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 كتابمقدس دريافت به مايل آيا
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 كتابمقدس برنامة نيايش و تدريس
 بعدازظهر 7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت و يكشنبه
 

كليساي باپتيست دوم، 
 هوستون، تگزاس

 
 

 : تلفن اطالعات
 6085 - 410) 713( 

 كليساي سفيران مسيح
 از شما فارسي زبانان عزيز دعوت بعمل    

آورد تا در جلسات عبادتي اين كليسا    مي
 بعدازظهر برگزار   3كه هر يكشنبه ساعت

.گردد حضور بهم رسانيد مي  
 

21300 Califa St. (between De Soto & 

Canoga) Woodland Hills, CA 91367 
 

)818  (522-1525: تلفن اطالعات    

 ايرانيان كليساي
 مسيحا  راهِ عيس

 

از كلية همزبانان گرامي 
شود تا درجلسات  مي دعوت
كليساي ايرانيان در  عبادتي

هرجمعه ساعت  شهرآپلندكه
 عصر برقرار ميباشد، 30: 6

.شركت نمايند  
 

.شركت براي عموم رايگان ميباشد  
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 خود را از لحاظ روحاني آماده كنيد
. شوند محسوب مي  كردن  دعا  درجهت  مانعي  گناهان اعتراف نشده .باشد  اساس روزه و دعا توبه مي     

 خدا فهرستي   باهدايت:كنيد  آماده  خود را براي روزه گرفتن      ذكرشده قلب   كارهاي  ميتوانيد با انجام  

 و  كـنـيـد     اعتراف  است  كرده يادآوري شما به القدس روح گناهاني را كه تمام.خود بنويسيد  ازگناهان
 بخشـش   ايدطلب آنهاشده  رنجش  باعث  كه  از تمام افرادي.  9: 1اول يوحنا  .نماييد بخشش ازخدا طلب 

.  4 و  17:،3 4:   11لـوقـا   ،25:   11مـرقـس   . ببخشيد  اند،  شده شما  رنجش  باعث  كه  را  وخود نيزتمام افرادي    كنيد
ازخدا بـخـواهـيـدتـابـر         .كنيد  اقدام  خود  اشتباهات  جبران  كرد براي   شما را هدايت    القدس  اگر روح 
تـمـام   . پـرسـازد   روح  از  را  شـمـا    15-14:   5يوحـنـا  دراول  خود  وعده  و  18: 5افسسياندر خود حكم  اساس
طـبـيـعـت       از  و  كـنـيـد     مسيح به عنوان سرور و خداوند خود تسليم         خود را به عيسي     زندگي  جوانب
و   در مورد محبت،اقتدار،قوت،امانت،فيض،رحـمـت  .   2-1:   12روميان  .   خود اطاعت نكنيد    آلود  گناه

 .راآغازكنيد  خود  وروزة  دعا  مشتاق  قلبي  ، با10  -9:   48مزمور  .خدا به تفكر بپردازيد  سايرخصوصيات
و   روح  بـيـن    وكشـمـكـش     تضاد  شيطان  گاهي. روحاني را هرگز ناديده نگيريد      جنگ.     6:   11عبرانيان

 .17-16: 5غالطيان . كند جسم را تشديد مي

ميزان آزار    درگزارشي از نيوز    فاكستلويزيوني    شبكه
عربستـان    كره شمالي،   و اذيت مسيحيان در افغانستان،    

كـره    تعدادي از اتـبـاع      به بهانه دستگيري    كه  و ايران 
گزارش   شده بود،   تهيه  افغانستان،  طالبان  توسط  جنوبي

 كـه   كشـورهـايـي     سوم فـهـرسـت     رتبه در  ايران   داد،

قـرار      جـفـا    و  اذيـت   و       آزار  مـورد     درآنجا  مسيحيان
 .ميگيرند، قرار دارد

 جنوبي در غزني ربوده شدند كره شهروندان
 

  چند شهروند كره جنوبي در واليت غزني
 اند شده ربوده افغانستان شرق درجنوب واقع

 ربايي را برعهده  و طالبان مسئوليت اين آدم
 .اند گرفته

 واليت   ژوئيه،  مقامات20  روزجمعه، 
از  گروهي حامل شورشيان مسلح طالبان اتوبوس گفتندكه غزني 

پايتخت،بودند،  كابل، ازقندهارعازم كره جنوبي را كه شهروندان
را،  ازمسافران وچندتن كردند متوقف اي در واليت غزني در جاده
ربوده  تعداد دولتي مقامات.آنان زن بودند، با خود بردند كه اكثر

 طالبـان،  سخنگوي اند اما از قول كرده شدگان را شانزده تن اعالم
نفرگزارش شده                                                                                                                                ربوده شدن هجده

 تاييد كرده  طالبان  سخنگوي . است
 گروه  مسئول  ربودن  كه  اين  است

 بوده  است و  اي  كره  شهروندان اين  
 شهروند دو ربودن مسئوليت همچنين 

. ميگيرد برعهده را درروزچهارشنبه آنان افغان وهمكاران آلماني
 مسافران حامل مسلح،اتوبوس اندكه مهاجمان گفته غزني مقامات

 رانندة بعداً آنرا با خودبردند اما وسرنشينان كردند متوقف را اي كره

ازقول  جنوبي كره يونهاپ خبرگزاري.را آزادكردند افغان اتوبوس
متشكل  گروهي كه است كرده گزارش اي كره سازمان خيريه يك
اجتماعي  هاي دربرنامه شركت براي سازمان اين نفركه ازسوي20از

 .كرده بودند به افغانستان عزيمت
  اعالم غزني  روز  چهارشنبه، پليس

  كهگروگانهااز كه جسد يكي داشت

 در بود درآمده ازپاي گلوله ضرب به
 وزارت . است شده يافت واليت  اين

 42،كيـو   هيونگ  بائهمقتول   كه  است  تأييدكرده  جنوبي  كره  خارجه 
بـر    را  اي كـره   گـروه   رهـبـري    كه  بوده  پروتستان  كشيش  ويك  ساله،
توسط   ژوئيه31نيز  جنوبي  كره  دوم  جسدگروگان  . است  داشته  عهده
 ساله 29فردي گروگان اين. شد كشف غزني درواليت پليس نيروي

آمـار    وي  شـدن  بـاكشـتـه     اكنـون  هم  كه  است“ مين  سونگ  شيم” نام  به
 زن16 نفرازجمله 21به كاتوليك عضوكليساي اي كره گروگانهاي

 .      رسيده است

   ايمان
 
 

اي كم ايمانان اگر دانه خردلي ايمان ...
ميداشتيد به آن درخت كه آنجاست 
ميگفتيد كه از جا كنده شود و به دريا 

افكنده شود در لحظه از جا كنده و آب 
اگر ذره اي ...اي كم ايمانان...افكنده ميشد

ايمان ميداشتيد آن كارهاي كه من نميتوانم 
 )عيسي مسيح(. انجام دهم شما انجام ميداديد

  

. ايـم   ايست كه بارها آن را شـنـيـده          ايمان واژه . . 
. . . دارم  ايـمـان    خـدا   به  من  اينكه. . . ايمان چيست؟   

. . ميدانم خدايي هست    من  كه  معنايش اين نيست  
اين نيست كه من خدا و قدرت خدا را قـبـول              

در   چـيـز    هـمـه    كـه   ايمان به اين معناست   . . .   دارم
معناي ايمان زماني براي ما ملمـوس       . . .   خداست
من : كه فرمود   برسيم  گفتة پولس   اين  به  ميشودكه

 !...ميدانم كه به چه كسي ايمان دارم
هيچكدام از شما رستگار نخواهيد     : مسيح فرمود 

مگر اينكه همچون كودكان به خدا ايمـان  . . . شد
 .بياوريد

.گرانبهاست وي نظر در خداوند مقدسان موت  
 

گرامي  را به همسرايليا آذرخش بدينوسيله درگذشت آقاي 
.ايشان، خانم ليدا وخانوادة محترم ايشان تسليت ميگوئيم  شبان الناتان و نازنين باغستاني   

 اعضاي كليساي سفيران مسيح 
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 ياران هميشگي، در روزگاري

 زندگي ميكنيم كه بيشتر از هر 
 زمان ديگر بشر در نگراني و

 در هرجا. گناه غرق شده است
كه نگاه ميكنيم؛ جز نااميدي وگناه چيزي         و مكاني 

اخبارها، زندگيهاي از هم پاشيده، گـواه       .   بينيم  نمي
هـا    اين بشر دو پا كه قادر به فتح قـاره .  براين هستند 

كه قادر شده است      و سيارات آسماني شده، انساني    
آنسـوي    اي از اين سر دنيا بـا     تا به فشار دادن دكمه 

. دنياارتباط برقراركند؛ حتي ازساية خود نيزميترسد     
 . آري بسياري از ما در چنين شرايطي بسرميبريم

چاره چيست؟ آيا با كمك تكنولوژي؟ آيا با اتكـا          
مسـيـح     ،28آيـة 11فصـل   مـتـي    انـجـيـل   به مذهب؟ در   

و   گـرانـبـاران     نزد من بيائيد اي تـمـامـي         :   ميفرمايد
بلـه،  .   زحمتكشان، من شما را آرامي خواهم بخشيد  

را ميدهند    شهادت  اين  بسياري ازمسيحيان هستندكه  
از نگراني    مسيح،  به  كه با سپردن مشكالت خودشان    

خدا   همچنين كالم   عزيز،  دوست  . اند  آزادشده  وگناه
هاي   بيائيدانديشه. . .   امروزروزنجات است :   ميفرمايد

مسيح اعتماد   عيسي  به. واگذاركنيد  خداوند  به  را  خود
كنيد و با يك دعا از او بخواهيدتاواردزندگي شما         

شما دگرگون    وجان  كالم او رابخوانيدتاروح  .   بشود
 . شود

 ، 2007 آگوستآنجلس  لس                    
                                                               التانان باغستاني
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را  “  بدي”را به شكل مسيح و   “نيكي”ميبايست او
هنگام  كه عيسي ازشاگردان يكي”يهودا ” شكل به

شام تصميم گرفت به او خيانت كند، تصوير        
كار را نيمه تمام رها كرد تا مدلهاي       .ميكرد
مراسم  دريك روزي .كند پيدا را اش آرماني

تصوير كامل مسيح را در چهرة يكي،     همسرايي
جوان را به كارگاهش    .   از جوانان همسرا يافت  

طرحهايي  و اتودها اش چهره از و كرد  دعوت
تابلو شام آخر تقريباً        .  سه سال گذشت    برداشت 

 هنوز بري يهودا مدل      داوينچي تمام شده بود اما    
 مسئول،كم كم  كاردينال.مناسبي پيدا نكرده بود 

به او فشار مي آورد كه نقاشي ديواري را زودتر     
جوان    وجو جست روزها از پس نقاش.كند تمام

يافت   آبي جوي در را  مستي پوش ژنده  و شكسته . 
به زحمت از دستيارانش خواست او را تا كليسا       

چون ديگر فرصتي بري طرح برداشتن       . بياورند
خبر  فهميدچه نمي درست راكه گدا.ازاونداشت

داشتندو    اش نگه  سرپا را كليساآوردند،او  به است
در همان وضع داوينچي از خطوط بي تقوايي،      

نقش   چهره آن بر خوبي  به كه خودپرستي و گناه
.                                بسته بودند، نسخه برداري كرد   

از  كمي ديگرمستي شدگدا،كه تمام كارش  وقتي
نقاشي  و كرد باز را چشمهايش بود، پريده سرش
 و  شگفتي   از اي آميزه  با و ديد،  را  رويش   پيش
 داوينچي  ام قبالًديده را تابلو اين من:گفت اندوه

قبل،  سال سه:گداگفت كي؟:پرسيد زده شگفت 
.  پيش از آنكه همه چيزم را از دست بدهم    

.  ميخواندم  آواز همسرايي  گروه دريك  موقعيكه 
زندگي پراز رويايي داشتم، هنرمندي از من   

!     دعوت كرد تا مدل نقاشي چهرة عيسي بشوم      

 
 
 
 
 
 انجيل متي
 و  درست 
 در  انتهاي
 آن، عيسي
 مسيح     و 
                                         قدرت    
  الهي   را 

و هرگاه  .   كامالًدرروح مالقات كردم  
از   جدي دعا كردم و چيزي روحـانـي    

ايشان خواستم، فوراً درب بسويم بـاز       
چند از مسيحيان   دراين مدت تني!   شد

مرا مورد حمايت و محبت عـيـسـوي         
حمايتهـا    و اين .   اند  خودشان قرار داده  

هـر    مسـيـحـي     يك گروه   شدكه  باعث
كـالم    تعلـيـم    براي  كه  اي  درجلسه  هفته

 .خدا گرد ميĤيند براي من دعا كنند
 33:   6من سند و مدركي هستم از متي      

 !!پناه بر خدا: و برايم ثابت شده است
كه اكثراً در هنگام دعا از        مدتي است 

هاي   دريچه  خدا درنام مسيح ميخواهم   
 ...بازكنند رابرايم خودشان اسرارنهفته

  
 
 
 
  

 
 
 

 

استدعا دارم در هنگام دعا از عيـسـي         
و   بـخـواهـيـدكـه؛دانـش        بـرايـم    مسيح

حكمت و درك كالم خدا را بيشـتـر         
به من بدهند تا بتوانم بيشتر بـا ايشـان           

ام را تكامل بخشم و بتوانـم    رشد الهي 
درراه   خـدا   در راه خدا و به خـواسـت       

ايراني و  خدا را به جماعت كالم مسيح
غير ايراني به گوش تشنگان حقيقـت       

 ... برسانم
 

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

2 
Tel: 818. 522.1525  

Tabdil@IRANforCHRIST.com 

 

لئوناردو داوينچي موقع كشيدن تابلو               
   .دچار مشكل بزرگي شد      شام آخر  

)زاده. حميد  (  

 

كند تا هر  شما را دعوت مي 
 بعدازظهر 30: 1يكشنبه ساعت

در جلسات عبادتي اين كليسا 
كه شامل پرستش خداوند و 
شنيدن بيانات كتابمقدس 
 .ميباشد، شركت فرماييد

 
 

 .Canoga Ave 10210:        آدرس
Chatsworth, CA 91311 

 
 

      818 - 832-0943 : تلفن تماس

. كنيد نكنيد، بلكه به راستي داوري جسب ظاهر داوري به 2007  آگوست    22  شمارة    سال دوم   

 كليساي ايرانيان ولي

 
 
 
 
 
 

با درود فراوان خدمت برادران و 
خواهران روحانيم درعيسي مسيح، 

همگي،  شما وكوچك ارادتمند .سالم
حميدزاده هستم واز زندان ايالتي 

بسيار . آنجلس لس شمال در“لنكستر”
كشيش محترمي  كه زده شدم شگفت

كه سابقة بسيار دور آشنايي با ايشان 
برايم ويرجينيا را دارم از ايالت 

 !! را فرستادندتبديلماهنامة 
 

انـدر    دسـت   تـمـامـي     به   اوالً؛بسياربسيار
كه تمام با الـهـام از          كاران اين ماهنامه  

را بـه     القدس به چاپ رسيده است      روح
 نيز باالخره   من.   همگي تبريك ميگويم  

ــس ــدوداً  پ ــال50ازح ــي     س ــك ــاري درت
كه همـراه     است    سال ونيم   وكمترازيك
خدا   و  ميكنم  مسيح زندگي   با نور عيسي  

ايشان را براي نجات      كه  را شكرميگويم 
هاي  دوماً؛ مقاله.اند فرستاده وبشريت  من
ازديگـري    پس  العاده پرمحتوا،يكي  فوق

از   نـظـيـري     كـاربـي    كـه . كردم را مطالعه 
 ....همكاري جمعي را نشان ميدهد

مسيحي   ويا وكيلي )   كشيش( اگرشخصي
كنندونـيـز     اقدام  مالقات  به  دارندتا  تمايل
مسيح رشـد    عيسي  در  كه  مسيحياني  حتي
دارم با من مكاتبه    دارندنيز استدعا   كافي

كنند و اگر هم دوست داشته باشند بـه         
 :تلفن اطالعات زندان. مالقاتم بيايند

2000-729) 661( 
شـمـا     بـه   بـاغسـتـانـي      آقاي الناتان   جناب

دست به كار  كه شخصاً تبريك ميگويم
اين ماهنامه هستيد و خداوند شما را هر        

وخـيـر     كه هستـيـدبـركـت       روزدرراهي
در راه    است  زيراكارشما،كاري  . ميدهند
به مسيحيان    مسيح  شناسايي عيسي   و  خدا

نميـدانـنـدكـه       و  اند گم شده كه  وآنهايي
وتـمـام     نـيـسـت     سياسي!   هستند  گمشده
 ...است الهي

مـدت    درايـن   نـبـاشـدكـه      ازشما پنـهـان   
ام   شده  آشنا  باچندنفرمسيحي  كه  دوسالي
 صـد   تـمـام    كـه   گذشتـه   ماههاي  ودراين

 حـقـيـقـت      شناخـت   براي  را  خود  درصد

خـدا    فـرزنـد    مسـيـح    عـيـسـي     وشناخـت 
 ازآن  تـر   اي لذت بخش    ام دوره   گذاشته

 االن.   ام  نـداشـتـه     را هرگز درزنـدگـيـم     

درتاريـكـي     سال50. سال دارم 52حدود
آشنـا    مسيح  عيسي  با  سال پيش 2وحدوداً

 يـادگـيـري     كه بـراي    دراين مدت   . شدم

 القدس  دست بكارشدم، روح    خدا  كالم

قـرار    خـويـش    زيرچترحمايت  مرا  خيلي
 اند و بسيار جالب در پايان مطالعه داده

 

   
  

 

  
  

 
 

 

زاده در نام       -من حميد
عيسي مسيح بسيار خوشحال 

ميشوم با مسيحيان مكاتبه    
داشته باشم و كالم خدا            

. را مشورت كنم  

درتاريكي و   سال50پس ازحدود
كه همراه   است ونيم ازيكسال كمتر

مسيح زندگي ميكنم و  با نور عيسي
كه ايشانرا براي  خدا را شكر ميگويم

.اند نجات من و بشريت فرستاده  

Hamid Zadeh  
(P-54059) (A2-224) 

P.O.Box #  4430 Lancaster, 
                         CA 93539 
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پرخاش  رفتارهاي  يافتن، اطمينان براي  دليلي  خودوجستجوي
ميتوانند    آميز حسادت احساسات اوقات گاهي .خشونت و جويانه
كه مردي بخاطر  براي مثال هنگامي .اندازه خارج شوند و از حد

صحبت همسرش با يك دوست قديمي يا يكي از اعضاي 
خانواده به گرمي احوالپرسي ميكند، صحنة ناگواري ايجاد   

يا زني به خاطر اينكه متوجه ميشود رئيس همسرش هم   . ميكند
زن است دچار حمله جنون آميز حسادت ميشود، همان زماني     
. است كه كنترل اين حس از توان شخص خارج شده است     

چنين واكنشهايي ميتواند آسيب سختي بر رابطه وارد كرده و  
موجب شود كه هر دو نفر در تمام مدت احساس بي ثباتي   
كرده و مدام در حال نگراني و احتياط باشند تا مبادا حس            

شخص حسود نيز كه   . حسادت ديگري را تحريك كنند 
معموالً از مشكل خود با خبر است، دائماً در ميان دو حس  

اگر اين  .مقصر دانستن خود و توجيه رفتارش سرگردان است 
هستيد؛ چيره شدن بر حسادت به صبر و   شخص حسود شما  

اگر حس ميكنيد حسادت   . بردباري و كوشش فراوان نياز دارد 
شما در مشكالت دوران كودكيتان ريشه دارد، ميتوانيد از  

اي به شما  اگر قبل از اين در رابطه. مشاوره بسيار سود ببريد
در . خيانت شده است، بايد ابتدا با اين موضوع كنار بياييد

شرايط و  : اينجا به مواردي كه ميتواند مفيد باشد اشاره ميكنيم    
به مواردي كه :كنيد را با واقع بيني بررسي احساسات موجود

ازخودتان  و كني فكر انگيزندخوب برمي را شما حسادت حس
بپرسيد كه اين موارد تهديد كننده تا چه حد واقعگرايانه      

تان تا چه حد بر  نگراني شما از در خطر بودن رابطه. هستند
پايه شواهد واقعي است؟ و آيا رفتار خودتان موقعيت را بدتر        

 حس را حسادت نيش كه هنگامي :باشيد  انديش مثبت نميكند؟

كه همسرتان دوستتان دارد، به  كنيد خود يادآوري ميكنيد، به
كه  به خود بگوييد. شما وفادار بوده و برايتان احترام قائل است

وجود  نگراني براي  چيزي هيچ و هستيد  داشتني   دوست فردي
بهترين  از يكي : كنيد برطرف را خود  ترديد   و شك .ندارد

راههاي مبارزه با حسادت اين است كه از طرف مقابل خود   
كه حالت  مراقب باشيد. بخواهيد اطمينان شما را جلب كند

بلكه احساس عدم . پراني يا قُلدري پيدا نكنيد عيبجويي، تكه
امنيت خود را توضيح داده و از او بخواهيد در رفع اين مشكل     

اگر ميدانيد كه   .  رفتار خود را بررسي كنيد . به شما كمك كند
انگيزد، در صورت  بعضي رفتارهاي خاص حسادت او را برمي

.  امكان تا زماني كه مشكل برطرف شود، آنها را تغيير دهيد  
فراموش نكنيد كه بر سر قولهايي كه ميدهيد بايستيد اما از          

مانند  -دادن قولي كه عمل كردن به آن برايتان مشكل است  
اعتماد  . نيز خودداري كنيد  -اين كه همواره در دسترس باشيد 

از هر فرصتي براي ابراز عالقه به       : شخص مقابل را جلب كنيد   
همسرتان و اينكه چرا او را بر ديگران ترجيح ميدهيد، استفاده        

از خصوصيات مثبت وي تعريف كرده و بيش از پيش       . كنيد
فراموش نكنيد كه حس  . درباره آينده مشتركتان صحبت كنيد 

حسادت لگام گسيخته ميتواند بي اندازه خطرناك باشد، اگر  
روشهاي مذكور و موارد مشابه آن نتوانستند در مورد خود يا    

.  همسرتان مفيد واقع شوند، بي درنگ با مشاور صحبت كنيد       
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

دريك موقعيت باحضورسه نفر و حسادت معموالً   
دراثروحشت از دست دادن شخص مورد عالقه ايجاد 

حس حسادت، اگر به ندرت و بسته به موقعيتهاي . ميشود
اما اگر  . خاص به سراغ ما بيايد، حسي طبيعي است

حسادت شديد و نامعقول شود به مخربترين عوامل براي 
. رابطه دوستانه و عاشقانه تبديل ميشود  

 حسادت چيست؟
اي از احساسات  همة ما، به داليل متفاوت و با مجموعه

اي از زندگي خود حس حسادت را  مختلف، در مرحله
باليني،  روانشناس  پاينز ماالك آياال گفته  به .ايم كرده تجربه  

كه در زمان مشاهده شرايطي  حسادت، واكنشي پيچيده است
كه يك رابطه با ارزش يا كيفيت خاص موجود در آن را  

حسادت را نبايد با   .  تهديد ميكند، در شخص ايجاد ميشود    
مصطلح  غلط اين هرچند دانست، يكسان غبطه يا رشك حس

وجود دارد كه به كسي حسودي كردن، ميتواند به معناي      
آرزوي داشتن مال، موقعيت يا خصوصيات اين فرد باشد،  

كه حسادت، در زماني ايجاد ميشود كه شخص  در حالي
نگران از دست دادن مال، موقعيت يا فردي است كه در         

حسادت از اين جهت  . حال حاضر به خودش تعلق دارد 
 واكنشي پيچيده است كه طيف وسيعي از احساسات ، افكار   

. و رفتارها را درگير ميكند  
احساساتي چون رنج، عصبانيت، خشم، اندوه، غبطه، ترس،  

عيب جويي،حزن،  مقايسه با رقيب، افكاري چون رنجيدگي،
رفتارهايي از . نگراني از ظاهر خود و ترحم به خود. تحقير

 قبيل احساس ضعف، تب و لرز، ترديد و پرسش مداوم از

   ...6ادامه در صفحة                                                                    
         
 

گويا  اما   آورد، نمي خوشبختي   پول  اند گفته قديم  از       

ميدهند را نشان قديمي مثل جديدخالف اين پژوهشهاي  
خريد و عادات پژوهش  يك طي    محققان اقتصادي،  

مورد  را دالر هزار100معادل اندازي پس وبا مرفه ازطبقه فرد600شخصي هاي هزينه   
شان به پول، نقش و  از اين افراد سواالتي درباره چگونگي نگاه. بررسي قرار دادند

هايشان براي پس انداز و خرج كردن پول  تاثير ثروت در زندگي شان و انگيزه
كه محققان به آن دست يافتند اين بود كه هرچه اوضاع  يي نتيجه. پرسيده شد

حساب بانكي افراد بهتر باشد، احساس رضايت آنها نيز باالتر است و اين موضوع 
بالغ  اعتباري چكشان دسته كه زنان درصد هشتاد ميكند، صدق باالتري نسبت زنان در
هزار دالر دارد معتقدند پول ميتواند به شادي و رضايت در زندگي فردي 500بر

. باالموافقند باگزاره گروه همين درصدازمردان78كه كند،درحالي كمك واجتماعي
 درصد از زنان فكر ميكنند پول باعث ميشود زمان تفريح آنها 70گروه، درهمين

 درصد معتقدند پول باعث دستيابي به سالمت جسماني باالتري براي 20بيشتر باشد،
درصد نيز براين باورندكه حقوق باالتر رضايت شغلي فرد را افزايش 63آنهاميشودو

 مندند ثروت خود را صرف استخدام گزارش ميافزايد مردان بيشتر عالقه اين.ميدهد

 خرج خدمات رابراي بيشترآن زنان وپيشكاركننددرحاليكه راننده خصوصي، مربيان

.                  ودكترخصوصي لباس گارد،طراح ميكنندمانندمامورخريدشخصي،بادي  
عالقه اصلي زنان براي مسافرت،بيرون غذا خوردن و شركت درفعاليتهاي فرهنگي  

شان رفتن به تعطيالت و تعويض دكوراسيون خانه  كردن هستندوترجيح اوليه هزينه
اند از رفتن به خريد لذت ميبرند،  درصد از مردان شركت كننده گفته12تنها. است

مجموع  كرد اعالم گزارش تيم .است درصد37برابر زنان مورد در رقم اين كه درحالي
درصد  53 ،2020سال تا و است پوند ميليارد33برابر انگلستان زنان ثروتمندترين ثروت

 100با گردش ماليهريسون اما . ميليونرهاي اين كشور را زنان تشكيل خواهند داد
تر خواهد كرد، چون  ميليون پوند معتقد است ثروت بيشتر او را شادترو خوشحال

سال 47 كههريسونخانم . فرصتها و انتخابهاي بيشتري در اختيارش خواهد گذاشت
او ميگويد؛ من ميتوانم با اين .  ميليون پوند دارد55سن دارد، سرمايه شخصي بالغ بر

هزينه  نگران نيستم ناچار زيرا باشم داشته كنترل تحت را ام زندگي برنامه همواره ثروت
براساس اين گزارش زنان از ثروتي كه خود آن را به . باشم... قبضها، تعمير خانه و

كنند تا سرمايه يي كه به واسطه ازدواج يا  اند لذت بيشتري كسب مي دست آورده
آورد؟                    شما چه فكر ميكنيد؟ آيا پول خوشبختي مي. ارثيه به آنها ميرسد   
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 هاي اخير در اروپا  عذاب الهي است  سيل
كتابمقدس انجيل  شمردن سبك كنار اروپا جاري شده نتيجه گوشه و درًكه اخيرا  هايي كشيش انگليسي معتقد است سيل يك
 به باور او، .ميدانيم مشروع را هر شيوه زندگي چراكه ايم شده جدي ما در زمينه اخالق دچار بحران: ؛ ميگويدبگراهام داو.است

: اظهاركرد همچنين ؛داو .دهد ها، خدا را واداشته كه با جاري كردن سيل آنان را عذاب دنيوي آلود انسان گناه رفتارهاي
شكلي است  به ما كنوني وضعيت:او تصريح كرد.بازي يكي ديگر از علل عذاب الهي است انحرافات جنسي به ويژه همجنس

بفهماندكه  خواهد به ما اينها همه عالمت است و خدا به اين شكل مي. كه هر باليي خدا بر سرمان نازل كند، حقمان است
كشيش  يك .بردارند زندگي در طمع و ازحرص دست تا كشيش از مردم خواست اين.بايد مسير زندگي خود را تغيير دهيم

 .ورند بينند و به همين علت در منجالب گناه غوطه هايي را از چشم خدا نمي مردم چنين مصيبت: ديگر نيز معتقد است

2007 آگوست     22   شمارة   سال دوم  

ازدواج مقدس
 

ترين قراردادهامحسوب
 

مي
 

ماري آمپر.شود  
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 پيوست و از اين جهت درآيين مقدس تعميد شركت كرد و بـا             
خوشحالي زايدالوصفي اين ارتباط نويافته با خالق جهان را بـه             

جاي تعجب است كه بسيـاري از        .بسياري از دوستان اعالم كرد    
هموطنان ايراني هنوز از تحوالت عميق اجتماعي جامعه ايـرانـي     
آگاهي ندارند و تمام هم و غم خود را فقط در سياستهاي گذرا             

دوستان،آگـاه  .   جويند  اي مي   و ماديات ناپايدار و رقابتهاي حرفه     
هستيدكه چند صد هزار نفرايراني با چشمان باز و آگاهي كامل           
چه توسط مالقات مسيح در خوابها و روياها و چه در بيداري بـا          
شنيدن پيام خوش نجات بخش مسيح از طـريـق راديـو و يـا                    

هاي تلوزيوني مسيحي و يا بـا خـوانـدن كـتـاب                 تماشاي شبكه 
مقدس و ادبيات مسيحي در پاي صليب عيسي مسيح به مالقـات            
منجي خود عيسي آمده و هر نوع رنج و تكفير اجتماعـي را بـا            

دربين اين خيل مردمي، بسيارندمحـقـقـيـن،         .   جان و دل خريدند   
اساتيد،متفكرين و هنرمنداني كه بعلت فقدان عدالت و مساوات         
اجتماعي وعدم برخورداري از اولين حق انساني يـعـنـي آزادي       
انديشه وآزادي دين، ناگزيرايمان مسيحي خودرا اعالن نميكنند        

درهمين جا بايـد    .   و اين گنجينه رادردل خودمخفي نگه ميدارند      
اضافه كرد كه بسياري نيز با شجاعت وصـف نـاپـذيـر الـهـي                   
عليرغم تمامي اين مخاطرات اين نور ابدي را پنهان نكرده و بـا              

 . شوند پيامدهاي سخت چنين اعترافي مواجه مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

غربي        ميسيونرهاي           توشه      مسيحيت     : برادران وخواهران هموطن ايراني                         
ستاره         آنانكه     .  نيست     حاضر      درحال       براي ايرانيان در دو قرن گذشته وچه                            

      آمدند،        مسيح      تولد     جشن     اولين       را بر باالي بيت لحم ديدند و به پرستش                              

            شاهد      اقوام       نيزازاولين            و   بودند       زمين      ايران      از    به ظن بسياري حكيماني                   

و     ماديان       و   پارتيان        قوم     سه    مسيح،       بر ريزش روح القدس و تولدكليساي                           
تاريخي،         معتبر       اسناد       گواهي      به   .عيالميان از سرزمين پهناور ايران بودند                                
          چين،      و   هند     به    تا   زمين      مشرق      در    اولين مبشرين و مناديان ايمان مسيحي                           

خدا       سپاس    .ايراني       پاك     مسيحيان        نه آمريكايي بودند و نه انگليسي بلكه                            
                ايران      ملت     بر   سخت،      روزگار        چنين      خود را در           باران رحمت            را كه     

   و     گرديده      جذب     مسيح      عيسي      ملكوت         و صدها هزار نفر به                  ريزد     مي  

         .گردند     روشنايي مي            فرزندان                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و تعميد   آنچه كه برخي از خبرگذاريها اصرار برآن دارند،ايمان 
خـانـواده،دوسـتـان       بـه   خود را مخفي نكردبلكه ازهمـان شـروع        

ديگرهنرمندان نيـز     نزديك، كنسرت گذاران، همراهان كاري و     
آخر حـيـات       وي در ماههاي  .   ايمان و تعميد خود را اعالم نمود      

نـيـزدرمـوردمسـيـح        خود آنچنان با هيجان با ديگر هـنـرمـنـدان           
صحبت كرد كه برخي از ايشان كه الزم به بردن نامشان نيـسـت           
ابراز عالقه، ابراز ايمان و حتي برخي از آنان عالقه قلبي خود را             

و   رسـمـي    ثانياً به علت اينكـه ايـمـان         . برتعميد آب ابراز نمودند   
تعميد آب وي در سال آخر حيات ايشان بود، متاسفانه بيـمـاري     

اسـت كـه       به ايشان مجال چنداني نداد، اما باز هم الزم به تذكر          
ايشان با وجود مجال كم ووضعيت جسماني نامساعد ازهر وقت          

بـه    را  وقت استفاده نموده وپيام خوش و نجاتبخش انـجـيـل             وبي
اميدواريم كه اين   .   نزديكان، دوستان و اقوام خويش اعالم نمود      

ــازنــگــري  دوســتــان ايــن   از  ســكــوت  خــودبــجــاي  قــلــب  بــه  بــاب
بانو مهستي تنها چند هفـتـه قـبـل           .   حقيقت،راستي را بيان نمايند   

بود،درطي تماسي    ازدرگذشت، وقتي درمنزل دختر خود بستري     
تلفني توسط يكي از همكاران هنري خود كه وي نـيـزمـدتـي                

 مهستي عزيز : است به مسيح ايمان آورده، درمقابل اين جمله كه   
مسيح ايمان    به  من:   اينگونه پاسخ داد   . با اميد بر روي ايمانتبايست    

او به من آرامش بخشيده، فقط آرزوي .   دارم و نگران من نباشيد   
وايـن  . سالمتي دارم تا الاقل براي خداوندم يك آلبوم بـخـوانـم           

كـه وي      زماني.   جمله آخر را بارها به اطرافيان خود بازگو نمود        
در دبي تقاضاي تعميدآب نمود، كليسا درحين احترام بـه وي،            

هاي اصول مقـدمـاتـي     بايد حتما دوره به ايشان اعالم نمودكه مي  
وي آن چنان اشتياقي از خود نشـان داد           .   مسيحيت را طي كنند   

فشـرده    كه از فرداي آن روز هر روزه دراين كالسها بـه شـكـل         
از   بـعـضـي     چـنـانـكـه      آن  را  عـمـل    ايـن   آيا براستـي  . شركت نمود 

آيا تعميد آب تـنـهـا        !   نامند انرژي درماني است؟     تلويزيونها مي 
شركت در يك جلسه كليسايي از روي تفنن و دوستي اسـت؟             

تـريـن      است كه تعميد آب مهمترين و اصلـي          بر همگان واضح  
توسط شخصي   است  ايمان  عمومي  عمل آييني در ابراز و اعتراف     

كه مسيح را بعنوان نجات دهنده خود پذيرفته است، تعميدآب،          
عضـويـت     آيين ورود رسمي و اعالن و اعتراف عمومي ايمان و         

مهستـي بـانـويـي        . در خانواده الهي وكليساي عيسي مسيح است   
چشيده و رنگ وبـوي   دنياديده بود، طعم موفقيت را از هرلحاظ     

اين دنيا را به خوبي حس و تحربه كرده بود بنابراين با چشمانـي              
وبـه    شـنـاخـت     را  مسـيـح    بازو هوشياري تمام وكـمـال، عـيـسـي          

 خداوندي او اقرار نمود و به نجات دهنده شخصي زندگي خود
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بينديشم  من باعث شدكه چيز چه پس. روزنيافريد دريك چيز را خداوندهمه كه... ام آموخته
كه چشم پوشي از حقايق، آنها را ... ام آموخته.دست بياورم روز به ميتوانم همه چيز را دريك

 كه... ام آموخته .كه زخمها را شفا ميدهد نه زمان عشق است كه اين ...ام آموخته. تغييرنميدهد

كه هيچكس ... ام آموخته.جدي ازسوي ما را دارد كسي روبرو ميشويم انتظار لبخندي با وقتي
كه راه رفتن كنارپدرم در يك شب ... ام آموخته. درنظرما كامل نيست تا زمانيكه عاشق بشويم

 كه زندگي مثل... ام آموخته.تابستاني دركودكي، شگفت انگيزترين چيز در بزرگسالي است

... ام آموخته .ميكند سريعترحركت نزديكترميشويم به انتهايش هرچه است، اي دستمال لوله يك
.                كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زندگي را تماشايي ميكند... ام آموخته. كه پول شخصيت نميخرد  

آيا مهستي با ايمان به     
 عيسي مسيح به خواب رفت؟ 

http://www.farsicrc.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 زنده ياد مهستي خواننده ايراني ساكن آمريكا،              

                 سرانجام پس ازچهارسال دست و پنجه نرم كردن بـا       
ژوئن درسانتارزا درشمال ايـالـت      25بيماري سرطان روز دوشنبه   

 ژوئن پس از    29پيكر اين هنرمندروز جمعه   .كاليفرنيا درگذشت 
چهره هاي ايراني   با حضوربرخي (! ) انجام مراسم مذهبي اسالمي 

ساكن آمريكا و هوادارنش، در گورستان وست وود شـهـرلـس          
. آنجلس، دركنار خواهر بزرگترش هايده به خاك سپرده شـد          

واما اين روزها بسياري سخنان در باب مسيحـي شـدن وبـودن               
مهستي است كه آيا مهستي با ايمان به عيسي مسيح بـه خـواب         

سايت مركز پژوهشـهـاي      رفت؟ درتوضيح اين مطلب به نقل از      
آنچه در اين گيرودار توجه بسياري را بـه         :مسيحي اينگونه آمده  

خود جلب نموده و موجب سخنان متناقض و نا آگاهانـه وگـاه              
 اي چه با زبان قلم و چه با زبان تصويردر تلويزيونهاي مغزضانه

 

مـهـسـتـي       شـدن    مختلف گرديده است،گفتگودرباب مسيـحـي     
آنچه مشهود است ايمان قلبي و اقرار زباني و عملي ايـن              . است

خـود    گـفـتـگـوي      همچنـيـن    هنرمند به خداوندي عيسي مسيح و     
هموطنان ما بـه       ايشان با بسياري از دوستان و راهنمايي برخي از        

اگر ديگران آگـاه     .   است   مسيح  آشنا شدن با منجي عالم، عيسي     
هـيـچ     . نبودند، مهستي از بيماري خود و نظر پزشكان آگاه بـود           

از محبوبيت    آگاهي  به  توجه  با  در مرتبه و جايگاه مهستي      شخصي
خاص خود بر قلوب ميليونها ايراني، حاضرنيست در واپسـيـن             

عمرخودكه اعتبار   دست به اقدامي بزند كه دسترنج      لحظات عمر 
اي  برباد دهد و خاطره    و پذيرش و محبوبيت نزد همگان است را       

براي برخي از دوسـتـان       .   تلخ و مخدوش در اذهان باقي گذارد      
اين سوال پيش آمده است كه چنانچه بانو مهستي اين چنين بـه              

مسـيـحـي      ايمان و اعتراف قلبي خود به عيسي مسيـح و ايـمـان           
سـوال    براي برخي از دوسـتـان ايـن     ... خويش پايبند بوده است، 

و   ايـمـان    بـه   پيش آمده است كه چنانچه بانو مهستي اين چـنـيـن           
خويش پايبند    اعتراف قلبي خود به عيسي مسيح و ايمان مسيحي        

بوده است، چگونه تا قبل از درگذشت اين بانو كسـي از ايـن           
 اوالً وي برخالف :درجواب بايدگفت. مسئله مطلع نشده است
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در جنس  قلم6حداكثر مرد يك  
مسواك،. حمام با خود دارد  

  خمير دندان، خمير اصالح، 
 خود تراش، يك قالب صابون

.و يك حوله  
  ها خانم به                                         درحمام متعلق
  قلم 437به طورمتوسط

يك. جنس وجود دارد  
   مرد  قادر نخواهد  بود
  اغلب   اين    اقالم   را 

.           شناسايي كند  

 
 

كـه    باعث شـده     كاري  چه  ما گاهي اوقات از خود ميپرسيم؛ انجام       
اجـازه    خـدا   چـرا   شـوم؟   زنـدگـي    در  شرايـطـي    چنين  شايستة داشتن 

تـوجـه     ماجرا  اين  ميدهدكه چنين چيزهاي براي من اتفاق بيافتد؟به      
اشتبـاه    من  براي  چيز  چطورهمه:   دختري از مادر خود ميپرسد    :   كنيد

نامـزد    حال  درهمين!   ردشده بود   رخ ميدهند؟ او در امتحان رياضي     
 شرايطي  درچنين. . . .   بود  كرده  رهايش  دوستش،  او هم بخاطربهترين  

 .او را دلخوش ميسازد دختر چيز چه دقيقاً خوب ميداندكه مادر يك
دختـر    مادر.   ميكنم  درست برايت خوشمزه كيك دخترم، من يك. ..

ضمن   همين  در.   ميبرد  آشپزخانه  به  خود را درآغوش ميكشد و او را      
 وسـايـل    مـادر   درحـالـيـكـه    . تالش ميكند تا لبخـنـدي بـزنـد           دختر

مـادر    اونشـسـتـه،     درمـقـابـل     ودخـتـرش    ميكند،  راآماده  ومواردالزم
كـه    شـمـا  !   بله مـامـان  . . . كيك ميخواهي؟   عزيزم يك تكه  :   ميپرسد

 چقدر كيك  حتماً  ميدانيد كه  من
 بسيارخوب، مقداري... دارم دوست

 دخترباتعجب  !بخور كيك روغن از
 در نظرت....ابداً! ؟ نه!چي:داد جواب

 خام   مرغ مورد  خوردن   دو  تخم  

 شوخي: چيست؟دختر جواب داد
: داد  چـواب   مـادر . مـيـشـوم     مريض مامان، نه آرد؟ كم يك!  ..ميكنيد 

 استفاده  هم  با  اما اگرآنهارا.   طعم بدي دارند  و  همة اينها نپخته هستند 

 !كني كيك خوشمزه درست يك ازآنها ميتوانيكني، 
ماازخود ميـپـرسـيـم       كه  ميكند، هنگامي  همينطورعمل  هم  خدا

مـا    چرا او ما را درچنين شرايط سختي قرار داده، درحقيقـت          
مـا    بـه   را  چـيـزي    چـه   و  وقت،كجا  چه  وقايع  اين  تمام  نميفهميم
كه ما شكسـت      تنها او ميداند و او هم نخواهدگذاشت      . ميبخشد
هـنـوز     كـه   كه ما درعوامل و موقعيتهايي      نيست  نيازي.   بخوريم

چيزهاي   اعتمادكنيدو  خدا  به.   هستند فرو برويم  )   همانندكيك( خام
خـيـلـي      را  مـا   خدا. ماميĤيندرا ببينيم   بسوي  كه  را  اي  العاده  فوق

او هرصبح  .   او هر بهار، گلها را براي ما ميفرستد       . . .   دوست دارد 
داريم، او    زدن  هروقت نياز به حرف   .   طلوع خورشيد را ميسازد   

او ميتواند درهرجايي از جهان زندگي  .   براي شنيدن آنجاست  
 ...او قلب شما را براي زندگي انتخاب كرده. كند
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 دهد مصرف حشيش و محصوالت وابسته به شده و تحليل آنها نشان مي بندي مطالعات انجام جمع_تحقيقات        
 به  گزارش.  يا جنون را باال ببردسايكوزتواند احتمال بروز  مي ،جوآنا ماري             آن  مانند  

 ،حاصل پژوهشهاي متعدد در موردآثارگوناگون حشيش روي وضعيتآسوشيتدپرس              
 حتي مصرف تفريحي و تفنني دهدكه مي كنند نشان كه از آن استفاده مي رواني افرادي              

 البته گزارش اين . درصد باال مي برد40احتمال بروز اختالالت رواني را در فرد تا               آن،
 كند كه نميتوان اين مي  چاپ شده، تاكيدالنستها كه در نشريه پزشكي معتبر                تحليل

 سوءمصرف مواد مخدر و از جمله حشيش،               افزايش احتمال را به طور قطع به خود حشيش نسبت داد؛ چرا كه
 رفتاري است كه ممكن است دليل و هاي شخصيتي نشانه و اي از عالئم               يك بيماري منفرد نيست، بلكه مجموعه

  .نه مستقيما خود حشيش                واقعي، يكي از اين عالئم باشد و

اي از كيك     تكه تفاوت بين خانمها و آقايان   

ش جنون
حشي

 
ت

آور اس
 

 
 
 

 ) قادر و امين (اِلوهيم
 جمع كلمة  اِل و به معني قادر و 

 واژة اِلوهيم درموارد. امين است
 معدود در عهدعتيق براي انسانها
 نيز بعنوان نمايندگان خدا به كار

 .)6:82مزمور(برده شده است
حضـرت    شما خدايانيد و جميع شما فـرزنـدان         گفتم كه   من

.  ترجمه شده استحكامالوهيم   9 و8:22خروجدر.   اعلي
اين .   دو بار دركتاب ايوب ذكر گرديده است        و  چهل

كه در اطراف قوم يـهـود          لغت براي خدايان امتهايي   
بـراي    لغت الوهيم اختـصـاصـاً     .   رفت  بودند به كار مي   

برترين مقام الوهيت  خداي حقيقي قوم يهود به عنوان
عنوان يهوه  به  از مسيح3:40اشعيادر.است كار رفته نيز به

 .و هم به عنوان الوهيم سخن رفته است
ــم   ــي ــوه ــق      ال ــي ــت ــدع ــه ــادل   درع ــع ــدا  واژة  م ــه  خ  ب

 خدا در ابتدا، 1:1پيدايش .درعهدجديد استTheosيوناني

 مـيـدانـد     خـدا   بـلـكـه       5:3پيدايش.   آفريد      را  آسمانها و زمين  

مـانـنـد      و  بخوريد، چشمان شما باز شـود        آن  از  كه  درروزي
 ظاهـر   برتو  اين    4:   35تثنيه  . و بد خواهيد بود     خدا عارف نيك  

ــدانــي  ــاب ــوه  كــه  شــدت ــه ــر  و  خــداســت  ي ــگــري   او  از  غــي دي
كـه    دار  نـگـاه   دل خود در  و   امروز بدان لهذا  39تثنيه. نيست

 ديگري  و  زمين  بر روي   پايين  و  درآسمان  يهوه خداست، باال  

حقّ است و او خداي حـي    خداي  يهوه  اما  10:10ارميا.   نيست
شـود   ازغضب او زمين متزلزل مي.   و پادشاه سرمدي ميباشد  

نـدا    صـداي   3:40اشعـيـا  .   و امتها قهر او را متحمل نتوانند شد       
مهيا سازيد و طريقي براي       اي دربيابان راه خداوند را      كننده

  .خداي ما در صحرا راست نماييد

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 

 
 

 

 افرادكار اغلب براي درجمع سخنراني
 اگرميخواهيد انسان. است  دشواري
 وياحداقل نموده                           پيدا تسلط سخنراني برتكنيكهاي باشيد، بايد موفقي

 يـك   از  مـنـظـور     . كـنـيـد     راحـتـي    احسـاس   جـمـع    دريـك   هنگام صحبـت   

چند   از  ميتواند  بلكه  نيست،  سال  آخر  جلسات  در  عصباني  سهامدار500جمع،
سخـنـرانـي    . شود  نيزتشكيل  تولد  درجشن  و ياچند دوست    فروشنده،كارمند

 اوقـات   دراغلـب   شنونده داريدكه  شما چندين  كه  معني است  اين  درجمع به 

 دلـيـل    هـمـيـن     به.   ميدهند ميشود،گوش زبان ادا از كه هايي واژه تك تك  به

باشيـد؛    ريلكس  و  آرام  . است  اهميت  حائز صحبت درحين شما نكردن  اشتباه
 اضطراب  دچار  فكرميكنند،  درجمع  كردن  صحبت  به كه همين افراد از  برخي

 مـيـكـنـنـد،       سـخـنـرانـي      بـه   شروع عمل درمقام كه هنگامي و شده آرامي نا  و

 لـرزش   بـه   شـروع   دسـتـانشـان     شديدترميشود،  تپش قلبشان  ميزند،  خشكشان

مـوضـوع   . مينمـايـنـد     صحبت  به  شروع  وار  لكنت  و  گسسته  بصورتي  و  ميكند
زنـدگـي     و  مـرگ   درشـرايـط    كه  است  اين  باشيد  بايد بخاطرداشته   كه  مهمي
 ديگري  وياهرچيزي( حساب  حرف  چندكلمه  درحال گفتن   صرفاً و داشته  قرار

 200باشندچه  دو نفر   چه.   هستيد  ديگران  به ) را بگذاريد   اسمش  داريد  دوست  كه
روي   نشـويـد،    عصـبـي    كه  به اينصورت   كنيد  طريق صحبت   يك  نفر، بايدبه 

 .تمركز كنيد وكار را به اتمام برسانيد موضوع مربوطه

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

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

 .   ما با شما متحدشويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

 :آدرس پستي                     
                                       P. O. Box: 371043      

 Reseda, CA 91337 USA                                    

اگر خواهي تو اندر اين زمانه   
 بدست آري حيات جاودانه

 اگر خواهي خدايت از تو خرسند
 شوي شاد و بلبلها پر زلبخند
 زِدل ايمان بياور با زبان گو

 كه عيسي است مسيحا و خداوند
 

دكتر هاشمي: سراينده  

جمع در سخنراني   

 آيا ميدانستيدكه فيل بالغ

  220بطورمتوسط  روز در
 
 
 
 
 

 ليتر 200 و  غذا كيلوگرم 
.آب مصرف ميكند  

www.SimaMasih.com  ميگيرم  ياد اي  تازه  چيز روز  هر كه  است  اين  در من  جواني  راز :سولون.  
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كليساي مورمون به توبه، اعمال نيكو، تعمـيـد           همانطوركه قبالً اشاره كرديم، نجات در     
 كتاب مقدس . آب و دستگذاري كشيشان بستگي دارد

 آن را  تحصيل وتنها راه داند نجات را تنها فيض خدا مي
 نجات  فيض داند، زيرا محض  مسيح مي ايمان به عيسي 

 خداست،كتاب  بخشش ايد،واين ازشمانيست، بلكه يافته
 خداوند زيرا اگربه زبان خودعيسي. 8آيه2افسسيان فصل 
 كني و در دل خود ايمان آوري كه خدا او   را اعتراف

  كتاب.يافت   خواهي  را  از مردگان  بر خيزانيد، نجات

  در كتاب مقدس اعمال نيكونتيجه.9آيه10روميان فصل
 طبق تعاليم . ايمان است و  نه  راه  به  دست آوردن  آن
را   آدم  سـقـوط    كتابـمـقـدس   . بود  ضروري  بد  و  مورمون،گناه اوليه آدم براي تشخيص نيك     

آلـوده    نـيـز    بشريت  گناه،نسل  اين  با. شد  وآدم  خدا  رابطه  باعث قطع  گناه  اين. گناه ميداند   نتيجه
 اينگـونـه    وبه  موت،  گناه  شدوبه  لذا همچنان كه به وساطت يك آدم گناه داخل جهان         .   شد

 گناه ،كتابمقدسرد .12آيه 5فصل روميان .كردند گناه گشت ازآنجاكه همه طاري موت برهمه

 است قدوس خداي كتابمقدس، خداي .خداست قوانين شكستن معني به باشد، هرصورتيكه به

خواهندآمـدكـه     زيادي  بعداز او افراد  مسيح بارها هشدار دادكه    عيسي. و از گناه نفرت دارد    
وگـمـراه     داشته  اوايمان  راتعليم دادكه به  او مردم. خواهندخواند  دهنده  خود را مسيح ونجات   

 مـن   بنام  بسا،  كه  ازآنرو!   را گمراه نكند    شما  كسي  زنهار:   درجواب ايشان گفت    عيسي. نشوند

 4آيه 24فصل متي انجيل. خواهندكرد راگمراه وبسياري هستم  مسيح من كه آمده خواهندگفت
. كنند  گمراه  را  كذبه ظاهرشده، بسياري  انبياي  بسا  و  : ميفرمايد  مسيح چنين11آيه  باب  درهمين

يا  هم ما هرگاه بلكه. است مردود اعالم شده مسيح نيزبشدت ديگرغيرازانجيلي وجود انجيلي
. بـاد ) لعنـت ( رساند،اناتيما  شما  داديم به  آن بشارت  ما به   كه  اي ازآسمان،انجيلي غيرازآن    فرشته

 داده  تـعـلـيـم      خـدا   ازكالم  قسمت  درهيچ  مردگان  ازطرف نيابت تعميدبه. 8آيه 1فصل  غالطيان

 درحاليـكـه  . اند رسيده  نتيجه  اين  به  ،29آيه  15باب  قرنتيان  اول  تفسيراشتباه  با مورمونها.است  نشده

از   رستاخيـزمـردگـان     برواقيت  خودمبني  نيست واودراستدالل   موضوع  تأييداين  منظورپولس
دراينجا   كه  است  دراين  جالب  نكته  . ميكند  استفاده  رواج يافته بود،    افرادي  دربين  كه  عمل  اين
ازمـرگ    پـس   زندگي و رستاخيز به ايمان خود نسبت در كه ايمانداراني است با صحبت  روي
دراعتقادايمـان  . است  همگان  برنجات  مبني  آخر،  زمانهاي  ديدگاه مورمون در  . اند  شده  سست
 .نجات فردي نيز هست وهمچنين شامل همه مردم دنياميشود كه عمومي هست نجات يكنوع

 

 

 

 مـاهـواره    كانال1400از  بيش  حاضر،  درحال

با توجه  و است دريافت  در حالايراناي در 
جوانـان    ذائقه  با  كه  ها  برنامه  اين  جذابيتهاي  به

منطبق است، يكباره شاهدرشد قارچ گونه      
رپ،   : مانند  منحرفي  هاي  گردهماييها و فرقه  

رس،   مـيـدن،    سپلترا، وپ، متاليكها، آيرون   
. سياه و شيطان پرستها هستيم      وسپ، عقرب 

شـيـطـان      و  جنسـي   منحرف  اينها گروههايي 
را   جـوانـان    گـام،   دراولـيـن    هستندكه  پرستها
 نوجوانانـي و  ازجوانان  برخي  و  قرارداده  هدف

گروهها گـرايـش      اين  سمت  به  كه ناخواسته 
سـوم    هـزاره   انـديشـمـنـدان،    . انـد   كـرده   پيدا

 عصـري   اند؛  داده  لقب  عصردانايي را  ميالدي

ها   بر دانش و ابزار بشري، فاصله       كه با تكيه  
 گرايش  .اند داده  دست از خودرا ومفهوم  معنا

  غريب  و  عجيب  اشكال  با  انحرافي  هاي  فرقه  به

 نـدارد،   هويتـي   بي  و  از پوچي   غير  كه معنايي 

 دستـه   خودكشي  ازمواقع موجب   بسياري  در

 شدت و شدهها فرقه اين اعضاي درميان  جمعي

از   بـرخـي    كه  رفته  پيش  آنجا  تا  هويتي  بي  اين
 آزار  پرستها اقدام بـه     ها ازجمله شيطان    فرقه

افراد با عـالقـه     اين.   همديگر ميكنند   واذيت
 و  عاليـم   از  خاص و استفاده    موسيقي  به يك 
رپ،   مـانـنـد     گروههـايـي    به  مربوط  آرمهاي
 بيني  درخودبزرگ  سعي  به نوعي...   و  متاليكا

 گـرايـش    مـوجـب    بيني  بزرگ  اين  دارندكه

و   مـخـدر    مـواد   ازسـيـگـار،     استـفـاده    به  آنها
 ازمـدتـي،    پـس   . ميشود  روانگردان  قرصهاي

 تـبـديـل     اي  شـده   مسـخ   انسانهاي  به  افراد  اين

و قرصـهـاي      مواد  به  اعتياد  دليل  به  ميشوندكه
روانگردان هيچ اراده و اختياري از  و افيوني

بـا    والـديـن    انتـظـارمـيـرود؛      لذا.   خودندارند
 و  نمونـه   با  الزم  كامل، آموزشهاي   هوشياري
را به    ها  فرقه  اين  مربوط به انحراف    مستندات
واقعيتـهـاي     تاآنها با   كنند  خود ارائه   فرزندان

  .پنهان اين قبيل مسائل بيشترآشنا شوند

Tel: 818. 522.1525  
Tabdil@IRANforCHRIST.com 
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 يك سازمان مشغول به كامالً مجزاي كه دو نفر در دو بخش تنها درصورتي: كار                                                      ايجاد ارتباط عاشقانه درمحل

 اگر به خودتان: ترس از ريسك يا شكست. و در غيراينصورت اصالً نتيجه خوبي ندارد                                                 كار باشند مجاز است 
 . توانا باشيد درحالت  كنيد همواره سعي.                                                 اعتقاد نداشته باشيد،كس ديگري هم به شما اطمينان نخواهد داشت

 شكست :هدف نداشتن.كرده و بكار ادامه دهيد آن اعتراف اگر اشتباه كرديد، به.                                                  از شكست و اشتباه نترسيد
 متمركز  اولويتهاي خود را بشناسيد و بر اموري.                                                   در نرسيدن بـه هدف نيست، بلـكه در نداشتن هدف است

 مالحظه بي.افراد از ظاهرشما نتايج مختلفي استخراج ميكنند. است يابد، ظاهرمهم خوب: ظاهر به توجهي بي. حامي اهداف شما باشند شويدكه
 كجا گفتگويي را شروع كرده، مراقب باشيدكه. سرويس اداره، قلمرو شخصي شما نيست وحتي دستشويي  اتاقها، راهروها، آسانسور و:بودن
 واظهار نظرشخصي آنها دربارة پراكني اسرارديگران، شايعه كردن نكنيد، ازبرمال ناجورتعريف هاي لطيفه. كيست صحبتتان طرف و ميگوييد چه

 .   درباره مذهب، نژاد، لهجه و اطرافيان خود بپرهيزيد
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   هخامنشيان    سياسي    پايتخت   شوش  
 
 
 
 
 

  
نتايج يك بررسي نشان داده كه يكي از شاهان 

هخامنشي برخالف تصوركه شاهان آن دوره در 
اند بيشتر در شوش حضورداشته  تخت جمشيد بوده

است، از اينرو ميتوان شوش را پايتخت سياسي و 
يك متن از سال نهم      . واقعي آن دوره معرفي كرد 

متعلق به  اند كه تاكنون شناسايي شده) م . پ513(
 .دوران پادشاهي داريوش بزرگ هستند

2007  آگوست   22    شمارة  سال دوم  

 
 

  عمل هاي  به   طبق  بر رسي
 آمده توسط  كارشناسان  و

و  جهانـي   آمــار  گــيران    
آمار شده از انجام استنتاجات   

 و  اطالعات  كشورها،  هم
 اكنون پيروان دين مسيحيت

به . دهند كل جمعيت جهان را تشكيل مي33%
 ارتدوكسهاي، پروتستانها، كاتوليكهااي كه  گونه

پيروان گوناگون شرقي، پنطيكاستالها، انگليكانها، 
اسالم با . دهند هاي اين دين را تشكيل مي فرقه
 شيعيان و سنيهااز جمعيت دنيا كه شامل % 21سهم

. شود، در رتبه دوم قرار دارد چند فرقه ديگر مي و
 جمعيت جهاني%16دين در رتبه سوم با مردمان بي

خداوند، مردمان  منكرين  شامل  قرار دارند كه 
 و افرادي كه مذهب خود را آشكار سكوالر

جالب آن كه نيمي از اين افراد    . نمايند هستند نمي
به خدا اعتقاد دارند، اما مذهبي را براي خود به 

براساس اين گزارش، . شناسند رسميت نمي
قرار گرفته است % 14هندوئيسم در رتبه چهارم با 

% 6و سنت چيني هم با  % 6پس از آن بوديسم با 
زايي  جمعيت جهاني و همچنين مذاهب درون

% 6 ابتدايي افريقايي و سنتهاي آفريقاي نيز شامل
 36همچنين سيكيسم با . باشند جمعيت جهاني مي

صدم جمعت جهان در رتبه هاي بعدي قرار دارد 
 صدم جمعيت 22و دين معروف يهوديت هم با 

.گيرد جهاني در انتهاي ليست اديان معتبر قرار مي  

 سر راه جوانان بر منحرف هاي فرقه آماري از مذاهب دنيا

 ر ب ر خ ي         ا ز         م و ا د       م و ج و د       د ر         س ي گ ا        
  كرديد دقت آياهيچ.است درسيگارموجود ميشود استفاده آن از كردن خيابانها اسفالت كه در اي ماده همان ،قير

  نيزهنگام ماده اين ،هيدروژن سيانيد .ميباشد ازقير زردي رنگ ميباشد،اين زرد افرادسيگاري اغلب دندانهاي كه
 ميشودازعمده استفاده موش مانندمرگ سمي محصوالت  در كه است اي ماده.ميشود ها واردريه سيگاركشيدن

 كه پكي سيگاري باهر افراد و شد ساخته مردم عام و قتل براي دوم جهاني درجنگ كه كشنده بوده موادشيمايي 
 فراورده ساخته براي كه است موادي مهمترين از ،بنزن .ميكنند خودهدايت بدن درون به گازخطرناك اين ميزنند سيگار به 

. مـيـشـود     اسـتـفـاده     ازآن  نـاخـن    الك  كردن  پاك  براي  كه  اي  ماده  همان  ،ستون .ميرود  استفاده  مانندگازوئيل  نفتي  هاي
وقارچها   باكتريها ياكشتن اجساد براي نگهداري ماده اين. ميباشد شده شناخته زاي موادسرطان از خطرناكترين  ،فرموالئيد
  ،آمونياك.ميشود  استفاده  مانندچسب محصوالتيد ونيزتولي محيط كردن ضدعفوني براي ازآن همچنين.ميشود  بكاربرده

 بـدن   وديگرقسمتـهـاي    پوست،چشم  براي  بخارآن.  ميشود  استفاده  محيط  ياتميزكردن  كردن  ضدعفوني  گازبراي  از اين 

 چيـزي   همان  ،اكسيدكربن  منو.  ميباشد  بسيارخطرناك  بدن  براي  بانيكوتين  آمونياك  تركيب  بخصوص.  بسيارمضرميباشد

 آيا با اين اوصاف هنوز مايل به مصرف سيگار هستيد؟.ميĤيد بيرون  از اگزوز اتومبيل كه است
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. كردند مكث اي لحظه افتاد، مرد برآن شان سايه وقتي
دستش  مرد دستش را زير سرش گذاشته بود وكف 

مادر، پسر خود را و خواهر، . از زير سرش بيرون بود
كدامين  در قالب كلماتي و با چه  .برادرخود را ميديد

احساس آن دو زن را درآن لحظات  ميتوان ها  جمله
توصيف كرد؟ تِرصا به زانو افتاد؛ دلش ميخواست 

 مادر او را عقب كشيد و زمزمه. دست او را ببوسد

 چه هور بن !هستيم ناپاك  ما!نزن اودست به:گفت كنان

وخواهر  مادر   كه  لحظه  درهمان!مينمود ومردانه زيبا
. باالي سرش محو تماشاي او بودند، تكاني خورد
آنها فوراً عقب رفتند، اما شنيدند كه عزيزشان در 

 ؟وبعدنفس عميقي...مارد،ترصا،كجا: خواب ميگفت

ترصا با جه حسرتي . كشيد و به خواب ادامه داد
مادر صورت خودرا بر ! برادر خود را نگاه ميكرد

خاك گذاشت وميكوشيد آه سوزناكي را كه گويي 
چقدر دلش . قلبش را ميشكافت، در دل محبوس كند

آري، . ميخواست پسرش همان لحظه بيدار شود
در خواب هم . پسرش در خواب آنها را صدا زده بود

آيا اين كافي نبود؟ مادر ترصا را از . به ياد آنها بود
جا بلند كرد؛ سپس بار ديگر به او نگاه كردند، انگار 
كه ميخواستند تصويرش را براي هميشه در خاطر 

و بعد، دست در دست هم از عرض .خود حك كنند
كوچه عبوركردند و در سايه ديوارِ رويرو كمي 
دورتر، برروي زمين نشستند و به عزيز خود خيره 
شدند؛ گويي منتظر بودند كه او را بيدار شود، يا 

كسي  بحال تا .چيست نميداستند كه اتفاقي بيفتد، اتفاقي
نتوانسته بگويد عشقِ آنها چه نيرويي را براي صبر و 

در همان حال كه . تحمل درآنها بوجود آورده  بود
دو زنِ بي پناه به جگرگوشة خود خيره بودند، 

آنها درنور ماه او . ناگهان زني از پيچ كوچه ظاهر شد
اي كوچك، پشتي  زني با چهره: را بخوبي ميديدند

خميده، سيه چرده، موهايي خاكستري، با لباسي 
مخصوص خدمتكاران؛ زنبيلي پر از سبزيجات نيز در 

زن مستقيم به طرف دروازة كاخ هور . دستش بود
وقتي به پله درگاهي رسيد، ديد كه مردي آنجا  . آمد

 و ترصا در آن سوي كوچه ديديند ميريام. خوابيده
كه او آهسته از كنار مرد جوان گذشت و يكي از 

هاي دروازه را بدون صدا گشود تا به داخل  دريچه
اما يك رمتبه برگشت، انگار كه كنجكاوي او . برود

. را وا ميداشت نگاهي به صورت مردِ غريبه بيندازد
درآن سوي كوچه، . نگاه كرد و زن جلوآمد، خم شد

مارد و خواهر بن هور اول شنيدند كه آن زن آهي از 
بعد ديدند كه زن چشمان خود . روي تعجب برآورد

را ميمالد تا بهتر ببيند؛ زن جلوتر آمد، دستها را به هم 
زد، دور زد، كنار مرد نشست و دست او را گرفت و 

بن هور كه از اين حركت . آن را بصورت خود فشرد
   

 

وقتي نگاهش به . بيدار شده بود، فوراً دست خود را كشيد
اَمراه، آه، اَمراه، تو هستي؟ : صورت زن افتاد، از ته دل گفت

اَمراه، خدمتكار قديمي و پاك دلِ خانوادة هور كه آن جوان را 
چون پسر خود دوست ميداشت، ياراي حرف زدن نداشت؛ سر 

بن هور . هورگذاشت و به تلخي بگريست خود را روي سينه بن
اَمراه، آيا از آنها خبر : به آرامي او را از خود جدا كرد و پرسيد

اي؟  مادرم و ترصا را ديده. داري؟ حرف بزن، خواهش ميكنم
در آن  . امراه فقط گريه ميكرد! تو حتماً ميداني آنها كجا هستند

سوي كوچه، ترصا داشت از جا بلند ميشد تا به طرف آنها 
ما ! بخاطر خدا نرو: برود، اما مارد محكم او را گرفت و گفت

. ميكشيد زبانه گدازان  اي كوره همچون آنها عشق !هستيم ناپاك
. هور مثل آنها نشود اما بهتر بود كه بن. قلبشان پاره پاره بود

كه ديد  هور بن. امراه فقط گريه ميكرد. چيره شد براحساس عقل
پاسخ    گويي كجاميرفتي؟اما:بازشده،پرسيد دردروازه اي دريچه

من هم با تو ! برويم: را ميدانست، او را از جا بلند كرد و گفت
! اين خانه هنوز متعلق به من است. اند روميها دروغ گفته!آيم مي

لحظه اي بعد، آن دو زن، در آن سوي كوچه، ! برويم داخل
دروازه كاخ بسته بود، دروازه اي كه ديگر . ديگر تنها بودند

روي زمين نشسته بودند و به . هيچگاه از آن داهل نخواهند شد
آنها وظيفة خود را بخوبي انجام داده   . هم تكيه داده بودند

صبح روز بعد،  . آنها عشق خود را ثابت كرده بودند. بودند
وقتي مردم آن دو جذامي را در كوچه پيدا كردند، آنها را با 

! ايد شما مرده! برويد:ميگفتند. شهر بيرون راندند سنگ از پرتاب
اين رسم زمانه بود؛ جذاميان در نظز ! ها برويد پيش مرده

دو زن، در . يهوديان ملعونين خدا بودند؛ ميبايست آنها را راند
حاليكه طنين گفتة مردم از گوششان بيرون نميرفت، شهر را 

هور مرتب به خانة پدري خود  ازآن روزبه بعد، بن. ترك گفتند
او . شب هنگام ميرفت و شب هنگام نيز بازميگشت. ميرفت

افشاي  . ميدانست كه تمام اين مسائل بايد كامالً مخفي بماند
. ميكرد برآب نقش هارا وبرنامه ها نقشه حضوراودراروشليم،تمام

از آن پس، دلخوشي امراه، خدمتكار نيك سرشت، اين بود كه 
خوراكهاي  و كند پذيرايي اش كودكي دوران همچون مرد، ازآن

روزها به خريد ميرفت تا بهترينها را . دلخواه او را تدارك ببيند
يكي از آن روزها كه به خريد . براي عزيزترين خود تهيه كند

داستان  مردي كه شنيد بود، ها ميوه سواكردن  مشغول و  بود رفته
خوانندگان ما . عجيبي را براي اطرافيان خود تعريف ميكرد

آن مرد، همان كسي . حتماً حدس ميزنند اين داستان چه بود
بود كه در سلول جذاميان، مشعل به دست در كنار فرمانده 

او تمام . استاد تا او گفتة زنان را بنويسد و گزارش تهيه كند
ماجرا را با ذكر نام خانوادگي زنان بازگو كرد و گفت كه در  

...  ادامه دارد.                            چه روزي آنها را آزاد كرده اند  
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 .سنگ اول را كسي بزندكه خودتاكنون گناه نكرده باشد...
 

بـه    درشريعت  شد وموسي   زناگرفته  اي استاد اين زن درحين عمل     :گفتند  به عيسي 
  سنگسار شوند حال   زنان  چنين كه  كرده است ما حكم

 گفتند تا  او را بيازمايند  و   ميگويي؟ و  اين  را   تو چه
 سر به زير  اما عيسي. كردن او بيابند براي متهم موردي

 ولي.  افكنده با انگشت خود  بر روي زمين مينوشت
 چون آنها همچنان از او سوال ميكردند عيسي سربلند 

 بي كه  كس از ميان  شما هرآن: كرد و به ايشان گفت
 .مينوشـت   برزمين  زيرافكنده  وبازسربه.   نخستين سنگ را به او بزند  گناه است   

 گفتنـد   ترك  را  آنجا  كرده  شروع  سخن آنها يكايك ازبزرگترين  اين  شنيدن  با
 سربلندكرد  آنگاه عيسي . زن كه درميان ايستاده بود      آن  با  ماند  بجا  تنها  وعيسي

 نـكـرد؟پـاسـخ      مـحـكـوم     را  تـو   هيچـكـس    آنهاكجايند؟  زن  اي: او گفت   به  و

و     بـرو   نـمـيـكـنـم       محكوم  را  تو  هم  من  : گفت  بدو  عيسي  سرورم  هيچكس: داد
    مـا     را    زنـدگـي    آيـا   از خودمان بپرسيم؟.   11الـي 4  :8متي انجيل  .مكن  ديگرگناه

 ؟كه بخواهيم آن را بگيريم ايم داده

2007  آگوست   22   شمارة    سال دوم  

 هاي مؤمن كودكان در خانواده
 شوند  بهتر تربيت مي

 : هاشمي.ترجمه م
كه براي اولين  طبق مطالعة جديدي

بارتأثيرات دين را بر رشد و ارتقاي 
مشخص  است، كرده بررسي كودكان

دين مذهبي  كودكاني  شده كـه واـل
دارند بهـتر از ديـگر كودكان رفتار 
ميكنند و خـود را  بـا شرايـط تطبيق 

 جامعهجان بارتكوسكي،  .دهند مي

 پي سي سي ميدانشگاه ايالت  شناس
 كـه   هـزاركـودك  16از  بيـش   ومربيان  والدين  از   وهمكارانش

كنند   بودندخواستندارزشيابي تحصيل اوليه  بيشترآنهادرسالهاي
 رفـتـار    يكـبـار    وقت  دارد،چند  چقدربرخودكنترل  كودك  كه

هـم    بـه   خـوبـي   بـه   وآيـا   ميدهد  خودنشان  از  نامناسب    يا  ضعيف
 نمرات دارديانه؟محققان تعامل آنها وبا ميگذارد احترام ساالنش

وقـت    چـنـد    كه براين  مبني  والدين  با اظهارات   آمده را   دست  به
 صـحـبـت     كودكشان  با    دين    مورد  در  ميروند،آيا  كليسا  يكباربه

مشاجره ميكننديـا    درخانه  ديني  برسرمسائل  ميكنند يا خير وآيا   
بطور   كه والدينشان   كودكاني:بود  اين   نتيجه .كردند  نه، مقايسه 

آنـهـا     هردوي  وقتي  خصوص داشتندبه  مرتب دركليساشركت 
خـدا    درمـورد   وباكودكشـان   رفتند مراكزمي  اين  به  بسيارمرتب
 مـذهـبـي     والدينشـان   كه  به كودكاني   ميكردند،نسبت  صحبت

 بـهـتـري     نـمـره   مربيان وهم ازطرف والدين ازطرف  نبودند،هم

 يادگيري  به  وتمايل  برخود، مهارتهاي اجتماعي    درموردكنترل

 كـه   هـنـگـامـي      داد  نشان  همچنين  بارتكوسكي  .كردند  كسب

مـيـكـردنـد،       ومشاجـره   بحث  برسرمسائل مذهبي   غالباًً    والدين
: ميگويـد   ها يافته  اين  اودرتوجيه.داشتند  كودكان بيشتر مشكل  

 خـوب   كـودكـان    دليل مـيـتـوانـدبـراي      سه به الهي  آموزشهاي

 و  ميكننـد   اجتماعي  حمايت  والدين  از  كليساها  كه اين  باشد؛اول
 ايـن   بـه   كه  كودكاني.مفيد است   آنان  رشد مهارتهاي   براي  اين

والدينشان   حرفهاي  همان  ميشوندوقتي  آورده  مذهبي  گروههاي
حرفهاي  آنهاراتأييدميكنند، ديگرهم بزرگساالن راميشنوند كه

 انـواع   ايـنـكـه     دوم.درك ميكنند   تر عميق  درخانه  را  والدينشان

 مـيـشـود،     مبادلـه   هاي مذهبي  درگروه  كه  وهنجارهايي  ارزشها

 ايـن .دارنـد   گـرايـش    ازخانواده  وطرفداري  به فداكاري   اغلب

رشد   ودرنتيجه  باكودكان  والدين  ارتباط  گيري درشكل  ارزشها
در   و  هستنـد   بسيار بسيارمهم   ارتباط  اين  به  كودكان در واكنش  

 مقـدس   والدين را با معاني     مهارتهاي  هاي مذهبي   آخرسازمان

دانشگاه   شناس  جامعه  ويلكاكس،  دبليوبرد فورد .ميكنند  عجين
  مـوارد هـم      نيزباايـن   حضورنداشت  مطالعه  كه دراين   ويرجينيا
  والدين فرستادن  ترين مؤمن براي الاقلميگويد وي.است  عقيده

 هاروارد  به دانشگاه  آنها  فرستادن  از  مهمتر  بهشت  به  كودكانشان
 استـيـت    گرين  بولينگ  دانشگاه  شناس  روانمهاني،    انت .است

كه  اين:  گويد حضور نداشت مي  تحقيق  دراين نيزكهاوهايو  در
 زنـدگـي    براي  را  بيشتر پيشرفت     چرا كليساها ميتوانند شرايطي   

هميـن    به  كه  غيرمذهبي  سازمانهاي  سازندولي  فراهم  خانوادگي
   .است راز هنوزيك نميتوانند، اند منظور تأسيس شده
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 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 
 بخش دوم                 

  يونانيان  افسانة  بسيار
 زيبايي دارندكه طبق

يك .   بودند  هم چسبيده  آن زن ومرد درابتدا به   
وقت خدايان عصباني شدند و اين انسانهـا را          
. دو نيم كردند و در تمام جهان پخش نمودند        

بعد از آن الزم بود زن ومرددرجستجوي نيمة        
هـر    پس همسرواقعي .   خود باشند و او را بيابند     

اي   عده  . بود اوجداشده از كه است اي نيمه  كس
افـالطـونـي      عشـق   دارندباوركنـنـدكـه     دوست

وجود دارد و دو نفركه از ازل براي يكديگـر          
. اند يكديگر را پيدا خواهـنـدكـرد         تعيين شده 

اين دو  :   ميگوئيم  گاهي  درمحاورات عادي هم  
متأسفانه حقايق . اند  شده  نفربراي يكديگر خلق  

. علمي اين نوع نظـرات را مـردود مـيـدانـد              
كه به عمل آمده نشان ميدهد عاملي     تحقيقاتي

اثـرآن    بـر   به اتفاق انتخابـهـا      كه اكثريت قريب  
عملي ميگردد عبارتست از شباهت و نزديكي       

علت ازدواج غالب زوجهـا ايـن        .   به يكديگر 
است كه بر اثر تصادف با هم دريكـجـا قـرار       

و   عـالئـق    داراي  مـيـشـونـدكـه       متوجـه   و  گيرند
بسـوي    هستند و بدينطريـق     مشترك  احتياجات

 . يكديگر جلب ميشوند
در اينگونه موارد عـلـي االصـول انـتـخـاب               

بـديـهـي    .   براساس شانس و اقبال انجام ميشود     
است كه اين نوع انتخاب تصادفي نميتواند بـه        

بـاشـد زيـرا        اندازة انتخاب والدين مـنـطـقـي        
و تجربة بيشتري هستنـد    حكمت  داراي  والدين

 خـوددقـت    و در انتخاب همسر براي فرزنـدان      

شكي نيست كه بعضـي  .   ميĤورند  عمل  به  كافي
 هـمـسـرخـيـلـي        از جوانان ما در مورد انتخاب     

نميتوانيم آنها را بـيـش      .   كنند  مي  عمل  احمقانه
از حد مالمت نمائيم زيرا اگر به آنها كـمـك           

. از اين انتظار داشتـه بـاشـيـم          بيش  نكنيم نبايد 
اگر والدين براي فرزندان خود هـمـسـر         چون

انتخاب نكنند، الاقل بايد به آنها معيـارهـائـي          
همسرمورد استفاده    انتخاب  بياموزند تا درموقع  

 ولي غالباً در اين مـورد هـم        .   آنها قرار گيرند  

از   كـه   جـوانـان    طـريـق    بـديـن    . مـيـشـود     غفلت
خـواه    راهنمائيهاي عاقالنه محروم مـيـبـاشـنـد        

مـتـكـي      خـود   واحسـاسـات    عواطـف   به  ناخواه
 ...ادامه دارد                                  ! ميگردند

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
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 دين يهود ) روزه(ترين تعنيت بزرگ
 

اين روزه در ميان يهوديان به نامهاي ديگري نيـز  .  ترين روز براي تعنيت است كيپور در دين يهود به عنوان بزرگ  يوم
هقـادوش    يومو عفو،   معناي روزبخشش  به  يوم هسليحاوباعزت،   معناي جليل  بهيوم آدير : از آن جمله: شود شناخته مي 

كيـپـور    روزه روز درآن عرب يهوديان ميباشد، كه يهوديان از جمله) تيشري( روز دهم ماه تشرين .به معناي روز مقدس 
جشـن  .   اسـت   ديـنـى    سـال   تشرين نام يكى از ماههاى تقويم يهود است كه ماه اول سال عرفى و ماه هفتم... گرفتند  مى

آغازميكنندوتا فـردا    آفتاب  سال نو در روزهاى اول و دوم تشرين برگزار ميشود، طبق سنت، روزه را از قبل از غروب       
در   عـبـادت    بـه   مومـنـيـن اكـثـرش        ساعت طول ميكشدكه براي25چيزي حدود. زمان ظهور اولين ستاره ادامه ميدهند 

. هسـت   هـم   خدا  ازبندگان  از آنجا كه اين روز به جز روز طلب بخشش از خدا، روز طلب بخشش.   گذارد  كنيساها مي 
 .روند هاي خالي از ماشين راه مي پوشند و بعضيها تا صبح وسط خيابانها و جاده همه لباس سفيد مي

 

زناشويي زندگي در موفقيت                گانة جديد عجايب هفت   كنم اعتراف مي خداوندا، من 
 كه دارم ايمان. گناهكار هستم

مسيح بخاطر گناهان من  عيسي
را  خود   روي صليب، جان بر

 رستاخيز  به وسيلة  فدا نمود و

 مرا مرگ، مردگان و غلبه بر از

. ساخت  در حضور تو  عادل
 نجات  بعنوان را  او من اكنون

 آمين    .ميپذيرم خود  دهنده، در قلب

 توضيحاتي چند در مورد واژة انجيل و معناي روحاني آن 
 

 

 خبرخوش.   است“   خبرخوش” واژة انجيل به معناي   

 زنـدگـي،    شامل  خبرخوش  اين.   مسيح  ظهور عيسي 

 خبرخوشي  درواقع اين  انجيل.   اوميشود  قيام  و  مرگ

 جـهـان    وبه  است  جهان  نجات دهنده  عيسي  كه  است

 ايـن   انجـيـل  .   دهد  نجات  را  تاگناهكاران  است  آمده

 ملـكـوت    رسيدن  فرا    مسيح،  در  كه  خبرخوش است 

بـراي    هـرشـخـص     كـه   تنهاكـاري   كه  است  خبرخوش  اين  انجيل.   است  شده  نزديك  خدا
 .به عيسي است آوردن ايمان دهد، خودبايدانجام يافتن نجات

يـك    در  ژوئـيـه    7  شـب     جـهـان    گانه جديد   عجايب هفت 
پـايـتـخـت       ليـسـبـون،     شهر  لوزدر استاديوم     مراسم رسمي 

. شدند  معرفي  جهاني  هاي مشهور پرتغال و با حضور چهره 
صـورت    بـه   دنـيـا    كشورهـاي   تمام  از  نفر  حدود صدميليون 
بـنـاهـاي    .كـردنـد    انتخـاب   را  بنا  هفت  اين  اينترنتي يا تلفني  

بـنـاي     هـفـت    ايـن     .شـدنـد    كانديدا  مسابقه  اين  براي  زيادي
 تـأثـيـري     و  اسـت   دهندگـان   رأي  عقيده  انتخاب شده فقط  

 .ندارد يونسكودركار 

برنارد   شركت  گانه جديد كه در نظرسنجي    عجايب هفت 
گنبدمرمري   با  مقبره  ؛محل  تاج:شدندعبارتنداز  انتخاب  وبر

ايـرانـي     سبك  به و شده واقع هندوستان آگرايدر  كه  سفيد
كـه    هـمـسـرش     براي  مغولها  امپراتور  توسط  درقرن هفدهم 

بزرگ   ديوار.  است  شده  ساخته  مرد،  حمل  وضع  درهنگام
 تـا   شـرق   از  كـه   دفـاعـي    ديوار  مايل160چهارهزارو:  چين

 اين. قلمداد ميشود بشر ساخت بناي بعنوان بزرگترين غرب

 شهر. است شده ساخته ميالد بنا در اوايل قرن هفتم پيش از

قرار   اردن  غربي  درجنوب   اين شهر باستاني :اردن  در      پترا
 مـوسـي    وادي  دور  تـا   دور  تـراس   يـك   صورت  به  دارد كه 

 اين  .بودهناباتينز در   اعراب  پادشاهي  كشيده شده و پايتخت   

 شـده   حجـاري   سنگهاي  و آب معروف تونلهاي  شهرداراي

بـزرگ    مجسمـه   اين:  دهنده  مسيح نجات     تنديس.  است
) متر  38(فوت125درحدود  باز با بازواني و دارد قرار  دربرزيل
. ميـكـنـد     نگاه  ريودوژانيروشهر   به  كوه قله از و داشته  ارتفاع
هـرم  .  اسـت   گرفته   فوتي قرار  2343درارتفاع  مجسمه  اين

مقـدس    مكان  از  هرم بخشي   اين:  مكزيك  در  چيچن ايتزا 
مـكـزيـكـو       يوكـاتـان    جزيره  در شبه  مركزي مايان مهم در 
كامـل    آرامش  عظيم كوهستاني حس    اين مجموعه .  است

ــا  ارتــبــاط  و ايــجــاد   را  روح  و  زمــيــن  هــوا،  عــنــصــر  ســه  ب
هـزار  50بـا   تـئـاتـر     آمفي  سالن  :كلوسئوم درايتاليا .كند  مي

در .  شـده   از ميالد ساخته    بعد80صندلي در رم كه در سال     
بقاياي شهر .  شدند  كشته  گالدياتور  هزاران  اين بناي عظيم  

مـيـالدي   15قـرن   در  شهر  اين:  پرو  در  تاريخي ماچوپيچو 
غباري از مه و اعماق جنگلهاي        در  اينكانتوسط امپراتور   

در   آبلـه   مـرض   شدن  واگير  علت  به  اما.   ساخته شد  آمازون
  .شد اسپانيا اين شهر مغلوب با آن، در زمان جنگ
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   بخش سوم،
مـيـتـوانـدآثـار        كـه   اسـت   جدي  بيماري  يك  افسردگي

افسردگي درمـان   .   وخيمي برفرد و خانواده بجا گذارد     
نشده ميتواند منجر به مارپيچ نزولي ناتواني، وابستگـي         

 بـرابـر    4ميزان خودكشي در مردان     .   و خودكشي شود  
بيشتراقدام به خودكشي     زنان  بيشتر از زنان است،گرچه   

درمـردان    سـالـگـي   70از  پـس   خودكشـي   ميزان. ميكنند
بـيـشـتـر        سالگـي  85مييابد، و اين ميزان پس از       افزايش
ميتواندنشاندهنده افسردگي   عاليم هشدارخاصي.  است

با جديت هر درماني . شديد و احتمال خودكشي باشند
را براي پيشگيري از خودكشي بكار گيريد حتي اگـر          

اگرهريك از عالئم   .   فرد تحت درمان افسردگي است    
خطر زير را مشاهده كرديد با يك پزشك يا درمانگاه 

آرامش،رفـتـارپـرخـاشـگـرانـه،        .   رواني تماس بگيريد  
.  تغييرات خلقي زياد و بيخوابي براي چند شب متوالي        

تهديد يا  .   تهديد يا عمل به آسيب جسمي يا خشونت         
ديـگـر   : . . صحبت در مورد مرگ يا خودكشي مـانـنـد         

ديگر نيازي نيست بيش از اين      . . . برايم اهميت ندارد يا     
كـارهـايـي    . افت فعاليتها و ارتباطـات    .   نگران من باشي  

 ....يا وصيت نامه مانند خداحافظي با دوستان، نوشتن
بهبود ناگهاني خلق پس از يك دوره افسردگي، رفتار         

يـا    اسـلـحـه     خطرناك غيرطبيعي مانند خريد يا حـمـل       
داروهـاي    و  داروهاي ضد افسـردگـي    رانندگي ساخت 

كننده خلق درمان افسردگي را بهبود بخـشـيـده            تثبيت
داروها ميتوانندعالئم افسردگي را برطرف كنند      .   است

و دربسياري از انواع بيماري تبديل به خط اول درمـان           
روان   كـوتـاه    دوره  يـك   و  داروهـا   از  تـركـيـبـي      . اند  شده

درصورتيكه افسردگي خفيف يا متوسط داشته        درماني
 .آغازميشود شوك الكترو درمان يا باشيد،معموأل با دارو

. درمان ميكنند   دردومرحله را  پزشكان عموماً افسردگي  
درمان حاد دارويي به برطرف كردن عالئم تا آنجا كه        

به .  شما احساس خوب بودن پيدا كنيد كمك ميكند         
محض اينكه عالئمتان برطرف شود، زمان نگهدارنده        

ماه براي پيشگيري از عود ادامه       12 تا 6مشخصاً بامدت 
    ...ادامه دارد                                                        . داده ميشود
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ها نفر از مردم اين كشور  دولت روسيه اسناد كشتار ميليون
به گزارش . در عصر حاكميت كمونيسم را منتشر كرد

، بخش ثبت و آرشيو آژانس امنيتي فدرال  آسوشيتدپرس
توانند با انتشار اين  هاي روسي مي خانواده: روسيه اعالم كرد

كه در زمان اتحاد شوروي  اسناد از سرنوشت اقوام خويش
اعدام شده و يا به دليل ابتال به بيماري در زندان در 

رئيس واسيلي خريستوفوروف . اند، آگاهي پيدا كنند گذشته
به : بخش ثبت و آرشيو آژانس امنيتي فدرال روسيه گفت

كشتار  قرباني1950تا1920هاي درسال اقوامشان  كه هايي روس
در . شده بودند، اجازه دسترسي به اين اسناد داده خواهد شد

بيش   شوروي جماهير اتحاد در استالين ژوزف حاكميت زمان
شوروي  اتحاد مناطق ساير به يا و زنداني اعدام، نفر ميليون20از

ميليون نفر نيز بطور 10شود حدود گفته مي. تبعيد شده بودند
اسناد . اند قطع بر اثر اين حوادث جان خود را از دست داده

مربوط به كشتار مردم در زمان اتحاد شوروي طبقه بندي  
شده و عنوان اسرار حكومتي از آنها نگهداري ميشد و مردم 

)  اتحادشوروي  ازفروپاشي   پس(1992درسال.نداشتند آنهادسترسي به
رييس جمهوري وقت روسيه بوريس يلتسين بر اساس فرمان 

برخي از اين اسناد از حالت طبقه بندي خارج شده و انتشار 
از فعاالن قديمي حقوق بشر در ليودميال الكسيوا . يافتند

به موجب فرمان حكومتي : گفت آسوشيتدپرساي با  مصاحبه
به اقوام قربانيان اجازه دسترسي به اسناد سابق بر 1992سال

اما اين دسترسي در پايان دهه .اين طبقه بندي شده داده شد
اين فعال .  مجددا بدون ارائه توضيح خاصي لغو شد 1990

 تا 1920هاي  حقوق پشر با اشاره به انتشار اسناد كشتار در دهه
مجدداً پنجره كوچكي باز شده، هرچند محدود، :گفت1950

چرا كه به خبرنگاران، نويسندگان و فعاالن حقوق بشر اجازه 
دسترسي به اين اسناد داده نشده است و اين افرادي كه در 

توانند با اجازه   شوند تنها مي اين مشاغل دسته بندي مي
اين فعال  . خانواده قربانيان به اسناد كشتار دسترسي پيدا كنند

 سال بعد از آن وقايع ما اين 87: حقوق پشر در پايان گفت
.                          ايم اسناد را تنها بر خانواده قربانيان گشوده   

 

 

واسطه   شد، به   مطرح  انجيلي  چنين  وجود  كه  نخستين باريكتاب؛  پيشينه
به 1734كه درمقدمة ترجمه خود از قرآن به سال           بودجرج سِيل   كار  

كتاب، نوشته    به ترجمة اسپانيايي اين     خود  درمقدمه  سيل  .كرد  آن اشاره 
كند كه ادعا كرده بود كه         اشاره مي  آراندا اهل   مصطفينام    شخصي به 

ادعا شده بود كه راهبي ايتاليايي      .  آن را از ايتاليايي ترجمه كرده است      
 )1590  -1585( پنجم   سيكستوس  كتابخانه پاپ   را از   آن  مارينو  برادر  نام  به

اش خواب بود، دزديده و پس از خواندن          كه وي در كتابخانه     هنگامي
نحوي از ميان رفت، اما بخشهايي        اين ترجمه به  .  شده است   مسلمان  آن،
ترجمة ايتاليايي آن به هلند راه      .  متن اسپانيايي آن هنوز موجود است       از

يافت شد كه يكي    كرامر    .اف  .جِي جزو اموال    1709يافت و در سال   
را به شاهزاده     آن1713اودرسال  .بود)آلمان(پروساز فرستادگان پادشاه    

 داد و در طول سالها دست به دست گشت تا اينكه              ساووآ اهل   اوژن
 رسيد و دركتابخانه سلطنتي قرار داده شد و هنوز          وين به   1738در سال 

 .نيز در آنجا است
 1907آن را به انگليسي ترجمه كردند و به سال          النْسدِيل و لورا راگ     

  صفحه مقدمه به چاپ رساندند؛دراين مقدمه،داليلي قانع        70آن را با  
كننده ارائه شده بود تا شرح دهدكه چرا محققان مختلف آن را                    

در .  انجيلي جعلي ميدانند و اينكه در قرون وسطي نوشته شده است              
اي جديددرقاهره انتشار يافت و       ، ترجمه عربي آن با مقدمه      1908سال

زبان اردو منتشر شد كه مبتني بر             ، دو ويرايش آن به      1916درسال
هاي اين انجيل      ترجمه 1980 و 1960بين سالهاي .  ترجمه عربي بودند  

ترجمه انگليسي  .  كشورهاي اسالمي منتشر شد      به بسياري از زبانهاي    
 1973انجام شده بود درسال     النسديل و لورا راگ        آن كه توسط      

عنوان   مجدداً در پاكستان چاپ شد و جرايد اردو و انگليسي آن را به             
جالب اينجا است كه هيچيك از       .  انجيل واقعي عيسي معرفي كردند     

النسديل و لورا راگ      صفحه مقدمه     70اين تجديد چاپها حاوي آن     
كه شواهدي ارائه ميداد دال براينكه اين كتاب، اثري           اي نيستند، مقدمه 

ترجمه انگليسي اين كتاب اكنون     .  جعلي متعلق به قرون وسطي است      
در بريتانيا و آمريكا از سوي چندين انتشارات اسالمي چاپ شده، اما             

اي به ناشران قبلي يا به مترجمان اوليه انگليسي، يعني              هيچيك اشاره 
 ....         ادامه دارد                             .كنند نميالنسديل و لورا راگ 
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اسناد كشتار مردم 
روسيه در عصر 
 استالين منتشر شد

كـه    انـدازه   هر  بينيم به  مي  اند، ولي  كرده  اين دنيا زندگي  در  مردمان خوبي  تاريخ به ما نشان ميدهدكه   
 نمـوده   بخشش  خدا طلب  برده و از  پي  خود  گناهان  و زشتي  زيادي  به  همانقدر  اند، به  بوده  اينها مقدس 

 راه  او  پـاك   زندگـانـي    به  گناه  يك  حتي  طلب ننمود، زيرا    آمرزش  و  نكرد  مسيح توبه   عيسي  ليكن.   اند

 8فصـل   يـوحـنـا   . دهـد   نسـبـت    من  به  كداميك از شما ميتواندگناهي :   خودگفت  به دشمنان   روزي.   نيافت
 شنـيـده    او  دهان  هرگز دروغي از  و  گناهي نكرد  او هيچ:   . . . اند  نوشته  مسيح راجع به او  حواريون .46آيه

 پـاك، . . .   كشيد، تهديد نميكرد  وقتي عذاب مي.   دشنام ميدادند با دشنام پاسخ نميداد      او  به  وقتي. نشد

اول   . گـرديـد    سـرافـراز    كه به مقامي باالتر از تمام آسمانـهـا    گناهكاران آاليش، دور از بي غرض،  بي
 نـفـر    يـك   فـقـط    آلـوده،   دنياي  دراين  كه  آيا عجيب نيست. 26 آيه7عبرانيان فصل ،23و  22 آيات 2فصل  پطرس

 توبه و طلب آمرزش نداشته است؟ به كه هرگز احتياجي شده ظاهر

ب
بيگناه بودن مسيح عجي

 
بود

  
2007  آگوست    22  شمارة    سال دوم  

پافشارى  آن به بخواهيم و دردستيابى اشتياق و عشق با كه را آنچه
كه در  مهم اين است. خواهيم آورد دست ترديد به كنيم بى

كه  كه هستيم قربانى آنچه را  آنچه را هر لحظه بتوانيم
)آنتوني رابينز(.  توانيم باشيم كنيم مى  
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 به فردترين دژهاي تاريخي ايران قلعة الموت يكي ازمنحصر                 
. شده است  واقع  قزوين  توابع  منطقه رودبار الموت از     در  كه                  است

خورده است و حسن صباح    گره  نام الموت در تاريخ ايران با نام اسماعيليه       
به عنوان رهبر فرقه اسماعيليه از اين قلعه به عنوان پايگاه حكومت خود و              

قـلـعـة      از  درمكتوبات تـاريـخـي   .   ترويج عقايد اسماعيليه بهره ميبرده است     
هاي   كاوش  اما.   زندان يادشده است    صباح در دورة صفوي به عنوان       حسن

باستان شناسي در اين قلعه نشان مي دهد كه دژ الموت نـه تـنـهـا زنـدان               
بـر    خـاصـي    اند از مرتبه اجـتـمـاعـي        كه در آن ميزيسته     نبوده بلكه افرادي  

دو   از  قلعةالموت را كه مردم محل؛ قلعه حسن مينـامـنـد          .   خوردار بوده اند  
قسمت باختري كه داراي ارتفاع بيشتري است       .   قسمت تشكيل شده است   

. شـود     يعني قلعه بزرگ خوانده مـي     پيالقال يعني قلعة باال و      جورقالبه نام   
 يعني قلعة كوچك پيارقال يعني قلعه پايين و  جيرقالقسمت خاوري آن را     

ديوار خاوري قلعه باال با قلعه بزرگ كمتراز قسمتهاي ديگر صدمه           .   نامند
 متر متغير 35 تا 10 متر و پهناي آن بين120درازاي قلعه حدود.  ديده است 

آب   پـيـچـيـده      هاي قلعه حسن يا الموت، سـيـسـتـم      يكي از شگفتي.   است
متر است كه از چشمة كلدر آب را     سانتي10هايي به قطر    رساني با تنبوشه  

درجنوب باختـري   .   اند  به دژ رسانده و درحوضهاي سنگي ذخيره ميكرده       
عـمـيـق      هـاي   كه به پـرتـگـاه     اين قسمت از قلعه، درميان شيب بسيار تندي   
اند كـه هـيـچ         متر كنده8× 5ميرسد؛ حوضي در دل سنگ به ابعاد تقريبي    

هـاي    گـروه   ايـن قـلـعـه؛بسـيـارمـوردتـوجـه           . گاه ازآب خالي نشده است    
و   هاي گردشگري ايـرانـي      گردشگري است و هرساله مورد بازديد گروه      

 .گيرد خارجي زيادي قرار مي

 
 
 

 

...   ادامه از شمارة قبل سيما شماسبي                          دكتر:  نويسنده  
    

بـه    ها دوبار تاكيد كرده بودندكه شاگردان و پـطـرس             فرشته
بروند جاييكه خداوند ميخواست باآنها مالقات كنـد و            جليل

بنظر ميـايـدكـه     .   خود خداوند هم به دو مريم اين پيغام را داد         
در همانروز يكشنبه دو    .   به آنجا رفت و خداوند را ديد        پطرس

از   كـه   اي  مسيح ميرفتند بسـوي قـريـه          نفر از شاگردان عيسي   
اورشليم به مسافت شصت تير پرتاب دور بود و عمواس نـام              

و .   و با يكديگر از تمام اين وقايع گفتگو مـيـكـردنـد             . داشت
چون ايشان در مكالمه و مباحثه ميبودند ناگاه خـود عـيـسـي               

ولي چشمان ايشان بسته شـد      .   نزديك شده با ايشان همراه شد     
او به ايشـان  .  تا او را نشناسند، مثل زماني كه به مريم ظاهر شد 

گفت چه حرفهاست كه با يكديگر ميزنيدوراه را به كدورت          
 نام داشت در جواب وي گفـت        كليوپاسيكي كه   .   ميپيماييد

مگر تو در اورشليم غريب و تنها هستي و از آنچه در اين ايام              
در اينجا واقع شد واقف نيستي؟ به ايشان گفت چه چيز است            
گفتندش دربارة عيسي ناصري كه مردي بود نبي و قـادر در         
فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم و چگونه روساي كهنه             
. و حكام ما او را به فتواي قتل سپردندو او را مصلوب ساختند            

را   اما ما اميدوار بوديم كه همين است آنكه ميبايد اسـرايـيـل             
روز   امـور   نجات دهد و عالوه بر اين همه امروز از وقوع ايـن           

سوم است و بعضي زنان ما هم ما را به حيرت انـداخـتـنـدكـه                 
و جسد او را نيافته آمدند و گفتند كـه          .   بامدادان نزد قبر رفتند   

و   اسـت   فرشتگان را در رويا ديديم كه گفتند او زنـده شـده             
جمعي از رفقاي ما بسر قبر رفته آنچنانكه زنان گفتـه بـودنـد               

 . يافتند ليكن او را نديدند
و سست دالن از ايمان آوردن به         او بديشان گفت اي بيفهمان    

را   آيا نميبايست كه مسيح ايـن زحـمـات       .   اند  آنچه انبيا گفته 
پس از موسي و ساير انبـيـا شـروع           .   ببيند تا بجالل خود برسد    

و .   كرده اخبار خود را در تمام كتب براي ايشان شرح فرمـود           
چون به آن دهي كه عازم آن بودند رسيدند او قصد نمود كه             

و ايشان الحاح كرده گفتند كه با ما باش چونكـه           .   دورتر رود 
شب نزديك است و روز به آخر رسيده پس داخل گشته بـا              
ايشان توقف نمود و چون با ايشان نشسته بود نان را گـرفـتـه                

كه ناگاه چشمانشان بـاز     .   بركت داد و پاره كرده به ايشان داد       
شايد از طرز دعا كردنش او را شناختنـد         .   شده او را شناختند     

و شايد با ديدن نان در دستهاي سوراخ شدة او بود كه او را                
پـس  .   تشخيص دادند، بهر حال در ساعت از ايشان غايب شد         

با يكديگر گفتند آيا دل در درون ما نميسوخت وقتيـكـه در              
و در   .   راه با ما تكلم مينمود و كتب را بجهت ما تفسير ميكرد          

آن ساعت برخاسته به اورشليم مراجعت كردند و ديگران را           
همان يـكـشـنـبـه      .   خبر دادند ليكن ايشانرا نيز تصديق ننمودند      

شب آن يازده را يافتند كه با رفقاي خود جمع شده درهـا را               
وبه شمعون    برخاسته  بسته بودند و ميگفتند خداوند در حقيقت      

ظاهر شده است و آن دو نفر نيز سرگذشت راه و كـيـفـيـت                 
 و ايشان در اين. شناختن او هنگام پاره كردن نان خبر دادند

 
 
 
 
گفتگو مي بودند كه ناگاه عيسي خود در ميان ايشان          

اما ايشان لرزان و    .  ايستاده به ايشان گفت سالم بر شما باد   
به ايشان گفت    . ترسان شده گمان بردند كه روحي ميبينند     

چرا مضطرب شديد و برايچه در دلهاي شما شبهات روي  
دستها و پايهايم را مالحظه كنيدكه من خود هستم       . ميدهد

و دست بر من گذارده ببينيد زيرا كه روح گوشت و    
اينرا گفت   . استخوان نداردچنانكه مينگريد كه درمن است   

و چون  . و دستها و پايها و پهلوي خود را بديشان نشان داد
ايشان هنوز از خوشي تصديق نكرده درعجب مانده بودند       

پس قدري از   . بايشان گفت چيز خوراكي در اينجا داريد    
پس آنرا گرفته    . ماهي بريان و از شانة عسل بوي دادند   

باز عيسي بايشان گفت سالم بر شما      .  پيش ايشان بخورد
چنانكه پدر مرا فرستاد من نيز شما را ميفرستم و چون       . باد

.       اينرا گفت دميد و به ايشان گفت روح القدس را بيابيد     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گناهان آناني را كه آمرزيديد براي ايشان آمرزيده شد و  

و بايشان گفت همين است . آناني را كه بستيد بسته شد
سخناني كه وقتي با شما بودم گفتم ضروريست كه آنچه  
در تورات موسي و صحف انبيا و زيور دربارة من مكتوب  

و در آنوقت ذهن ايشانرا روشن كرد       . است به انجام رسد 
و به ايشان گفت بر همين منوال مكتوب     . تاكتب را بفهمند

است و بدينطور سزاوار بود كه مسيح زحمت كشد و روز        
و از اورشليم شروع كرده موعظه    . سيم از مردگان برخيزد   

به توبه و آمرزش گناهان در همة امتها بنام او كرده شود و  
شاهد بر اين امور هستيد و اينك من موعود پدر خود را بر         
شما ميفرستم پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا وقتيكه به         

او   و بود دوازده  از يكي اماتوماكه.شويد  آراسته ازاعلي قوت
وقتي  توما . آمد با ايشان نبود را توام ميگفتندوقتيكه عيسي

بديشان گفت تا . برگشت به او گفتند خداوند را ديده ايم
دردودستش جاي ميخهارا نبينم و انگشت خود را در جاي         

ننهم ايمان نخواهم  ميخها نگذارم ودست خودرابرپهلويش
توما    با شاگردان  بودكه وبازيكشنبه گذشت هفته يك.آورد

در خانه جمع بودند ودرها بسته بود كه ناگاه عيسي آمد و         
پس به توما گفت    . در ميان ايستاده گفت سالم برشما باد     

انگشت خود را به اينجا بياور و دستهاي مرا ببين و دست  
.           خود را بياور و بر پهلوي من بگذار وبي ايمان مباش   

....ادامه دارد                                                             
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پـيـش     سـال 2700تقريباً  كه  براساس پيشگويي ارمياء نبي از انبياء اسرائيل      
در   نبـي   كه برارمياء)   ايران فعلي( كالم خداوند در بارة ايالم    .   است  ميزيسته
چنيـن    صبايوت  يهوه: سلطنت صدقيا پادشاه يهودا نازل شده گفت        ابتداي

 و  شـكـسـت     كمان عيالم و ماية قوت ايشان را خواهم         ميگويد اينك من  
نباشدكـه    امتي  كه هيچ  و ايشان را بسوي همة اين بادها پراكنده خواهم ساخت به حدي  وزانيد  خواهم  چهارباد از چهار سمت آسمان بر عيالم     

و   سـاخـت    خواهم  حضور دشمنان ايشان و به حضور آنانيكه قصد جان ايشان دارند مشوش  به  را عيالم اهل و پراكنده گان عيالم نزد آنها نيايند 
بـالـكـل      را  ايشـان   خويش را وارد خواهم آورد و شمشير را در عقب ايشان خواهم فرستادتـا    خشم  حدت  خداوند ميگويدكه برايشان بال يعني    
خداونـد    ليكن. ساخت  درعيالم برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابودخواهم          را  خود  كرسي  هالك سازم و خداوند ميگويد من     

 .....ادامه دارد   )39-34 آيه هاي 49ازكتاب ارمياء نبي فصل (. آورد بازخواهم آخراسيران عيالم را ميگويد در
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 كي نوبتِ  
؟! من ميشه  

پر   و  برو زار گندم به:گفت درجواب  چست؟استاد  عشق :پرسيد   استادش از شاگردي
نميتواني  كه باش داشته بياد زار،  ازگندم  عبور  درهنگام  اما .بياور را شاخه   ترين خوشه 

طوالني   مدتي  از پس و رفت زار  گندم  به شاگرد !بچيني اي خوشه   تا برگردي عقب به
جلو  هرچه !هيچ :داد جواب حسرت با آوردي؟وشاگرد  چه :پرسيد استاد .برگشت

 گندم انتهاي تا ترين، پرپشت كردن اميدپيدا به و ميديدم تر پشت پر هاي ميرفتم،خوشه

!                                                                                     عشق يعني همين : استاد گفت.زار رفتم   

 پيشگويي دربارة عيالم
)ايران فعلي(  
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Ingredients: (4 servings) 

•Stewing lamb or beef, 1 Pound 

•Potatoes, 1 Pound 

•Carrots, 1 Pound 

•Large onions, 4 

•Tomato paste, 3-4 spoons 

•Cooking oil 

•Salt & Black pepper 
 

Directions: Peel and thinly slice 
onions. Fry in oil until slightly 
golden. Wash and cut meat into 
small pieces and fry in onions 
until color changes. Add 2-3 
glasses of hot water and bring to 
boil. Cook over medium heat for 
about 45 minutes, adding more hot 
water during cooking if needed. 
Wash and peel potatoes and      

carrots, then cut into small pieces. 
Add potatoes and carrots to the 
meat, followed by tomato paste, 
salt and pepper. Cook over          

medium heat for about 20     
minutes, then serve. 

مرگش                                                  مردي بود ثروتمند كه با مرگ چند قدمي فاصله داشت، و چون آدم خدا ترسي بود، قبل از                           
را  خودش دنيوي ازارث  مقدار بسياركوچك يك كردكه كرد و ازخداوند خواهش                                                  باخداوندمالقات  

. داري يك چمدان با خودت بياوري اجازه  خداوند به اوگفت، خوب اما فقط.                                                  با خود به بهشت ببرد  
به دست  به چمدان كرد، درحاليكه او وفات كه طالكرد،وقتي شمش از پر وآنرا حاضركرد                                                  مردچمداني  

راداخل چمدان امانميتوانيدكه متأسفم:اوگفت به بود درايستاده دم اي فرشته ميرفت، بهشت دروازه                                                 سمت  
را كنترل  بايدچمدان شويد،امامن ميتوانيدداخل  است داده اگرخداونداجازه:گفت فرشته.است داده اجازه من  به خداوند :مردگفت . ببريد
فرشته در چمدان را باز كرد و ديد كه پر از شمش طال هست، و شروع كرد به خنديدن، فرشته ديگري كه آنجا بود از خنده او       . كنم

كه كمي آرام شدند، مرد از آنها پرسيد به چه ميخنديد؟  وقتي. كرد، و او هم شروع كرد به خنديدن چمدان نگاه به طرف او آمده و به
       چرا سنگفرش كف بهشت را با خود به بهشت ميبري؟                                                                                     : آنها پاسخ دادند

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
    

 )كارل تئودور دراير  – 1955/ اردت ( )    بخش اول(
 

عيسي مسيح، اگر امكان پذير است، پس به او اجازه بده كه به زندگي برگردد،كالم را 
به من بده، همان كالمي كه مي تواند مرده را به زندگي برگرداند،اينگر به نام عيسي 

 ! مسيح به تو امر مي كنم، برخيز
شـخـصـيـتـهـاي         زبان  از  و  فيلم  طول  در  بارها  به وضوح،   . ، معجزه و ايمان است    درايراصلي فيلم      محور دو

وجود دارد كه هركدام      مختلفي  دراين فيلم شخصيتهاي  .   مختلف فيلم در مورد اين دو موضوع ميشنويم       
كه   است  باهم  از نظراعتقادي   شخصيتها  اين  درگيري  هستند وموضوع اصلي فيلم     خاصي  ديني  داراي بينش 

ظاهـري    فيلم نيزتفاوت  دراين.   استدراير  آن ديالوگهاي پر مغز و زيبايي است كه مختص سينماي  نتيجة
 يكسان  و  خداوند  وجاودانگي  اديان را،حتي به صورتي دقيقتر، به چالش ميكشد؛ همگي در برابرعظمت          

بـا    و  خـود   اعتقاد  اندازه  به بايد هستندكه افراد اين و هستند مادي بحثهايي وتنها اودربين همه افراد پوچ  بودن
 .است ايمان پيدا كنند آنها يكسان همه كه براي اي خداوندجاودانه به خود به فكرودرون توجه

ميكندكـه    و دعا ميكند اما خودش اعتراف       اي از انسانهايي است كه با وجود اينكه عبادت           نمونه بورگن
ارزش   كـه   اسـت   ايـن   اي ميرسد كه ميگويد كه تنها دليل عبادتش         ايمان محكمي ندارد و حتي به درجه      

حـرفـش     اوبرروي  نبودن  ، محكمبورگنفيلم نيز به صراحت دوگانگي شخصيت .   امتحان كردن را دارد 
نـبـودن     ازمـحـكـم     نشانـي   گيري را همواره همراه او نشان ميدهد تا به نوعي     و حتي نوعي ترس و گوشه     

دختـراو     عاشق بورگن مرد خياطي است كه پسركوچك       بورگننقطه مقابل   .   اعتقادات و ايمان او بدهد    
وخـدا    مسيـح   او هر هفته گروهي از مردم از فقير و غير فقير را دور خود جمع ميكندودربارة           .   شده است 
. به خداميداند   شدن  ونزديك  رسيدن  براي  رانيزراهي  او اعتقاد به بعدازمرگ دارد ومرگ     .   ميكند  صحبت

اودر عقايد محكم است و در گفتارش همواره استوار است و از هيچ چيز هراسي ندارد، اما او نيز اسيـر        
را   دخـتـرش     حاضر نيستبورگندامهاي دنيوي ميشود و براي برتري گرفتن دنيايي از خانواده و عقايد             

عـذر    بـراي   وحتي  او نيز سخنان مسيح  را فراموش كرده و براين موضوع اعتراف ميكند    .   به پسر او بدهد   
كشيش   يا همان   روحاني  پدر.   ندارد   نزد ميĤيد و او نيزايمان واقعي      بورگنخواهي به دليل بي احترامي به       

ازقلـب    وجودبشناسدوآنرا  در واقع بايد خدا را باتمام      شخصيتي است كه   بورگنكليساي نزديك مزرعه    
كـه    اعتقاددارد  ها را پايان يافته ميداند وحتي     خود درك كند، ولي بارها ميشنويم كه او نيز دوره معجزه          

زدن   بـابـرهـم     مـعـجـزه     چون  خداوند هر چند قادر به معجزه كردن است، چرا كه خود خالق است، ولي          
را   افـتـاده    اتـفـاق    قوانين طبيعت همراه است پس خداوند هيچگاه قوانين خودش را نميشكند و معجزات          

كه او نيز داراي طرزفـكـري         ازگفتار او كامالً متوجه ميشويم    .   تنها مربوط به شرايط خيلي خاص ميداند      
هاي   درموعظه  كه   نيز ميگويد تنها سودي   بورگنمادي است و اخالص در ايمانش ندارد و همانطور كه           

بـا    را  خـدا   او.   ميـانـدازد    طوالني او وجود دارد، هر چند زيبا باشد، اين است كه آمين گفتن را به تعويق               
مـرگـان     كردن  زنده  طرز فكر انسان مادي كه قوانينش را بر هم نميزند مقايسه ميكند و حتي درخواست              

اي از يك انسان تحصيل كرده است كه همه چيز را             پزشك نمونه . خدا را كفر و ديوانگي ميداند     از  
داردكه علمش   ايمان  معجزاتي  او به صراحت ميگويد كه تنهابه  .   با منطق مقايسه و تجزيه و تحليل ميكند       

پسـر  . ندارد  وعلمش هيچ اعتقادي  به اوآموخته است و اين يعني به اتفاقات خارج از دايره قوانين طبيعت  
بـاشـد     افراد  ترين  دين   همان فردي است كه شايد در نظر هركس، از نظر عقايد ديني، بي            بورگنبزرگ  

بـا    بلكـه دعا نميكند   خدا،  كردن بخاطر احتمال كمك بورگناو بر خالف .   چراكه هيچ ايماني ندارد   
حتمـاً    و  ميشنودرا همه تمام وجود ايمان دارد كه خداوند حرفهاي او را ميشنود و نه تنها او، بلكه عبادت 

تـمـام     بـا   و  او معتقد است از خدا هر چه بخواهيم به ما ميدهد و فقط بايد او را قادر بدانيم                 . پاسخ ميگويد 
و   خداوند هم به او پسرميـدهـد    وجود از او بخواهيم و به همين دليل او كه از خدا طلب پسر ميكند پس               

 ...درشمارة بعد ادامه...  خواهدشد سخت مريض آمدن پسرش خودش پس از به دنيا ميداندكه خودش حتي

 سخت دركارهاي كودك ميليون218گماردن
  

ـان    بر اساس  ـار  سازـم  آم
  ميليون  218 كار، المللي بين

  سطح  جهان  در    كودك

  فعاليت     سخت   دركارهاي

  گزارش     بر   اساس.دارند
   ، ايزومي نوريكو خبرگزاريها  

  بخش    حفاظت         رئيس
ـاران    درجمع)يونيسف(كودكان ملل متحد    صندوق   خبرنـگ

ـنـون     :گفت ـان دربـخـش        درصـدايـن    70هم اك  كـودك

درمـجـمـوع      :تاكيدكرد  وي  .كارهستند  كشاورزي مشغول 
ـارگـر    درصدازتعدادكودكان11قبل،  چهارسال  به  نسبت  ك

 درقاره كاهش كه ميزان درحالي است، يافته كاهش درجهان

ـادي   و  فرهنگي، اجتماعي شرايط علت  آسيابه ـنـدان    اقتص  چ

ـال   كـردكـه    تصريـح   ايزوميخانم  .نيست  مشهود  2003ازس
مشغول  افغان ساله14  تا7درصدكودكان 24تاكنون، ميالدي

ـان    نيمي  رقم  اين  كاربودندكه ـنـي    گـروه   ايـن   ازكـودك  را  س
ـتـران    ،افغانستاندر  :اظهارداشت  وي  .ميداد  تشكيل ـيـش    دخ  ب

 درصدو25دختران مورد در رقم كنندكه اين كارمي ازپسران

كارگر  روستاهانيزتعدادكودكان و در است درصد23پسران
ـاظـت     بخـش   رئيس .شهرهاست از  بيش ـيـسـف      حـف  در  يـون

ـاعـث    كه  هركاري  ازنظريونيسف:  گفت  افغانستان  اخـالل   ب

ـاعـي     رواني، شودوشرايط كودكان وتربيت  درتعليم  و  اجتـم
 قشرآسيب  اين  ازنظرمابه  تاثيرقرار دهد،  تحت را آنان  فيزيكي

 شرايط عموماًدر افغان كودكان:گفت ادامه وي در .رساند مي

 كند،  محافظت  را  كه كودكان   طرحي  كنندو  كارمي  سخت

ـاسـت     طـرح   اجـراي   به  اشاره  با  ايزومي  .وجود ندارد   نيز ـي  س

 اساسـي   قانون  طبق:  كارگر،گفت  كودكان  براي  ملي  راهبرد

ـار   هرنـوع   براي  كودكان  كارگيري افغانستان به  ـاري    ك ـب  اج

در   يـونـيـسـف      حـفـاظـت     رئيس بـخـش     .ممنوع است 
 سـن   تفـكـيـك     در افغانستان با چالش:  گفت  افغانستان

 بـه   والدتهـا   كارگر مواجه هستيم، زيرا اغلب      كودكان

 بخش  در  تعداد  چه  نيست  هم  و مشخص  رسد نمي  ثبت

 اضافه  ايزومي. دارند فعاليت يا سايربخشها و  زراعت

 بـه   راجـع   كـنـوانسـيـون      دو  افغانستـان   تاكنون:   كرد

 دولـت   از  و  است  نكرده  تصويب  را  كودكان كارگر 

 وي. كـنـد    پيگيري  جدا  را  اين مسئله   خواهيم  هم مي 

 هرچنـد   : گفت  كودكان  كارگيري در مورد علت به 

 نـيـروهـاي     تـقـاضـاي     و  عـرضـه    اين مـوضـوع بـه       

 بسـتـر    وجـود   مـدرسـه،    نـبـود    كاربستگي دارد، امـا   

 تـنـشـهـاي      و  كاركودكـان   ارزاني نيروي   اجتماعي،

 .دراين رابطه است ازعوامل موثر مسلحانه
 

 
 

اي به خدا  نامه  
 

مأوا دلم  شدم يكتا در اين دنيا، ماندم تنها و بي
من  كه ريزم اشك گويد لبريزم زِغم، قلبم گويد  
را ازخودم راندم زدم و بازدم، همه خسته شدم  

كافيست همينم بر روشني باقيست، هنوز روزني  
  اگر كني رحمي در اين دنياي بيرحمي  
 شوم آزاد و بي پروا، خدايم شود مأوا

اند دلها شكسته درآن سرد وتنهاكه دنياي دراين  
 تو درياب دل من را، پاكش كن تو اين غم را

11 
2007 آگوست     22   شمارة    سال دوم  
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 .بياور را درخت بلندترين برو و جنگل به :آمد كه سخن به چيست؟استاد ازدواج :پرسيد شاگرد
 با كوتاهي ازمدت و پس رفت شاگرد! برگردي عقب   به نميتواني هم باز كه  باش داشته  بياد اما

 اولين و رفتم  جنگل به :گفت او در جواب و شد  چه را شاگرد پرسيدكه استاد .برگشت درختي

. برگردم خالي دست بروم، بازهم اگرجلو كه ترسيدم. كردم ديدم،انتخاب كه را بلندي درخت

ها ديگر  معجزه  
 افتند نمي  اتفاق
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Did God Create Evil? 
 
One of the profound questions of life: 
Did God Create Evil? The university 
professor challenged his students 
with this question: "Did God create 
everything that exists?" A student 
bravely replied "Yes, he did!" "God 
created everything?" the professor 
asked. "Yes sir," the student replied. 
The professor answered, "If God 
created everything, then God created 
evil since evil exists, and according to 
the principal that our works define 
who we are, then God is evil." The 
professor was quite pleased with 
himself and boasted to the students 
that he had proven once more that 
the Christian faith was a myth. 
Another student raised his hand and 
said, "Can I ask you a question 
professor?" "Of course," replied the 
professor. The student stood up and 
asked, "Professor, does cold exist?" 
The professor replied "Of course it 
exists. Have you never been cold?" 
The students snickered at the young 
man's question. The young man 
replied, "In fact sir, cold does not 
exist. According to the laws of 
physics, what we consider cold is in 
reality the absence of heat.Everybody 
or object is susceptible to study when 
it has or transmits energy, and heat is 
what makes a body, or matter, have 
or transmit energy. Absolute zero 
(460 degrees F) is the total absence 
of heat. Cold does not exist. We have 
created this word to describe how we 
feel if we have no heat. The student 
continued. "Professor, does darkness 
exist?" The professor responded, "Of 
course it does."The student replied, 
"Once again you are wrong sir. 
Darkness does not exist! Darkness is 
in reality the absence of light. Light, 
we can study, but not darkness. In 
fact we can use Newton's prism to 
break white light into many colors and 
study the various wavelengths of 
each color. You can not measure 
darkness. A simple ray of light can 
break into a world of darkness and 
illuminate it. How can you know how 
dark a certain space is?You measure 
the amount of light present. God did 
not create evil. Evil is the result of 
what happens when man does not 
have God's love present in his heart.  

 

  
 
 
 

die. Allah a term used by 
loca l  Chr is t ian t r ibes, 
meaning god and a local 
deity, became the only 
s o v e r e i g n  g o d ,  t h e 
almighty. Islam was the 
last and the most superior 
of all religions and Muslim 
m a l e s  w e r e  m a d e 
super io r  to  a l l  o thers 
including Muslim females. 
Christianity and Judaism 
were accepted as the only 
other true religions and 
their holy scripts were 
accepted as such.             

 However despite a large 
number of Christian and 
Jewish tribes in Arabia, 
t h e i r  f r e e d o m  w a s 
substantially restricted 
and the i r  lega l  s ta tus 
lowered. They were given 
the right to practice their 
re l ig ion  i f  they pa id a 
discriminatory religious 
poll tax called 'jizya'. In 
Quran, these people are 
c a l l e d  d h i m m i s  ( a h l e 
zimmeh); later Zoroastrians 
of Iran were included as 
we l l .  Quran  p roh ib i t s 
Muslims from becoming 
fr iends with Christ ians 
and Jews and the two are 
f o r b i d d e n  f r o m  a n y 
participation in building 
Mosques and none other 
than Musl ims can visi t 
Mecca, once a multi-fate 
center. They could not 
mar ry  Mus l im  women 
while Muslim men could 
marry all. Muslims could 
not become slaves but all 
others were subjected to 
s lavery as  purchased 
s l a v e s  o r  wa r  b o o t y . 
However they were exempt 
from military service and 
forced labor.  Later  on 
Christians and Jew were 
banned from riding horses 
while carrying arms and 
could not increase their 
n u m b e r s  t h r o u g h 
conversion of others.        

  
TO BE CONTIUNUED 

 

 
 
 
 

 
denominations: The Church 
of the East and The Syrian 
Orthodox Church, popularly 
known as Jacobite.The split 
into two different denomina-
tions occurred in the 5th 
century A.D.and appears to 
have been politically moti-
vated to secure a measure 
of safety for the Assyrian 
minority which was caught 
between two rival empires: 
Persian (the locus of the 
Church of the East) and    
Roman (the locus of the   
Syrian Orthodox Church).    

During Sassanian era     
majority of the Assyrians in 
Iran adopted Nestorianism 
and this created a division   
between them and the 
Jacobite Assyrians. 
Christianity spread in Iran 
and affected other sects 
such as Manicheans 
(Manavi) and persecutions 
eventually ended. Despite 
all improvements,Christians 
o f  I r a n  d e n i e d  t h e           
Sassanian their support 
once the Arabs attacked 
the Empire. The motive 
might have been a feeling 
of affinity with Christian 
Arab tribes. However once 
conquered, Christians like 
Jews became second-class 
citizens. 
 The conquest of Islam in 
seventh century put an end 
to freedom of religion 
through out the area. All 
polytheistic and pagan  
religions were banned all 
together with all the other 
Near and Far Eastern   
religions. Islam does not 
recognize these as true 
religions. All major and mi-
nor deities were eliminated 
as false gods. The house of   
Kabah contained many such     
deities (including Christian 
sacred items), all were     
banished. The followers of 
all local gods became 
'kofar' and were given the 
choice to  either  convert  or 

  
 
By: Massoume Price, 
  

 Assyrian Christians 
were also divided into 
different confessions. 
Assyrians (Assori) are one 
of the oldest surviving 
Christian groups and 
currently there are 
around 550,000 left and 
almost half still live in 
Iraq. They are descen-
dents of the ancient 
Assyrians, a major 
Mesopotamian Empire 
from 2000BC, destroyed 
in 612 BC by the Babylo-
nians and Medes. After 
this collapse the remnant 
of the Empire was 
called Urhai and later 
Edessa. Many Assyrians 
fled to the secluded 
mountains of Kurdistan; 
some settled in Urumiah 
in northwestern Persia, 
and others scattered 
throughout Asia Minor. 
Presently they occupy 
the mountains and 
plains of southern Tur-
key, Northern and 
northwestern Iran and 
many have emigrated 
to Europe and North 
America. They speak 
various      dialects    of 

Aramaic a Semitic   
language and have 
kept Chaldean as their 
religious language. 
 According to their 
c h r o n i c l e s ,  t h e y               

embraced Christianity 
in the first century A.D. 
Up till the 16th century, 
prior to penetration of 
the Jesuit and later 
Protestant missions in 
the Middle East, the 
Assyrians belonged to 
two ancient Christian 
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Who are the only angels in 
the Bible that have names?  
   

Gabriel and      
Michael are the 
only angels in  
the Bible that 
have names. 
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