نام مسيح ناصري شناخته  ندارند، مسيح
بقدري  آن اگرخانواده و اورشليمي مسيح ميشدنه

اي  مقبره ميتوانستندچنين اندكه ثروتمندبوده
 مقبره اين)نبود ترديدچنين بي كه(اوبسازند براي

.                اورشليم در نه بنا ميكردند رادرناصره  
  اين ادعا كه استخوانهاي مسيح را در چنين 

اعتقادي  اند نيز اصول تابوتي قرار داده
خدا  كالم ميبردچراكه رازيرسؤال مسيحيان
كرده  صعود آسمان به ميفرمايدمسيح بارة دراين
 ايده ازدواج مسيح با مريم مجدليه. است

رمز ” وكتاب درفيلم كه است كذبي نيزادعاي
 مسيحي كشيش هانا عطااهللا .شد مطرح“داوينچي

 مستند فيلم اين :گفت المقدس دربيت يوناني

 آن به ما كه معنوي و تاريخي اصول و ديني اصول

رئيس موهلر آلبرت.ميكند رانقض معتقدهستيم
 دراياالت متحده فيلم باپتيستدانشكده الهيات 

را مستندي غير واقعي توصيف كرد كه از 
ايگور .است شده آكنده بعيد بسيار ادعاهاي

اسقفهاي  كنفرانس دبيركل كووالوسكي
چنين اخبار : كاتوليك روسيه اظهار داشت

اي هر سال در نزديكي عيد قيام  تهيج كننده
منتشر ميشود تا از بي اطالعي ديني برخي 

اين اتفاق : وي افزود. مردم سوء استفاده شود
چندي پيش درباره انجيل يهودا و اكران فيلم 
رمز داوينچي نيز صورت گرفت و اين فيلم 
مستند تازه ترين اقدام براي تحريك احساست 

نايب دامير گيزاتولين . است مؤمنان مسيحي
گزارشهايي : شوراي مفتيان روسيه گفت رئيس

كه دربارة جسد مسيح منتشر ميشود كذب 
.                                                            هستند  
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 امروزه از بين چهارنفر انسان در جهان،       
در اكـثـرمـنـاطـق        .   يك نفر چيني است   

امـا    چين، مسيحيت بكلي قدغن اسـت،      
روح خدا طرق عجيبي براي نـفـوذ در           

اي   دركلبه.   مكانهاي تاريك را داراست   
واقع در يك دهكده، خانواده دور پـدر        
بزرگ گرد آمده بودند و او ايشان را بـا      

هاي فولكلورِ غنيِ چين سرگرم       حكايت
تائو را نـقـل        -پو-اين بار تسو  . ميساخت

وي . بود ميكرد، مردي كه مظهر نيكويي
آي، -چـيـو  -يـانـگ    بار با دوستـش     يك

 -يــوآن  -تســو  هــمــســفــر شــده، عــازم    
ــدروز       ــن ــدازچ ــع ــاب ــد،ام ــودن ــگ،ب وان

سـنـگـيـن       راهپيمائي، گرفتار چنان برف   
شدندكه ديگر لباسهاوخوراكشان كافي    

هردو زنده    امكان نداشت كه  .   نمينمودند
من :   تائو، با اصرارگفت  -پو-تسو.   بمانند

لباسهاي هردو نفرمـان  .   يك خادم هستم  
و كل خوراك را بردار و خـود را بـه              

چرا بايد هر دو بـمـيـرم؟         .   مقصد برسان 
وانگ، مايلِ به اين كار نبود، اما پـيـش           

بـگـيـرد،تسـو،       ازآنكه بتواندتصمـيـمـي    
برف دراز    روي  بر  و  درآورد  را  لباسهايش

خـود    كشيدودستهايش را در دو طـرف      
ميخواست تمام بشريت     كرد،گويي  دراز

را با محبت خود در آغوش بگيرد و در         
 .ظرف چند دقيقه، از سرما جان سپرد

 
 

آنگاه وانگ، لباسهاي او را پوشيد، او بـراي          
خـوراك    رسيدن به مقصد به انـدازة كـافـي      

براي او     تسو،  وي همواره آنچه را كه    . داشت
. آورد  مـي   بـيـاد    انجام داده بود، با قـدردانـي       

يكي از كودكان وقتي اين داستان را شنيـد،         
آيا اين داستان واقعـي     :   از پدر بزرگ پرسيد   

وجـود    تسـو،   مـثـل    نـيـكـي     بود؟ آيا آدمهـاي   
دارند؟ من هرگز به چنين انسانـي بـرخـورد           

وحـيـوان     اكثر اطرافيان ما بـيـرحـم      .   ام  نكرده
: گـفـت    پدربزرگ در پـاسـخ    .   صفت هستند 
بسيار بـرخـورد     كه با تسوهاي، تصور نميكنم 

اما يكبار شنيدم كه مرد سفيد پوسـتـي         !   كني
و   گـذشـتـه     داستاني را در مـورد روزگـاران       

. تعريف ميكرد  دست  دور  مربوط به سرزميني  
 را همچون بره    جانش  مردي با حلم و فروتني    

مرد سفيد پـوسـت      .   كرد  اي براي نجات فدا   
گفت كه به همين دليل است كـه در خـط             

كه براي مفهوم عدالت بـكـار         چيني عالمتي 
است كه روي آن تصـويـر         ”I“ميرود يك 

يك بره را ميكشيم؛ و گفت كه ما بواسـطـة           
امـا مـن     .   ايـم   اين موجود نيك نجات يافـتـه      

چيز زيادي از حـرفـهـاي او             و  هستم  بيسواد
خـوب اسـت       فرزند،  اي  به هرحال .   نميفهمم

ات قـرار      كه تو هم تسو، را سرمشق زندگي      
خدا كه در زمان سلف به اقسام متـعـدد و            .   دهي

طريقهاي مختلف به وساطت انبيا بـه پـدران مـا              
 1: 1عبرانيان ... تكلم نمود



9صفحة   

            P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA       

2007، سال دوم، آپريل 18شمارة     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 
 
  افسردگي اختاللي است كه برتفكر، خلـق،احسـاسـات،         

پيش از ايـن        . رفتار و سالمت جسمي شما تأثير ميگذارد      
عقيده بر اين بود كه  تمام آن در سر شماست و اگر واقعاً   

امـروزه  .   توانيد خود را از آن رها كـنـيـد           مي.   تالش كنيد 
دانند كه افسردگي نوعي ضعف نيست و شما   پزشكان مي 

يـك    افسـردگـي  .   توانيد آن را درمان كنيـد       به تنهايي نمي  
شـنـاسـي      يـازيسـت    اختالل پزشكي با زمينـه شـيـمـيـايـي           

گاهي اوقات يك زندگي پر استرس محركي براي .است  
رسـدكـه     نـظـرمـي     درسـايـرمـواردبـه    .   شـود   مـي   افسردگي

وبـطـور     افسردگي بدون يك علت تعيين شده مشـخـص         
به علت   توجه  افسردگي، بدون   . خود بخودي روي ميدهد 

آن چيزي بيش از يك حالت محزون و يا يك خمودگي 
تواندتنهايكباردر زندگي    افسردگي مي    . درآماتيك است 

جـمـالت     صـورت   بـه   به هر حال اغـلـب      .   فرد اتفاق بيفتد  
تكراري در طول زندگي با دوره هاي بدون افسردگي در          

تواند وضعيتي مزمن باشد كه       افتد يا مي    بين آنها اتفاق مي   
اين اختالل  . باشد  زندگي  نيازمند يك درمان پيوسته درطي    

ميليون آمريكايي را در تمام سنين ونژادها مبتال        18بيش از 
در مورد  حتي كه دردسترس هستند، داروهايي .كرده است
با درمـان    .   هاي بسيار شديد ايمن و مؤثر هستند        افسردگي

مناسب، بسياري از افرادي كه افسردگي شديد دارند، در         
توانند به فعاليتهاي     يابند و مي    عرض چند هفته بهبودي مي    
دو نشانه شاخص افسردگي    .   طبيعي روزانه خود بازگردند   

شـونـد     هاي كليدي براي تشخيص محسوب مـي        كه نشانه 
شما عالقه و خوشحالي خود را در . اند در زير آورده شده

. برديداز دست ميدهيـد   كه قبالً از آنها لذت مي     فعاليتهايي
يـا    غـم   شما احسـاس   .   شود    اين مورد  بي لذتي ناميده مي      

هـاي    كنيد و امكان دارد نوبـت       فريادرسي مي   نااميدي، بي 
گريه داشته باشيد از ديد پزشكان ياساير مراقبين بهداشتي         

دهند، عالوه بر موارد فـوق      كه افسردگي را تشخيص مي    
كه در زير آورده شده انـد نـيـز             هايي  بيشتر عالئم و نشانه   

ميتواند در بيشتر روزها و يا تقريباًهرروز، به مدت حداقل          
زياديا مشكالت   خواب. باشند  دو هفته در فرد وجود داشته     

شما افسرده  حين خواب ميتواند عالمتي باشد مبني براينكه
بيدار شدن در نيمه شب يا صبح زود و ناتواني در           .   هستيد

ممكن اسـت بـراي     .   به خواب رفتن دوباره معمول هستند    
تمركز كردن يا تصميم گرفتن دچار زحمـت شـويـد و              

 . مشكالتي با حافظه خود داشته باشيد
    ...ادامه دارد                                                                

    
 
 

 

English Service, Sundays: 1pm,  

 Farsi Service, Sunday: 3pm 
 

  

21300 Califa St,  
 Woodland Hills 

 CA, 91367 
 

TEL: 818.522.1525 

 متفكرين مسيحي ايران  
 

هـاي   چـهـره    ظهور رسيدند   كه در قلمرو اشكانيان به      كليساهاييدر 
مسـيـحـيـت       اند كه خدمات زيـادي بـه         اي نيز وجود داشته     برجسته

 اشاره تاتيان  چون  نمودند كه از آن جمله ميتوان به شخصيت مهمي        
 شهيد بود و پس از تحصيل الهـيـات          ژوستيناو از شاگردان    .   نمود

 آمد و يك مدرسه الهيات را تأسيـس         آربلبه محلي نزديك شهر     
 . و سرپرستي نمود

ديـاتسـرون   نگارش انجيلي بود كه به      تاتيان   از كارهاي بسيار مهم     
 متوجه شده بود كه كتابهاي زيادي در رابطـه          تاتيان.   معروف است 

با زندگي عيسي مسيح در آن زمان انتشار يافته است و لذا تصميـم              
اين .   گرفت انجيلي واحد بر اساس محتواي چهار انجيل تهيه نمايد         

مسـيـحـيـان       هـمـة    بـود،   شـده   نـوشـتـه     انجيل چون به زبان سريـانـي      
اين كتاب در .   راحتي از آن استفاده كنند      توانستند به   النهرين مي   بين

دوم قرن بيستم   قرن سيزدهم ميالدي به فارسي ترجمه شد و درنيمة        
نيز اين ترجمة فارسي قديمي به فارسي امروزي برگردانيده شد و            

از افراد مهم ديگر در ايـن دوره    .   پايان منتشر گرديد  نام فروغ بي    به
 نيز اشاره كـرد كـه تـحـصـيـالت              بارديسانبايد به شخصي چون     

سبب دانش و عالقه زياد به مسيحيت به           به بارديسان.   زيادي داشت 
از .   واز رهبران كليساي اشكاني شد      گرديد  منصوب  منصب شماسي 

جا مـانـده        در باب سرنوشت به    گفت و گويي  بنام     كتابي بارديسان
عقايد الهياتي او در عاقبت چـون بـا       . است كه اثري الهياتي است 
و عقايد زرتشتيان آميخته بـوده      شناسي عقايد فلسفي يونان و ستاره    

 به  بارديسانشود كه     گفته مي .   آمد  نظر بسيار عجيب و غريب مي       به
از .   همين سبب از كليسا اخراج و تعاليم او منحرف اعالم گـرديـد            

 كه  مناجات سليمان   بنام  هاي مهم در اين دوره هم كتابي است         يافته
. كشف گرديد كه به زبان سرياني نوشته شده اسـت          1909در سال 

به اواخر قرن اول ميالدي اسـت         نظر محققين متعلق    اين سرودنامه به  
كـه    اسـت   كـلـيـسـايـي       سرودنامه  ترين و لذا ميتوان گفت كه قديمي     

 .امروزه در دست داريم
گيري ميتوان گفت كه با اينكـه بـيـشـتـر             بعنوان نتيجه :   گيري  نتيجه

دانش ما بر اساس روايات و احاديث است، بدون شك در دو قرن      
نشين امپراطوري اشكـانـي       اول ميالدي مسيحيت در مناطق سرياني     

آن در ميان  گسترش بسيار زيادي داشته است، اما از ميزان گسترش
توانيم بگوييم    فقط مي .   اقوام آريايي اطالع دقيقي در دست نداريم      

علت تركيب جمعيت، فرهنگ و سواد، عامل زبان و عقـايـد              كه به 
مذهبي و فلسفي و همچنين شرايط جغرافيايي، مسيحيت در مـيـان            

اي  گسـتـرده    نشـيـن رواج       نژاد همچون مناطق سرياني     اقوام آريايي 
مسيحيت در   .   ساموئل هيومافت:   تاريخ مسيحيت در آسيا: منابع استفاده شده .   نداشته است 

 دهقاني تفتي: زمين علل انحطاط مسيحيت در مشرق. سعيد نفيسي: ايران

 
 

  شاهدان يهوه را بشناسيم
شاهدان يهوه يك گروه مذهبي است كه         

در اكثر كشورهاي دنيا فعاليت گسترده اي       
هاي عالـي     دارند و هدف آنها معرفي وعده     

افراد اين گروه  و اعضا. براي بشريت ميباشد
اعـالم    و  خود را مسيحي معرفي ميـكـنـنـد        

را با مردم     خواهند پيام خدا    ميدارند كه مي  
امـر    واقـع   در  چـه   اگـر .   در ميان بگـذارنـد    

 بنيانگذار  راسل  چارلزتيزباشند؟  اينگونه نمي 
فرقه شاهدان يهوه ميباشد كه بعلت زميـنـة         

را   خاص مذهبي و طرز تفكر او اين فـرقـه         
او براي تفسير كتـابـمـقـدس        .   تاسيس نمود 

كه در آن اساس و عقايـد   طرحهايي ريخت 
همچنين . شاهدان يهوه را تشريح كرده بود

بـه    او با انتشار نشرياتي بنام برج ديده بانـي        
زبانهاي مختلف سعي در معرفي اين گـروه        

انـچـمـن      بديگران نمود كه سومين رئيـس     
نشــريــه   ايــن  هــنــوزهــم  يــهــوه  شــاهــدان

درحـال  .   بطورمداوم چاپ و پخش ميگردد    
. اين فرقه را اداره ميكـنـد      “   ناتان نر ” حاضر  

جاناتان نر بعنوان رئيس اين گروه بـرنـامـه       
فـرقـه     هاي آموزشي زيادي را براي ايـن       
را بـر      تدارك ديد و حتي كتابمـقـدسـي       
فـرقـه     اساس اصول اعتقادات و عقايد ايـن      

چاپ نمود كه بعنوان ترجمه دنياي جديـد        
  .معروف است
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مشهورترين   و  ازمعتبرترين ها  كتيبه  و  برجسته  نقش اين 
شرق   كيلومتري  30  در  هستند كه   جهان     تاريخي  سندهاي
اي به سه زبان      در ارتفاع صد متري بر روي صخره        و  كرمانشاه

اين .اند    حك شده )  بابلي(فارسي باستان و ايالمي و اكدي         
ها و نقش برجسته نقل داستان معروف  بر تخت نشين                كتيبه

  دروغين و سرنگوني او توسط داريوش بزرگ مي            بردياي

من :ها گفته است     داريوش شاه بزرگ دراين كتيبه       .  باشد  
شاه بزرگ،شاه شاهان، شاه كشورها، پسرويشتاسب،      ،داريوش

من :  ، او چنين ميفريفت   گئومات،  مغاين  .   هخامنشي ارشامنوه  
 . پسر كوروش هستم، من شاه هستمبرديا

هاي باارزش چگونگي سركوب      كتيبه   داريوش بزرگ دراين  
گويد و در     ساير شورشيان را به تفصيل مي        و  بردياي دروغين 

كند   خوانند در خواست مي     ها مي   آخر هم از كساني كه كتيبه     
نقشهاي اين  .  ها مراقبت كنند و به آنها آسيب نرسانند         از كتيبه 

 6اثر تاريخي بر سطحي به طول         
 20 متر و    3متر و عرض يا ارتفاع      

سانتي متر حجاري شده است و         
شامل تصوير داريوش و كماندار      

 تن    10و نيزه دار شاهي و             
 گئومات مغ شورشگر است كه      

 تن   9در زير پاي داريوش و            
دست بسته در مقابل او قرار دارند       
و سرهايشان بجز نفر اول بوسيله        
طنابي بهم وصل شده است و            

هركدام لباس مخصوص كشور خود را بر تن دارند كه آنها             
اي   را از ديگري متمايز ميسازد و بر باالي سر هركدام نوشته            

در اين  .  است كه نام شورشگر و محل شورش را معلوم ميكند       
 181مجموعه شاه با چهره اصلي و با اندازه حقيقي يعني                 

سانتيمتر نشان داده شده، پاي چپ و كمان او كه در دست                
 كه زير پاي او به حال تضرع        گئوماتچپش قرار دارد بر بدن      

دست راست پادشاه به نشانه پرستش به            و  افتاده، نهاده شده   
 .سوي فروهر بلند شده است

 
هفت  عشق، شهر هفت سين، هفت 

آسمان، هفت خوان رستم، هفت 
 هفت در ميان اعداد از... روز هفته و

برخوردار  خاصي ارزش و اهميت
همانطوركه عدد سيزده بار . است
 نحص عددي ازفرهنگها داردودربسياري خاصي معنايي

از  مثبت مفاهيم وبراي است مقدس هفت .ميشود خوانده
 يمن خوش را بعضيهاعددهفت ميشودوحتي استفاده آن

 از اي ياگفته و منطقي دليل .ميگيرند نيك فال به و ميدانند

نظريه  وجودنداردكه ديگري ياجاي دركتاب بزرگي
 عدد به كه قومي ترين قديمي.كند راثابت هفت تقدس

 تايي  هفت متوجه سومريها .بود سومر قوم كرد، توجه هفت

جهان  معروف ستاره مانندهفت طبيعي  عوامل بعضي بودن
كردند   شدندسومريهاآنراكشف  اصلي  رنگ وهفت باستان

وآشورهر    دربابل .درآوردند ازخدايان نمادي  وبصورت
و  ازسيارات يكي نام به وهرطبقه داشت طبقه هفت معبدي
).         وسبز  سرخ،سيمين،سفيد،سياه،ارغواني،آبي     (بود رنگ هفت  

 نقش ميشدعددهفت ساخته باستان دردوره كه دربناهايي   

 خودش النثركه بخت به منسوب بابل معلق باغهاي .داشت

طبقه  درهفت است، جهان هفتگانه ازعجايب  يكي هم
حصار شهر باستاني اكباتان در همدان . بود ساخته شده 

هفت ديوار داشت كه به هفت ستاره نسبت داده شده 
از آن تاريخ به بعد . بود وآرامگاه كورش هفت پله دارد

عدد هفت در مذاهب، تاريخ جهان و در تصوف و سنن 
و آداب اهميت زياد پيدا كرده و شماره بسياري از امور 

اما هيچ قانون و دليل . و عوامل طبيعي هفت بوده است
انگار قانون    . اي براي اين موضوع وجود ندارد منطقي
حسي خاص به تمام مردم جهان گفته است كه  و نانوشته

پس ازآن، . اين عدد از ارزش خاصي برخوردار است
كه  عدد هفت دراحكام نجومي هم وارد شد به طوري

براي جهان هفت دوره قائل شدندكه هر دور هزار ساله 
ي  به يكي از آن هفت سياره تعلق داشت و پس از دوره

گران هم هر يك از هفت  كيميا. سياره ديگر آغاز ميشد
هفت  هاي سياره ازآن يكي شناختندبه مي راكه فلزاصلي

عدد مخصوص  دريونان باستان اين. دادند گانه نسبت مي
درآيين . آپولون، خداوند طبابت، شعر و صنعت است

زردشتي نيز عدد هفت مقدس بوده است، پيروان اين 
آيين بايستي راستي ودرستي،پاك منشي،پندار نيك، 

 به وخدمتگذاري ومحبت وكردارنيك،عشق گفتارنيك

هم  مسيحيان،يهوديان .قرارميدادند رهنما را وجامعه انسان
هندو  عدددرفرهنگهاي اين.ميدانند رامقدس عددهفت

 امااهميت است برخوردار اهميت از  هم  بودايي  و  اروپايي 

 مذهبي هاي وپله مدارج كه باالست اي اندازه به درايران آن

و  ايران درتاريخ.ميدهد خوداختصاص به راهم وعرفاني
عدد  به گوناگون،توجه تاريخي هاي  ازدوره بازمانده بناهاي
پايتخت )هگمتانه(همدان دورتادورقلعه.ميشود ديده هفت

تن  باشش داريوش.است ديواربوده هفت مادها،داراي
را تشكيل دادندكه دست  ديگر ازنجيبان ايران هفت تني

.     را سرنگون كردندمغ گئوماتهم دادند تا  دست   به  

يـك زن تا زمانيكه ازدواج نكرده نگران     : آينده
يك مرد تا زمانيكه ازدواج نكرده         . آينده است

.هرگز نگران آينده نخواهد بود  
 

يك مرد موفق كسي است كه بيشتر از     : موفقيت
يك زن . آنچه همسرش خرج ميكند درآمد داشته باشد

.موفق كسي است كه بتواند چنين مردي را پيدا كند  

كـركـس     همين هفت يار در بين راه هـفـت جـفـت            
دورة هخامنشي    در  . گرفتند  آنهارابه فال نيك    ديدند و 

 قبركوروش.   زيستند  مي  هفت قبيله معروف در فارس    

كـه    در دشت مرغاب روي يك سـكـوقـرارگـرفـتـه           
 درنقوش نقش رسـتـم بـاالي       .   داراي هفت پله است   

دردو طرف، شش نفروجود دارنـدكـه          گورداريوش
تشـكـيـل      را  داريوش، هـفـت نـقـش          باخود مجسمه 

نيز هفت طايفه از نـجـبـاي           دردورة ساساني .   اند  داده
در ادبـيـات     .   رادر اختيار داشتند    داري  ايران ممكلت 

هاي زيادي شـده       فارسي از بار معنايي هفت استفاده     
در .   است، هفت اقليم يا هفت بام يكي از آنها اسـت          

ايـن  .   متون كهن، جهان به هفت اقليم تقسيم ميـشـود   
هفت اقليم هفت كوه وهفت دريا را در روي زمـيـن      

بـه    سـخـن    كشـور   در اوستا از هفت   .   كردند  فرض مي 
، ايزد باران و رزق      تيشتركه    روزي.   است  ميان آمده 

آب   را  جـهـان    آغاز كرد، نصف  را  و روزي، بارندگي  
هر يك از   .   گرفت و زمين به هفت كشورتقسيم شد  

. اين هفت اقليم نام مخصوص بـه خـود را دارنـد               
ها را كه در مركز عالم نـيـز قـرار              مهمترين اين اقليم  

 مينامند و سرزميـن ايـرانـيـهـا درآن             خونيرثدارد،  
ديـگـري     نـمـونـه     هـم   هفت پيـكـرنـظـامـي      .   قراردارد

عدد هفت آنقدر بـا    .   ازحضور هفت درادبيات است 
هاي ايراني آميـخـتـه كـه كـمـتـر                داستانها و افسانه  

عدد هـفـت       به  ازآن  اي وجود داردكه درجائي     افسانه
نخوريم ويا حداقل در داستان جمله هفت شـبـانـه             بر

. جشن يااتفاقي اشاره مـيـكـنـد          به  كه  روز راميشنويم 
معموالً قهرمان داسـتـان هـفـت         
خواهر يا برادر دارد يـا مـثـل            
سندباد هفت سفر براي او پيـش       

 يا اينكه قهرمان داسـتـان      .   ميĤيد

را انجام دهـد      باركاري  بايدهفت
. بار بكـوبـد     راهفت  ويا مثالًدري 

داستانهاي شاهنامه هم خالي از عدد هفت نيسـتـنـد،           
وحقانيت قهرمانـش را       فردوسي براي آن كه قدرت    

ثابت كند هفت خان يا هفت منزلگاه او را از خـطـر             
ميگذاراند وپادشاهان بزرگ داستانهايش راپـادشـاه        

آرايش كردن زنـان       هفت قلم .   هفت كشور ميخواند  
كه به آرايش كامل زنان اشاره ميكند هم از هـفـت             
هاي ديگري است كه در فرهنگ ايراني جا گرفـتـه           

هاواديان عـدد هـفـت را            بسياري از فرهنگ  .   است
اند، ميگويند خداوند آفرينش      ترين عدد دانسته    كامل

زمين و آسمان وجهان هستي را در شش روز انجـام           
شايد به همين . داد و روز هفتم به استراحت پرداخت

دليل باشد كه ماآخرين روزهرهفته رابه اسـتـراحـت          
به عقيده هنديها در آئين برهماانسان ! مشغول ميشويم
در انجيـل از هـفـت روح پـلـيـد                .   هفت بارميميرد 

به نظر فرقه كاتوليك هفت نـوع       .   صحبت شده است  
شادي، هفت نوع مناسك، هفت گناه اصلي فراگيـر         

و هـفـت     .   توبه، هفت اندوه و هفت شادي معتقدنـد       
قوم يهود هر هـفـت سـال          .   غسل تعميد وجود دارد   

جـمـع     يك بار، در روز هفتم هـفـتـه سـال هـفـتـم                
 . آن سال يوييل نام دارد. شوند مي

 هاي نقش برجسته وكتيبه
  بيستون كرمانشاه
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Ingredients: (4 servings) 
• Ground lamb or beef, Half pound 
• Walnuts, 2 spoonfuls 
• Kashk (dried or thick whey),1-2  
   cups (obtain from an Iranian store) 
• Medium onions, two 
• Mint, 4oz. 
• Cooking oil 
•Turmeric,1/2 teaspoon (optional) 
• Salt & Black pepper 
 

Directions:Wash and finely chop 
mint. Peel and grate onions. Add 
onions and mint to meat with salt 
and black pepper and mix well. 
Shape meat into small balls.Heat 
some cooking oil in a pan until 
hot. Add meat-balls and fry for a 
few minutes until color changes. 
Add a cup of hot water, turmeric, 
and a bit of salt and cook over 
medium heat for about10minutes. 
Add kashk and cook for another 
2-3 minutes. Remove from heat, 
mix in crushed walnuts,& serve. 

 

 در ميان آن دو دزدان
 بود يكي آن شاه شاهان
 پاك و معصوم و بي گناه
 ميخكوب شد، به جاي ما

 چون برفت جانش زِتن گو
 يكي شد روح من و او
 بدريد پردة هيكل

 شد برين تاريكي مشعل
 پاك كرد با خونش عيسي

 گناهِ ديروز و فردا
 كه شويم فرزند خدا
 باشد او، تنها رِه ما
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 ! نياكان ايرانيان محور شرارت بودند : 300فيلم 
 مقاومت  ايران  هزار نفري120 نفر سه روز در برابر سپاه300  به روايت غربيها، آن 

در همين سه روز يونانيان عليه ايرانيان متحد شدند و بدين ترتيب زميـنـه            و  كردند
، پـس  300فيلم سينمايي.   براي شكست لشكر ايران و برپايي دمكراسي فراهم شد       

از نمايش در جشنواره فيلم برلين، به اكران عمومي در آمد و اين اكران، آن هـم             
داسـتـان آن را       ياهو   در اين فيلم، كه .   در مقطع زماني كنوني، بسيار پر معناست     

ناميده است، ايرانيان، مردماني هيـوال صـفـت، فـاقـد            سرآغازي براي دمكراسي    
فرهنگ و شعور و انسانيت قلمداد ميشوند كه جز حمله به سرزمينـهـاي ديـگـر،                  

تهديد صلح و كشتن انسانها، چيز ديگري نميدانند و البته در مـقـابـل ايـن قـوم                      
اي جز جنگ و نابودي آنها نيست تا بلكه جهانـيـان از دسـت ايـن                       چاره شرور

 ترموپيـل ، به داستان جنگ ايران و يونان در         300فيلم.   رهايي يابند محور شرارت   
 هـرودوت بر مبناي روايت       -ماليك و خليج    اويتهاي در يونان، بين كوه        گردنه-

پادشاه اسپـارت،  لئونيداس در اين اثر سينمايي، . ميپردازدجنگ پارسيها دركتاب  
 نفري دارد كه در مقابل سپاه عظـيـم خشـايـارشـا               300فقط يك ارتش كوچك   

اند ، ايستادگي ميكنند و سرانجام  هاي شهر آمده پادشاه ايراني كه تا پشت دروازه
بـه روايـت     .   كـنـد     هاي شهر را به روي ايرانيان وحشي باز مـي           گوژپشتي دروازه 

 هزار نفري ايران مقاومت كردند و        120 نفر سه روز در برابر سپاه      300غربيها، آن 
در همين سه روز يونانيان عليه ايرانيان متحد شدند و بدين ترتيب زمـيـنـه بـراي            

در اين فيلم كه به نظر توهين       .   شكست لشكر ايران و برپايي دمكراسي فراهم شد       
سـاخـتـه شـده         زاك سنـايـدر   ، كه به كارگرداني     300آميز و به شدت ضدايراني    

وسـت    دومـنـيـك   ،  جرارد باتلر، لنا هيدي، وينسنت ريگان، مايكل فسنبدر       است،  
و   خـردي   بـي   و  ، ايران، نمادي از ديـكـتـاتـوري          300در فيلم .   كنند  بازي مي . . .   و  

بـه  .   سمبل دموكراسي و مبازره با آدمكشي و تجاوز) غرب(توحش است و يونان 
، فيلمي است هدفمند كه در آن تقابل تاريخي هيوال و فرشـتـه   300عبارت ديگر، 

. ، به نمايش در ميĤيد و در اين ميان، نقش هيوال متوجه ايرانيان اسـت )شر و خير( 
آزادي هاي  به اين درحالي است كه به روايت تاريخ، در آن مقطع زمان ، ايرانيان

كل اروپا،    رسميت داده بودند ولي در يونان و      . . .   فردي و حقوق اقليلتها و زنان و        
زنان ايـرانـي در       .   اي بارز به شمار مي رفت       برده داري و بدوي گرايي، مشخصه     

از نگاه شهروند ( كه تروريستهاي امروزي  هايي  و مردانشان با قيافههمه جايي اين فيلم  
اين فيلم در تحريف واقعيـتـهـا بـه         .   اند  را تداعي ميكند، به نمايش در آمده      )   غربي

 اي از آن براي خشايـارشـا        كه در صحنه    حدي بي پروا و ناشيانه عمل كرده است       
وجـود    دنـيـا    در  چاق ميكنند در حالي كه در آن زمان چيزي به نام قـلـيـان               قليان  

دارد،   رواج  با اين حال از آنجا كه در ميان مردم امروز ايران، قليـان            .   نداشته است 
اي كه بر روي     با توجه به تبليغات گسترده!   سازنده فيلم از ان استفاده كرده است     

بـااليـي     رتـبـه    اين فيلم شده و در موتورهاي جستجو نيز اين اثر مجعول سينمايـي            
نيز دارد، از      هاي پرشكوهي   دارد، پيش بيني ميشودكه اكران اين فيلم، كه صحنه        

متاسفانه، عدم توجه به تاريخ كهن ايران و         .   اي برخوردار شود    فروش فوق العاده  
حتي كتمان آن توسط افراطيون وطني باعث شـده اسـت در مـقـابـل چـنـيـن                        

اين مساله فقط   .   حركتهايي، چيز زيادي براي عرضه در سطح جهان نداشته باشيم         
درباره سينما صادق نيست و امروزه، بسياري از ايرانـيـان بـه حـدي از تـاريـخ                       
پرشكوه ايران بي خبرند كه حتي براي ساده ترين پرسشهاي تاريخي نيز جـوابـي               

از شما عزيزان خواهش ميكنيم كه نظرات خود را در بـارة              .      ندارند نميدانمجز  
                                                        .      اين فيلم به دفتر ماهنامه ارسال فرماييد

Moslems of Messiah Ministry 
 

 We are Christians of many    
different races and were born in 
different countries, speaking a 
variety of languages. However, 

we all have two things in common. 
We were all born into a Moslem 

family and all of us have accepted 
Jesus Christ as our only Lord and 

Savior. We are Moslems          
(The Surrendered Ones) of Messiah, 
because we have surrendered 

and dedicated our lives          
completely to Jesus Christ.“ 

 

Cornerstone Community Church 
2080 Winifred St. 

Simi Valley, CA 93063 
 

Services: Saturdays 5:30 pm 
Sundays 8:30, 10:00, 11:30 am 

 
For Fellowship and Bible Study Please      

Call Bud @ (818) 307. 2513 

جلجتا
 

فقط از يك درخت سالم    
.     ميوة سالم بدست ميĤيد  

 
 ضرب المثل چيني

 پاسبانان همچنان ايستاده بر قبر پاك  
فرشته اي از سما ... ناگه آمد زلزله  

 سنگ قبرش را غلطاند و جنباندش زجا   
 ترس و وحشت برقلوب هريك ازايشان بريخت       
 هريكي از ترس جانش رو به سويي ميگريخت       

 زنده شد عيسي برخاست از ميان مردگان    
   جاويد شد عيسي خداوند جهان     ةزند

 چون كه مريم بر در قبر خداوند رسيد     
!  در تحير شد چو سنگ بر در قبرش نديد     
 با تعجب او درون قبر عيسي رفت و ديد      

گشته مسيح ناپديد  !...خالي افتاده كفن  
: شد فرشته اي به مريم ظاهر و گفتا چنان    

 از چه ميجويي تو زنده را ميان مردگان؟    
 زنده شد عيسي برخاست از ميان مردگان    

 زندة جاويد شد عيسي خداوند جهان      
 گفت عيسي من قيامت هستم و راه نجات       
 فديه كردم جان خود تا ز من يابيد حيات     
 پس بيا با شادماني دست خود باال بريم   

 بهر پيروزي عيسي حمد و تسبيحش كنيم        
 نام عيسي برتر از هر قدرتيست در اين جهان     

  بود سرورمان   وبرشكست او قدرت مرگ    
 زنده شد عيسي برخاست از ميان مردگان    
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INDIA Continued Persecution of      
Christians in India-VOM Sources 

  
Maharashtra: A local house-church 
pastor has been falsely accused 
of forcibly trying to convert a 
villager. A few months ago a 
villager asked the pastor to pray 
for her mentally handicapped 
daughter. For more than three 
months, the villager attended 
S u nd a y  wo r s h i p  s e r v i c e s            

conducted by the pastor and 
when the daughter's condition did 
not improve, she falsely accused 
the pastor of pressuring her to 
convert to Christianity. The pastor 
is living in fear of imminent arrest. 
Pray for wisdom and protection 
for this pastor, his family and      
believers in this area. Ask that 
these false charges do not result 
in the pastor's arrest. Isaiah 49:13 
 
Himachal Pradesh: It has been 
reported that more than 100 
Christian converts have been 
forced to return to Hinduism under 
the new Himachal Pradesh     
Anti-Conversion Law passed on 
February 19, 2007. VOM sources 
report the law has emboldened 
Hindu radicals to launch an     
anti-Christian campaign.  
 Christians are coerced and 
forced to renounce their Christian-
ity and embrace Hinduism.  
Pray God's protection for believers 
in this area. Revelation 2:10 
 

  

 

In this he displays a very simple 
faith, firmly centered on the 
Scriptures. For him a "Christian 
life must be a life of unrelenting 
warfare between believers and 
the devil. The most dangerous 
instrument of satanic temptation 
is a woman; the safest path for 
man, therefore, is to renounce 
the love of a woman, and live 
alone for Christ. As for women, 
their highest calling is to 
espouse virginity and thus rob 
the devi l  of  h is tool  for 
temptation. Since it was not 
possible for all to remain 
celibate, Christians may marry, 
but if they do, it might be best to 
marry before baptism". In his 
address to the monks he 
recommends that "if a monk 
desires, that a woman bound by 
celibacy, should dwell with him, 
it would be better for both 
parties to marry and live openly 
together" (Demonstrations VI.4). His 
ideas were picked up over a 
century later when the church 
had to make a decision about 
celibate clergy. Shapour was 
not the only enemy; in the 
Chronicles of Arbela Christians 
b l a m e  M a g i ,  J e w s  a n d 
Manicheans for promoting 
hatred against Christians and 
calling them Roman spies. In 
f a c t  s o m e  Z o r o a s t r i a n 
authorities such as mogbed and 
rad (titles in priestly hierarchy) are 
named for  being direct ly 
involved in interrogating and 
convicting Christians at times of 
persecutions (Syriac Acts of Martyrs). 
Some Christian accounts of 
martyrdoms show anti-Jewish 
tendency, and the same is true 
of some writings of the Eastern 
Church fathers. Weather those 
Christians had political motives 
or not needs more research, 
however surviving literature 
indicates that they indeed 
regarded their faith as superior. 
Their world was not divided 
between Romans and Iranians 
but between 'people of God' 
and the 'outsiders' or 'non 
believers'. In their literature they 
identify themselves as 'pure 
ones', 'just ones' or 'people of 
God'. Distinctions are made 
between ethnic Christians, 
nasraye and deported ones and 
the i r  descendants  ca l led 
Krestyane.                              

                   TO BE CONTIUNUED  
 

 
 
 
 
 

fourth century, Persians in 
increasing numbers were 
attracted to Christianity. For 
such converts, even during 
peaceful times, membership 
in the church could mean loss 
of family, property, civil rights 
a n d  e v e n  d e a t h .  S o m e 
persecutions under Shapour 
II (309-379AD) were as horrid as 
those administered by the 
Roman Emperor Diocletian 
who used to burn or feed the 
C h r i s t i a n s  a l i v e  t o  w i l d 
beasts, or have them killed 
publicly at the games by the 
gladiators.                                
Towards the beginning of the 
fourth century the head of the 
Persian Church selected the 
city of Seleucia-Ctesiphon, 
the capi tal of  the Persian 
Empi re ,  as  h i s  cen te r  o f 
authority (Ctesiphon metropolitan). 
Under his jurisdiction were 
several bishops, one of them, 
Yohannan  bar Maryam of 
Arebela was present at the 
very important Counci l  of 
Nicaea (325 AD) in Rome. In 
340  o r  34 1  AD ,  t h e  ne w 
metropoli tan (Archb ishop) of 
Ctesiphon, Shem'on (Simeon) 
bar Sabba'e, was urged by 
Shapour II, to collect a special 
tax from the Christ ians to 
f i nance the  cos ts  o f  war 
against Rome. His refusal 
w a s  t h e  p r e l u d e  t o  t h e 
systematic persecution of 
Christians. In the Martyrology 
of Simeon, Shapour is quoted 
of accusing the bishop of 
having political motives for his 
policies. While the Persian 
sage ,  Aphrahat ,  the most 
i m p o r t a n t  i n t e l l e c t u a l 
representative of Christianity 
in  I ran  a t  the  t ime in  h i s 
Demonstrations compares 
Constantine with good and 
the proud Shapour with forces 
o f  ev i l .  Aphrahat  was an 
Assyrian born in northern 
Mesopotamia in the region of 
Adiabene and was a monk, 
probably a bishop. His only 
surviving work Demonstration 
contains 23 treatises, which 
he wrote between AD 337 
and AD 345. The f i rst ten 
chapters of Demonstrations 
deal with ten specific aspects 
of Christian life and doctrine 
such as faith, fasting, prayer 
and humbleness.                     

  
 
By: Massoume Price,  

 Many Christians were 
employed in big construc-
tion projects and had a 
large number of skilled 
workers and craftsmen 
among them. The city 
soon became a significant     
cultural and educational 
center with the famous 
library and University of 
Jundaishapour, home to 
scholars from all over  
including many Christian 
and Jewish scholars. It 
also became the center of 
silk production in Iran with 
many Christians involving 
in every aspect of silk  
production, management 
and marketing. This period 
of peace and prosperity for 
the Christian community 
lasted until the reign of 
BahramII(276-293AD).First 
persecutions included that 
of Bahram's Christian  
concubine Candida, one of 
the first Persian Martyrs. 
The persecutions were 
supported and even     
promoted by the powerful 
high priest Kirdir who in 
one inscription declares 
how Ahriman and the idols 
suffered great blows and 
continues as follows: "and 
the Jews (Yahud), Buddists 
(Shaman), Hindus (Brahman), 
Nazarenes (Nasara), Chris-
tians (Kristiyan), Baptists 
(Makdag) and Manicheans 
(Zandik) were smashed in 
the empire, their idols         
destroyed, and the        
habitations of the idols 
annihilated and turned into 
abodes and seats of the 
gods". But these persecu-
tions remained exceptions 
compared to the fourth 
century when systematic 
harassment of Christians 
began. Originally Christian-
ity had spread among the 
Jews and the Syrians.     
But by the beginning of the 

 
Did you know Samson was 
strong because of his hair? 
At first, he did not use his     
 strength 
wisely until  
God taught 
   him   a  
   lesson.  
(Read Judges: 
13 to find out 
   what   the 
lesson was).  
Samson was so strong that 
he could fight a lion and 
bring a building down. 
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