
 

اي خدا ! گوييم تو را حمد مي
زيرا نام ! گوييم تو را حمد مي

 كارهاي مردم و است تو نزديك

...را ذكر ميكنند تو عجيب  
.خدا، داور است  

اندازد و       اين را به زير مي
.نمايد آن را سرافراز مي  
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 محبت  تلويزيون        

 

 :   آدرس اينترنتي
 

www.SimaMasih.com  www.Mohabat.tv   

5: 23تثنيه   .داشت مي چونكه يهوه خدايت تو را دوست   نمود،تبديلخدايت لعنت را به جهت تو، به بركت  يهوه   

جادوگري 
 عملي غيرالهي

 

گفتگو  با  مردگان 
در  واقع  گفتگو  با  
اهريمن  است يا  به 

 فرشتگان ”عبارتي   

. “كرده  سقوط   
  .است ممنوع وِرد جادويي   از    استفاده

 ...2ادامه در صفحة 

بيرون انداختن سبزة عيد 
بدر  در سيزده  

  
 ها را باگره گره...

 . زدن باز نميكنند
آيانحسي زندگي ما     
با بيرون انداختن سبزه    

                                    از بين ميرود؟ 
 ... 4ادامه در صفحة 

 

 موفقيت در زندگي زناشويي
دو نفري كه در فكر ازدواج هستند چطور ميتوانند    

خود را آماده سازند تا بتوانند زندگي زناشوئي 
 سعادتمندي داشته باشند؟

... 8ادامه در صفحة   

 خانوادگي شما   شبكة محبت، تلويزيون
 

هاي اين شبكه از طريق اينترنت               مشاهدة برنامه        
http://www.Mohabat.tv 
Email: info@Mohabat.tv 

 

 همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران              
ها را از طريق        و اروپا ميتوانند اين برنامه        

. ماهواره مشاهده فرمايند        
:مشخصات ماهواره شبكة محبت    

Hotbird 8     Channel: k14      
Frequency: 11470   Vertical     

Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

 بزرگترين اتفاق زندگيم        
پيش از اين در ايمان، بزرگترين شهادتهاي زندگيم، شهادت اعمال شگفت و بي نظير خدا در زندگي برادران  

چنانكه امروز اين رشته . و خواهرانم بود تا اينكه امسال خداوند دست به اعمال بي نظيري در زندگيم زد
 . اتفاقات تبديل به شهادتي بي نظير در زندگيم گشته اند كه همچنان و كماكان ادامه دارند

 

 امسال  به مراسم  عقد كليسايي دوستاني  رفتم، دراين 
اي كه  از  خانمها تشكـيـل     مراسم گروه كُر چهارنفره   

دربازگشـت  .  شده بود، چند  سرود  روحاني خواندند       
تا دو روز در     !    عجيبي  برايم رخ داد    از كليسا  اتفاق  

اي تصوير يكي از خانمهاي       كوتاه  پنج  دقيقه        فواصل
هر چه فكر كردم نفهميدم معناي . گروه كُر را ميديدم

اين رخُداد چيست و كم كم نگران شدم كـه شـايـد              
مثال سالمتي (خدا ميخواهد مرا از خطري كه آن خانم را 

برايم  پيغام،آنچه اين ازمعناي اما اين برايم روشن بود كه فارغ. تهديد ميكند مطلع سازد) او
هدايـت    نقش  و  ازدواج  به  وقتي  دوماه  پس ازگذشت. رخ داده بود پيغامي ازسوي خدا بود 

بـود،    داده  رخ  برايم  قبل    خدا دراين مورد فكر ميكردم، به ذهنم رسيدكه نكند آنچه درماه         
كشيش   با هماهنگي  پس.  باشد  بوده  آن خانم  خدا در ارتباط با ازدواج من و  ازسوي  پيغامي

كـه    بـودم     شنيـده   اين  از  پيش.  و زير نظر وي شروع به گفتگو در اين ارتباط با هم كرديم            
عجيب  .ميشود روشن آن  از پس هم شكل   يك پيغام با تاييد آن به شكل چند پيغام صحت

كردم  دريافت عزيزاني  از ارتباط  در اين  گفتگوهايمان، سه پيغام متوالي آغاز بود به محض
طريـق    از  من  با  در ماههاي بعدي خدا به صحبت     !  كه هيچكدام از اين مطلب مطلع نبودند      

خوشبختانه . و بار در اين مورد برحذر ميداشت ديگران ادامه داد و حتي مرا از هر نگراني
ازدواج   يك  اندازه قابليت   تاچه  درگفتگوها و آشنايي ما به خوبي و وضوح روشن شدكه         

شـمـا     براي  شهادت  اين  اكنون كه درحال بيان   .  پر بركت و تفاهم عشق بين ما وجود دارد        
در  خدا وهدايت دست اي هستم، چند هفته از مراسم مقدس نامزدي ما ميگذرد، اما لحظه 

.  دارند  ادامه  ازآينده  نگراني  درموردعدم  ويژه  به  پيغامها  اين مورد از ما برداشته نشده است و       
مـن    شگفتي  كه با اندكي تأخير به گوشم رسيد و بازبه عمق           اما در پايان بشنويد از پيغامي     

. خواهدكـرد   ازدواج  .....  من  نامزدم با :  خانمي خواب ديده بودكه به او گفته ميشود       :  افزود
را  پيغام وقتي نامزدم. اضافه ميكنم كه آن خانم بسيار اهل دعا و عاشق عيساي مسيح است

 ا. ش: نويسنده. ميشنود، چون كسي به اين نام پيرامون خود نداشته، پيغام را جدي نميگيرد

آقاي رسول حيدري، از    
اينكه با رهنمودهايتان،   
خداوند را به من معرفي    
كرده و باعث نزديكي 

خداوند با قلب و جان      
ايد،  از شما    من  شده
 سايه ابروزي.  سپاسگزارم

 كتابمقدس تدريس و برنامة نيايش

  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه
 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه

 

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس

 كليساي ايرانيان
 مسيحا راهِ عيس

 تو همون دونه گندم زير خاك اين زميني
 مردي و دادي حياتم، تو نجات آخريني
 پيكر قدست محال كه بپوسه توي آن قبر

 آسمون منتظر توست، شده بيقرار از اين صبر
 زير خاك جائي نداري، اي كه اهل آسموني
 تو همان يگانه فرزند خالقم هستي ربوني

 لحظه اي تركم نكردي چو شكسته ديدي بالم
 تاري از موتو نميدم به همه اموال عالم

 چون ميخوام با تو بمونم، ترسي از فردا ندارم
 وقتي تو هستي شبانم، لرزي از سرما ندارم
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 جادوگري 
 

 دركنار بعد مافوق طبيعيِ  
  بعد مافوق طبيعي،ظلمت
 توسط دارد،كه وجود نيكو

 جانبداري آسمان ملكوت
 ازطرف خدا،كروبين(شود  مي

 اما اين .)او و لشكر فرشتگانش
 بعد مافوق طبيعي نيكو به 

پسند   عامه  ادبيات  ندرت دركارتونها يا در   
در كارتونهاي شنبـه    .   شود  مدرن ديده مي  

چـقـدر     ميشود، پخش ازتلويزيون كه  صبح
در فيلـم     كه  هايي  پري  را ميبينيم؟   فرشتگان

از نوع )   Lord of the Ring( “   سرورِ حلقه ” 
) Saurons(   سارنسها  فرشتگان هستند،حتي 

 بودنـد  فرودو  بدنبال سياه،كه  سواركارهاي
 .از آنها ترسيدند

 كنند،كه  مسؤليت دارندتاآزمايش   والدين

. ميكـنـنـد     نگاه  را  چيزهايي  چه  كودكانشان
و   كـودكـان    انـد،كـه    داده  نشـان   تحقيقـات 

هاي تجاوزات    دائماًصحنه  كه  بزرگساالني
را روي صفحة تلويزيون نگاه ميكنند، در       

. ميدهند خودراازدست حساسيت رابطه اين
شديدداشتن  مشغوليت است دقيقاًهمانگونه
از  لغزشها   :   ميفرمايد  عيسي  . با سحرگرايي 

گريزي نيست، اما واي بر كسي كه آنهـا         
كـه    او را بهتر آن مي بـود .   را سبب گردد  

وبه دريا    گردنش بياويزند   به  آسيابي  سنگ
افكنند تا اينكه سبب لغزش يكي از ايـن          

 .)2ـ 1: 17لوقا(.كوچكان شود
خوب حاال چه ميتوان در بارة مسيحيانـي        

مـيـكـنـد،       سـرگـرم    را  آنان  سحرگرايي  كه
كـرد    مقايسه  گفت؟ميتوان اينرا باشخصي  

كه اگرچه از نظر رواني زنا نميكند، اما با         
را   مجله و يا كتابهاي سكسيِ سوپـرخـود       

 اعمال  باديدن” كه  مامسيحي. ميكند  سرگرم

“ كـنـنـد     مـي   پـيـدا    خاص  احساسي  سكسي
اسـت    گـنـاه    كـودكـي    آنچه براي .   نداريم

نـه    مسـيـح  .   براي بزرگسال نيز گناه اسـت     
نگاه ”   و نه “   كتابفروشي براي بزرگساالن  ” 

                                 را“ سكسي اعمال  به  بزرگـساالن  كردن 
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ظلمت سروكار   با  كه  كسي. محترم ميدارد 
سم هميشـه   .   دارد، اين چيزها را ميپذيرد    

 تـنـش    بـراي   سـم   كـمـي    . ميمانـد   باقي  سم

زدائي ميتواند همانگونه مرگبار باشد كه      
گرفتن مقدار بسيار زيادي سم، از دست       

براي استراحت   ارواح با نشستي .يك قاتل 
 .و تنش زدائي وجود ندارد

براي همه كساني كه، خود را در اختيـار         
سحرگرايي   درقسمتهاي  آلود  گناه  رفتاري

يا سكس و نگاه كردن به اعمال سكسي        
ميگذارند،تنها يك راه براي پاك كردن 

كـنـنـدة      و آن هم خون فديـه     :   خود دارد 
غيرمسيحـي    وچه  مسيحي  چه. است  عيسي

از خدا    كرده و   بايد ازگناه خود بازگشت   
بايد توسط    غيرمسيحي  . كند  بخشش  طلب

دعايي ساده حكومت زندگي خود را به       
صلـيـب     روي  تورا  قرباني  عيسي،من( عيسي بدهد 

تقاضا ميكنـم   . گناهان مراببخش . خود ميپذيرم   براي
. گـيـري    مرا بدست   هدايت  و  آمده  من  زندگي  به  كه

 .)كه در نور تو قدم بردارم كمكم كن
 

كـه،    درسي از جادوگران و فال بيـنـانـي        
و   پـذيـرفـتـه      عيسي مسيح را در زنـدگـي      

در اعمال . اند، بگيريد حقيقتاً نجات يافته
بسياري نيز كـه  :  آمده است 19 : 19رسوالن

جادوگري ميكردند،كتابهـاي     پيش ازآن 
. سوزاندند  دربرابرهمگان و  خودراآوردند

پنجـاه    كردند،  حساب  را  كتابها  بهاي  چون
تمامي اشياء سحرگـري    .   هزار دِرهم بود  
حامل   اشياء  اين  آنجاييكه  بايدنابودشود،از

براي فعالـيـتـهـاي     “اي پنجره”عبارتي يا به 
معناي واقعـي     اينهابه. خواهندبود  جادويي
نيروهاي   ميماندكه  ربايي  مانندآهن  كلمه،

 .تاريكي و ديوها را بخود جذب ميكنند
اي نيست،   اوكينه.   خدا، خدايي بد نيست 

 بـراي   عـمـلـي     او كتـابـي   و با كتابمقدس  

داريـم    اگر اصـرار  .   سعادت ما داده است   
كه نوشابه در موتور خود به جاي روغن        

 .بريزيم، موتور خود را خراب ميكنيم
بـا     اگر ما  هشدار خـدا را در رابـطـه                

جادوگري،  رفتار  ناشايست سكسـي و         
سازشكاري، خشم، حسد وهمچنان مواد 
مخدر و اسـتـفـادة نـادرسـت از دارو               
اطاعت نكنيم، بدن خود را نابود كرده و      
 روان خود را براي هميشه درجهنم لعنت

 وزارت خارجه آمريكا در گزارش ساالنه خود از وضع حقوق بشر در جهان، وضع  رعايت  حقوق بشر در        انتقاد از وضع حقوق      
 در اين.         تاجيكستان را وخيم  ارزيابي كرده  و  از  موارد گسترده نقض حقوق انسان شديداً انتقاد كرده است            بشر در تاجيكستان

و فساد پرزيدنت رحمان گزارش ازجمله آمده است كه تمركز قدرت در دست گروهي كوچك از طرفداران 
موارد زياد شكنجه، . گسترده در ساختارهاي دولتي مانع اصلي اصالحات دمكراتيك در اين كشور شده است

محدوديت آزادي  بيان  و آزاديهاي  مذهبي،  بازداشت  و مجازات مخالفان و منتقدان  دولت،  آزار  و  اذيت 
در اين ولي . نمايندگان  جامعه  مدني از  مشكالت اصلي در زمينه رعايت  حقوق  انسان  در تاجيكستان  است

گزارش  همچنين  از  اعمال  محدوديت  در  زمينه آزادي  بيان، آزاديـهاي  مذهبي، آزادي  تشكيل  انجمن  و 
گردهمايي، ايجاد موانع  در فعاليت  سازمانهاي بين المللي، مشكـالت  دريافت ويزا، مـوارد گسترده خشونت و 

 . تبعيض عليه زنان، قاچاق انسان و بهره گيري از كار كودكان در تاجيكستان انتقاد شده است

شايد شما به خـدا ايـمـان          .   ايم  كرده
نداريد، اما با وجود اين يك نافرماني   

 .از شريعت او شما را نابود ميكند
شمـا بسـيـار        شايد براي       جادوگري

ممكن اسـت  .   جذاب و سودمند باشد   
با .   براي شما موفقيت و قدرت بياورد     

خطر است، همانگونه  وجود اين بال و
 .عدن بود درباغ وحوا آدم كه ماربراي

در   وسـيـعـي       بـطـور      را    خـود     كه  كسي
كرده است    سهيم  سحرگرايي  چيزهاي

ميكرده   مطلق جادوگري جاييكه وتا به 
كشـيـشِ     بـه     را  خود    بايست  مي  است،

ومركزيت   است  پرازروح  كه  كليسايي
اسـت    گـذاشـتـه     خود را روي مسيـح    

 درمـانـي،    روان         بـا   تـا      كرده    معرفي

خدمتهاي آزاد سازي  بر  او  صورت 
 شما روي    نكنيد كه     فراموش  .   بگيرد

نـام      بـه     ها و ديوهـا     تمامي سرور اجنه  
از اين  مسيح قدرت داريد، پس عيسي

در   كه عيسي را بعنوان نجات دهنـده      
با خـون    را  بپذيريد وخود   خود  زندگي

نام تو   به  سرورما، حتي ديوها هم  ( . اوبپوشانيد
 .)17: 10از ما اطاعت ميكنندلوقا

خـدا    گذشته، جـاي    درصدة  50دردهة
نتيجة آن  .   را علم  و دانش گرفته بود      

گرسنگي روحي بود، كه در فرهنگ   
شـكـل     به  70و    60هاي  در دهه   مخالف

اعتياد  به  مواد مخدر، مذاهب شـرق         
بروز   جنسي      و  سازشكاريهاي        زمين  
خـود    و    گـرايـي   مادي به  و  اين .  كرد

. شد       كشيده90  و80فرهنگي در دهة 
هيچكدام از اين مذاهبِ جايـگـزيـن        
نميتواند عمق گرسنگي روحي انسان     

فـقـط       خـدا   غيبـت    .   كند را  بر طرف 
ميتواند توسط حضور خدا جايگزيـن     

مـانـنـد      شود، و حتماً توسط تقلبـاتـي      
جادوگـري  .   جادوگري  نخواهد  بود   

شايد : است  جنسي  مانندرابطة نامشروع 
و ارضاء براي مدت محدودي       هيجان

اما تنها يك رابطة شخصـي      .   را بدهد 
كائنات توسط پسرش عيسي  با خداي

مسيح ارضاي واقعي، شادي و حيات      
با خوشحالي حمايت مالي شما    .ابدي را ميدهد

. را از ماهنامة تبديل پذيرائيم  

               
 عزيزان، خداوند را                                                                                          

                                               حقيقتاً شكر ميكنم 

 . همة شما وجود براي                                                                                        
 روزگار كه آرزومندم

شايد بعضي از شـمـا   .  خوبي را پشت سر ميگذرانيد 
آنـقـدر     چه  حالي؟ چه  احوالـي؟ :   دوستان  بگوئيد  

به !     گرفتاري و ناراحتي دارم كه حالي برايم نمانده    
ام؟ آيا راهـي       اي نگرفته   ام، نتيجه   هر دري كه زده   

براي اين همه مشكالت من وجود دارد؟ آيا خـدا           
 ميتواند مرا از بيماريم شفا دهد؟ 

در   . بـيـانـدازيـم        خـدا     كالم      به  نگاهي    است    خوب  
بـيـمـاري، هـيـچ          هيـچ .. . نويسنده ميگويد؛ 91مزمور

 بر تـو      ترسي، خطري بر تو نخواهد آمد، دشمنانت      
چونكه مرا خوانيد، شمـا را       . . . غلبه نخواهند يافت،    
من در تنگي بـا شـمـا بـوده،            .   اجابت خواهم كرد  

دوسـتـان، ايـن      .   نجاتتان داده، معزز خواهم نـمـود      
وعده هاي خدايي است كه فكرهاي عالي براي ما         

كافيست كه به او اعتماد كنيم و اين وعده ها   .   دارد
را همينطور كه هستند براي زندگي شخصي خـود         

بلي، خدايي كه در مسيح خود را بـه مـا             .   بپذيريد
آشكار كرد، امين و  وفادار  است تا بركات عالـي            

. جاري سازد   ما  زندگي  در  و زندة خود را درتنگيها،    
ما داده شده است كـه        به  شخصي  توسط  اطمينان  اين

در     كـه   برخاست، شـخـصـي      از قبر   مرد و روز سوم     
شـمـا     بـا   تا انقضاي عـالـم      كالمش وعده دادكه من   

نام من دعا كنيد خواهيديافت، يعني        هستم و اگر به   
 ، 2008آپريل آنجلس لس.         از او بخواهيد.عيسي مسيح

                                                                              الناتان باغستاني
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2008 آوريل     30   شمارة   سال سوم   پيوستن دوكليساي ديگر به فهرست ميراث جهاني يونسكو 
 

اي اروپا باشند در فهرست جديد   كه شايد ميراث دار مهمترين آثار شيشهدورهام انگلستان دو كليساي باستاني استان 
 .گيرند ميراث جهاني يونسكو قرار مي

در فهرست ميراث جهاني جنوبي،  تنسيدر سنت پاول  و ساندرلنددرپيتر  سنتكليساهاي 
ارزش :  گفتسنت پاول ، اسقف اعظم كليساي  مارك بريانت.  گيرند يونسكو  قرار مي

: وي افزود.  شمرده  شوند  عنوان موثرترين امكان دنياي غرب  توانند به و مي است  فرهنگي اين كليسا غير قابل تخمين
اين دوكليسا در قرن هفتم .اي قرن هفتم ميالدي در اروپا هستند هاي شيشه ها بزرگترين مجموعه نادر پنجره اين مكان

  .در قرن هفتم ساخته شد“نورث آمبرلند”زاده اهل مقدس بوده كه توسط يك اشراف“Bede”و هشتم خانه

اي  از  خلق  سه  گربه  دانشمندان  كُره
اصالح شده ژنتيكي خبر دادند كه در 

صورت قرار گرفتن در معرض نور 
.درخشند ماوراء بنفش در تاريك مي   

 
           

               از عزيزاني
هايشان      آگهي مايلند    كه

   در اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با است خواهشمند

)818 (522 -2515: تلفن  
.تماس حاصل فرمايند  

آگهي براي        سطر3
  دالر20يكماه فقط

ايي  تنها خداوند است كه براي بيماري كشنده
مقدس براي  كتاب.عالجي دارد به نام ترس راه
  . كه داريم پاسخ ودرمان مناسبي دارد هرنوع ترسي

آدم : و خدا گفت: عنكبوت و سوسك ترس از
را به صورت ما و موافق و شبيه ما بسازيم تا بر 

دريا وپرندگان آسمان وبهايم و برتمامي  ماهيان
ت خزندحكوم مي برزمين كه حشراتي وهمة زمين
 اين : درماندگي از ترس) 26 : 1پيدايش(. نمايد

 تورات ازدهان تو دور نشود بلكه روز و كتاب
شب در آن تفكر كن تابرحسب هرآنچه درآن 

عمل  نمائي،  زيرا  مكتوب  است  متوجه شده 
همچنين راه خود را  فيروز  خواهي ساخت، و 

 )8 : 1يوشع(. همچنين كامياب خواهي شد

 چنين نشد و در واقـع      
پروانه ناچار شد هـمـه      
عمر را روي زمـيـن         

هــــرگــــز     و  بــــخــــزد
نتوانست  با  بالهـايـش       

 .پرواز كند
  آن  شخص مهـربـان      
نفهميد كه محدوديت   
پيله و تقال براي خارج     

پروانه   براي   آن را  خدا سوراخ ريز  شدن از 
قرار داده  بود،  تا  به  آن  وسيله  مايعـي از                 

و  پس  از   خروج  از            شود      ترشح   بدنش
 گاهي  اوقات .دهد    پيله  به  او  امكان پرواز 

در زندگي فقط نياز به تـقـال داريـم، اگـر              
كرد  كـه بـدون هـيـچ             مي          مقرر  خداوند  

بـه  .   شديـم   مشكلي  زندگي كنيم   فلج   مي         
شديـم و هـرگـز               اندازه كافي   قـوي  نمي      

 .توانستيم پرواز كنيم نمي

 :“گفت و شنود”كيهان و نويسنده ستون  مديرمسئول
ها را        صهيونيست نقطة دنيا كه هر مسلمانان ميتوانند در

 ...!  برسانندبينند آنها را به قتل مي
 
 
 
 
 
 

 
 
 
، حسـيـن    پارسينهگزارشي به نقل از       به

 بـه   اي     هـيـچ  اشـاره                    شريتعمداري،

هـاي واجـب       صهيونيست” مشخصات  
قتل در سراسر جهان  و  نه فـقـط در              

 روزنامه در    اين   .نكرده است “   اسرائيل

حالي رسماً خواستار قتل صهيونيستهـا      
توسط  مسلمانان  در  همه  جاي  دنيـا            
شده است كه پيش از اين نيز بـرخـي           
كشورهاي غربي، مسلمانان را متهم به      

 .يهودي ستيزي ميكنند

 خدا حكمت
 

 كوچكي سوراخي  روزي
. در يك پيله ظاهر شد

شخصـي   نشست    و 
تقالي   پروانه   ساعتها

براي  بيرون  آمـدن  از 
سوراخ كوچك پيله را 

ناگـهان .   تـماشا  كرد
پروانه متوقف شد و به نظر رسيد كه  تقالي

تواند  به  تالشش  خسته  شده  و  ديگر  نمي
آن شخص مصمم شد به پروانه . ادامه دهـد

كمك كند و بـا برش قيچي سوراخ پيله را 
پروانه  بـه  راحتي  از  پيله اش .  كرد گشاد

بالـهايش  خارج شد، امـا چثه اش ضعيف و
آن  شخـص  بـه  تماشاي . چروكيده  بودند
پروانه  او انتظار داشت  پر. پروانه  ادامه  داد

 گشوده شود و از چثه او محافظت كند، اما 
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 ما پوستين ول كرديم،
 !نميكنه پوستين ما رو ول

 
سيالبي از كوهستان جاري شده بود و از رودخانه 

چيزي  ميكرد، عبور آنجا   از نوائي  بي مرد .ميگذشت
 در پوستيني يا خيكدرآب شناور ديد و فكركرد 

مرد لخت شد و خودش را به آب  .آب شناور است
زد، به اين اميدكه آنرا بگيرد و با فروشش چيزي 

ولي آنچه سيالب آورده بود نه . براي خود بخرد
پوستين بود و نه خيك روغن، بلكه يك خرس 

.                زنده بود كه در سيالب گرفتار شده بود  

خرس دست و پا مي زد تا دستش را به چيزي بنـد              
و دستـش را دراز        همين كه مرد نزديك شد    .   كند

كرد كه پوستين را بگيرد، خرس براي نجاتش به او   
پـيـش     مردم ديدند كه مرد نيز همراه سـيـل        .   چسبيد

تواني پوستين را بياوري      اگر نمي :   ميرود فرياد زدند  
 .كن و برگرد ولش

 

كردم، پوستين  پوستين را ول بابا، من: داد جواب مرد
 .مرا ول نميكند

 

اين مثَل هنگامي استفاده ميشود كه فردي به اميد  
. سودي دركاري دخالت كند و درآن گرفتار شود

و اگركسي به او نصيحت كند كه از خير اين كار 
 .بگذر براي دفاع از خود اين مثل را استفاده ميكند

از شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل ميĤورد تا                 
در جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه ساعت                    

.  بعدازظهر برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  (522-1525:  تلفن اطالعات   

  كليساي سفيران مسيح         
 
 

 
 
 

 

نتايج گناه در زندگى بشر چه بوده و هست؟                 
انسان بعد از جدائى ازخالق خود در تاريكى بسر  

 جدائى(و در حقيقت در مرگ روحانى . برد مي

امرورزه ما در دنيائى زندگى . برد  بسر مي)ابدى
روزانه آدم و حواهاى امروزى، . كنيم كه بدى و بدبختى تجربه روزانه است مي

كنند و اثرات آن در زندگى خودشان و فرزندانشان غم، درد،  بدى را تجربه مي
تلخيها، يأس، نااميدى، ترس، غرور، خودخواهيها، جدائيها، حسادتها، دروغها، 

.                                   ها و مرگ است ها، فساد، تعصبات، قتل و آدمكشي غيبت   

كه شهامت قبول خطر كسي              
          نداشته باشد در زندگي به

.          مقصود نخواهد رسيد  
)كلي محمدعلي                                    (  

نياكان ما در روز سيزدهم فروردين بـه          ليان درازي است كه    سا
روان   آب  كـه   اي  رودخـانـه    بيرون شهر رفته وسبزة عيد را بـه        

كار چيست؟ جواب  مفهوم واقعي اين اما براستي. داشته باشد مياندازند
روز   ساده آن اينست كه ميخواهيم نَحسي سال نو را در سيـزدهـمـيـن              

تـا    هايمان بيرون كنيم و آنرا به نهر روان مـيـانـدازيـم      اول سال از خانه  
بعضي دخترها  حتي.آب آنرا با خود برده وتا حدممكن از ما دورسازد

به اصطالح بسته   كه بخت  و پسرهاي مجرد آنرا گره ميزنند به اين نيت      
. آنها در مورد يافتن همسر مناسب باز شود       

چـنـان     آيا براستي با انجام چنين اعمالي بـه    
كه داريم ميـرسـيـم؟صـد         هاي زيبايي   نيت
 !كه خير البته

البته ممكن است شخص همسر مناسبي در 
اين سال پيداكند ولي به وضوح و روشني  
ميدانيم كه هيچ ربطي به گره زدن سبزه 

كه اگر گره زدن سبزه درمان كار . ندارد
كه  بود آمار دختران و پسران دم بختي

.   نبود  آميز فاجعه و آور سرسام اند،اينقدر نكرده پيدا همسري سالهاست  
.بايدراه ديگري جستجوكرد زدن بازنميكنند ها را باگره طبيعتاًگره   

گوياي يك نياز و  هرچندكه عمل فوق هيچ فايده عملي ندارد ولي
نَحسي چيست؟  اما. ها ميباشد اشتياق دروني مابراي دور كردن نَحسي

نامباركي  -بد اقبال –بدشگون –بديمن در فرهنگ عميدكلمة نَحس
واين باليي است كه فكر بشر امروز را به خود . و شوم تعريف شده
كالم خدا صراحتاً ميگويد خدا كسي را بد اقبال . مشغول كرده است

اشرف مخلوقات  بعنوان  انسان. بديمن وباسرنوشتي شوم نيافريده است
سرنوشت خود را بدست گيرد وآنرا از شرايط بد به  عنان قادر است

ها را  اما چطور ميتوانيم اين نَحسي.شرايط خوب ومتعالي تبديل كند
زندگي  اشتباه  لعنت تا ام آمده من فرمود؛ مسيح دوركنيم؟عيسي ازخود

كردن از  خطا رفتن از مسير صحيح موفق بودن و تخطي به كردن و
زندگي مبارك شما را بردارم تا زندگي را بمفهوم  قانون طاليي 

واقعي كلمه دريافت كنيد و آنرا بيشتر از آنچه قادريد تصورش را 
و او آنرا حيا ت جاويد و زندگي مضاعف . بكنيد عمالً تجربه نمائيد

بركت  پر زندگي نوع اين به رسيد براي كتابمقدس  ...10:10يوحنا.ناميد
بايد كه  كه طرح اوليه خدا از خلقت انسان بود به ما توصيه ميكند

. از خود وخانواده و زندگي خود دور بياندازيم  چند چيز مهم را
من بعنوان يك ايراني مسيحي كه دوستدار سنتهاي زيباي مملكتم 

هاي عيدمان آنچه مسيح  ميكنم بيائيد امسال همراه سبزه خواهش هستم
ميفرمايد را به نهر روان روح القدس بيندازيم تا چنانكه مشرق از 
مغرب دور است آنرا از ما دور كند و بيائيد بجاي گره زدن سبزه 

مان را  عيد،خارهاي روئيده شده در روابط خانوادگي و اجتماعي
آنچه در زمين ببنديد بسته ميشود وآنچه مسيح فرمود؛ . كنيم كن ريشه

5ادامه در صفحة .                      ...در زمين بگشائيد گشاده خواهد شد زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة   

  
 

زمان معارفه دقـت      در
 سـعـي    و    باشيد  داشته  كافي

مكالمـه    طولكنيد نامها را به خاطر سپـرده و در           
با بيان يك عبـارت  .   به كرات از آنها استفاده نماييد     

كـردن    صحبـت   به  كنيد تا طرف مقابل  كاري  متداول
او   از  كـلـي    سـؤال   يـك   هـم   دهد و در نـهـايـت        ادامه

دادن واكنشهـاي    ونشان  او  حرفهاي  به  توجه  با.  بپرسيد
كرده و تمام حـواس        مثبت از طرف مقابل پشتيباني    
در تمام طول گفتگـو     .   خود را به وي معطوف كنيد     

ارتباط چشمي را برقرار نگه داريد و هنگاميكه فرد         
به ايـن     را  كردن با شماست سر خود      درحال صحبت 

ديگر اتـاق     طرف و آن طرف نچرخانيد و قسمتهاي      
بيشتر از آنچه حرف ميزنـيـد،گـوش        .   را نگاه نكنيد  

چيز جالبي براي ارائه دادن در دست داشـتـه       .   كنيد
روز نگـاه    كنيد دانش خود را همواره به  سعي.   باشيد

. بـاشـيـد     اطـالع   بـا   داريد و از وقايع و اخبار جـديـد        
شـمـا     بـه   ميتـوانـد    آگاهي از اخبار و وقايع فرهنگي     

ارتباط برقـرار    مقابل  طرف  با تر كند تا راحت  كمك
هايي بـه ايـن        ميتوانيد سر صحبت را با جمله     .   كنيد

ويـا      ،“ چيـسـت؟  . . .   نظر شما در مورد” :شرح بازكنيد 
وبحث برانگـيـز      منفي  از موضوعات “   ؟. . . ايد  شنيده” 

 . نشويد شخصي مسائل جزئيات و وارد د،پرهيزكني

جمع در سخنراني   
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P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

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

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

     P. O. Box: 371043  :آدرس پستي                     
  Reseda, CA 91337 USA        

www.SimaMasih.com 

براي تهية كتابمقدس به زبان 
 فارسي با كليساي سفيران مسيح 

.تماس حاصل نمائيد  
1525- 522) 818(  

 

 
 

 

2008 آوريل    30   شمارة    سال سوم  

 

 
 اول و آخر

 براي نشان  عنوان نبي از اين اشعياء
  بر كل  دادن حاكميت ابدي يهوه

 كرده آغازتا انتها استفاده تاريخ از
 جالل كه مسيح عنواني است .است

 رسول، يافته درمكاشفه به يوحناي
 .كرد خود استفاده براي

خداوند پادشاه اسرائيل و يهوه صبايوت كه ولّي ايشان  -6:44اشعيا{
 }.من اول و آخر هستم و غير از من خدايي نيست: است چنين ميگويد

من او ! من اسرائيل بشنوة اي يعقوب و اي دعوت شد -12:48اشعيا{
كه اين عمل  كيست -4:41اشعيا}{!من اول هستم و آخر هستم! هستم

كه يهوه  نموده است؟من نموده و بجا آورده، و طبقات را از ابتدا دعوت
يهوه ميگويد كه شما  -10:43اشعيا}{.هستم من ميباشم واول وباآخرين

باشيد تا دانسته، به من ايمان  ام شهود من مي من كه او را برگزيدهة و بند
آوريد و بفهميد كه من او هستم و پيش از من خدايي مصور نشده و 

پس اعالن نموده، ايشان را  -21:45اشعيا}{.بعد از من هم نخواهد شد
كيست كه اين را از ايام . نزديك آوريد تا با يكديگر مشورت نمايند

 يهوه كه قديم اعالن نموده و از زمان سلف اخباركرده است؟ آيا نه من

عادل و نجات دهنده و   ديگر نيست؟ خداي خدايي  هستم و غير از من
 ياد به    زمان قديم   چيزهاي  اول را از  -9:46اشعيا} {.سواي من نيست

 و نظير من  هستم خدا.نيست و ديگري  هستم  قادر مطلق من  زيرا  .آوريد

آخر را از ابتدا و آنچه راكه واقع نشده از قديم بيان  -10:46اشعيا}{.ني
خويش  مسرّت وتمامي من برقرار خواهدماندة كه اراد ميكنم و ميگويم
من  الف و يا و اول و : ميگفت  -11:1مكاشفه}{.آورد  را  بجا خواهم
آنچه ميبيني دركتابي بنويس وآن را به هفت كليسايي كه . آخر هستم

اسميرنا و پرغامس و طياتيرا وساردِس و  و درآسيا هستند،يعني به اَفَسس
چون او را ديدم، مثل   -17:1مكاشفه}{.فيالدلفيه و الئودكيه بفرست

: مرده پيش پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت
  13 :22 و8:2و مكاشفه}؛زنده من هستم اول و آخر و! ترسان مباش

  .  را بخوانيد51مزمور  وقتي كه گناه كرده ايد،

...4ادامه از صفحة   
 واما آن چندچيزمهم كه بايد از خود بيرون كنيم چيست؟ 

موسي  .موانع ارتباط نزديك با خدا را از خود بيرون كنيم                              
نعلين خود را : دركنار بوته مشتعل صدايي شنيدكه فرمود

  واين سمبلي بود براي تمام موانعي5:3خروج . بيرون انداز

مطمئناًگناه بزرگترين . كه بين خدا و موسي وجود داشت
مانع رابطه ما باخدا و در نتيجه بزرگترين مانع ما بازندگي  

 سبزه آن  آرزوي به كه مفيدودلپذيريست غني مبارك موفق

اگرگناهان را اعتراف كرده از . هايمان را به نهر مياندازيم
خود دور بينداريم او امين وعادلست تاما را درسال جديد 

 ميتوانيد امسال آنرا تجربه. ازهرنَحسي وشومي پاك سازد

31:18حزقيال.تقصيرهارا ازخوددوركنيد تماماوفرمود؛ .كنيد  
موانع نگرش سالم و مثبت نسبت به ديگران را از خود دور                

 چوب را :مسيح درتعليم رازهاي خوشبختي فرمود. كنيم 
ما  درچشمان چوبهايي بله... 5: 7متي.كنيد خودبيرون ازچشم

است كه نميتوانيم بطور مثبت وسالم و دوست داشتني 
مردمان را تيره گفت؛  شخصي به مسيح. ديگران را ببينيم

 مشكل در مردم نيست چشمان مسيح گفت؛. و تار ميبينم
وبعد از اينكه چشمانش را لمس . تو احتياج به شفا دارد

اگر .  حاال همه چيز را صحيح و سالم ميبينمكرد گفت؛ 
همه چيز تيره وتار است اگر همه بد و بي ارزش هستند 
اگر آينده را تيره ميبينيم؟ اگر همه را نارفيق و خيانتكار 

ها را  ميبينيم؟ اگر همه روزها را تاريك وهمه جاده
باريك ميبينيم؟بياييد امسال همراه سبزة عيد، چوبهاي 
داخل چشمانمان را به نهر روان روح القدس بيندازيم تا 
.   بتوانيم دنياي اطراف خود را بهتر و حتي قشنگتر ببينيم  

. دور كنيم   سر زنده بودن را از خود         موانع تازگي و  احساس         
22:4افسسيان .كنيد رابيرون كهنه انسانيت: ميفرمايد خدا كالم  

تلخيها  خم و درپيچ ماكه كهنة شخصيتهاي به كهنه انسانيت
ما شكل گرفته و  ناماليمات و تمايالت نفساني وجسماني

. ميكند اشاره است شده زمخت و سماوركهنه تهِ جِرم مثل
بيرون  را كهنه چيزهاي بايد تازه چيزهاي ايجاد براي

اگر كسي داراي هرگونه : كالم خدا ميفرمايد. انداخت
كهنگي هم كه باشد تنها به مسيح ايمان بياورد مسيح همه 

اش را تازه  چيزهاي كهنه را دوركرده و همه چيز زندگي
                                                                          17:5دوم قرنتيان. ميكند
وگناهي  هربارگران .دوركنيم   خود از را  كردن   حركت    موانع

1:12عبرانيان. را كه مارا سخت ميپيچاند از خود دوركنيم  
 دوش  رابرروي سنگيني صندوق يايك جعبه كنيديك فرض

چند  درهمان مطمئناً .بدويد ميكنيد وتالش ايد خودگرفته
 قدم اول از نفس خواهيد افتاد و اين دقيقاً همان چيزيست

 نِق كه ما در زندگي روزانة خود انجام ميدهيم و دائماً 

.         ايم كوچه يك اَندرخم هنوز ما و عمرگذشت .ميزنيم  
شايدبراي  نميشود نابود نشود حل كه عزيز؛مسائلي  دوست

مدتي و بنابه شرايطي از فكرمان دوركنيم ولي در ته قلب 
صندوق  واين ميماند  باقي تلخ خاطرات صندوق مابعنوان

قادر  ديگر آنقدركه ميگردد سنگينتر و تر حجيم سال به سال
طالقها   آمار.جلوبرداريم به هم آهسته قدم يك حتي نيستيم
صندوق  همين نشاندهندة افسردگيهاهمه-خودكشيها-قتلها

ورزشكاران براي دويدن . خاطرات تلخ ما است سنگين
ميكنند  سعي دوندگي مسابقات در پيروزي خط بطرف

لباس را انتخاب كنند حتي آنها وزن  كفش و سبكترين
چرا در مسابقه زندگي نه؟ بيائيد . خود را هم كم ميكنند

هايمان را  امسال همرا با سبزه عيد بارهاي سنگين شانه
  بيائيد نزد من اي مسيح فرمود؛ . ازخودمان دور بيندازيم

بيائيد بارهاي . تمام گرانباران من به شما آرامي ميدهم
سنگين تعليمات اين دنياي جهنمي را از خود دور كنيد و 

      28:11متي.است وسبك خفيف بگيريدزيرابارمن تعليم ازمن
دست  در اگر. موانع روابط سالم اجتماعي را از خود دور كنيم       

شرارت  ...14:11ايوب .تو شرارت باشد آنرا از خود دوركن
يعني طرز تفكر منفي و مخرب و آزاردهنده  يعني نيتهاي بد

حقيقت اينست كه خصايل اخالقي ما توسط ميل . ديگران
كه  نيستيم ما اين و نميشود ارزيابي  ما هاي خواسته و سليقه و

بايد هر روز جلوي آينه بايستيم و به خود نمره بدهيم بلكه 
اين ثمرات وتأثير روابط اجتماعي ما با ديگران است كه 

تقريباًهمه .ميدهد مانمره وبه ميكند ارزيابي مارا شخصيت نوع
كسانيكه براي امتحان رانندگي ميروند در نظر خودشان 

افسر راهنمايي و رانندگي  هستند ولي يك راننده شايسته
آيا مردم از . بدون هيچ خصومتي بعضي از آنها را رد ميكند

نوع صحبت و طرز تفكر وروش بر خورد ما آزارميبينند؟ 
كردن  غيبت انتقامجويي و كينه حس بافي منفي زبان زخم مثالً

درمان  .ووو شده رازبشماگفته بعنوان كه دلهايي درد افشاي
و خصوصيات اخالقي  مسيح با موضوع شرارت. ساده است

اوضمن  ميكند اي ريشه برخورد آزاردهنده عادتهاي و ناپسند
آميز ما را تأييد نميكند درعين ما را  اينكه اعمال شرارت

و نابود نميسازد بلكه ما را درمان ميكند  مضروب  محكوم و
به  عيد سبزه با همراه را مان آزاردهندة وخوي خلق امسال بياييد

.                                         القدس بيندازيم نهر روان روح  
ازخود  را تاريكي اعمال .دور بكنيم  را از خود دل روشنايي موانع
نيست  كافي تنهايي به نيكو نيتهاي... 12:13روميان .كنيد بيرون

از آنجا كه تفسير .بايد عمل ما مطابق نيت نيكوي ما باشد
شخصيتها  و فرهنگها مطابق  وخوبي بدي   ويا تاريكي و روشني

و حتي شرايط متفاوت فرق ميكند الزم است درك كنيم 
اعمال . براي آنچه كه ما نيكو ميدانيم چگونه عمل ميكنيم

دل ما تحت تأثير اميال  تاريكي برخاسته از ميل دل ما و ميل
 تاريك را  ما زندگي  راه كه اينهاست و ميباشد وغرايزما جسم

 از درون :لطفاً به اين ليست توجه كنيد مسيح فرمود. كرده
. مكر.خباثت.طمع.دزدي.قتل.فسق.زنا.بد خياالت انسان دل

و    صادرميشود جهالت و .غرور.كفر.بد چشم.پرستي شهوت
           21:7مرقس.كه انسان را ناپاك و نجس ميسازد اينهاست
سركه  دائماً و است ترش سركه از پر كه اي كنيدكوزه فرض

. ترش ترشح ميكند و ما دائماً روي آن كوزه شكر بماليم
چه اتفاقي ميافت؟ بله سركه ترش شكر را ميشورد و باز 

اين همان كاريست كه ما با اعمال . روز از نو روزي از نو
خيريه وكارهاي مذهبي ميخواهيم روي تراوشات دلهايمان 

درمان مسيح براي چنين . شكر صواب و مقدس بودن بماليم
نه   او .ديگريست عالج راه هرگونه از متفاوت  خيلي وضعيتي
 او ميكند مذهبي شيرين اعمال به وادار مارا نه و ميشكند را كوزه

 تبديل شيرين شكر به القدس روح رابوسيله ترش سركه ذات
القدس را  روح  در اندرون ايشان:كالم خدا ميفرمايد .ميكند

خواهم نهاد و دل سنگي ايشانرا دور كرده دل گوشتي به 
                                          19:11حزقيال . دادايشان خواهم 

دوست عزيز من ايمان دارم امسال تمام نَحسيها از تمام روزهاي سال نو زندگيمان 
وقتي ميتوانيم از وقوع هرگونه نَحسي بوسيله ايمان به عيسي . بيرون خواهد رفت

القدس  روح نهر به را زندگيمان نَحس خارهاي تمام ميتوانيم وقتي كنيم پيشگيري مسيح
بيندازيم چرا تنها به يك كار سمبليك سبزه بيرون انداختن اكتفا كنيم ودر تمام طول 

دوست شما جليل سپهر       سال بدنبال درمان نَحسيها بگرديم؟                                            
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به تصويري كه از يك ساحره پير كشيده بود آنقدر خنديد كه يكي از رگ ) م.نقاش يونان قرن پنجم ق(: زئوكسيس

  !هايش پاره شد و مرد
 .با بند پيشبند، خودرا از تيرچراغ برق خيابان حلق آويزكرد) 1808،1855نويسنده فرانسوي (: ژراردونرال

 

  . و درگذشت گرفتار شد براثرگرفتاري دريك سرماي ناگهاني) 1561،1626(:                    فرانسيس بيكن
 

 در بازگشت از يك جنگل، اسبش در) 1264، 1230بارون انگليسي(:                      فالك فيتز وارن چهارم
 .                       باتالق افتاد و فالك كه زره پوشيده بود، در درون زره اش خفه شد

  . با يك پر آغشته به سم خفه شد) م. ق10. ب م54امپراتور روم : (كالديوس اول

صليب نشان يا نماد اصلي مسيحيت      
ترين شكل صليب يك      ساده.   است

باالي آن  كه تيرچوبي عمودي است
يك تيركوچكتر افقي قرارگـرفـتـه       

در امپراتوري روم جرم هـاي    .   است
كردن   ياميخكوب  سنگين را با بستن   

  .مجازات ميكردند   صليب  گناهكاربه
انجيل ميگويد، عيسي نيز به دستـور       
پيالطس فرماندار رومي اورشليم به     

 . صليب كشيده شد
  آلت مسيحيان نخستين

 صليب را كه پيشواي
 آنها بر آن جان داده 

 شمردند مقدس بود،
 نيايش و مناسك  ودر

 . خود گرامي داشتند
  كه قيصر312در سال

 كنستانتين با پيروزي 
كيـش    بر رقباي خود،مسيحيت را به  

راه   كـرد،   رسمي امپراتوري رم بدل   
كـاتـولـيـك       كليسـاي   براي تأسيس 
در   صــلــيــب  پــس  آن  از  . هــمــوارشــد

پرشتاب،به صورت    كمابيش  روندي
حـاكـمـيـت       آرم يا عالمت اصـلـي     

سياسي نيز درآمد؛ودر برابر صليب، 
كه اينك تقدس يافته بود، به عنوان   

 . منسوخ شد) اعدام(آلت مجازات 
آخرين مرحله زندگي “   عهدجديد” 

روايـت    جـزئـيـات     ذكـر   مسيح را بـا   
سـادگـي     بـه   كرده است، كه ميتوان   

ــروركــرد      ــكــه   از  پــس: آن را م آن
را صادر    پيالطس دستور قتل عيسي   

كرد، سربازان به گرد او حلقه زدند       
لـبـاس   .   و او را به باد كتك گرفتند      

بـر    او را در آوردند، شنلي ارغوانـي      
بـر    دوش او انداختند، تاجي از خـار  

او   تـمـسـخـر      بـه   و  گذاشـتـنـد     سرش
را در  بدنش با تازيانه تمام.  پرداختند
را   او  ســپــس  و  كــردنــد  غــرقــه  خــون

بـه    را  واداشتندكه صليبي سـنـگـيـن      
دوش بكشد و به باالي تپه جلـجـتـا          

 اعدام تبهكاران  جايگاه كندكه حمل

 مسيح  سيماي از اي افتتاح نمايشگاه تازه
   

سيماي مسيح در نقاشي مغرب زمين از دوران كهن تا عصر كنوني عنوان 
 ).غرب آلمان(نمايشگاه تازه ايست در موزه والراف ريشارتس شهر كلن 

  تابلوي گرانبها از مجموعه90اي اين نمايشگاه بيش از بر 

 گـونـاگـون     هاي خصوصي، كليساها و مـوزه هـاي          

 بـه   اي كه رسانه هاي همگاني      در زمانه .  شده است   گردآوري

امروزي وجود نداشت و بيشتر مردم بيـسـواد بـودنـد،               معناي
كـاتـولـيـك       كليساي

براي بشـارت آيـيـن       
خود از هنـر بصـري       
نقاشي تا حد ممـكـن      

حتي اولـيـن   .  بهره برد 
در   رهروان مسيحيـت  

هاي عـبـادي و        آيين
هنـر  .  كردند  مراسم دعا و نيايش، از شمايل مسيح استفاده مي        

طـور    بـه   كرد،  و گسترش مسيحيت كمك     تبشير  نقاشي كه به  
و  متقابل تكامل خود را تا حد زيادي مديون حمايت كليساها 

 تنها  دركُلن“ سيماي مسيح”نمايشگاه .  اشراف مسيحي بود
مسيحي   براي مؤمنان

جالب نيست،   بلكه 
 فرصت مناسبي است

سير        ارزيابي   براي 
تكامل سيماي مسيح 
. در هنر نقاشي غرب

 و   ها در اولين  باسمه
شمايلهاي مقدس آيين عيسي، مسيح تنها به گونه اي انتزاعي          

با خطوطي  “فرزندخدا”سيماي.  آمد  و نمادين به نمايش درمي    
 . مختصر و نقش هاي ساده طرح گونه بازنمايي ميشد

 
از اوايل قرن چهاردهم 
ميالدي هنرمندان بزرگي  

  ماساچو و جوتومانند 
براي نخستين بار سيماي 
مسيح را بطورطبيعي و 
 با ويژگي هاي انساني

 .   كردند ترسيم 
نيز       مدرن هنرمندان  

سالوادور  و پيكاسواز
اندي گرفته  تا   دالي 

بويز  يوزفووارهول 
 . اند نبوده مسيح غافل ازترسيم سيماي

گفته ميشود كه به خاطر حضور گسترده جوانان در اين مراسم، 
اين نمايشگاه تا دوم . استقبال از نمايشگاه  بسيار باال بوده است

 . اكتبر امسال ادامه دارد

ب در دنيا
مرگهاي عجي
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را به   او  پاي  بر فراز تپه، دست و  .   بود
كردند و چوبه     تير صليب ميخكوب  

دو   در  درحـالـيـكـه      را برپا داشتـنـد،    
صـلـيـب      بـر   سوي او دو راهزن نيـز     

بسياري از لشكريان، كاهنان    .   بودند
از   و سران قوم يهود تمسخـركـنـان       

برابر صليب گذشتند و به او دشنـام        
. دادند و بر او آب دهان افشانـدنـد         

 هاي جانگداز ناله نگهبانان نه تنها به
                    او  وقعي  نگذاشتند،

 سرنيزه  پهلوي                   بلكه  با 
                 او را دريدند و به جاي
                 آب  گوارا،  سركه  و

 خشك دهان به                  جوشاب
 در  آن.                  او  فرو  بردند

                   نيمروز كه جمعه بود،
 ساعت بعداز ظهر                  تا سه

                 دنيا تاريك  و  ظلمات
فـرو    تمام كائنات در خاموشي   .   شد

رفت، تا سرانجام پسر خدا از جگر       
الهي، الهـي، چـرا      ” :   فرياد برداشت 

كشيد و  آهي پس“مرا تنهاگذاشتي؟ 
و آسمان    همان دم زمين  .   جان سپرد 
 ناگهان در معبد بزرگ . به هم آمد

 
 
 
 
 
 

دريـده    اي بلند از باال تا پايـيـن       پرده
فـرو    شـهـر    زمين لرزيد، ديوار  .   شد

. ها پاييـن افـتـادنـد         ريخت، صخره 
و   شـدنـد    بسياري ازگورها شكافـتـه   

 و مسيـح    . دادند  راپس  خود  هاي  مرده
 .جان بداد

 !!!اي از آخرت نامه
ورود به   محض  سفرميرود وبه به مردي  وزي ر 

كامپيوتـر    به  هتل  ميشودكه  متوجه  اتاق هتل، 
تصميم ميگيرد به همسر خود ايميل      .مجهز است 

نامه را مينويسد اما درتايپ آدرس دچار . بفرستد
را   نـامـه    شـود   مـتـوجـه     بدون اينكه   و  ميشود  اشتباه

در اين ضمن درگوشه اي ديگر از اين . ميفرستد
كه تازه از مراسم خاك سپاري  كره خاكي، زني

فـكـركـه      ايـن   بـا .  گشته بود   همسرش به خانه باز   
بـه    شايدتسليتي از دوستان يا آشنايان داشته باشـه       

هاي خود را چك     سراغ كامپيوتر ميرود تا ايميل    
امـا پـس از       .  كنـد 

خواندن اولين نـامـه     
غَش ميكنـد و بـر        

 .افتد زمين مي
پسر او بـا هـول و          
هراس به سمت اتاق 
مادرش مـيـرود و       

حـال    مادرش را نقش بر زمين ميبيند و در همـان       
 ! افتد مي چشمش به صفحة مانيتور

  !همسرعزيزم: گيرنده

 ...رسيدم من :موضوع
ميدونم كه از گرفتن اين نامه حسابي غافلـگـيـر           

هـر    و    دارنـد   كامپيوتر اينجا راستش آنها!  شدي
نـامـه     عـزيـزانـش     كس به اينجا مياد ميتونه براي     

را   چـيـز    هـمـه    من همين االن رسيـدم و      .  بفرسته
! همه چيز براي ورود تو رو به راهه       .  چك كردم 

اميدوارم سفر تو هم مثل سفر من . بينمت فردا مي
  !!!واي چقدر اينجا گرمه. بي خطر باشه

 فخر نادرست به فردا
 

امروز يا فردا به اين    : گوييد شماكه مي...
شهر يا آن شهر خواهيم رفت و سالي را در 

سر خواهيم برد و به تجارت خواهيم  آنجا به
پرداخت و سود فراوان خواهيم كرد، خوب 

دانيد فردا چه  شما حتي نمي: گوش فرادهيد
زندگي شما چيست؟ همچون . خواهد شد

شود و  زماني ظاهر مي بخاري هستيدكه كوتاه
: پس بايد چنين بگوييد. گردد بعد ناپديد مي

مانيم و چنين و  اگر خداوند بخواهد، زنده مي
حال آنكه شما با تكبر فخر .كنيم چنان مي

 !هر فخري از اينگونه، بد است. كنيد مي
 16الي 13: 4كتاب يعقوب 

  6000آيا ميدانستيد درجهان به
.زبان مختلف تكلم ميشود  

نگاهي به صليب : مسيح از مرگ تا رستاخيز  
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ناصري با تمام وزن بدنش از دو ميخ،  .زمين فرو كردند
خون از دستها و پاهايش . ميان آسمان و زمين، آويزان شد

ناصري  از اما  .ميشد سرازير بدنش روي بر و جهيد مي بيرون
اي شنيده شد و نه فريادي؛ نه چيزي براي خندة  نه ناله

دستها به دو طرف ! دشمن، و نه چيزي براي تأسف دوست
در . كشيده، وزن بدن سوي پايين افتاده، مجال تنفس نبود

كلمات از دهان ناصري شنيده  ميان نفسهاي سنگين، اين 
!“ ميكنند اي پدر، اينها را بيامرز زيرا نميدانند چه : ”شد

مجرم ديگر  ناصري درميان دو .آسمان رسيد آفتاب به ميان 
مردم،  تماشاي  درمعرض او برهنگي ننگ .بود صليب برروي

انگار اشاره ميكرد به رسوايي برهنگي انسان در مقابل 
. آسمان هم شرم داشت به اين صحنه بنگرد گويي اما! خالق
خورشيد  نيمروز، اوج در .كشيد  نقاب در روي آفتاب

 تاريكي. اي در ميان مردم برخاست همهمه. تاريك گشت

اي كه  كاهنان با تجربه. مثل شب، همه جا را فرا گرفت
 داشتند، خوب ميدانستند كه اين تاريكي در اثر آفتاب

همه احساس ميكردند كه چيزي فوق . گرفتگي نيست
تر  كه وجداني حساس بعضي . در حال وقوع است طبيعي 

. ميكردند وجود خود احساس  داشتند، ندامت را در عمق 
 از تخت بزير آمده، و چون زمان بالتازارديد كه هور  بن

ناصري  عبادت، به زانو درآمده بود؛ گويي آغاز پادشاهي
 درحالت بهت بود؛ او هنوز ناصري سيمونيدس. را ميديد

. ميلرزيد  از ترس استر. را به چشم رهبر سياسي مينگريست
در آن ميان، چند انسان جسور به مقابل صليب آمده، با 

اگر واقعاً ! هه هه! درود بر پادشاه يهود: ”تمسخرگفتند
!“ و مسيح موعود هستي، خودت را نجات بده پادشاه 

 از آن دو مجرم هم  يكي . اي برخاست صداي خندة عده

: طرف ناصري مصلوب شده بودند، فرياد زد كه در دو 
راست ميگويد، اگرواقعاً فرزندخدايي، خودت و ما را ”

تو ” :گفت  آن يكي به  اما مجرم ديگر، با ناله !“ نجات بده
ايم، اما  سزاي اعمالمان رسيده و تو به  از خدا نميترسي؟ من 

مردم با شنيدن اين حرف، !“ كار بدي نكرده اين مرد هيچ
 آن مجرم ناصري را خطاب سپس ديدندكه! ساكت شدند

سلطنت خود رسيدي،  اي موال، هرگاه به : ”كرد و گفت
كه با تمام توجهش گوش  سيمونيدس!“ مرا هم به يادآور

هرگاه به سلطنت خود : ” ميداد، بي اختيار تكرار ميكرد
بسوي او آمد تا چيزي بگويد، اما هور  بن...“ رسيدي

او را به سكوت دعوت كرد تا پاسخ ناصري را   سيمونيدس
: زنان به آن مجرم گفت نفس  ناصري با رنج نفس. بشنود

براستي به تو ميگويم كه همين امروز همراه من در ”
گشوده و   با چشماني سيمونيدس!“ فردوس خواهي بود

خيره، نگاه ميكرد، انگار ميكوشيد هر كلمة ناصري را در 
: شنيد كه پدرش ميگويداستر . وجود خود جذب كند

                           !حاال ديگر بروشني ميبينم! ديگر بس است”
...          ادامه دارد  
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  هورهور  بِنبِن

 دهم قسمت چهار      نوشته ژنرال لوواالس    ترجمه آرمان رشدي
 شفاي الهي    

و   ميدادند دشنام را او كاهنان، رؤساي تحريك به جماعت
جوان  مرد ويك زن استرچند دورتر، كمي .ميكردند مسخره

. شناخت را جوان هور بن .ميكردند گريه و ايستاده كه ديد را
او يوحنا، شاگرد محبوب ناصري بود،يكي ازآن زنان نيز 

 ناگهان به چند تنهور  بندر آن ميان، نگاه . مادرش بود

فوراً  .ميكردند حركت جماعت ميان در كه افتاد يارانش از
. كشيديد شمشير من كنار در شما” :گفت و صدازد را آنها

 ايد؟ برويد بقيه را جمع كه حاال مرا ترك كرده چه شده

 يكي.“ بايد اورا نجات دهيم ! لحظة عمل فرا رسيده. كنيد

او نميتواند ! نه، اوآن پادشاه نيست:”از مردان جواب داد
كه از دستش  تنها كاري! قيافة او را نگاه كن! پادشاه باشد

از  مهربانتر خيلي او .است خشونت و انسان كشتن آيد، برنمي
اگر تو حاضري ! آنست كه بتواند رهبر سياسي ما بشود

ما به تپه . رهبر ما بشوي، ما براي تو شمشير خواهيم زد
مردد هور  بن.“ در آنجا تورا خواهيم ديد. جلجتا ميرويم

آيا ميبايست اين پيشنهاد را بپذيرد؟ در درون او . بود
: آورد خود به را او  سيمونيدس صداي .بود برپا كشمكشي

تپة جلجتا، خارج از اورشليم، محل !“ برويم. همه رفتند”
روميها مجرمين سياسي و شورشيان را درآنجا . اعدام بود

روش اعدام هم صليب بود، روشي . اعدام ميكردند
رؤساي كاهنان نميخواستند . دردناك با مرگي تدريجي

خودشان ناصري را اعدام كنند، آنها ترجيح ميدادند جرم 
اورا سياسي جلوه دهند و به دست روميها او را از بين 

  .گناه ندانند ببرند تا مردم ايشان را مسبب قتل اين مرد بي
سربازان . جماعت دورآن تپة كوچك حلقه زده بودند

هور  بن. داده بودند تا كسي نزديك نيايد حصاري تشكيل
همة چشمها به ناصري . و يارانش هم به تماشا ايستادند

حس  در عمق وجودش تحولي هور  بن. دوخته شده بود
يافت؛  ميكرد؛ داشت به چيزي بهتر از زندگي دست مي

چيزي فراسوي آنچه كه با حواس خود ميشناخت؛ داشت 
 را درك ميكرد؛ ناصري واقعاً بالتازارهاي  گفته  كم كم

پادشاه بود، اما پادشاهي از نوعي ديگر، پادشاهي از 
ناصري در مقابل مرگ قرار داشت، اما ! قلمرويي ديگر

اي از  ناگهان گفته! گويي مرگ براي او نقطة پايان نبود
كه در آن لحظاتي بزبان  اي آمد، جمله ناصري به يادش 

را زنده  اش، ايلعازر  آورده بود كه ميرفت تا دوست مرده
صداي !“ زندگي منم! قيامت منم: ”او گفته بود. كند

... منم زندگي” :انداخت مي طنين هور بن درگوش ناصري
قيامتي   و زندگي اگر كه ميكرد درك داشت هور بن ...!“من

را  صداي ضربات چكش بن هور ! هست، همه در اوست
ناصري، برهنه، برروي صليب، روي زمين، . به خود آورد
اي ديگر و ضرباتي پي  ضربه... يك ضربه. قرارگرفته بود

كه جز براي شفا ونيكي به انسان بكار  دستهايي... در پي
كه جز براي رهايي رنجديدگان  نرفته بود، و پايهايي

با فرياد خشن فرمانده، . نشتافته بود، با ميخها شكافته ميشد
 صليب را برپا داشتند وآن را در سوراخ  مخصوصش در 
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زنان    :اشتباه پذيرش  
بعضي اوقات قبول ميكنند 

آخرين . كه اشتباه كردند
مردي  كه   اشتباهش   را 

.                       قرن پيش از دنيا رفته است25پذيرفته   
 

ميداند؛  فرزندش مورد در را چيز همه زن يك :فرزند 
قرارهاي  دكتر،  مسابقات فوتبال،  دوستان  نزديك و 

. موردعالقه، اسرار،آرزوها و روياها صميمي، غذاهاي
طور سربسته و مبهم فقط مي داند برخي ه يك مرد ب

.        افراد كم سن و سال هم در خانه زندگي ميكنند

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

خود  طريق آنكه به براي
ايمان داشته باشيم، الزم 

كه  كنيم ثابت نيست
طريق ديگران نادرست 

كسي كه چنين . است
پندارد، به گامهاي  مي

 .               خود نيز ايمان ندارد
 پائولو كوئليو                    

21: 12انجيل متي. به نام عيسي، امتها اميد خواهند داشت  
 
 
 

.  اگر نياز داريدكسي براي شما دعا كند  
 اگر مايل هستيد در جلسات خانگي در شهر

خواهشمنديم براي. شركت نمائيدوودلندهيلز   
)818 (201 – 8602: تلفناطالعات بيشتر با   

. با آقاي رسول حيدري تماس خاص نمائيد    
www.VangaurdPeaceMakers.org 

 پيام پاپ به مناسبت عيد پاك
پاپ بنديكت شانزدهم، رهبر    

كاتوليكهاي جهان درپيام خود به 
 مناسبت عيد پاك خواستار پايان

و خشونت در  تنفر و عدالتي بي
  .سراسر جهان شده است 

 

كه به    مراسمي  جريان  در
 كشور  57طور زنده در  

خواستار  جهان از تلويزيون پخش ميشد، پاپ به خصوص
پايان رنج وعذاب مردم در دارفور، عراق، سومالي، لبنـان       

توريست و زائر براي شركت در مراسم  هزاران. وتبت شد
رم سن پيتر عشاي رباني عيد پاك، در زير باران در ميدان 

مـعـاون     ،مجدي عالم گذشته    پاپ، شب .  بودند  جمع شده 
ايتاليايي راكه از    روزنامه ، يككوريره دالسرامديرمسئول  

منتقدان   از  يكي  عالم.  گرويده،تعميدداد  مسيحيت  اسالم به 
اوميگويـد  .  اللهجه جنبشهاي مسلح اسالمگرا است      صريح
بيافتد  خطر به او جان كه شده سبب نقطه نظراتي چنين داشتن

او محـافـظـت       از  پليس  مأمور  يك  جهت اكنون   و به همين  
از   قـبـل    تـا   واتيـكـان     را مقامات  عالم  مجديتعميد  .  ميكند

 . نگاه داشته بودند رباني، مخفي برگزاري عشاي
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 ميس  ديويد: نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

ششمبخش                    
 

   ازدواج  قدم  بسيار 
 مهم است كه ما را به 

مرحلة كامالً جديدي از زندگي وارد 
ميسازد ولي متأسفانه عدة زيادي بدون 

انجام  اي مطالعه موردكمترين اين در اينكه
در  كتابهائي آنها .ميكنند ازدواج دهند

مورد آشپزي يا طرزنگهداري اتومبيل يا 
باغباني و نظاير آن ميخوانند ولي هرگز  
توجه نميكنندكه مطالعه در مورد ازدواج 

خواندن اين كتاب . امري بسيارمهم است
موضوع  اين اهميت به شما كه ميدهد نشان

سعي كنيد كتابهاي ديگري . توجه داريد
راهم كه در اين مورد وجود دارند پيدا 

يكديگر   بايد دو هر .نمائيد مطالعه و كنيد
درفصل مربوط  .را خيلي خوب بشناسند

يكديگر  شناختن اهميت درمورد انتخاب به
ميخواهم  اكنون .آوردم عمل به تأكيد
بيشتري  يكديگرتوضيح شناختن راه دربارة
زن و شوهري براي من شرح دادند . بدهم
روشي   موردچه اين در نامزدي درموقع كه

در طي ماههاي تابستان . در پيش گرفتند
كه  اي تپه باالي به بعدازظهررا يك اي هفته
درآنجا   و ميرفتند بود   زيبا اي منظره داراي

گذشته خود را به تفصيل براي يكديگر 
خودداري   ذكرجزئيات از و ميدادند شرح

كار را به قدري ادامه دادند  اين. نميكردند
كه هردو جزئيات زندگي طرف را كامالً 

عاقالنه  بسيار روش اين نظرمن به .ميدانستند
البته بعضي چيزها را نميتوان به  . است

بهتر است در مواقعي . آساني تعريف كرد
كه درموردگفتن موضوعي ترديد داريد 

مشورت  طرفي بي و فهميده شخص با قبالً
كه  ندانند صالح اي عده است ممكن .كنيد
ممكن  كه جائي تا ولي بگويند را چيز همه
محبت  و عشق .بگوئيم را بايدحقايق است

واقعي براساس آگاهي كامل و درك  
.كامل و پذيرش كامل يكديگر قرار دارد  
... ادامه در شمارة بعد  

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
  

  با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود، 
 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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زناشويي زندگي در موفقيت                فائق آمدن       
  بر عصبانيت و
  پرخاشگري

 
 

   ما در جهاني زندگي    
مي كنيم كـه تـوسـط        

كـنـتـرل      قوانين طبيعي 
مـا    كـه   قوانيني. شود  مي
قوانين طبيـعـي   .   كنيم »عدول«توانيم ازآنها   نمي
 وكيفركارهايـي   سنجندـ پاداش  مي  را  طبيعي  نتايج

جامعه ميتواند قوانينـي      همچنين. كه انجام ميدهيم  
 العاده داشته   فوق  ايجادكندكه پاداشها وكيفرهاي  

گـنـاهـكـار       نظرميرسدكـه   به  چنين  غالباً  ولي  . باشد
با چنين   كه  هنگامي  توانيم  مي چگونه .نميشود  تنبيه
هايي روبرو ميشويم عصبانيت خود را        عدالتي  بي

 كنترل كنيم؟ 
يا قوانين روانشناختي به  »   عدالت روانشناختي «  

. ها وكيفرهـاي طبيعـي مؤثـر هـستند           اندازه تنبيه 
كننـد،    اسـتفاده مـي      سـوء   كه  از ديگـران      افرادي

توسط واكنشهاي طبيعي مانند فقـدان صـميميت     
. شوند  واقعي وعشق در زندگيشان كيفر داده مي      

يـا    » كارشـيطاني «   كـه   خودبرترشـان   توسـط   آنها
بينـد واز     آسيبي را كه آنهابه مردم ميرسانند، مي      

طريق همدردي طبيعي با ديگران باعث احساس       
آنها توسط  . شوند شود تنبيه مي گناه در افراد مي 

عصبانيت واعتقادات منفـي خودشـان كـه آنهـا           
آنهـا آنقـدر    .   شـوند   دهد تنبيه مي    مي   عذاب   را

شـوند كـه      درگير احساس عـصبانيت خـود مـي       
 . بينند روي خوشحالي را نمي

 مرداني بودند كه بيش     هيتلر و   استالينبراي مثال   
از ديگــر افــراد در تــاريخ بــشريت بــه ديگــران          

انـد ايـن مـردان،        برخي گفته .   اند  آسيب رسانده 
گويي آنها مي .   نمونه يك نيروي شيطاني هستند    

هرچند .  خواهند ثابت كنند عدالتي وجود ندارد     
 هردوي اين افراد ثروت و قدرت زيـادي داشـته      

. اند ولي زندگي توأم بـا عـذابي دردنـاك بـود            
درك اين موضوع كه چقدر براي افـراد شـرور        
 دشوار است كه افراد خوشـحالي باشـند بـه مـن         

 عدالتـي   كند هنگام روبرو شدن با بي       كمك مي 

 .كمتر دچار عصبانيت شوم
 ...                                                                                    ادامه در شمارة بعد                                            

ايمان دارم كه . خداوندا، من اعتراف ميكنم گناهكار هستم
مسيح  بخاطر گناهان من بر روي صليب، جان خود     عيسي

را فدا نمود و  بوسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه بر مرگ، 
من اكنون  او  را بعنوان      . مرا در حضور تو عادل ساخت

 آمين.   نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

2008 آوريل    30   شمارة    سال سوم  

 براي لعن كنندگان خود بركت بطلبيد           

جسد اسقف اعظم كلداني 
 در شمال عراق پيدا شد

  

  يك  مقام  نظامي مسئول  در  سردخانه 
عراق  تأييد كرده  است كه جسد اسقف 

وي  كه و محلي  موصل در نزديكي  رحو   
تأسف عميق كرده  پاپ از اين حادثه اظهار. ربوده شده بود، پيدا شده است

، نخست وزير عراق، گفته است كه اين جنايتي است با نوري المالكي. است
كاخ سفيد نيز اين حادثه . هدف ايجاد ستيزه بين اقوام مختلف مذهبي درعراق

در اواخر ماه فوريه مردان مسلح اسقف . را عملي تروريستي خوانده است
سه تن از دستياران او نيز در اين . اعظم كليساي كلداني شهر موصل را ربودند

فرج رحو ، اسقف اعظم موصلبه گفتة كليساي كلداني . حادثه كشته شدند
بر .  در شرق اين شهرگروگان گرفته شدالنورمحله  هنگام ترك كليسايي در

اساس گزارش آژانس خبري كاتوليك، پيشتر ربايندگان به مقامات كليسايي 
چهارشنبه    ديگردرروز درتماسي .نيست خوب رحو اسقف حال گفتندكه عراق

كه آيا اوكشته شده  مشخص نيست. ، مرده استرحوگفتندكه اسقف )مارس12(
تا كنون هيچ شخص يا گروهي مسئوليت . است و يا بداليل طبيعي مرده است
كه تخمين  بيشتر از هفتصد هزار مسيحي. مردن اسقف را برعهده نگرفته است

آنها كاتوليكهايي هستند كه . اند زده ميشود ساكن عراق باشند، كلداني
طي .كليسايي مستقل از واتيكان دارند اما اقتدار پاپ را به رسميت ميشناسند

. اند كشته شده كشيش مسيحي نيز گروگان گرفته يا پنج سال گذشته چندين
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 :كتاب اشتباهات وتناقضات در اين
 

حجي و هوشع دو نبي متمايزند كه              
طور مجزا در دو          هاي ايشان به     وحي

اما در  .  كتاب عهدعتيق ثبت شده است     
اين انجيل آمده كه ماجراي آنان در            

برنابا، فصل  (كتاب دانيال ثبت شده است        
اشتباهات او در خصوص مراجع        ).  185

 نيز  169 و 165هاي  مقدس در فصل    كتاب
ها را    شود كه در آنها نقل قول       آشكار مي 

 .گيرد با يكديگر اشتباه مي
نويسنده ادعا ميكند كه عيسي آن مسيح        
موعود نيست؛ با اينحال، عنوان مسيحايي      

برنابا، (كار ميبرد     را براي او به   “  پسرداود”
، 19در فصل .  ) و غيره   21،  19،  11هاي    فصل

برتري عيسي تعليم داده شده، اما بعد در        
 اين امر رد شده و          55 و 54هاي  فصل

گفته شده كه در روز قيامت، محمد            
 .برتري خواهد داشت

 تناقض انجيل برنابا با اسالم
كتابهايي   ازمسلمانان ميخواهدكه به    قرآن

كه خدا به موسي و داود و عيسي و ساير          
طبق تعاليم  .  انبيا داده ايمان داشته باشند     

اسالمي، اين كتابها به هيچ طريقي نبايد         
مسلمانان .  با يكديگر تناقض داشته باشند    

كتاب   تفاوت  علت  اند كه  عقيده  بر اين 
مقدس با قرآن اين است كه كتابمقدس        

بسياري از مسلمانان   .  تحريف شده  است   
معتقدند كه انجيل برنابا در تعليمي كه          

شدن عيسي و ساير موارد       مصلوب  دربارة
بنابراين، .  دهد، با قرآن همخوان است    مي

كنند كه اين انجيل بايد يگانه          ادعا مي 
 .انجيل معتبر باشد، يعني انجيل اصلي

 
 ....         دامه دارد ا                                                      
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كـه     را دارد، يعني اسـمـي     » عجيب« مسيح شايستگي اسم        عيسي
همه چيز او عجيب بود، ليكن شايد آنچه از         .   وسيله پيامبر خدا به او داده شد        قرنها پيش به  
شود، زيرا  ساكن دلهاي گناهكار ما كه مسيح حاضر است در تر باشد اين است همه عجيب

را  باز كند      در  و  من پشت در ايستاده در را ميكوبم، اگركسي صداي مرا بشنود          :   فرمايد  مي
دوست عزيز، . )20 آيه3مكاشفه يوحنا فصل(. شوم و با او شام خواهم خورد و او با من وارد مي 

داد   را  او جان خود  .   خواهد  اين منجي عجيب امروز به در قلب تو آمده و اجازه ورود مي            
اوتمام . جديدبخشد زندگي تو تواند به گناه نجات دهد و اكنون زنده است و مي تا تو را از

 .داند و مايل است تو را بركت دهد و شاد سازد غمها و زحمات و احتياجات تو را مي

 يك چيز عجيب

 تاريخچة شيطان پرستي
 

عده اي شيطان پرستي را ديني مدرن و نهايتاً 
 . ميالدي ميدانند15-16مربوط به قرن

شايد بتوان تاريخچه شيطان پرستي را بـه        
البته .   داد  نسبت  آدمي پيدايش قرون اوليه  

را تصديق   حرف  اين  آمده  دست  به  شواهد
در نـواحـي         پـرسـتـي     شيطان      ميكند كه   

امريكاي  التين؛  امريكاي  جـنـوبـي و             
ها قبل از مـيـالد      آفريقاي مركزي به قرن   

آثاري ازآنها    كه  برميگردد و قبايلي    مسيح

مانده است  اين  احاديث را تصديق          باقي
در اكتشافات به دست آمده در      .   ميكنند  

امريكاي جنوبي يكي از قبايل اين قـاره         
كه اعتقاد بسياري به خوب و بد داشتنـد          

ميكردنـد و حـتـي                       پرستش را      شيطان  
ي را از انسان به شيـطـان هـديـه            قربانيهاي

ميكردند كه هنوز مكانهاي انجام مراسم      
قرباني هنوز وجوددارد و اجساد موميايي     

كشته شدنها نشانگـر       نوع  و  به دست آمده  
كه درآنها بيـشـتـر      ( قرباني شدن اين انسانها   

 در آفريقـاي .   است)   زنان به چشم ميخورند   

مركزي و در دشتها و كويرهاي سـوزان          
اين   قاره   نيز  در  قبايلي كه معروفترين         

 )بـاشـم    اگر درست گـفـتـه     (   اوكاچاآن  قبيله      
 و  زمـيـن    شيطان به عنوان قدرت مـطـلـق       

خداي   و             آن     آسمان   و  پديد  آورنده 
خشم  و  نفرت  پرستش  ميشد  و حـتـي    
قربانيهايي نيز در مواقع خاص به آن اهدا       

ذكر اين نكته ضروري است كـه        .   ميشد
زمان قرباني كردن انسانها دربرابر شيطان      

هاي خاصي بوده است كه اكـنـون     لحظه
چند زمان آن به صورت علمي توجـيـح         

كه در عنوانهـاي    .   علمي پيدا كرده است   
ادامـه  .   شـد   بعدي توضيح داده خـواهـد      

ميالدي شيطان   15-  14داشت تا درقرون  
 . پرستي نوين به وجود آمد

 
 ...ادامه دارد

2008 آوريل    30   شمارة    سال سوم  

                              

                              

  

هاي مناسب براي همة اعضاي خانواده                 شبكة محبت، تلويزيوني با برنامه               
بخش او براي تمامي مردم شبكة محبت، اعالمگر انجيل عيساي مسيح و محبت نجات  

 

كه در آن قادر خواهيد بود،  اي است ساعتة محبت، شبكه24تلويزيون
.كنيد را مشاهده كليساهاي مسيحي هاي متنوع سازمانها و برنامه  

 
كه از طريق اين شبكه ارائه ميشوند عبارتند از؛                                            هايي برنامه 

هاي آموزشي و بشارتي كودكان، برنامه فيلم، موزيك ويدئو، برنامة  
 

خواهشمنديم براي مشاهدة اين برنامه ها از طريق اينترنت به اين وب سايت                           
 http://www.Mohabat.tv . مراجعه فرمائيد   

Email: info@Mohabat.tv 
 

.همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران و اروپا ميتوانند اين برنامه ها را از طريق ماهواره مشاهده فرمايند  
:مشخصات ماهواره شبكة محبت   

5/6: سي .  اي .        اف  27500:   عمودي     سيمبل رِيت        11470     فركانس     14ك   :     كانال  8هات بِرد      
Hotbird 8     Channel: k14     Frequency: 11470   Vertical    Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

 

محبت، ساعتة24تلويزيون  
زبان فارسي  جامعة خدمت در   

 

تواني  مي: شخصي پرسيد
بگويي زندگي آدميان 
: مانندچيست؟ پاسخ شنيد

زندگي مردم مانند نردبان 
دو طرفه است كه از يك 
رود و از طرف  طرفش سن آنها باال مي

 . آيد ديگر زندگي آنها پائين مي

روزي 
قاضي 
شهر به 
 جاهل

 

الاقل  به  ديوانگي  خود :   گفت
اعتراف  كن  تا  ديگران  تكليف 

جاهل  در .  خود  را  با  تو  بدانند
اين  كار  صرف  :  جواب  گفت

براي چه؟ : قاضي پرسيد. كند نمي
هر كس  به :  جاهل  جواب  داد

ديوانگي خود اعتراف كند واقعاً 
  .                             ديوانه است
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و خداوند ميگويد كه بر ايشان بال يعني حدت خشم خويش را وارد خواهم آورد 
لطفاً به . مو شمشير را در عقب ايشان خواهم فرستاد تا ايشان را بالكل هالك ساز

، “خواهم آورد.“فعل از زمان آينده خبر ميدهد . اين جمله دقت كنيد   فعل
اما ميدانيم كه   . دقيقاً تاريخ اين واقعه كي هست؟ نميدانيم  “ خواهم فرستاد“

صداي مظلومان و ستم ديده گان ايراني و فريادگريه ها   . اين واقعه و اين آيه از آينده اي تلخ و درد بار براي ملت ايران سخن ميگويد
و او اين را با تمام حدت خشم خود انجام   .  و دعاهاي آنان به گوش خدا رسيده است و خداي عادل قصد اجراي عدالت خود را دارد     

و خدا به نوح گفت انتهاي تمامي بشر به حضورم رسيده است زيرا “:همانطوركه به نوح فرمود. خود آفريده و خود از بين مي برد. خواهد داد
و خداوند ميگويد من كرسي خود را ) 13 :6پيدايش.“(كه زمين بسبب ايشان پر از ظلم شده است و اينك من ايشان را با زمين هالك خواهم ساخت          

 “.خواهد نمود”كالم ميگويدكه خداوند كرسي خود را در ايران برپا . مجدداً فعل از زمان آينده سخن ميگويد.  در ايالم برپا خواهم نمود   
 جاي چيست؟ تخت“است  پادشاهي  تخت  همان  كرسي.“روست درپيش  كه اي مادرآينده وفرزندان ملت براي وااليي نويدومژدة واقعاًچه

چه  را خدا!خداكيست؟ اما.ميكند حكومت برايران خدا كه روزي  .كيست؟خدا پادشاه   اما  .است پادشاه  جاي تخت  .رياست و فرماندهي
را  كه در ذات پدر و از همه به او نزديكتر است او كسي هرگز خدا را نديده اما آن فرزند يگانه اي:است؟كالم ميگويد ديده كسي

كه  است مسيحي عيساي همان اين .برتراست مخلوقات وازهمة است ناديده ومظهرخداي   صورت مسيح:ديگرميگويد درجايي .است شناسانيده
و ايران  جانش را براي گناهان دنيا داد تا هركه به او ايمان آورد هالك نگردد بلكه تا صاحب حيات جاودان گردد و اين شامل ايراني      

دقيقاً به همين دليل حاضر شدن عيساي مسيح براي مرگ برصليب و اطاعت ازطرح الهي خدا وتسليم شدن به ارادة او              . نيز ميگردد 
از اين جهت خدا او را بسيار سرافراز نمود و نامي راكه مافوق جميع نامها است به او عطا فرمود تا اينكه همة موجودات درآسمان و  :اوگذاشت دراختيار چيزرا خداوندهمه

.                                                                        روي زمين و زير زمين با شنيدن نام عيسي به زانو درآيند و همه براي جالل خداي پدر با زبان خود اعتراف كنند كه عيساي مسيح ،خداوند است     

 پيشگويي دربارة عيالم     
)ايران فعلي(  

 

 درو ميكنيد آنچه راكه ميكاريد،
  

 اگر با سخاوت بدهيد با 
درو خواهيد  فراواني  نيز 

بدهيد : فرمود عيسي. كرد
تا به شما داده  شود زيرا 
پيمانه  نيكوي  افشرده  و 

را    شده جنبانيده و لبريز
در  دامن   شما  خواهند 

زيرا كه به همان . گذارد
پيمانه كه ميپيماييد براي 
 . شما پيموده خواهد شد

را بازپرداخت نميكنيد    شما به خداوندچيزي) 38 :6لوقا ( 
و   بـايـد    اين بذر، حيات مي   .   بلكه بذر ايمان را ميكاريد    

بزرگتر از آن اندازه اي ميشود كه شما آن را كـاشـتـه              
بياد .   شما بذر را ميكاريد و خدا آنرا نمو ميدهد        .   بوديد

از     باشـيـد   كه  هستيد  و آنچه كه  دارا  مي آوريد آنچه 
صـرفـاً     دهيد   هنگامي كه  شما  ده يك مي.   خدا است 

آنچه را  كه  در  واقع  متعلق  به خداسـت بـه او بـاز               
 . ميگردانيد و او شما را بخاطر اين امر بركت ميدهد

: كنـد   مي معرفي او خود را درآغاز چنين 
ام بنويسم فـقـط    حاال كه تصميم گرفته” 

بـه    را  براي اين است كه ميخواهم خـود      
دراين رمان  نويسنده !”كنم ام معرفي سايه

هاي موهوم و سايه مانند خلق        شخصيت
را   عناصر  انساني       او  مجموعة      !     ميكند

بـردن    از  بين          قصد  بيند كه     مي  اشباحي  
تجربيات  لذت  بخش  او  را  دارند در                 

موضوع  دگرگوني ذرات     “   29صحفة“ 
: آدمي پس از مرگ بنمايش در ميĤينـد       

كه با    ها  و آباديهاي ويران      در آن خانه  ” 
مردمانـي    بود،  شده  ساخته  زرين  خشتهاي

زندگي ميكردندكه حاال استخوان آنهـا      
هـاي    پوسيده شده و شايد ذرات قسمت     

كـبـود     مختلف تن آنها در گُل نيـلـوفـر        
“ 68صحفـة “ و  در  “     . زندگي مي كردند  

ترساند كه    اين فكر  مرا  مي     “   : نويسد  مي
ذرات   در  تنم  ذرات  نيست و نابود شوم و    

سرنوشت  ناگزير يا “  ها  برود تن  رجاله 
بوف در   هدايت  كار  شالودة  محتوم  تقدير
وسلب ارادة    اختياري   است او به بي    كور

دستم  بدون  اراده ”  كند خود  اشاره  مي 
  عـبـارت    در         ” . كشيد  اين تصوير  را  مي   

بدون   او      رويائي    دختر” . ميگويد    ديگري
 ! ”12صفحة“ اراده تصوير او را ميكشيد

سپس داستانسراي قصه برداشت خود را   
گويا ”: از زندگي اين گونه شرح ميدهد

همة عمرم در يك تابوت سياه خوابيده       
 صورتش كه قوزي نفرپيرمرد بودم ويك

و   مه  ديدم مرا ميان    كه صورتش را نمي   
. ) 29صفحـة ( گرداند  مي  گذرنده  هاي  سايه

در مقدمه و معرفي داستان، شـراب و          
و تسلي      اندوه  افيون براي تسكين و رفع  

 زخمهائي درزندگي”:ميشوند واردصحنه
است كه مثل خوره روح را آهسته در        

تراشد، تنها داروي   خورد ومي  انزوا مي 
خـواب    و  شـراب   توسـط   به  فراموشي  آن

مـوادمـخـدر      و  مصنوعي بوسيلة افيـون   
سليمان برگرديـم     و اما به جامعة   !   است

در :   آمده   چنين 9 ـ   3و آيات     8در باب 
كـرده    زيـرآفـتـاب     كـه   اعـمـالـي     تمامي

كه يك   است اين ميشود از همه بدترين 
بـنـي     دل  واقعه بر همه ميشود، و اينكـه      

كـه    آدم از شرارت پر است و مـادامـي        
ايشان است  دل در زنده هستند،ديوانگي

زيرا .   بعد از آن به مردگان ميپيوندند       و
براي آنكه با تمامي زندگان ميپيوندنـد       

شـيـر     از  اميد هست چونكه سگ زنده    
زندگان ميدانند  زآنروكه بهتراست مرده

نميدانند   هيچ  بميرنداما مردگان   كه بايد 
نيست چناكه  و براي ايشان ديگراُجرت

هم محبت  .   ذكر ايشان فراموش ميشود   
و هم  نفرت و جسد ايشان حال نـابـود    
شده است  و ديگرتا به ابد براي ايشان         
از هر آنچه زير آفتاب كرده مـيـشـود،     

پس رفته نان خود    .   نصيبي نخواهد بود  
را بشادي بخور و شراب خـود را بـه            
خوشدلي بنوش چونكه خدا اعمال تو      

لبـاس  !   است  را قبل از اين قبول فرموده 
تو هميشه سفيد باشد و بر سر تو روغن 

روزهاي عمرباطل خود   كم نشودجميع 
بـا    را  كه او تو را در زير آفتاب بدهـد         

 در جـمـيـع             ميداري      دوست          كه  زني  

بـگـذران     روزهاي بطالت خود خـوش    
زيرا كه  از حيات  خود  و  از  زحمتي 

تو   كه  در  زير آفتاب ميكشي، نصيبت       
  ).9 ـ 3 :8جامعه (! همين است

 ...11ادامه درصفحة

نگاهي اجمالي به منش، انديشه و آثار   
“صادق هدايت“و  “ سليمان پادشاه“  

  تشابهات و تمايزات دركتاب جامعة

!هدايتكور  بوفسليمان و   
و   فـرزانـگـي        در بطالت      سپس    و     

كه جامـعـه      من:   گويد  حكمت مي 
هستم بر اسرائيل در اورشليـم پـادشـاه          
بودم و دل خود را بر آن نهادم كـه در            

شود، با   هر چيز كه در آسمان كرده مي      
اين .   حكمت  تفحص  و تجسس نمايم      

مشقت سخت است كه خدا به بني آدم        
و !   داده است كه به آن زحمت بكشنـد       

كه درزيرآسمان كـرده        كارهائي  تمامي
ميشود ديدم كه اينهمة آنها بطالت و در 

كـج را    .   پي باد زحمت كشيدن اسـت      
راست نتوان كرد و ناقـص را بشـمـار            

در دل خود تفـكـرنـمـوده        .   نتوان آورد 
اينك من حكمـت را بـغـايـت           :   گفتم

افزودم، بيشتر ازهمگاني كه قبل از مـن        
در اورشليم بودند؛ و دل من حكمت و        
معرفت را بسيار دريافت نمـود، و دل          

دانسـتـن     و  خود را بر دانستن حـكـمـت       
حماقت و جهالت مشغول ساختم  پـس       
فهميدم كه اين نيز در پي باد زحـمـت           

زيرا در كثرت حكمـت     .   كشيدن است 
را   عــلــم  هــركــدام  و  اســت  غــم  كــثــرت

. 18ـــ   12:   1جامعه! بيفزايد،حزن را ميافزايد  
اساس شيوة   او بر  و اما از هدايت بشنويم   

داسـتـان     كه برشمرديم به خلـق      تفكري
پردازد و برمبناي ايـن       معروف خود مي  

بـوف  ” طرز فكر است كه طرح ايـجـاد       
 او!  گيرد مي  جان در  انديشة  او “  كور

2008 آوريل    30   شمارة    سال سوم  

 صفت مرغ عقاب
 

   مردي تخم عقابي پيدا 
 كرد و  آن  را  در  النه 

 عقاب با . مرغي گذاشت
 بقيه  جوجه ها  از تخم 

 آنها          با     و    آمد   بيرون 
را   اش او همان كارهايـي      در تمام زندگي  .   بزرگ شد 

براي پيدا كـردن    .  دادند انجام داد كه مرغها انجام مي 
كرد و     كرمها و حشرات زمين را مي كند و قدقد مي         

كمي در هوا پـرواز       گاهي هم با دست و پا زدن بسيار       
روزي .   سالها گذشت و عـقـاب پـيـر شـد             .   كرد  مي

 .ديد با عظمتي را باالي سرش بر فراز آسمان پرندة 
طـاليـي     حركت ناچيز بـالـهـاي       و با   او با شكوه تمام   

عقـاب  .   كرد  اش، برخالف جريان شديد باد پرواز مي     
كـيـسـت؟      ايـن :   كرد و پرسيـد     اش  پير، بهت زده نگاه   

سـلـطـان      اسـت،   عـقـاب    ايـن :   داد  اش پـاسـخ      همسايه
. است و ما زميني هستيـم       او متعلق به آسمان   .   پرندگان

مثل مرغ زندگي كرد و مثل مرغ        عقاب پير داستان ما   
كـه    درست اسـت   .   كرد مرغ است    مرد، زيرا فكر مي   

تحمل  كردن و  اما تالش  است، اي مرغ بودن كار ساده 
و آسماني ما را زنده      ها است كه فطرت عقابي      سختي

 . نگاه ميدارد

 

  

 
 كتاب چكيده و عصارة انديشة مردي است                  اين

...  پا  زدن  به  ارزشهاي  روحاني          كه  با پشت      
... سرانجام به پوچي و از خود بيگانگي رسيد             
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Ingredients: (4 servings) 
•  Ground lamb or beef, 1/2 Pound 
•  Black-eye beans, 10 OZ 
•  Split peas, 5 OZ 
•  Lentils, 5 OZ 
•  Fresh spinach, 10 OZ  
•  Small onions, 2 
•  Mint, 5 OZ 
•  Kashk (thick or dried whey), 1-2 Cups     
               (purchase at an Iranian store) 
•  Cooking oil 
• Salt & Black pepper 
 

Directions: 
Wash black-eye beans, split -
peas, and lentils, and soak in 
warm water for about 2 hours. 
Add salt and cook over       
medium heat for15-20 minutes. 
About one cup of water should 
be left. Peel and grate onions. 
Add to ground meat with salt 
and black pepper, and mix 
well. Shape the mix into small 
balls. Fry balls in cooking oil 
over medium heat until  color 
changes. Wash spinach and 
chop finely. Add to black-eye 
beans, split-peas, lentils, and 
meat balls, and cook over low 
heat for about 15 minutes until 
there is no water left. Wash 
mint and chop finely. Fry in     
oil  for  a  few  minutes. Add 
kashk  and  mint  on  top  of  
Ghalieh-Esfanaaj. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. آحمت يلماز: فيلمنامه. كاميل آيدين: كارگردان
وارول : مدير فيلمبرداري.  ارجان ساعات چي: موسيقي
شافاك سزر: بازيگران. مورات بور: تدوين. شاهين

، ]جرن[، بشرا پكين]عاصيم[، ارسين كوركوت ]فيكرت[
، ستار تانري ]آيداگول[، بريوان كارامان]دنيز[ايشان ئوزهيم

صاحب مغازه شرط [، اردال توسون]شيخ دعانويس[ئوون
 ].كشيش آرتين[، يلديريم مميش اوغلو]بندي

 .  تركيه2007محصول  .  دقيقه105 
كه زندگي خود را با كار روي          فيكرت

 كشتيها وبا فلسفه درهربندريك معشوق    

تا   ميگيرد  تصميم  سرانجام  گذرانده،
زندگي ساكن و آرامي در استانبول           

او در روياي   .  براي خود دست و پا كند     
ها شرط    ثروتمند شدن مرتباً روي اسب     

بندي ميكند و يقين دارد روزي به              
اما .  ثروتي بزرگ دست خواهد يافت      

هنوز نتوانسته از عادات زندگي پيشين        
خود جدا شود و زندگي بي هدفي پيشه        

جا و مكان است، از   كه بيفيكرت. كند
سوء   واتيكان  به  آرتين  راهب  رفتن

استفاده كرده و در كليساي محل ساكن       
شود و بالفاصله شروع به استفاده از          مي

تنهادوست و مريد .كليسا ميكند  امكانات
او جواني ساده و بي غش به نام عاصيم          

كار   كليسا  نزديك  دركارواش  است،كه
ميافتدكه   روز اتفاقي   يك  تا اينكه .ميكند

زني .  زندگي هر دو را دگرگون ميسازد     
 كه جسم خواهرش     دنيزثروتمند بنام    

تسخير شده، بعد از       شيطان  توسط  سلن
رفتن به سراغ شيخها و دعانويسها قانع         

كشيشي متخصص  ميشودكه بايدبه سراغ 
دست تصادف آنها   .  گيري برود   در جن 

كه   كند  را به كليسايي راهنمايي مي        
 . كند  در آنجا زندگي ميفيكرت
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 براي نجات خواهرش حاضر به          دنيز
 فيكرتاست و     خويش  ثروت  تمام  دادن

كه موقعيت را براي به دست آوردن          
نعمت   و  ناز  در  روز  چند  گذراندن  و  پول

مناسب تشخيص داده بعد از پوشيدن         
كشيش به همراه عاصيم به منزل          لباس

 . آنها ميروند
كمدي و تركي فيلم  نسخه مقدس قرابه
كه فقط و فقط با هدف        است  گير  جن

 شركتي  در  رونق دادن به سينماي بومي     

راه   به  دوستانش  و  سزر  شافاك  كه
سرمايه .  اند، توليد شده است       انداخته

 است كه   شافاك سزر اصلي فيلم خود    
هاي محبوب و بسيار آشناي       از كمدين 
تعداد    .ميرود  شمار  به  تكيه  سينماي
كرده، زياد     كه وي بازي       فيلمهايي
 در تلويزيون   اماحضورمداومش.  نيست

 شركت  كميكهاي    آگهي  مخصوصاً  و
اي آشنا و مورد        از او چهره    آرچليك

اطمينان در نزد تماشاگر ترك ساخته        
 بسياري  مانند  قرابه مقدس البته  .  است

ازمحصوالت اخير سينماي تركيه      ديگر
هاي ويژه كامپيوتري به حد         از جلوه 

وفور استفاده كرده و كوشش شده تا         
روايتي سر راست و جذاب تحويل           

يعني سرگرم سازي   .  داده شود   تماشاگر
صرف و كسب پول و رونق صنعت           

 كاميلاز كارگردان فيلم    !  سينماي ملي 

 مقدس  قرابه  چون  .نميدانيم  هيچ  آيدين
اما همين اولين      .  اولين فيلم اوست     

تجربه وي در برگرداندن فيلمنامه            
كاريكاتوريست به فيلمي   آحمت يلماز   

دهد كه    موفق و پر فروش نشان مي         
. درسش را خوب ياد گرفته است            

را با همكاري       نوشته شده كه فيلم       
همين .  اند  كارگرداني كرده    يكديگر

تيتراژ تنها نقطه ضعف فيلم است كه به        
نظرميرسدانگار از دل فيلمي تلويزيوني     

 سنجاق  قرابه مقدس كشيده و به      بيرون
 !شده است

شناسيد،   را هنوز نمي   شافاك سزر    اگر
براي   فرصت  بهترين  مقدس  قرابه

آشنايي با اين كمدين مشهور تركيه          
 .است
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 از  شما  دعوت  ميكنيم تا  از   
 :فرمائيد ديدن    سايتهاي ما   وب

2008 آوريل   30   شمارة    سال سوم زنان دراين مكان برمردان تسلط  .زنان روشهاي جالب وعجيبي را در زندگي بكارميبندند: گينه در چامبولي درقبيله 
براي كار در مزارع صبح زود بيرون ميĤيند ومردان درخانه ميمانند و به امورمنزل ميرسند وگيتار ميزنند وخانه  .دارند

 مردان بي وعجيب اينكه اين زنان نسبت به ميكنند تا زنانشان بعدازظهر ازمزرعه برگردند ها تزيين را باگلها و شكوفه

هر زني : هند. كاري جز دشمني و پر چانگي ندارند و افرادي احساساتي هستند ميدهند زيرا اين مردان نشان اعتنايي
كوچك به اطراف لباسش متصل كند تا درحين حركت به صدا درآيد و   درقبيله ناجاي هند ناچار است تا زنگهايي

هرگاه بايستد ازصدا باز ايستد وتنها دليل آن آگاهي همسرانشان از زمان ازكار باز ايستادن آنهاست تاآنها را مجازات 
رختخواب نميماند طبق   زني نوزادي را به دنيا ميĤورد، در مدت نفاس درجنوبي زمانيكه زنان سرخپوست درآمريكاي: آمريكا  سرخپوستان. كنند

. كار دوركردن ارواح خبيث از همسرانشان بوده است كه بجاي زن استراحت ميكند و انگيزه اين مرد است رسوم تمام دنيا بلكه بالعكس اين عادت و
زندگي ميكنند و به نيرومندي مشهورند ولي اين در مورد زنانشان صدق ميكند نه مردان زيرا در اينجا مردان سوماترا دراعماق جزيره  :باتاك ملت 

 .دبه تنبلي مشهورند و زنان انواع كارهاي شاق و طاقت فرسا را انجام ميدهند در حاليكه مردان نشسته و سيگار ميكشند و در خمودگي به سرميبرن 
 

زيرا كيست  كه  بداند چه  چيز ... 10ازصفحة بقيه
 براي تو نيكواست در مدت ايامِ حياتِ باطل وي  
كه آنها را مثل سايه صرف مينمايد؟ و كيست كه 
انسان را از آنچه بعد از او زير آفتاب واقع خواهد 

نفرت   حيات از من لهذا ).12 :6جامعه(سازد؟ مخبر شد
كرده ميشود، در  آفتاب كه زير داشتم زيرا اعمالي

نظر من ناپسند آمد زيرا تماماً بطالت و در پي باد 
زحمت كشيدن است، پس تمامي مشقت خود را 
كه زير آسمان كشيده بودم مكروه داشتم، از اين 

! كه بايد آن را كه بعد از من بيايد واگذارم جهت
 كه مشقتي ازتمامي را خويش دل برگشته، من پس

ـ  17  : 2جامعه(!ساختم مأيوس  بودم كشيده زيرآفتاب
 زنده سگ او !ميگويد چه هدايت ببينيم  اما و ).20و18

           نميشمارد  مرجح و نميدهد برتري مرده شير بر را

برد به  را بكار مي “لكاته”و“ رجاله”بلكه اصطالح 
و در ! هاست اعتقاد او زندگي پر از رجاله و لكاته

! واقع اينها هستندكه سرنوشت مردم را رقم ميزنند
او نيز قصد دارد تا ! او نيز  از زندگي نفرت دارد

نقش زن و شراب را در زندگي برجسته كند اما 
زندگي   او !بدبين بسيار و مشكوك و است مأيوس

اي روشن فرا  بيند و نقطه را كامالً سياه وتيره مي
                                             “ 44صحفة  “!روي خود نمييابد

...ادامه در شمارة بعد  
  

مسعود مهرداد 2008فوريه سال11  
ـ 1000(پسر داود و پادشاه اسرائيل“سليمان” ـ 1   )مسيح  قبل از ميالد931ـ

 وضعيت  كرد   سال سلطنت41 و رسيد  پادشاهي به970سال سليمان در

آرزوي  توصية پدر و و بنابر حرمسراي سلطنتي+ زن  و  فرزندان : تأهل
!                                               بنا نمود خداوند قلبي او هيكل را بجاي خيمه

 1330نفروردي19وفات 1281 بهمن 28متولد “ :هدايت صادق”ـ   2           
 بيش :آثار !ـپاريس فرانسه “پرالشز“ گورستان دفن محل شمسي  هجري

 نويسندگي   پدر   !مجرد  تأهل  وضعيت نويسنده شغل !مقاله و كتاب100از

“!                   كور بوف“ايران، معروفترين اثر و شاهكار او در  مدرن 
 www.sadeghhdayat.com                                                                         

 قرابه مقدس    

 آفرينش روز و شب، 
 زيبايي زمين و كهكشانها،

 درخشش ستارگان فروزان، 
 همه حاكي از وجود

 پروردگار يكتاست، 
كنيم،  مي پس از او اطاعت  

كه  چون او معين كرده  
.  هاست مرگ آغاز جاودانه  

طريق پايهاي خود را هموار بساز، تا همة طريقهاي  
به طرف راست و چپ منحرف . تو مستقيم باشد

. مشو، و پاي خود را از بدي نگاه دار  
27 و26: 4سليمان امثال  
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TRIAL OF FAITH IN 2008 

THE COMMUNIST WORLD 
 

Communist regimes continue 
to persecute Christians in 
China, Cuba, North Korea, 
Laos and Vietnam, where they 
have pursued systematic pro-
grams to weaken and destroy 
the church. And persecution is 
growing in China. ‘Persecution 
has increased in 2007, and will 
continue into 2008. ‘Christian 
groups are meeting in smaller 
numbers, and changing the 
meeting place each week. 
People are very nervous. ’With  
support from Release Interna-
tional, CCSM is hoping to print 
and distribute  one  and  half 
million Bibles and Christian 
teaching books in China in 
2008. CCSM asks for prayer 
‘for the safety of the believers in 
China, that they will remain 
strong in their faith’. But what is 
widely regarded as the sever-
est oppression of Christians in  
the world takes place in North 
Korea. ‘Imprisonment,  torture  
and even  summary  execution 
continue to be a fact of life for  
secret  Christians  in North   
Korea. ‘Pressures include an 
absolute ban on owning a  
Bible, assembling to pray or to 
read the Scriptures, and    
evangelism-even of  one's own 
children. ‘Being discovered as 
a member of the underground 
church inside North Korea can 
result in one's entire family 
being sent to a prison camp, 
and even torture and summary 
execution in extreme cases.’ 
Seong Min Kim, a North Korean 
who managed to escape from 
his country said:  Although the 
government tries to silence 
North Korean Christians by 
calling them spies, the praise 
and prayer of our brothers and 
sisters cannot be silenced, 
even in a political concentration 
camp or a prison.’ Tim Peters 
asks for prayer: ‘That we can 
continue to assist a growing 
number of North Korean    
refugees in China, despite the 
harsh crackdown by Chinese 
in preparation for staging the 
2008 Beijing Olympics.  
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be  perfectly  just. Perfection  is 
His nature and He simply cannot 
go  against  His  nature  without 
ceasing   to   be   God. So   he     
cannot allow us do whatever we 
want and just say, "Oh I can let 
this one slide." The guilty being 
allowed to carry on doing evil is 
not justice. But because of His 
perfect love, He cannot stand to 
be apart from us either. Now He 
has a dilemma. (That is, for you 
and I it would be a dilemma. But 
God knows exactly what He's going 
to do). Perfect justice demands  
a  penalty  but  perfect  love         
demands reconciliation. So He 
decided to pay the price Himself. 
He came to Earth in the form of 
a Man. He came fully man - able 
to feel pain, hunger  and  all  we 
feel,  even  experience  death - 
and  yet  fully God, for only God 
would not have His own debt to 
pay. And He willingly went to the 
cross,  allowing  Himself  to  be 
executed to pay the price for our 
sin. The Man is Jesus Christ.  
He gave  His  life  for  our  sakes 
and rose from the dead to prove 
His Godhood and show how we 
too can be raised to eternal life. 
Now,  all  who  will  accept  His 
sacrifice  can  actually  enjoy  a 
relationship with Him here and 
now, as well as enjoy eternal life 
with  Him  in  Heaven.  
As  one time-honored document  

 
 
 
 
 

SIN AND SALVATION 
 

There is one Designer, Engineer 
and Creator of the universe and all 
it contains, including you and me.  

 

He created us to love us.  
Unfortunately, we have not 
loved Him in return. In fact, you 
and I have not only failed to   
acknowledge Him as our Maker 
and Father, we have actively 
rebelled against Him. Through 
many immoral and amoral acts, 
thoughts and attitudes, we  
continue to grieve the One Who 
cares for us most. There is a 
word for this rebellion. The word 
has been misused so often, its 
meaning has been perverted, 
sometimes even to mean  
something good. But rebellion 
against our Creator is anything 
but good. It is what has 
traditionally been called "sin," 
and it has caused a split 
between us and the One Who 
designed us and loves us. 
 Because He loves us, He cannot 
stand to allow this split to remain. 
Unlike human love, his love is 
perfect. But unlike human  
justice, His justice is also  
perfect. And a perfectly just  
God cannot allow sin to go  
unpunished without ceasing to  

puts it, "The chief end of man is 
to glorify God and enjoy Him     
forever."  
The bible,  has  always  been  
presented as a series of facts, 
not  merely  as  a  philosophy of 
life. The fact  that there is one 
God, Creator of  the  universe, 
Who  has  always  existed  in 
three Persons; the Father, Son 
and  Holy Spirit. The  fact  that 
mankind  was  separated  from 
God  by  sin... Jesus'  birth,  
life  on    Earth,   death,   and            
resurrection  and  the  fact  that 
this  was  God's  plan  to  close 
that  separation; the  fact  that 
faith  in  Jesus Christ  alone  is 
what  is  needed  to  heal  the 
separation for each individual. 
 

No amount of good deeds will 
suffice, it is the faith that saves 
you  from  eternal  separation  
with your Maker. Good deeds 
are  a  result  of  your  faith  in 
Christ, not  the  condition  for  
entrance to Heaven. Then there  
is the fact that Jesus promised 
another  Counselor,  the  Holy 
Spirit, to live in the hearts of all 
who seek a  relationship with 
Him. All these are  facts,  but  
they have no relevance to us 
unless we embrace them 
through faith by beginning a 
relationship with  the One  
who paid your ransom for you... 

            Zacchaeus was a tax collector. He cheated the people. He would     
            collect the taxes for the Romans. He would charge the people extra  
            taxes. He would keep the rest. Nobody liked Zacchaeus. One day,   
            Zacchaeus heard people shouting in the streets, "Jesus is here!"  
           Zacchaeus wanted to see Jesus. He was too short. He climbed a huge  
           sycamore tree. He would be able to see Jesus now. When Jesus got  
           under the tree, he said, " Zacchaeus, come down here.  I want to go to  
           your house for dinner tonight." Zacchaeus was so happy that Jesus  
           wanted to come to his house. He jumped down from the tree. The  
           crowd was shocked! They couldn't believe that Jesus would go to this 
man's house! "You can’t," they said, "he's a tax collector!"  He looked at Jesus 
and said, "I am so sorry for what I have done.  From now on, I will give half 
my possessions to the poor.  If I cheat anyone ever again, I will pay back four 
times what I took." Jesus smiled. He knew he meant it. Jesus said, "That 
pleases God.  That is the very reason I am here.  To help people find God."  
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