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 ولي   ايرانيان كليساي

  
شود تا در   از كلية همزبانان گرامي دعوت مي     

 جلسات عبادتي كليساي  فارسي زبان  ارواين   
  عصر برقرار  ميباشد، 6 كه هريكشنبه  ساعت 

.شركت نمايند   
 

                                            15 Orange Tree Lane  
                                       Irvine, CA 92620 

                                                                                   

                                                                                  Info@IRANforCHRIST.com 

)949 (831 –1020: تلفن اطالعات  

 ماهنامة تبديل درخدمت جامعة فارسي زبان   

 محبت  تلويزيون  پنجشنبه در     هرچهارشنبه و  
 

 : آدرس اينترنتي
 

 www.SimaMasih.com 
 www.Mohabat.tv         

 

ساعت                     هر يكشنبه      تا    ميكنيم    دعوت    از شما  
  كليسا   اين   عبادتي    درجلسات     بعدازظهر   1 : 30

 بيانات     شنيدن     و  خداوند     پرستش     شامل؛   كه 
 .  فرماييد   شركت      ميباشد،         كتابمقدس    

 
 
 

     818 - 832-0943: تلفن        
   10210 Canoga Ave.    
   Chatsworth, CA 91311 

 نوايي زيبا، پيامي دلنشين
 

مارلينبا صداي   
 

گرانبها براي شما  اي هديه
عزيزانتان با آغاز سال و  

2008ميالدي   نو  
 

CD; $12 
          DVD;$15 

 
 جهت سفارش جزئي و يا كلي اين آلبوم با آقاي رافيك به                 

)925 (286 –1690شماره تلفن   
.و يا با دفتر ماهنامه تبديل تماس حاصل فرمائيد  

Rejoice! Rejoice! The King is 
born! This was the moment 
when everything  changed  for  
the world. Join with us as we  
celebrate the majesty and  
glorious birth of our Savior. 
 The celebration will include music, dance, and 
more. This is the best, biggest birthday party 
of the year! Bring your family and friends and 
share the wonder and joy of Christmas.    
 

Sunday, December 23rd @ 9:00 am, 11:00 am, 
1:00 pm.  All Persians are welcome too.       

 

21300 Califa Street Woodland Hills, CA 91367 
Tel: 818. 522.1525 )فارسي(  818.313.9393 (English) 

چگونه ميتوانيم در زندگي زناشويي خود 
بايد بدانيم كه ازدواج با عجله ..موفق باشيم؟ 

8ادامه در صفحة ... پايان خوشي ندارد  
آمد؟  فائق عصبانيت و ميتوان برخشم آيا

 دهيد ببخشيد، بگذاريد برود و به زندگي خويش ادامه
8ادامه در صفحة   ...   

9ادامه در صفحة يلدا شب  پيدايش  

تاريخچة حضور  
 يهويان در ايران 

10ادامه در صفحة ...   

چرا ما دروغ دروغگويي، بيماري
10ادامه در صفحة ...  ميگوئيم؟   

 پيشگويي در بارة  عيالم
10ادامه در صفحة )  ... فعلي ايران(  

اين     نقدي بر فيلم داستان ميالد مسيح؛ 
فيلم عالوه بر ابعاد مذهبي، داراي جنبه هاي  

11ادامه در صفحة ... مذهبي  نيز ميباشد   

 
   

 

كتابمقدس درمورد جادوگري  ديدگاه
2ادامه در صفحة ... چيست؟   

 تاريخچة درخت كريسمس
  بخوانيد   2           را در صفحة 

آيا واقعاً مسيح از يك باكره       
3ادامه در صفحة ...  بدنيا آمد؟        

 

!بشنو و باور نكن  
4ادامه در صفحة ...    

دعا  تأثير علمي                         اثبات  
                                   در  زندگي 

    5ادامه در صفحة ... 

    مرگهاي عجيب در دنيا            
  بخوانيد  6را در صفحة                    

7ادامه در صفحة ...هور  داستان بن  

آيا كاخ سفيد 
دومين كلينتون 
را تجربه ميكند؟ 

7ادامه در صفحة ...    
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 جادوگران
 جادوگري با قديم و عهدجديد

 وعملِ شرارت،شورش بعنوان
 .قابل اكراه برخورد ميكند

 بكارميگيرد آنرا كه كسي براي
 جادوگر زن.نبايد صبر داشت
 ).18: 22خروج(را زنده مگذار

 موسي  فرزندان  اسرائيل  را 
 چون به زميني:هشدار ميدهد

شوي،يـاد    داخل  ميدهد  تو  خدايت، به   يهوه   كه
. امتها عمل نمايي    آن  مگير كه موافق رجاسات   
نشودكه پسر يا دختر      و در ميان تو كسي يافت     

خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگيري و نـه           
نه ساحر و     و  جادوگر،  نه  و  غيبگو و نه افسونگر   

بـا    كـه   كسـي   و نـه     نه سؤال كنندة اجنه و رمال     
را   كارها  اين  هركه زيرا .ميكند مشورت  مردگان
 رجاسات  سبب  به  و  است  نزدخداوندمكروه  كند،

. اخراج ميكند  تو  ازحضور  را يهوه خدايت،آنها 
زيرا اين امتهايي   .   باش  نزد يهوه خدايت،كامل  

وفالگيران  غيبگويان به ميكني توآنها را بيرون  كه
خدايت نميگذارد كه     اما يهوه   گوش ميگيرند، 

در رابطه با مـنـسـي      ) 14ـ9:   18تثنيه( . چنين بكني 
 دراسرائيل  سال  ازپنجاه  بيش  كه  شريري،  پادشاه

و آنچه در   :   ميگويد  كرد،كتابمقدس  حكومت
امتهايـي    رجاسات  نظرخداوندناپسندبود،موافق

اخـراج    كه خداوند آنها را ازحضور اسرائـيـل       
و ) 2:   33تـواريـخ    دوم( . نـمـود    كرده بود، عـمـل     

ــران ــود  پس ــن  وادي  در  را  خ ــوم   اب ــنُّ ــش   هِ ازآت
و فالگيري و افسونگري و جادوگري        گذرانيد

ميكرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مـراوده   
مينمود و درنظرخداوندشرارت بسيار ورزيده،     

 ).6: 33دوم تواريخ(.خشم او را به هيجان آورد
زمانيكه سموئيل، شائول پادشاه را توبيخ كرد،      

را با گناهِ جادوگري وخودسري     ) شورش( تمرد
سـحـرگـرايـي       . ميكـنـد    همسان  پرستي  را با بت  

. شامل جادوگري و همچنين بت پرستي است      
خـود    اسـت،و   مانندجادوگـري ) نااطاعتي( تمرد

كـالم    چـونـكـه   . اسـت   پرستـي   سري همان بت  
خداوند را ترك كردي او نيز تو را ازسلطنت         

 به  زمانيكه شائول) .   23:   15اول سموئيل(   رد نمود 

رد   خـدا   طـرف   از  خـودسـري    و  علت نااطاعتـي  
 كـه   شـخـصـي     بـراي   امـروزه   نيز  همين  شد،پس

اجازه ميدهد    يا  پرستي ميكند   جادوگري و بت  
 .كه با اين چيزها سرگرم شود، معتبر است
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 كريسمس درخت تاريخچه
  

آلـمـان قـرن        بـه   سنت درخت كريسمـس،   
مسـيـحـيـان،       كـه   شانزدهم ميالدي و زمانـي    

خـود    هـاي   خـانـه    بـه   را  شـده   درختان تزيـيـن   
 درآن زمان عده    همچنين. آوردند، برميگردد 

بـا    را  وآن  ميـسـاخـتـنـد       ازچوب  اي هرمهايي 
 تزيـيـن    شمع  و  سبز  درختان هميشه   هاي  شاخه

 درخـت   از  رسم استـفـاده     تدريج  به  . ميكردند

نـيـز     ديـگـراروپـا     دربـخـشـهـاي      كريسمـس 
، انگلستان،  1841درسال.   پيداكرد  طرفداراني

آوردن   ،باويكتوريا  ، شوهرملكه آلبرت  پرنس
 و تزيين   ويندسوركاخ    درخت كريسمس به  

آن با شمع، شيريني، ميوه و انواع آب نبات،         
مـبـدل    روز استفاده از درخت را به چيزي مد 

هاي ثروتمنـد     واضح است كه خانواده   .   كرد
كردند و با     پيروي  مد  اين  از  سرعت  به  انگليسي

 .ولخرجي تمام به تزيين درخت ميپرداختند
عروسك،   شامل  تزيينات  اين1850درسالهاي

كـوچـك،     لوازم خانه مينياتوري، سـازهـاي     
اسـبـاب     جواهرات بدلي، شمشير و تفـنـگ      

 از  بسياري   .   بود و  خوراكي      بازي،   ميوه
 آمريكايهاي    قرن                          نوزدهم،   

كريسمس                                   را   درخت
 چيزي       غريب 
 ميدانستند  و اولين 
 درخت كريسمس
 در آمريكا، مربوط  

 است كه آنهم توسط ساكنـان   1830به سال   
 .گذاشته شده بود آلماني پنسيلوانيا به نمايش

مـردمـي     كمـكـهـاي     جلب  اين درخت براي  
درسـال  . بـود   شـده   بـرپـا    كليساي محلـي    براي

خـارجـي     ، چنين درختي در محـوطـه    1851
ساكنـان    براي  آن  اما وجود  برپا شد كليسا  يك

آميز و نوعي بازگشت      توهين  اين قصبه بسيار  
به بت پرستي به شمار ميĤمد و آنها خواستـار          

درحدود سالهاي  .   شدند  كردن تزيينات   جمع
وارد   كريسمس ازآلمان   ، لوازم تزييني  1890
دراياالت   تدريج  به  كريسمس  ودرخت  ميشد

كـه    اسـت   جـالـب  . متحده محبوبيت ميـافـت    
تـا  1كه حدود     اروپاييان از درختان كوچكي   

در   مـيـكـردنـد       متر طول داشتند استفـاده     1.5
حاليكه آمريكاييان درختي را ميپسنـديـدنـد        

در اوايل قرن بيستم، .   كه تا سقف خانه برسد    
كريسمس را بيشـتـربـا        آمريكاييان درختهاي 

 تـزيـيـن     خـودشـان    سـاز   دسـت   لوازم تزييني 
 آمريكايي /آلماني ميكردند اما بخشهاي

كتابمقدس  تدريس برنامة نيايش و
  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه
 

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس
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 كليساي ايرانيان
 مسيحا راهِ عيس

 آيا كار نيك ميتواند انسان را به حضور خدا ببرد؟ 
نيك بدانيم ونكنيم اگركار . انسان است ولي باآن نميتوان مقبول خدا شد كارنيك وظيفه

خداميفرمايدكه ) 6: 64اشعياء(ودرعهدعتيق) 17: 4يعقوب(.ميشود محسوب ماگناه براي متأسفانه
نداشته باشدكه  آنكه اودوست نه. نيست كثيف كارنيك ما درمقابل اوچيزى جزيك پارچه

شايسته حضور  كه نمائيم وبگوئيم خود را عادل كنيم بلكه با انجام آنها نميتوانيم ماكارنيك
خدا را داريم و خدا ميبايست ما را بخاطر اين اعمال بعنوان شخص آمرزيده شده، نيك 

يا كفاره  مسيح روى صليب و اينكه ما آن را بعنوان فديه)نيك(ولي بعد از اينكه بوسيله كار. مطلق، پارسا وعادل بپذيرد
 .گناهان خود قبول كرديم درآن صورت ما عادل شمرده خواهيم شد و كار نيك نتيجه طبيعى اين نجات خواهد بود

   همچنان به استفاده ازسيب،بلوط، گردو     
. ادامه ميدادند   بادامي  كوچك  و شيرينيهاي 

چـراغـهـاي      شـدن   كشف برق، به ساختـه    
را   درخشـش   كريسمس انجاميد و امكـان    

آن   از  پـس .   آورد  براي درختان به ارمغـان    
كريسمس در ميدان شهرها      ديدن درختان 

و   به يك منظره آشناي اين ايام مبدل شـد        
چه شخصي و چه    -تمام ساختمانهاي مهم  

به اسقبال    درخت،  يك  بابرپاكردن-دولتي
  .ميرفتند كريسمس تعطيالت

اولـيـه،بـه      كريسـمـس    درتزيين درختهاي  
جاي مجسمه فرشته در نوك درخت، از    

بـه نشـانـه        -كوچـك   فيگورهاي پريهاي 
 براي  كه-يا زنگوله و شيپر     -ارواح مهربان 

 -ترسانيدن ارواح شيطاني به كار ميـرفـت       
 .  استفاده ميشد

كه بـا     با تزيينات چوبي    را  درسوئد،درخت
 و  انـد   شـده   آميزي  درخشان رنگ   رنگهاي

كودك و حيوانات از جـنـس         فيگورهاي
مسـيـحـيـان     .   پوشال و كاه تزيين ميكنـنـد      

را   كـوچـك    بادبزنها و فانـوسـهـاي         ژاپني
 . ميدهند ترجيح
درخت در اوكراين نيز بسيارجالـب    تزيين

از   است،آنها حتماً در تزيين درخت خـود      
و   ميكنـنـد    عنكبوت استفاده   وتار  عنكبوت

آنرا خوش يمن ميدانند، زيرا بـنـابـريـك          
 وسـيلـه    چيزكه هيچ   بي  افسانه قديمي، زني  

كــردن   شــاد  و  درخــت  تــزيــيــن  اي بــراي  
خـواب    فرزندان خود نداشت، با غصه بـه      

ميرود و هنگام طلوع خورشـيـدمـتـوجـه          
تار   با  اش  خانه  كريسمس  ميشودكه درخت 

بـا    تـارهـا    واين  است  شده  پوشيده  عنكبوت
مـبـدل     هاي نقـره    دميدن خورشيد به رشته   

 . اند شده

با خوشحالي حمايت مالي شما  
.   را از ماهنامة تبديل پذيرائيم  

                    

 .                                   ادوستان ماهنامة تبديل، درود برشم                           
  م  تحتوفادار،  اميدوار    هميشه    ياران                        

 خدمت شما  تبديل ماهنامة شرايطي                                                           
 بوده، دركنار  تندرست خوب ميرسدكه               

 .     بسرميبريد  وصفا درصميميت  گراميتان   خانوادة
 برگي ديگر از باري حقيقت دارد،

 و شما همچون من زندگي صفحات
 سال. شد ماهنامه زده اين ورقهاي

  .          نيز تمام شد2007
 گذشت، رويدادهاي كه درسالي
مـا    مـزاق   به  آنها    از  بعضي  گاهاً  . ما رخ داد  دنياي در  زيادي

 . خوشايند و يا بعضي اوقات ناخوشايند بودند
 ؛گفتند  وداع  را  دارفاني  نيز  آمدند و بسياري    دنيابسياري به 
 .گمنام بودند از اين افراد مشهور و همچنين بسياري

 چـرخ   هـمـچـون،     زندگي  داردكه  حقيقت  آري، اين 

ادامـه    خـود   گـردش   بـه   همـچـنـان     كه  است  گردوني
از     باقيمانده  روزهاي   كه  در اين   است خوب. ميدهد
گذشت انـداخـتـه،      كه  روزهايي  به  نگاهي  كهنه،  سال

مزمـور    در  موسي  حضرت. كنيم  بررسي  را  خود  زندگي
ده   ما را تعليـم : . . . دعا ميكنـد   به خداوند  اينگونه12آية90

حـاصـل     را  دل خردمندي   تا  تا ايام خود را بشماريم    
را   خود  اين مرد خدا زندگي     همچون  بيائيد ما هم  .   نماييم
 رو   پيـش   كه  درسالي  بخواهيم  او    از    آورده،  خداوند  بحضور

 .را هدايت كرده، ما را راهنمايي نمايد ماقدم  به قدم داريم
جاي دارد از طرف خود و همكارانم تولد منجي عالم                

 را خدمت      2008نو ميالدي     مسيح و همچنين سال           عيسي  
 را براي تبريك گفته، آرزوي بهترينها            همة شما عزيزان      

 ، 2007دسامبر آنجلس                                           لس.  شما نمايم 
                                                                          الناتان باغستاني
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كـرد    اينطورپيشگويي  اشعياء  بنام  ازميالدمسيح،پيامبري  پيش  سال700
حـاملـه     باكـره   اينك”:بنابراين خود خداوند به شما آيتي خواهد داد       

اشـعـيـاء    (“شده پسري خواهدزاييد و نام او را عمانوئيل خواهدخواند        
ثـبـت     را  اشعياء  نبوت  به تحقق پيوستن )انجيل مقدس (عهدجديد  ).14:7
يـك    بعنوان  دركتابمقدس  متولد شدن از باكره     ).37ـ27  :1لوقا  (ميكند

كـردنـد     ازكسانيكه اين واقعه را ثبت    .  واقعة تاريخي ثبت شده است    
ولوقـاكـه     بود  مسيح زندگي  كه شاهد عيني    )ازحواريون(ميتوان به متي  

ديـدگـاه     از  بسيـاري   همچنين نكات.  كرد  پزشك و مورخ بود اشاره    
تـنـهـا      نـه  باكـره     ازيك  تولدمسيح.است  رسيده  ثبت  به  مادرعيسا مريم

مـهـر     تـاريـخـي     يك واقعةتاريخي است بلكه بعنوان مهمترين واقعة     
درعـهـد     بـار   چندين  كه  مسيح  تاييدي است بر پسر خدا بودن عيساي   

 . تاكيد قرار گرفته است جديد مورد
 چرا ميبايست عيساي مسيح از باكره متولد ميشد؟                                           

 فرسـتـادن    براي خدا  بودكه  راهي  تولدازباكره  ميدهدكه  نشان  خدا  كالم
 ).4:4غالطيان -16:3يوحنا انجيل(كرد انتخاب جهان خودبه پسريگانة
كـار    به  ميتوانست  كه شايدخدا   راههاي ديگري  اي به   لحظه اگر براي 

شخصيـت    سرعظيم  پاسخگوي  ببردبيانديشيم هيچيك قادرنيستندكه  
صـورت    به  را  مسيح عيساي  كه  مثال خدا ميتوانست    براي.  مسيح باشند 

مريم باكره به اين جهان بفرستـد         كامل بسازد و بدون دخالت      انساني
واقعاًمانـنـدمـا      كنيم او   اما براي ما انسانها بسيارمشكل ميشدكه درك      

هـزاران    از  كه است  موعود  مسيح  انسانها شده است ويا اينكه او همان      
نـبـي     داود  نسل  از كه ميبايست سال قبل از تولد او پيشگويي شده بود 

بطـور    سپس  و  شده  متولد  ويا اينكه او از يك پدر و مادر انساني        .باشد
 آيـامـيـشـد      ولي  ذات الهي با ذات انساني او ميĤميخت        آسايي  معجزه

هـريـك     كه تولد او مانند     وقتي  كامل نيزهست   باوركردكه او خداي  
بررسـي    را  ديگري  روش هر  ويا  ذكرشده  روشهاي  اين  ازما بود؟وقتي 
بـه    در  را روش  خودايـن   الهي  چگونه در ذات    كه خدا   كنيم در ميابيم  

بـه    كه  كامل  انسان  و  كامل  خداي.  دنيا آوردن مسيح موعود بكار برد     
ازيـك    تولدمسيح.گرفت  جسم  روح پاك خدا از مريم باكره      وسيلة
ليكـن    و  روح خدا باعث شدكه بتواندمانندماانسانها      با دخالت   و  باكره

حـوا    و  آدم  ازسقـوط  پس خداميفرمايدكه كالم چون.بدون گناه باشد 
هـمـة     و  ميشـود   از پدر و مادربه نسل ايشان منتقل      گناه بصورت ارثي  

تـولـد     مسيح  ولي در موردعيساي .  گناه متولد ميشويم    ما انسانها با اين   
لـوقـا     درانجيل.  اوشد  به  موروثي گناه اين خدا مانع از انتقال او از روح 

 الـقـدس    روح:داد  پاسخ  مريم  به  فرشته: اينطورميخوانيم 35آية  اول  فصل
ايـنـرو     از. افكند خواهد برتوسايه بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا 

باكـره    از  تولدمسيح.خواهد شد   خوانده  پسرخدا  نوزادمقدس بوده   آن
بوسيلـة   شيطان  اسارت  و  ازگناه   نجات    يادآور ميشودكه     ما    به  همچنين
 انسانـي    اعمال   

  ما        انسانهاي 

 گناهكار  ممكن 
 نميگردد   بلكه 

 عملكرد    مستلزم
 ...مستقيم خداست
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2007 دسامبر    26   شمارة   سال سوم   ساعت است؟24چرا يك شبانه روز 
روز  را    شبانه است  و بيست ساعت نيست؟ يا چرا يك  ساعت 24ايد چرا يك  شبانه روز  كرده آيا تا به حال  فكر -شيلوه

گيري  آنها زمان را درطول روز با اندازه؟ هاي مصري مسئول اعالم وقت شبانه روز بودند  در قديم راهبه؟اند قسمت نكرده16
ها و باالآمدن  ستاره  موقعيت سايه خورشيد تعيين ميكردند، در شب وقتي نور خورشيد نبود، اوقات را  با نگاه كردن به آسمان،

اي   پس از گذشت مدت  زماني مصريان به فكر افتادند تا  زمان يك شبانه روز را  به گونه. آنها از خط افق تعيين ميكردند
ساعت در نظرگرفتند؛ يك ساعت براي طلوع آقتاب و يك ساعت هم براي غروب 10 آنها طول روز خود را .تقسيم كنند
چون زمان شب و روز را با هم برابر در نظر ميگرفتنديك شبانه روز را اختراع كردند، درحال حاضر  ؟ساعت شد12خورشيد منظوركردند، يعني يك روز

مصريها و روميهاي قديم، شبانه روزشان را از نيمه شب آغاز ميكردند؛ همانطوركه ما نيز هم اكنون نيمه شب را شروع روز . نيز همه از آن تبعيت ميكنند
 . يهوديان قديمي هم آغاز شبانه روز را غروب خورشيد در نظر ميگرفتند.  اما بابليها و يونانيها روز را با طلوع خورشيد شروع ميكردند.قرار ميدهيم

 
   

 متولد شد؟      آيا واقعاً مسيح ازيك باكره           

  .زن مطيع، فرمانرواي قلب شوهر است               

  ضرب المثل انگليسي

 تلّ، سكويي براي صعود         
 

ناگهان روزي  . داشت  كشاورزي االغ پيري  
. آن االغ به درون يك چاه بدون آب افتاد

كرد نتوانست االغ را      كشاورز هر چه سعي   
حيوان   اينكه  براي. بياورد  چاه بيرون   درون  از

 مـردم   و  زجـرنـكـشـد؛كشـاورز       زياد  بيچاره

پركننـد     خاك  با  را  چاه گرفتن  روستاتصميم
سـر    روي سـطـل    بـا   مردم . زودتربميرد  تااالغ
هربار خاكهاي     االغ  اما  ميريختند  خاك  االغ
ميريخت   زير پايش   و  ميتكاند  را  بدنش  روي

زير                    پايش بـاال            خاك    و وقتي 
 ميكرد  ميĤمد سعي

 .خاكها برود روي
 به روستاييها همينطور

  االغ كردن گور به زنده 

 واالغ دادند ادامه بيچاره
 هم همينطور به باالآمدن ادامه داد تا اينكه 

 .آمد به لبة چاه رسيد و بيرون
مشكالت زندگي مثل تلي از خاك بر سر    
ما ميريزند و ما مثل هميشه دو راه انتخاب 

اول اينكه اجازه بديم مشكالت        . داريم
كنند و يا از مشكالت   ما را زنده به گور

.سكويي بسازيم براي صعود بسازيم  

  د و ر ا ن   ز ن د گ ي م  د ر ت م ا م  ك ه  آ ن چ ه 

!د ر   ج س ت ج و ي ش   ب و د م   ي ا ف ت م   
 

ودليلم  .هستم درستكاري آدم كه كردم باخودفكرمي هميشه
اين بود كه به بانك دستبرد نزده و يا دست به جنايتهاي    

كه مسيحيت نيز در  كردم خطرناكي نزده بودم و فكر مي
 كمبريج دانشگاه در درحاليكه .است بودن خوب واقع همان

مشغول خواندن رشتة اقتصاد بودم يكي از دوستان خوبم به   
من با شنيدن اين  .اند من گفت كه او و نامزدش مسيحي شده

خبر و ديدن تغييراتي كه در زندگي آنها پديد آمده، بسيار 
متعجب شدم، بحدي كه تصميم گرفتم كه من هم انجيل را 

در يك شب انجيل متي، مرقس، لوقا و قسمتي از . بخوانم
بعد از اينكه بيدار . يوحنا را خواندم و سپس به خواب رفتم

 شدم انجيل يوحنا را نيز تمام كردم و به خواندن اعمال

 متوجه شدم  ،پس از آن. رسوالن، روميان و قرنتيان پرداختم
. توانم خود را از ادامة خواندن انجيل بازدارم كه ديگر نمي

من انجيل را قبالً هم خوانده بودم اما آن روزها هيچ مفهوم    
. خاصي براي من نداشت، اما اين دفعه كامالً فرق داشت
آري بدين ترتيب بود كه دانستم كه انجيل براي من داراي  

توانستم از خواندن آن دست  پيامي منحصربفرد است، و نمي
. من به حقايقي كه در آن كتاب خواندم ايمان آوردم. بكشم

اي كه توجه مرا به خود جلب  ميكرد  اين درآن روزها آيه  

بياورد   ايمان  من  به  كه  كسي:  ميگفت  تأثر     با   بودكه مسيح  
ـاورد     ايمان  كه  خواهد داشت اما كسي       جاودان    حيات ـي ن

 .داوري خواهد شد
ـايـق    باوركردن  متوجه شدم كه نه فقط      سپس ـلـكـه      حق ب

ـاط    و  دوستي  و  آن،  به  سرسپردگي ـب ـا   ارت كـه    خـداسـت    ب
ـا   كـه   بـودم   كشمـكـش    اين  در  .دارد  اهميت هـدايـت     آي
خداونـد    كه  خاطردارم    به .نه يا خداوند بسپارم را به  زندگيم

امروز      اگر:گفت  و    كرد   صحبت  من      با   وضوح     يكروز به 
 را انجام    كار اين

 ديگر قادر  ندهي 
 آن         انجام به      

 ! نخواهي  بود
 بايد كه  دانستم مي
  يا گناه و  مسيح بين

 انتخاب       را     يكي
 سرانجام    كنم،  و

 »بلي«به خداوند
 تصور .       گفتم
  و يكنواختـي     بي روح    كه از  آن  پس  زندگي          ميكردم

 كه دريافتم من . در اشتباه بودم كامالً  خواهم داشت، ولي

جستجويش   زندگيم در     دوران  در تمام       كه      را    چيزي  آن
خـداونـد وارد        روح . ام با  مسيح  يافته بودم، در  دوستي  
ـبـت    كه  من متوجه شدم    از آن پس      زندگي من شد      مح

. خود حس ميكنم      وجود          در  ديگران               به  كامالً عميقي     
 ام،هدفي    كرده  مفهوم و هدف جديدي براي زيستن پيدا      

 .داده بودم از دست  را  آن  خود   گذشتة كه در زندگي
 وكيل نيكي گامبل 
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!نترس  
  

كه به  اين به اين معني است! نترس :بارگفته شده 365جالب است بدانيد دركتابمقدس
يعني هر روزكه بيدارميشويم بايدبه . تعدادتمام روزهاي سال خداوندبه ما گفته نترس

درواقع اين هم يكي از عجايب كتابمقدس . خود بگوييم نترس چون خدا با ماست
 بارنوشته شده 365اند اما دركل نفرنوشته 40در حاليكه كتابمقدس را بيش از. است
چون در وادي سايه موت نيزراه روم از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي؛ . نترس

خداوند نور و نجات من .  4 آية 23مزمور. عصا و چوب دستي تو مرا تسلي خواهد داد
1آية 27مزموراست؛ از كه بترسم؟ خداوند ملجاي جان من است؛ از كه هراسان شوم؟  

 داستان كوتاه       هاي فقير           كريسمس بچه درخت

2007 دسامبر   26   شمارة    سال سوم  

 كليساي سفيران مسيح          
 

از شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل ميĤورد تا 
 درجلسات عبادتي اين كليسا كه هريكشنبه ساعت

.  بعدازظهربرگزارميگرددحضور بهم رسانيد3: 30   
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 
 

)818  (522-1525: تلفن اطالعات    

     

 !بشنو و باور نكن   
 

  در زمانهاي
مرد دور،  

خسيسي 
زندگي 
او .  ميكرد

تعدادي 
شيشه براي 

هاي  پنجره  
 صندوقي درون را ها بر،شيشه شيشه.بود داده سفارش اش خانه

 به را صندوق اين تا صداكن را باربري مردگفت وبه گذاشت

 ازآنجاكه.ميĤيم ها شيشه نصب عصربراي هم ببردمن ات خانه

آنهابه  با قيمت سر كردولي صدا را بود،چندباربر مردخسيس
چشمش به مرد جواني افتاد، به اوگفت اگر اين . توافق نرسيد

صندوق را برايم به خانه ببري، سه نصيحت به تو خواهم كرد 
باربر جوان كه تازه به . كه در زندگي بدردت خواهد خورد

باربر صندوق . شهر آمده بود،سخنان مرد خسيس را قبول كرد
كمي .افتاد راه مرد منزل طرف  به  و  گذاشت دوشش روي بر را
سخنانت  يكي يكي راه بين در بهتراست:باربرگفت رفتند، راه كه

نزديك ظهر بود و او . كمي فكر كرد مرد خسيس. را بگوئي
بهترازگرسنگي  سيري آنكه اول:گفت باربر به.بود گرسنه خيلي

است و اگر كسي به تو گفت گرسنگي بهتر از سيري است، 
باربر از شنيدن اين سخن ناراحت شد زيرا . بشنو و باور مكن

ولي فكركرد شايد بقيه . اي اين مطلب را ميدانست هر بچه
همينطور به راه ادامه دادند تا اينكه  .نصيحتها بهتر از اين باشد

نصيحت  خوب :پرسيد باربر .كردند سپري را راه نصف از بيشتر
خود  پيش نميرسيد ذهنش به چيزي است؟مردكه چه دومت

فكركردكاش چهارپايي داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل 
نصيحت  پسرم بله:رسيدوگفت ذهنش به چيزي يكباره.ميبردم
است،بشنو  بهتر رفتن ازسواره رفتن است،اگرگفتندپياده اين دوم

باربر خيلي ناراحت شد و فكركرد، نكند اين مرد . و باور مكن
ديگر نزديك  .مرا سركار گذاشته ولي باز هم چيزي نگفت

خوب نصيحت سومت را : منزل رسيده بودندكه باربرگفت
مرد از اينكه بارهايش . بگو،اميدوارم اين يكي بهتر ازبقيه باشد

: را مجاني به خانه رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت
. گفت باربري بهتر ازتووجود دارد، بشنو و باور مكن اگركسي

مرد باربر خيلي عصباني شد و فكركرد بايد اين مرد را ادب 
.                                                                                         كند  

بنابراين هنگاميكه ميخواست صندوق را روي زمين بگذارد آنرا ول                   
كرد و صندوق با شدت به زمين خورد، بعد روكرد به مردخسيس و                 
گفت اگركسي گفت كه شيشه هاي اين صندوق سالم است، بشنو              

حرف بيهوده ميزند تا ديگران            كسي پس، وقتي    از آن   . و  باور مكن   
     كه  ميشود   ، گفته را فريب دهد يا سرشان را گرم كند          

.                                               و باور مكن بشنو  

  پريسا رضايي داستايفسكي؛ ترجمه فيودور
 

  روي داالن  كُنج  درحاليكه.ازسرما ميلرزيد. بيدار شد  از خواب سرد و مرطوب  در داالني.  زود بود صبحي
.  ميĤمد  بيرون  از دهانش  شدكه با هرنفس  بخارسفيدي  تماشاي  مشغول حوصلگي  بود،از بي  نشسته اي جعبه

الغر  چوبي مانندتكه مادرش. بود خوابيده  اي و فرسوده  كهنه تخت  روي كه رفت مادر مريضش سر  باالي
 بودند؟   اين روز افتاده  به چرا آنان. قرار داشت  بقچه يك  مثل  چيزي زير سرش   بالش بجاي.  بود شده

 ... بود بيمار شده  بودند و او ناگهان  اينجا آمده  به ازشهرديگري  او با پسركوچكش  بودكه  اين حقيقت
  بـيـرون     همه  نبود،  آنجا   كسي حاال  داالن  آن  از ساير ساكنان  علت  همين  برپا بود، به  درجشن  پشت
  وقتي. كند پيدا نتوانست خوردن  براي  هم  خشك نان تكه  يك حتي گشت   هرچه پسربچه. بودند رفته

  صـورت .كـرد    نخورد،بسيارتعـجـب     تكاني   هيچ    مادرش   اينكه    از  كشيد،   دست   مادرش   هاي  گونه    به

. اسـت   فكـركـردايـنـجـاچـقـدرسـرد         خودش  با  بچه.بود  زده يخ و سرد  داالن ديوارهاي مثل   مادرش
  روي   دستهايش  كردن   گرم   براي. است   گذاشته   مرده   يك  هاي شانه  روي  را  دستهايش    كه   نميدانست
  داالن  از پاورچين  پاورچين  و   برداشت را  كرد،آن  پيدا  تخت را روي خود  كپي كاله  وقتي. آنها دميد 
 چـنـيـن     بـا   خـود    زنـدگـي    در اوهيچوقـت !شهري آه، خداوندا، عجب:  گفت   خودش  با. شد   خارج

  پسربچـه .  بود  باز مانده     دهانش    زياد بود كه      و برف    آنقدر اسب، درشكه  .  بود   نشده  روبرو  اي منظره
و   ميـزنـنـد    تنه   آدم   به   همش!   پهني  خيابان چه:   با خود گفت زده پيچيدو حيرت   ديگري  خيابان   توي
. است  زياد چراغ،چقدرچراغ  و.   ميگذرند  داد ميكشند، ميدوند يا سواره همه.   را لگد ميكنند     پايت
  سقـف   تا   كه   درختي   اتاق   وتوي  است  اتاقي   ويترين    بزرگي، پشت     ويترين   ديگرچيست؟ عجب    اين
 بـر   و  دور  و  طـاليـي     وسيبهـاي  كاغذرنگي    عالمه  با يك  است كريسمس    درخت  اين.  دارد   قد   اتاق

 خيز و  جست   تميز درحال    چند بچه    اتاق   توي.   است    كوچك   از عروسكها و اسبهاي     پر   هم   درخت

تـمـاشـا      اينهارا همه  بينوا كودك.ومينوشند    ميكنند،ميخورند   بازي.  ميخندند   شان هستند، همه   بازي  و
  دستهايش و كرده  دردگرفتن به شروع  پايش  ديگرانگشتهاي حاال اما.خنديد و ماند  برجاي  وگيج كرد

. ميداد،دردميگرفـت    حركتشان   نميشد و وقتي خم سرما ازشدت انگشتهايش.  بود  شده  سرخ  كامالً
راتماشـا    ديگر  اي ديگري،مغازه ويترين   از پشت.  شد  دور دوان دوان  و  افتاد  گريه  به    تلخي  به   كودك
  قـرارداشـت   ميزي مغازه   داخل.  قرار داشت  شده تزئين كريسمس   درخت يك بازهم   درآن  كردكه

  نشستـه  پوش شيك ميز چهار خانم   پشت...   بادام و    بود؛كيك     شده   چيده   كيك   نوع  همه  آن  روي  كه
    وداخل ميĤمدند ازخيابان  فراواني آراسته  ميدادند وآدمهاي  ميشدكيك داخل كه   هركس وبه  بودند

،يك كشيدنـد   داد   اينطورسرش  چرا!اوهو  -. برود داخل در را بازكردكه  نيزدزدكي   كودك.ميرفتند
 و  شـد    نزديك  او به سرعت   به   ازخانمها  يكي!   كن    را گم    گورت    يعني    كردكه   اي   اشاره   دست  نفربا  

 سـكـه  .  ترسيد خيلي بچه  پسر.   باز كرد  خيابان  طرف  و در را به  گذاشت  دستش  توي كوپك   يك

  ولـي    ميگرفت   محكم  را   آن   او ميبايست.   خورد  قل  خيابان  داخل  افتاد و به  از دستش     كوپكي   يك
 و دويد.نميدانست  هم  كجا؟خودش  به.  فرار گذاشت  پا به  سرعت به.  نميشد  خم  اصالً انگشتهايش

. چسبـيـد   را اش سريقه  ازپشت نفر  يك كرد  احساس  ناگهان. كرد“ها” دميد و   دستهايش  توي.دويد
 او   بـه    پايـي  پشت قاپيد،آنگاه  را وكالهش زد او سر بر بزرگترازاوبودمشتي كه   ولگرد و شروري  بچه

  توي.  دويد  و  جهيد،دويد ازجا. ترسيد زدند،اوبازهم داد دزد  در پي مردم.  خورد  زمين پسر بچه.  زد
. است اينجاتاريك:  فكركرد   خودش  با.كرد  خود را پنهان     شده  چيده     هيزمهاي    غريبه، پشت    حياطي
نميكردنـد،گـرمـا      درد پاهايش  و  ديگر دستها. نميĤمد در   نفسش  ترس شدت از زد، چمباتمه  همانجا

و .  اسـت    درازكشـيـده     اجاقـي   روي  گويي   شدكه  گرمش   چنان. پيدا كرد    جريان    بدنش   در تمامي 
فـرو     وخـوش    آسوده   چنين خوابي   به راحتي  اين  به  بودكه  چقدرخوشحال.فرو رفت   خواب  به  آنگاه
  مـن    مـامـان  ...ميخوانـد  الاليي  سرش   باالي   مانند گذشته     مادرش   دررؤيا ميديدكه   گويي.است  رفته

بـيـا     پسرم:  پيچيد گوشش   توي    لطيف   صدايي.   اينجا بخوابه     آدم    چقدر خوبه    بخوابم،آخ  ميخواهم
  !امـانـه  .  ميزند  صدا  را  او   مادرش  فكركرد   با خودش    پسر بچه .   كريسمس    درخت    من،بسوي   بسوي
كـريسـمـس     درخـت    چه  كردآه  بغلش و شد اوخم  روي تاريكي توي كسي.نبود  مادرش  صداي  اين

  عروسك   ميدرخشدودورتادورآن  چيزهايش  همه.   نيست    كريسمس    درخت   اما نه، اينكه  !  قشنگي
  هستـنـد،آنـان     پرواز  در نسيم   سبكي به  هستند كه هايي ها و دختر بچه اما نه، اينها پسر بچه .  قرار دارد 
  شادمـانـه    و  ميبيند  را  او  مادرش.   ميگيرند  او پرواز ميكنند و او را ميبوسند، و او را در آغوش  بسوي

پسرها،دخـتـرهـا،    :  ميپرسد    خندان  او. است    مادر اينجا چقدر خوب      آخ!  مادر!  مادر -.لبخند ميزند 
  هميـشـه    روز   اين  در.  است   مسيح    كريسمس  درخت اين:   ميدهند  او پاسخ   به    هستيد؟آنان   شما كي 

. ميكند  پا رابه درخت ندارند،اين   كريسمسي    درخت  هيچ  زمين  روي كه    ازكودكاني  دسته   آن   براي
  شـان  خوداوبودندوحـاالهـمـه    مثل  هايي   بچه   ها زماني   ها و پسر بچه      دختر بچه     ميشنودكه   وپسربچه

 .خير ميخواند دعاي  فقيرشان ومادران  آنان  وبراي   گرفته  را بر فراز سرشان  دستهايش اينجايند، مسيح

 

 مسيح امشب تولد يافت
 هاي خويش شب صحرا و چوپانان به گرد گله

 نشسته قصه ميگفتندكه ناگاه آسمان بگشود
 فروغ كبريا تابيد

 جهان روشن شد و نوري فرود آمد
 :فرشته گفت ايشان را

 !اي نيكوست شما را مژده
 كه امشب نور ميتابد

 كه امشب آن مسيح آيد
 ...فروغ زندگي در اوست
 ...نجات مردمان با اوست

 نماد عشق و ايمان و وفاداريست 
 مسيح امشب تولد يافت

 خدا تن پوش انساني فرو پوشيد
 :اي نيكوست شما را مژده

                  مسيح امشب تولد يافت

 مسيح نجات بخش
 

 آمد مسيح بهر نجات 
  بهر رهايي از ممات

 با عشق و مهر و شور و حال  
  بر ما گشود راه حيات

 گفتا كه تا ابد منم   
  سر چشمه فر و جالل 

 نزد من آي اي تشنه لب 
 تا كه دهم آب زالل 

  در آسمان و بر زمين
 واندر دل خلدبرين 

 تنها ره راستي منم     
  در هر ديار و سرزمين

 جان ميدهم بهر شما 
 بهر نجات از گناه 

 در پيش من آسوده باش
  زيرا منم پور خدا
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اگر خودمان احترام خودمان ((  
كسي ندهيم، احدي                          را به  
.))تواندآن را از ما بگيرد                         نمي  

   گاندي  

 تقويمهاي.كردند  روزطول ميكشد، ابداع5/29اش چرخه كه بابليان تقويمشان را از روي رصدماه
 .ماه قمري بودند12 هزار قبل از ميالد پديد آمدند، براساس3بار درسال بابلي كه احتماال نخستين

 مساوي براي .بود روز354سال قمري درنتيجه روزه قرار داشت30اي روزه، دوره29بعداز هر دوره
 نمودن سال قمري و شمسي، كه تغيير فصول را كنترل ميكرد هر چند سال يكبارچند ماه ديگربه

 ستارگان را درآسمان و بابليان معتقد بودندكه خدايان، خورشيد، ماه، سيارات. تقويم اضافه ميشد
 آنها دريافتندكه سيارات در پهنه معيني  از آسمان . كنند اند و به دقت برآنها نظارت مي قرار داده
مشاهدات  آنها همچنين.تقسيم نمودند صور فلكي را به ستارگان اين پهنه الگوهاي معروفند و برج فلكي به ميكنندكه حركت

 .خود را از كسوفها، شهابها، ستارگان دنباله دار ثبت كردند
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 تفاوت بين خانمها و آقايان 

ت بابليان
اعتقادا

 

 
 

 

 پادشاه
 الهي قدرت ناميدن سامي قديم دنياي در

 . به عنوان پادشاه مرسوم بوده است
 اشعيا  خداوند  ديد كه  بر  تخت 
 سلطنت نشسته است و چنين ادعا

 چشمانم  يهوه  صبايوت كرد كه؛ 
خداوند  -16:10 مزامير).5، 1:6اشعيا (است ديده را پادشاه
خواهند  امتها از زمين اوهالك. تا ابداآلباد است پادشاه
ها سرهاي خود را بر  اي دروازه  -7:24مزامير}{.شد

جالل  پادشاه تا شويد برافراشته اي درهاي ابدي !افرازيد
پادشاه جالل كيست؟  اين -8:24مزامير}{!داخل شود

 }!جبار است درجنگ جبار،خداوندكه خداوند قدير و
! خود را برافرازيد ها،سرهاي دروازه اي -9:24مزامير{

 }!داخل شود جالل تاپادشاه اي درهاي ابدي برافرازيد
 

صبايوت  يهوه كيست؟ جالل پادشاه اين -10:24مزامير{
 }.ساله! پادشاه جالل اوست

و چون ديديدكه ناحاش،پادشاه  -12:12اول سموئيل{
ني بلكه پادشاهي :بني عمون،برشما ميĤيد به من گفتيد

برما سلطنت نمايد، و حال آنكه يهوه، خداي شما، 
 }.پادشاه شما بود

كه عزّيا پادشاه مرد، خداوند را  در سالي -1:6اشعيا {
ديدم كه بر كرسي بلند و عالي نشسته بود، و هيكل از 

 }.دامنهاي وي پر بود
ام  واي برمن كه هالك شده : پس گفتم -5:6اشعيا {

زيرا كه مرد ناپاك  لب هستم و در ميان قوم  ناپاك 
لب ساكنم و چشمانم  يهوه صبايوت پادشاه را ديده 

  }.است

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 

 ! موفقيت را مجسم كنيد
 اغلب افراد به اين دليل در

خورند  كـه               تصورميكنند    سخنراني  شكست  مي  
درذهـن    كـه   آنـچـه  .   صحبتهايشان اشـتباه و بي معني اسـت      

را   اگـرخـودتـان   .   ميپرورانيد، همان نيز اتفاق خواهد افـتـاد       
و   فـكـرعـجـز    .  يك نادان تصوركنيد، همان نيزخواهيد شد 

سعي  .صـحبت نابودكنيد درخودتان قبل ازشروع ناتواني را
. كنيدپيش ازسخنراني مطالب را در ذهن خود مرور نماييد

حـركـات     چگونگي بيان موفقيت آميز موضوعات و نـيـز         
تا رسيدن به مرحله يك ايراد يـك    .  خود را مجسم نماييد 

بعد از آن تـنـهـا    . سخنراني كامل اين اعمال را تكرار كنيد 
كاري كه الزم است انجام دهيد، عملي كردن تجسـمـات           

 .خود خواهد بود

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                                    

 سخنراني در جمع 

www.SimaMasih.com 

دانستيد كه خرس قطبي  آيا مي
ايستد  هنگامي كه روي دو پا مي
.حدود سه متر است  

 
 
مردها خودبين و مغرور 
هستند،آنها خودشان را 
.   در آينه چك ميكنند  

اند، آنها   زنان با مزه
تصوير خود را در هر 

هاي  آينه، قاشق، پنجره...سطح صيقلي بازديد ميكنند 
...     ها، سر طاس آقاي زلفيان فروشگاه، برشته كننده   

 .را بخوانيد 13 اول قرنتيان ؛دهيد كه اطمينان خود را از مردم از دست مي وقتي
 
 

  

     

       اثبات علمي تأثير دعا      
 يو نيايش در زندگ                      

 
 
 
 
 

 

 : و نيايش انجام گرفت  بيماراني كه براي آنها دعا
پـيـدا     احتيـاج بيوتيك    آنتيكمتر از بيماران ديگر به        بسيار♦

 )بيمار16 بيمار درمقابل3 (كردند
 مـبـتـال     ريـوي   آمـاس   و  ورم  بـه   كمتر از بيماران ديگر     بسيار♦

وضعيتي كه در آن ريه به خاطر پمپاژ نادرس قلب،        -شدند
 ) بيمار18 بيمار درمقابل 6(پر از مايع ميشود 

بسيار كمتر از بيماران ديگر نياز به فروكردن لوله به درون ♦
 ) بيمار12 بيمار درمقابل 0(گلو براي كمك به تنفس شدند 

 ). اما تفاوت از روي آمار مشخص نبود(كمتر جان سپردند ♦
غير  هاي كننده شركت روي بر بسيارديگري آزمايشات حتي

 آزمايش 131كه بر روي در تحقيقي. انسان انجام گرفت
كنترل شده بر روي درمانهاي معنوي و مذهبي انجام 
گرفت، مشخص شد گندم هاييكه براي رشد آنها دعا شده 

كه براي آنها دعا شده بود، با  بود، بلندتر شدند، مخمرهايي
  ....                                        كردند،و مقابله سيانيد تأثيرات

وقارچ   رشدباكتري  ياتعويق  تحريك  داوطلباندرچندآزمايش،
 مثبتي  مايل دورتر، نتايج بسيار15اي  ازفاصله  كرده و را تجسم 

سن آنتونيو، تگـزاس  در  ذهن  در بنياد علم . آوردند  دست به  را
قـرمـز      خون گرفته،گلوبولـهـاي     داوطلب نمونه  32محققان از 

 سـاخـتـمـان      درآنطـرف   دراتاقي  را  ها  آنها راجداكرده، نمونه  

كه باعث  درمحلولي را قرمز بعدمحققان گلوبولهاي. قراردادند
قـابـل     كه دقيقاً   روندي-ورم و تركيدن آنها ميشد قرار دادند      

 حـفـظ    تابـراي   خواستند  ازداوطلبان  بعد محققان . است  ارزيابي

سازي   به تجسم  كمك  براي  . گلوبولهاي قرمز دعا كنند    برخي
قرمز دراختيار   گلوبولهاي  اين  از  رنگي  آنها،محققان تصاويري 

انگيزي روند   دعا ونيايش به طرزشگفت.  داوطلبان قراردادند 
 در  كـه   ديـگـري    درتحقـيـق  . گلوبولها راكُندكرد   اين  تركيدن

 طرف  دريك  اتاق  دريك  گرفت،ازداوطلبان  همان بنياد انجام  

در   ديـگـر    اتـاقـي    در  موجود  داوطلبان  تا  شد ساختمان، خواسته 
و   پـرسـر    تـريـا    آرام  كنـنـدتـا     سازي  راتجسم  ساختمان  آنطرف

 بـر   سـازي   تجسـم   اين  نتايج تحقيق نشان دادكه   .   صداتر شوند 

 ....ادامه دارد.   روحيه داوطلبان تاثير بسزايي داشته است روي
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درخـاورمـيـانـه       اي  كُردها در ناحيه گسـتـرده     
كُـرد     ميلـيـون   10كه( اند، از شرق تركيه     پراكنده

از   و  عـراق   شـرقـي    شمال  گرفته تا) درآن ساكنند 
و   غـرب   مـنـاطـق     تـا   سـوريـه   در مرز  قسمتهايي

بـا    هـرچـنـدكُـردهـا     .   ايران  كشور  شمال غرب 
گسـتـرده     ايـن   نـژاد   تريـن   ترين و قديمي    سابقه

دوم   ازهـزاره   كـم   ودسـت   جغرافيايي هسـتـنـد    
هـيـچـگـاه       انـد،   بـوده   ساكن اين مناطـق     ميالد

 . اند كشور و ملت واحدي نداشته

 
 
 
 

و اما پيشگويي اين آيه ازكتاب مقدس را بياد               
كوچك    هم ميشود،   شامل   را همه اين، ...بياوريم 

و هم بزرگ، ثروتمند و فقير،آزاد و برده، تا          
 سرشان   جلوي  يا راستشان   دردست   عالمت  يك

بخرد  نميتواند هيچكس را آن و .كنند  دريافت
و يا بفروشد بجز يكي كه عالمت را دارد يا            

17، 1 : 13مكاشفه را؛  اسمش  عدد  يا  را حيوان اسم  
را در داخل   “  چيپ”آنها كشف كردند كه اگر    

كارت جا گذاري كنند، آن ممكن است             
ممكن “چيپ”.  موجب مشكالت جدي گردد   

است بريده شود و اطالعات آن تغيير كند و يا           
است   ممكن  آن  ارزش  .گردد  تحريف

اگر شما  .  دستكاري، دزديده و يا گم گردد        
كارت را دريافت كنيد، تاريخ مصرف آن            
. ممكن است بين يك يا دو سال تمام شود             

نهايتاً، در بازار جهاني پول واقعي غير مطمئن           
فقط يك راه حل براي اين             .  خواهد بود  

... موتورالمشكل هست، پذيرفته شده بوسيله         
در دست راست يا در      “  بيوچيپ”جا گذاري   

اگر .  سر، جايي كه نتوان آن رابرداشت             
كپسول   شود،  برداشته  جراحي  بوسيله“چيپ”

 و   ليتيومكوچك آن ميتركد و شخص با             
ميشود،   باكتريهاآلوده  درميكرو  موادشيميايي

در “  پي اس   جي”وسيستم موقعيت يابي جهاني   
صورت برداشت آن رديابي خواهد كرد، و به         

توجه .مقامات دولتي هشدار داده خواهدشد        
در دست    پول”معني  به“ماندكس”باشيدكه  داشته
 .ميباشد“ شما

اما .   آورد  دست  به  را  خود سواالت بسياري از پاسخ تكنولوژي توانسته پيشرفت امروزه انسان با توجه به 
 در واقع  و  جوان  و  پير  سواالت بسياري را در اذهان  و  كه هنوز در پرده ابهام قرار دارد      يكي از مواردي  

را     مـعـروف    و  قديـمـي    المثل  ضرب  هم اين  شما  حتماً .است»مرگ«وجودميĤورد پديده به انسانها  همه
را   مـرگ   نـيـسـت     قـرار   اصالً  مطلب  اين  در  » . ميخوابد  همه  درخانه  كه  شتري است   مرگ«   ايدكه  شنيده

مرگهـا    آورترين  شگفت  و  ترين  عجيب  است  بلكه قرار  قراردهيم  بررسي  مورد  عرفاني  يا  و  ازمنظرفلسفي
  كنيم؛ داده بيان را كه درطول تاريخ براي افراد مختلف رخ

از   شهرپاريس  كندآب  آنكه ثابت  براي  وي) 1867،1931( انگليسي  نويس  داستان:بنت  آرنولد
  !ازآن درگذشت  ناشيتيفوئيداست،يك ليوان ازآنرا خورد ودراثر  كامالً سالم  نظربهداشتي
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يك  اندازه به  فقط كه مايكروچيب يك 
جديد كه  يك پيشرفت. است برنج دانه

  وكارت    پول   از  استفاده     باعث ميشود احتياج  به     

  تكنولوژي    اين.  باشد   نداشته    وجود    ديگر  اعتباري 

ازآدم    جلوگيري  براي دولتمندان  توسط   اكنون هم
مايكر       كه است شركتي   موتورال  .ميرود  بكار   ربايي

توليد    “ ماندكس ” هوشمند      كارتهاي   براي و چيپ 
تا     اند  داده توسعه    را  تكنولوژي   اين ميكند، آنها     

 و  كرده جاسازي   انسان را دربدن “ بيوچيپ  ”بتوانند
 . كنند  استفاده 

 “بيو چيپ  ”
  7داراي    

 ميليمتربلندي
ميليمترپهنا است و به اندازه يك دانه برنج        /.75و  

كه   يك باطري قابل شارژ است        ميباشد، شامل 
توسط يك مدار برقي با نوسان درجه حرارت          

اسم و نشانه اين شركت      .توليدميكند  بدن،جريان
 كشوردر20و شركت250رابخاطربسپاريدبيشتراز

 
 
 
 
 
 

و   دارند  سهم  دنيا  سرتاسر  به“ماندكس” توزيع
بسياري از كشورها امتياز استفاده از اين سيستم          
را دارا هستند كه از ميان آنها ميتوان كشورهاي           

 :زير را نام برد
 
 
 

نـيـوزلـنـد،       اسـتـرالـيـا،      امريكـا،   كانادا،  انگلستان،
مـاكـائـو،      اندونزي،  كنگ، چين،   اسرائيل، هنگ 

تـايـوان،     هـنـد،    مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلنـد،    
سري النكا، كاستاريكا، گواتماال، نيكاراگـوئـه،       

از   بـنـابـرايـن      پاناما، هندوراس، السالوادر، برزيـل    
بـامـن     كـاري   چـه   در نهايـت،ايـن      . . . بپرسيد  خود

صـرف    دالر    ميـلـيـون   1.5آنها بيش از    ( خواهدكرد؟
كـارگـذاشـتـن       بـراي   جـا   تحقيق و پيدا كردن بهتريـن     

دو   فـقـط    آنـهـا    . در داخل بدن انسان كردند    “ بيوچيپ” 
پوست   زير( سر:   و موثر پيداكردند      رضايت بخش     مكان
  !)دست راست... ، و پشت دست مشخصاً)سر

 كفشهاي طالئي      
 

تا كريسمس چند روز 
بيشتر نمانده بود و جنب 
و جوش مردم براي خريد 

روز  روزبه كريسمس هديه
من هم به فروشگاه رفته بودم و براي پرداخت .بيشترميشد

پول هدايائي كه خريده بودم، در صف صندوق ايستاده 
ساله و دختري 5جلوي من دو بچه كوچك، پسري. بودم

داشت،  برتن مندرس لباسي پسرك .بودند كوچكترايستاده
.ميفشرد دستهايش در را اسكناس وچند  بود پاره كفشهايش  

لباسهاي دخترك هم دست كمي ازمال برادرش نداشت 
صندوق  به داشت،وقتي دست در نو كفش جفت يك ولي

گذاشت،  پيشخوان روي كفشهارا آهسته رسيديم،دخترك
دست  در را ارزش پر اي گنجينه انگار ميكردكه رفتار چنان
 پسرك. دالر6: صندوقدار قيمت كفشها را گفت. دارد

 و دالر 3:شمرد را  آنها و ريخت پيشخوان روي را پولهايش
بايد   فكرميكنم :گفت و كرد خواهرش به رو سپس .سنت15

دخترك با شنيدن اين .... كفشها را سرجايش بگذاري
پس ! نه! نه: حرف به شدت بغض كرد و با گريه گفت

 گريه:مامان تو بهشت با چي راه بره؟پسرك جواب داد

كه  من .بياوريم در را كفشها پول بتوانيم فردا شايد نكن،
 آوردم كيفم بيرون  دالر از3 شاهد ماجرا بودم، به سرعت

 دورمن را كوچكش دوبازوي دخترك.صندوقداردادم وبه

 طرفش به....متشكرم....آقا  متشكرم گفت  كردوباشادي حلقه

 تو مامان پس گفتي بودكه چي منظورت :پرسيدم و شدم خم

 مريض خيلي مامان:داد جواب بره؟پسرك راه چي با بهشت

 دخترك !بره بهشت  به  كريسمساز قبل  وباباگفته؛ممكنه است

 بهشت خيابانهاي رنگ  كه ماگفته  شادي  كانون معلم:داد ادامه

 طالئي كفشهاي اين با نظرشمااگرمامان است،به رنگ طالئي

 پراز نميشه؟چشمانم خوشگل بزنه، قدم  بهشت خيابانهاي تو

 ميكردم، نگاه دخترك چشمان به كه درحالي و شد اشك

 اين شمابا مامان كه توست،مطمئنم با عزيزم،حق چرا:گفتم

!                              كفشها تو بهشت خيلي قشنگ ميشه  

ب در دنيا
مرگهاي عجي

 

روسي      گروه    يك   تحصن  
انتظار قيامت       درغار براي        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين گروه كه هدف از اين كار خود را انتظار كشيدن 
پايان دنيا و روز قيامت ميدانند معتقدندكه روز قيامت در 

 ميالدي يعني بهار سال آينده خواهد 2008ماه مي سال
گفت كه رويترزيك مسوول در اين زمينه تلفني به . بود

اندكه از غار خارج نميشوند و  اين افراد تهديد كرده
اند و هيچ اطالعاتي درباره  ورودي غار را نيز پوشانيده

اعضاي يك گروه ديني روسي . درون غار وجود ندارد
در مركز كشور “بينزا”در داخل يك غار يخي در منطقه

بنابراين گزارش اعضاي گروه . روسيه به تحصن نشستند
 طفل است  4 بزرگسال و 29مذكور كه تعدادشان بالغ بر

 نوامبر سال گذشته ميالدي تاكنون در اين غار به 27از 
سر ميبرند، تهديد كرده اند كه اگر پليس به قصد خارج 

اين . كردن آنها وارد غار شود؛ خودكشي خواهند كرد
گزارش حاكي از آن است كه تصاوير ماهواره اي نشان 
ميدهد كه چيزي شبيه به بخار و يا دود سيگار از يك 

يك كشيش نيز در مصاحبه با .سوراخ غار خارج ميشود
روسيه درباره عمل اين افراد وي .تي.انشبكه تلويزيوني 

اينها معتقدند كه كليساها خوب عمل نميكنند و : گفت
پايان دنيا نزديك است و ما خودمان را از حوادث قيامت 

يك روزنامه محلي روسيه .به اين ترتيب نجات ميدهيم
پليس روسيه رهبر اين گروه افراطي بنام : هم نوشت

سال سن دارد و داراي مشكالت 43كه “ كوزنيستوف”
اين فرد كه عادت . شخصي است را دستگير كرده است

به خوابيدن در تابوت دارد از سوي پليس روسيه براي 
قانع كردن غارنشينان به خروج از غار به اين مكان برده 

تصوير فوق . شد ولي تالشهاي او نيز ثمري نداشته است
.                         متعلق به محل سكونت قبلي آنها ميباشد   

 مصر بايد به حق انتخاب دين احترام بگذارد     
ـاره   انـد   گرويده  كه به مسيحيت    مورد مسلماني   200به  بشر،  حقوق  بان  ديده  . اسـت   كـرده   اش

ـان       ازدواج    اند ولي به داليلي مانند      هستندكه قبالً مسيحي بوده     كساني  بيشتر اين عده   مسلـم
عـده    ايـن     بان حقوق بشر ميگويد     ديده.مجدداً ميخواهند مسيحي شوند     اند ولي اكنون    شده

ديگري   دين    به    اسالم    از    آنان  كنند چون مقامات،گرويدن    دريافت  نميتوانندكارت شناسايي 
كه ميگوينـد    همچنين به وضع مصريهاي ديگري پرداخته       نهاد مورد بحث  .را قبول نميكنند  

كه در بدو  هستندكه پدرشان اين عده عمدتاً فرزنداني.برخالف ميلشان مسلمان شده بودند
ـا       را    خـود   خانواده  گرويده بود،     امر مسيحي بوده ولي بعداً به دين اسالم        ـتـه       و      كـرده   ره رف

ـعـي     ولـي   اند  اين فرزندان بعنوان يك مسيحي پرورش يافته و بزرگ شده    .  است كـه    مـوق
ـام   كه چه بخواهند و چه نخواهنـد        ميخواهند كارت شناسايي بگيرند متوجه ميشوند      ـان     ن آن

 .         در فهرست مسلمانان قرار دارد
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 نبود، بدون توجه به اين امراهكسي جز  زن كه!“ نزديك نيا
زن بيچاره تمام عشق . هشدارها، برپايهاي بانوي خود افتاد

ها مهار كرده بود، ناگهان بيرون ريخت  خود را كه مدت
. زارزار ميگريست، جامة بانوي خود را ميبوسيد ودرحاليكه

اما وقتي ديد كه .  تالش كرد او را از خود دور كندميريام
. ثمري ندارد، منتظر ماند تا احساس زن فروكش كند

چه : ”باالخره با اندوهي آميخته به سرزنش، به او گفت
؟ عشق خود رابا اين نااطاعتي به ما نشان امراهكردي 

ديگر نميتواني  ! ميدهي؟ زن بيچاره، خودت را از بين بردي
 روي زانوهاي خود بلند شد امراه!“ پيش اربابت برگردي

ودر حاليكه دستهايش را به هم گره زده بود، هق هق كنان 
مرد عجيبي ! بانوي من، خبر خوشي برايتان دارم: ”گفت

او فقط يك كلمه . پيدا شده كه ميتواند شمارا شفا دهد
آمده ام شما را نزد او . برزبان ميĤورد وبيماران شفا ميابند

كه از صداي گفتگوها بيدار شده بود، از داخل ترصا .“ببرم
 كه متوجه امراه!“  بيچارة منامراه: ”غار دلسوزانه گفت

به خداوند قسم كه آنچه : ”شك آن دو شده بود، گفت
. خواهش ميكنم با من بياييد. ميگويم، عين حقيقت است

عنيا به  او امروز صبح از دهكدة بيت. وقت را تلف نكنيد
! “  بياييد، اين غذا را بخوريد وبرويم. اورشليم خواهد رفت
ديگري هم دربارة اين مرد  او ازكس. مادر به فكر فرورفت

چه كسي اين چيزها را : ”اي پرسيد بعد از لحظه. شنيده بود
اومدتي است . يهودا گفت: ” جواب دادامراه“ به تو گفته؟

او خودش . با اين مرد كه اهل ناصره است، همراه شده
ديده كه مرد ناصري يكبار يك جذامي را فقط با گفتن 

يكبار ديگر هم ده جذامي را شفا  . يك كلمه شفا داده
يهودا به تو گفت كه اين چيزهارابه : ”گفتميريام .“ داده

!“ ايد او فكر ميكند شما مرده! نه بانوي من“... ”ما بگويي؟
هاي پيامبران بين  او از وعده.  باز به فكر فرو رفتميريام

او ميدانست كه مسيح موعود . اسرائيل به خوبي آگاه بود
: گفت ترصا به مطمئن و  آرام  بالحني سپس.بايدظهوركند

موعود  مسيح خبرپيچيدكه اين فلسطين درتمام پيش سالها”
اين حتماً خود .  پس اواالن بايد مردي باشد. متولدشده

ما امراه، باشد . او به قدرت خدا اين كارها را ميكند. اوست
بخوريم   !بياور آب وكمي اينجابگذار را غذا.توميĤييم همراه

صبحانه، سريع و همراه با هيجاني خاص صرف !“ و برويم
حاال فقط يك . آنها سفر عجيب خود را شروع كردند. شد

عنيا به اورشليم سه  از بيت: مشكل برسرراه آنها قرار داشت
خواهد  اورشليم به كداميك از ناصري مرد .وجودداشت راه

چيزي از امراه  خيلي زود متوجه شد كه ميريامرفت؟ 
ديگري  مادركار به تكيه جز نيز ترصا .نميداند منطقه

 كه ميدانست بايد مسئوليت هدايت ميريام. بكند نميتوانست
اول به دهكدة بيت :“آنها را خودش بدست بگيرد، گفت

درآنجا خواهيم پرسيد كه او از كدام راه . فاجي ميرويم
.  برنخوريم كسي تابه برويم ازكنارجاده است بهتر اما .ميرود

چند . عيد است ومردم دسته دسته بطرف اورشليم ميروند
.  از ناتواني، برزمين نشستترصاقدمي بيش نرفته بودند كه 

هايي كه  با نفس. احساس ميكرد كه نيرويي در بدن ندارد
 برو و مرا هم امراهمادر، تو همراه :”ميشد شمرد، گفت

قلبش  اش، گوشه جگر درد ديدن با كه ميريام!“اينجارهاكن
: به درد آمده بود، براي اينكه به او قوت قلب بدهد، گفت

اي دارد كه من شفا بيابم و تو نيابي؟  ، چه فايدهترصانه ”
...  ادامه دارد!”                تازه اگر يهودا بپرسد، چه بگويم ؟
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آيا مردم آمريكا حاضرميشونديك زن را درباالترين منصب سياسي خـود           
نفر پاسـخ  10 نفردر بين8كنند؟ نظرسنجيها نشان ميدهد كه بيش از   انتخاب
و   لـيـاقـت     هـيـالري    عقيده هستندكـه   كنندگان بر اين  انتخاب. اند  داده  مثبت

قديمي در مورد     هاي  البته اين هراس وجود داردكه كليشه     . صالحيت دارد 
تقريباً يكـسـال    !زنان در لحظه آخر زهر خود را بريزد       »   ضعف و ناتواني  « 

 برگزار خواهـد  2008 نوامبر 4به انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه در      
شـخـصـي      اسـت   طي چهل سال گذشته سابقه نداشته     .   شد زمان باقي است   

وضـعـيـت      دوره  ايـن   امـا .   بـازگـردد    كه ازكاخ سفيد خارج ميشود دوبـاره      
در   را  سـال 8حضورداردكه  اي   ساله60كانديداها، زن  درميان.  متفاوت است 

هـرچـنـددر    .   كـلـيـنـتـون       هـيـالري  :   مقر رياست جمهوري گذرانده است  
كنـد،    پيش بيني  واشنگتن كسي نميتواند نتيجه نهايي اين مبارزه انتخاباتي را 
آمـريـكـا،گـوي       اما همگي بر اين باورند كه همسر فرد شماره يك سابـق           

 فيگـارو به گزارش مجلة    .است  ربوده  سبقت را از ديگر نامزدهاي دمكرات     
بـه    اوبـانـزديـك   .   ازترديدقـراردارد   اي  درهاله  سرنوشت اين نامزد انتخاباتي   

هيچ چون وچرايي تواناييهاي       توانسته است بدون   سناحضور در     هفت سال 
كه در حزب      آن است  هيالرييكي ديگر از ضعفهاي     .   خود را اثبات كند   

اوخـرده    بـه   حـزب   ايـن   تشكيالت.   دمكرات نظر خوبي نسبت به او ندارند      
عـلـيـه      جنگ  به  حضور داشت  سنادر   كه 2002 اكتبر11ميگيرندكه چرا در  

 او  آمريـكـايـي،     گران تحليل عقيده بسياري از به .داده است رأي مثبت  عراق

سـپـاه     دادن  برجاي  مبني سناخودش را با رأي مثبت به قطعنامه اخير  وضعيت
چـك    تروريسـتـي،    پاسداران انقالب اسالمي ايران در فهرست سازمانهاي      

حـملـه    داده است تا دست او بـراي جورج بوش سفيد امضايي را به دست  
 2009ژانويـه 20سفيددر  پس از دومين بوش، احتماالً كاخ     .ايران باز باشد   به

 روزي را بـخـاطـر    كلينتوندر آن روز، .   باشدكلينتون شاهد حضور دومين 
قصـددارد    بودكـه   گفته“   رودهام  هيالري” خواهد آوردكه به نامزد جوانش    

. وارد سياسـت شـود     
 زمان، دختر جوان      آن

ـنـد           ايده  هم هـا و بـل
خودش را    پروازيهاي

براي تغيير كشور با او     
گـذاشـت و       در ميان 

:     او گـفـت      بـه      بيل   
كـه    من  نيستـم     اين  « 

بــايــد بــه ســيــاســت     
 مشغـول شـوم، ايـن       

 .                 »!توئي
بـا      بود كه اين شوخي  

قـدمـي     چند          واقعيت
 .فاصله ندارد

 كلينتون را تجربه ميكند؟          آيا كاخ سفيد دومين        

بار . ميخواهم؛ شفا بياب: او در نهايت مهرباني گفت...”
ديگر، همين اواخر، ده جذامي دوان دوان نزدش آمدند و  

كلمه،  يك اوباگفتن .بدهد شفايشان خواستندكه فريادزنان
ماجراهاي  هوراين بن كه حين درهمين.“راشفاداد ايشان همة

عجيب را بازگو ميكرد، هيچكس درآن اتاق متوجه نشد 
ناگهان آن محل را ترك كرد واز خانه خارج  امراه كه
تر،اتفاقي  عجيب ازهمه اما:”گفت و داد  ادامه هور بن .شد

نزديكي  عنيادرهمين اودربيت.افتاد پيش چندهفتة كه است
ايلعازر اخيراً بيمار . اورشليم، دوستي داشت به اسم ايلعازر

. اوآمد .خبركردند را ناصري خواهرانش.سپرد جان و شد
ناصري به سر . چهار روز از مرگ ايلعازر گذشته بود

وقتي . گفت كه سنگ جلو غار را كنار بزنند. قبرش رفت
در مقابل چشمان ! ايلعازر، بيرون بيا: كنار زدند، فرياد زد

بهت زدة همة ما، ايلعازر كه در كفن بسته شده بود، بيرون 
اآلن ايلعازر زنده است و ميتواند خودش ماجرا را . آمد

او قرار . ناصري اكنون در راه اورشليم است. تعريف كند
عنيا برسد و بعد براي عيد بزرگ پسح به  است فردا به بيت

من و . عنيا برگردم من بايد به دهكدة بيت. اورشليم بيايد
بسياري از افرادم كه همه مسلح هستند، بعنوان زائرين 
عيد، با او وارد شهر خواهيم شد و هيچكس هم شك 

اگر ناصري اراده كند كه حكومتش را در . نخواهد كرد
همين عيد اعالم كند، همة ما اورا دراين قيام عليه روم 

. ميخواهم مرخصي  اجازه شما از پس .كرد خواهيم پشتيباني
اين را گفت و با .“ همين روزها باز شما را خواهم ديد

.                                                          عجله بيرون رفت  
 بعد از اينكه معجزات مرد ناصري را از امراه آن شب، 

او برخالف روزهاي . هور شنيد، از خانه خارج شد بن زبان
قبل، براي بانوي خود و دخترش، خوراك اندكي خريد و 

روز بعد، او اولين كسي بود . بالفاصله به منزل بازگشت
خوانندگان ما حتماً ميتوانند . كه از دروازة شهر خارج شد

مقصد . كجا ميرفت حدس بزنند او صبح به اين زودي به
. او همانجايي بودكه هرروزميرفت، محل زندگي جذاميان

 برخالف روزهاي ديگر امراهآن روز يكشنبه، صبح زود، 
در حوالي چاه منتظر بانوي خود ننشست، بلكه از محوطة 

گرچه . يكراست بسوي گورستان رفت و چاه گذشت
هنوز خورشيد باال نيامده بود، اما ميريام، اين زن بخت 
برگشته، از غاري كه اتاقشان بحساب ميĤمد، بيرون آمده 

.  درداخل، خواب بودترصا. بود و روي سنگي نشسته بود
مرض او در ماههاي اخير بطرز وحشتناكي پيشرفت كرده 

 كه ميدانست چهره اش چقدر تغيير كرده، ميريام. بود
 ترصامعموالً صورت خود را ميپوشاند و نميگذاشت حتي 

تر از هميشه،  او آن روز صبح، دلمرده. هم آن را ببيند
غوطه وردر افكار حزن آلود خود، ناگهان ديد كه پيرزني 

وقتي ديد كه زن مستقيم . به زحمت از تپه باال ميĤيد
بطرف او ميĤيد، صورت خود را پوشاند و با صداي غير 

ناپاك   هستيم،  ناپاك: ”طبيعي  و  وحشتناكي  فرياد  زد  
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بايدبدانيم االصول علي  
 كه ازدواج با عجله

قماري   ازدواج نوع اين .ندارد خوشي  پايان
خطر  به را نفر دو زندگي فقط نه كه است

مياندازد بلكه فرزنداني را هم كه بعدا 
با كمال . ًمتولد ميشوند بدبخت ميسازد

درغالب  عجله علت كه بايدگفت تأسف
! ميباشد راه در فرزندي كه است اين موارد

درهر حال مسلم است دو نفري كه مدت 
بيشتري با هم آشنا هستند يكديگر را 
بهتراز كساني ميشناسند كه مدت كمتري 

كافي  وقت چنانچه .اند داشته آشنائي باهم
باشد  داشته وجود يكديگر با آشنائي براي

تصورات غلط از بين خواهد رفت، ظاهر 
فريبنده جاي خود را به حقيقت خواهد 

اخالق  و خصوصيات به مربوط حقايق و داد
.         طرف به روشني معلوم خواهد شد  

آمريكائي  دانشمندان توسط كه  بررسيهائي
به عمل آمده نشان ميدهد كه زناشوئي 

آشنائي  سال چند از بعد كه زوجهائي
و  تر بادوام بسيار  اند كرده ازدواج

سعادتمندتر از زوجهائي است كه بعد از 
سومين  .اند نموده ازدواج آشنائي چندماه
مشترك  معيارهاي از عبارتست مهم عامل

ممكن است ازدواج دو نفري . دو طرف
هاي مختلف هستند قرين  كه داراي زمينه

سعادت گردد ولي به طور كلي تجربه 
كه اختالف اساسي از  نشان داده است

نظر سن و نژاد و دين و فرهنگ، غالباً 
وقتي . مشكالت فراواني ايجاد مينمايد

چنين اختالفاتي در ميان زوجين وجود 
داشته باشد داشتن زندگي سعادتمند 

اين . زناشوئي بسيار مشكل خواهدگرديد
اختالفات قبل از ازدواج چندان مهم به 

كسانيكه با ما تفاوت دارند . نظر نميرسند
ولي  .بنظرميĤيند توجه جالب ما غالباًبراي
 ازدواج از قبل كه اختالفاتي همين متأسفانه

جالب بنظر ميرسند بعداز ازدواج كه 
ميگردند  يكديگرسهيم زندگي در زوجين

... ادامه دارد    .          غير قابل تحمل ميشوند  

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
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زناشويي زندگي در موفقيت                 

 

ما  به يك  مرد كه تنها  نيازش تهيه 
يك  تابة  بزرگتر  بود  ميخنديم،  اما 
 نميدانيم كه تنها  نياز ما نيز، آن است

 .  كه ايمانمان را افزايش دهيم
خداوند  هيچگاه  چيزي  را     

كه  شايسته آن نباشيد به  شما 
اين بدان معناست كه  با . نميدهد

اعتماد به نفس كامل از آنچه خداوند 
بر  سر راهتان  قرار  ميدهد  استفاده 

هيچ چيز براي خدا  غير ممكن . كنيد
به خداوند : به ياد داشته باشيد. نيست

نگوئيد كه چقدر مشكالتتان  بزرگ 
است،  به مشكالتتان  بگو  كه چقدر 

 .خدايتان بزرگ است

فائق آمدن 
برعصبانيت وپر 

  خاشگري
 
هايي ازرفتار    در زير مثال  

ديگـران    به  نسبت  خصمانه
نــكــتــه .   اســت  شــده  ارائــه

چيست؟ فرياد زدن   مشترك موجود در همه آنها    
كرده است، لـگـد       كه شما را جريمه     پليسي  سر  بر

والدين براي   مقصردانستن  درشكسته،  يك  زدن به 
اسـت،    آمـده   بـوجـود    شما  براي  كه  مشكالتي  تمام

 عصبانيـت   تمام شده،   رابطه  يك  حقيقت  نپذيرفتن

 كردن  وسرزنش  مسابقهدر  ازباختن  پس  وبداخالقي

ايد همه    گرفته  رافرا  خود  درس  حتي  زمانيكه  خود،
 ازآنجـاكـه   . مواردي از رفتارهاي خصمانه است    

بـاشـد،     مـخـرب    ميتوانددرموقعيتهـايـي    عصبانيت
 .خويي،بدنيزباشد درنده اندازه ميتواندبه

معتقد است دليل نهفته داشـتـن       كلي،    جرجدكتر
هاي غيرقابل تغيير     رفتار خصمانه، نپذيرفتن جنبه   

به معناي نپذيـرفـتـن      خويي    درنده.   واقعيت است 
رسيدن به يك هدف      خويي  درنده. واقعيت است 

را حتي پس از آنكه ناتواني در عدم دست يابـي   

خويـي    درنده.   ميكند  حفظ آن محرزاست،درما  به
كـردن    به معناي تالش نااميدانه درجهت درست     

 خويي  درنده. است  واقعيت  درنظرگرفتن  اموربدون
تنها پاسخ سالـم  . به شما وديگران آسيب ميرساند    

پذيرش وتـالش   »   اتفاق افتاده « به يك واقعيت    
كه   افرادي  مازلودكتر  گفته  به. است  آن  درك  براي

واقعيت خويش را قبول دارند،سختيهاي زندگي      
خـويـش     كه درراه زندگـي     را ميپذيرند وافرادي  

مـايـع     اگـر   فـقـط    را  مـيـشـونـد،آب      دچارنقـصـان  
باشيدميتوانـيـد      داشته  اگراعتقاد.   ميدانند  باشدآب

ميتوانيددرآينـده  . كنيد  خوشحال بودن را انتخاب   
واقـعـيـت      كنـيـد   توجه اينكه باشيدبدون  خوشحال
بپذيريـد،بـبـخـشـيـد،         را  گذشته  بنابر اين .   چيست

 .بگذاريد برود وبه زندگي خويش ادامه دهيد

   ماهي تابة كوچك، ماهي بزرگ            

 مشغول اي   دو  مرد  در  كنار  درياچه

يكي از آنها  ماهيگير   . ماهيگيري بودند
با  تجربه  و  ماهري   بود   اما  ديگري 

هر باركه مرد با . ماهيگيري نميدانست
تجربه يك ماهي بزرگ ميگرفت، آن 
را در ظرف يخي كه در كنار دستش 

بود  ميانداخت  تا  ماهيها تازه  بمانند،     
گرفتن يك ماهي  اما ديگري به محض

. بزرگ آن  را  به دريا  پرتاب ميكرد
ماهيگير با تجربه از اينكه  ميديد آن   
مرد چگونه  ماهي را  از دست ميدهد 

لذا پس از مدتي از .  بسيار متعجب بود
چرا ماهيهاي به اين  بزرگي  : او  پرسيد

 :را به دريا پرت ميكني؟مرد جواب داد
 !  آخر تابة من كوچك است

گاهي ما نيز همانند همان مرد، بركات 
بزرگ،  شغلهاي  بزرگ،  روياهاي 
بزرگ  و  فرصتهاي  بزرگي  را  كه 
خداوند  به ما ارزاني ميدارد را  قبول 

 .چون  ايمانمان  كم  است.  نميكنيم

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

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

 آمين.   بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم
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از سوي    گاه  مسيحيت،  تاريخ  از آنجا كه شواهد مربوط به     
به شواهدي از تاريخ  شود، لذا بايد برخي مسلمانان رد مي

مطالعه سنت اسالم و روايات تاريخـي       .   كنيم  اسالم اشاره 
اسـالم،    پـيـامـبـر      كه مـحـمـد،      حاكي از اين است     اسالمي

در .   اسـت   داشـتـه    نـجـران    روابط خوبي با حاكم مسيحـيِ     
 زمان والدت محمد، اعراب با مسيحيان حبشه و نيز با سه        

، بيـزانـتـيـنـي       مسيحيت  يعني  خاورميانه،  در  مسيحيت  شاخه
. اند  بوده  درتماس) طبيعتي تك( مونوفيزيتي-،ويعقوبينسطوري

نـوشـتـه      براساس.   داشتند  نسطوريها تأثير بيشتري براعراب 
از   يـكـي    بـر   شـد   مـي   را  عيسـي   اسحاق، تصاوير مريم و     ابن

 .كعبه ديد ديوارهاي
براي   اشاره داردكه   مسيحي  مختلف  هيأتهاي  به  اسالم  سنت

از   متشـكـل    گروهي  يكبار،  . بحث با محمد نزد او ميĤمدند     
مسـجـد     در  ،نـجـران    اسقـف   ،عبدالمسيحرهبري     نفر به  60

كردند و با او در باره الوهيت مسيح       مدينه با محمد ديدار   
خـدا    عـيـسـي     كه  محمد به ايشان گفت     . پرداختند  بحث  به

ايـن    بـه )   70  -40  : 3سـوره ( درقـرآن   شـودكـه   گفته مـي  . نيست
اين مالقات ميتوانست بهتـريـن      .   رويداد اشاره شده است   

بـرعـلـيـه       عنوان شاهـدي    فرصت باشد تا به انجيل برنابا به      
 چـنـيـن     نـبـودچـون     شود، اماچنيـن    ادعاي مسيحيان اشاره  

اي در مورد اين انجيل بر        آيه  نيز  اهللا!   نداشت  وجود  انجيلي
 يحيـي  به كه.)م753وفات(دمشقي يوحناي! محمد نازل نكرد 

حكومتـي    كارگزاران  از  وپسريكي  است  مشهور منصور  ابن
موردمطالب   در  بود،  عبدالمالكو  معاويه  خليفه  دار  و خزانه 

اگر انجيل    . بسياري، ازجمله الوهيت مسيح مطلب نوشت     
 .ميكرد  آن اشاره  درآن زمان وجودداشت، قطعاً او به  برنابا

 ....         دامه دارد             ا
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اند داراي مادر و پدر بودنـد، ولـي            كه از زمان آدم تا امروز متولد شده         تمام كساني 
عيسي مسيح پدر جسماني نداشته است و غالباً او را عيسي ابن مريم ميخوانند؛ زيـرا                 

: فـرمـود    كـه   اين حقيقت با پيشگوئي اشـعـيـاء نـبـي       .   دختري باكره تولد يافت    كه از 
و نيز با پـيـام   )   14 آيه   7اشعياء فصل(...اي حامله شده، پسري به دنيا خواهد آورد باكره. ..

روح القدس بر :   . . . جبرييل فرشته هنگامي كه مژده تولد عيسي را به مريم داده گفت          
آن   سـبـب    تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد افكند و بـه ايـن                  

به غيـر    آيا  . هماهنگ است) 35آيه 1لوقا فصل(. نوزاد مقدس، پسر خدا ناميده خواهدشد 
 دنيا آمده است؟  به از عيسي مسيح شخص ديگري هم به اين طرز عجيب

ب بود
 تولد مسيح عجي

2007  دسامبر   26  شمارة    سال سوم  

 
 

زمستان    شب  درنخستين  كه ومراسمي  يلدا
سابقه  ميشود،  برپا  سال شب بلندترين و 

رسم و رسومات   .  دور و درازي دارد 
شب يلدا مخصوص آرياييهاست و از  
اين شب به عنوان شب زايش خورشيد    

اين .  يا شب تولد نور ياد شده است   
تغيير در فرهنگ آريايي قدمتي بالغ بر       

گذشتگان ما كه پايه و  . هزار سال دارد 
اساس زنديگشان بر كشاورزي و شباني 
استوار بوده و در طول سال، با سپري  

تجربه   اند،براثر داشته برخورد موسمي طبيعي تضادهاي  و فصول شدن
وگذشت زمان باگردش خورشيد و تغيير فصول و بلندي و كوتاهي      
روز وشب و جهت و حركت و قرار ستارگان آشنايي يافته و كارها      

كم كم دريافتند كه كوتاه .اند و فعاليتهايشان را باآن تنظيم ميكرده
ترين روز، آخرين روز پاييز، يعني سي ام آذر است و بلندترين شب       

. تر ميشود سال، از آغاز دي، روزها به تدريج بلندتر و شبها كوتاه
خورشيد هر روز بيشتر درآسمان ميپايد و نور و گرمي نثار ميپاشد، به           
همين جهت آن شب را يلدا ناميدند، يعني تولد، زايش خورشيد 

روشن    آتش يلدا درشب  .قراردادند  راآغازسال وآن ناپذير شكست
هم جمع ميشدند، سفره پهن ميكردند و با هم غذا  ميكردند، دور

هاي  كه نگهداري شده بود و ميوه هرآنچه ميوه تازه فصل.ميخوردند
اين سفره جنبه ديني داشت    . خشك، همه را در سر سفره ميگذاشتند  

و مقدس بود، يعني از ايزد، خورشيد و روشنايي و بركت ميطلبيدند 
در  ديگر چيزهاي و خشك و تازه ميوه و سركنند  خوشي به زمستان در تا

.       سفره، تمثيلي از آن بودكه بهار و تابستاني پر بركت داشته باشند      
همه شب را در پرتو 
چراغ  و  نور  آتش 

ميگذراندند    تا 
اهريمن     فرصت 
تباهي  و  دژخويي 

به   هر .   پيدا   نكند
 حال، ايرانيان امروز 
هم  مانند  گذشته، 
 شب  يلدا  را  جشن

در  اين شب، اقوام و خويشاوندان دور و نزديك دور هم     .    ميگيرند
ها قصه  جمع ميشوند و پدر بزرگها  و مادر بزرگها براي بچه

 ...و آجيل مخصوص اين شب و انار و انگور و هندوانه ميگويند، و

سوز  و هندوانه،لرز خورندن با بودكه براي اعـتقادگذشتگان   .ميخورند
آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل . نميكنند زمستان را حس

هاي گوناگون است كه  مخصوص، هندوانه، انار و شيريني و ميوه
همه جنبه نمادي دارند و نشانه بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي      

حاضران با انتخاب و شكستن گردو از روي پوكي و يا پري         . هستند
يلدا با والدت و ميالد و تولد هم خانواده  . آن، آينده گويي ميكنند

پيشينيان ما كه به نبرد دائمي شب و روز،  نور وظلمت، خوبي . است
ترين نبرد  و بدي و اهورا و اهريمن اعتقاد داشتندميگفتندكه؛ طوالني

سال، نبرد شب يلدا است كه به درخشش خورشيد و پيروزي نور      
.                                                                                                            ختم ميشود   

نوشته دكتر فرهنگ مهر ” ديدي نو از آييني كهن”بر گرفته از كتابهاي  
نوشته هاشم رازي“ گاهشماري و جشنهاي ايران باستان”  

 خداوندا مرا از اين

!آزاد كن اسارت  
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اجازه بدهيدتا با هم به پيشگويي عظيمي از طرف خدا در بارة كشور  
بخاطر داشته باشيد اين بخشي از طرح . ما ايران از زبان نبي نگاه كنيم 

و همانگونه كه ! الهي خداوند است چه ما خوشمان بيايد و چه نه
تاكنون بخشي از آن به اجرا در آمده، مابقي آن به اجرا در خواهد 

ما خواهان نابودي و ويراني كشورمان نيستيم،خاكي كه در آن خداي ما، ما را به !آمد چه ما منتظرش باشيم و چه نه
 اما خاك و مردم سرزمين ما نه متعلق به ما نه متعلق. ما ايراني هستيم و ايراني ميميريم. جهان فرستاد تا امروز اينجا باشيم

ايران متعلق به  .خداست به متعلق چيز همه .نيستند كشوري به متعلق و برده هم ما مردم است، كشوري يا و مذهب و دين هيچ به
!نه؟!ايران هم بخشي از اين دنياست. صاحب دنيا خداست و هر آنچه در اوست.خداست از اينرو ايراني متعلق به خداست

دقيقاً به همين دليل واضح و روشن است كه انبياء كهن با صراحت و شجاعت تمام كالم خدا را به مردم زمان خود 
آنها كالم خدا را به مردم .منتقل و بازگو كردند هرچند كالم خداوند بر ضد و برخالف ميل مردم كشور خودشان بود

سرزمين خود گفتند هر چند آن كالم از نابودي سرزمين خودشان سخن ميگفت و دقيقاً به همين دليل آنها از طرف 
مردم دورة خود مطرود، منسوخ، بي ارزش و در اوج نفرت از مردم سرزمين خود كتك خوردند،در سياه چالها زنداني 

! اما آيا از حقيقت كالم خدا و بيان آن سرباز زدند؟ هرگز. شدند، سنگسار شدند و يا از خانه و كاشانة خود رانده شدند
آن از طرف خداست و آنها فقط مسئول  .زيرا آنها ميدانستند كه كالمي كه به آنها داده شده مال و متعلق به آنان نيست

.                                                                                                                          رساندن آن  به ملتشان هستند  

2007  دسامبر   26  شمارة    سال سوم دربارة عيالم پيشگويي   
)ايران فعلي(  

 

 توان از خودارضايي آزاد شد؟ آيا واقعاً مي
 

آخر بخشگردآوري از دانيال خرسند                               
 

و   اولـيـن  .   آزاد شـد    بله ميتوان از اسارت خودارضايي    
كه امكان آزادي به مـعـنـاي           مهمترين نكته آن است   

اسـارت    از  كلمه وجود دارد، اما براي رهـايـي          واقعي
 . خودارضايي رعايت نكات زير ضروري است

صـداقـت     . مشكل خود را با خدا در ميان بگذاريـد          -
وجـود    خـداونـد    بـراي   كـه   خصوصيتي است   مهمترين

با خـدا      درنهايت شفافيت   خود را صادقانه و     نياز  . دارد
خداوند غالباً  .   كمك كنيد   مطرح سازيد و از او طلب     

. كند ديگري استفاده مي  انسان  از  براي كمك به انسان   
را ايفا    كليدي  كليسا نقشي   شبان  در اين رابطه، خادم و    

خـود   مشكل خود را با او در ميان بگذاريد و. كند  مي
گناهان :   خدا ميگويد   كالم  . را در برابر او مسئول بينيد     

 )16:  5يعقوب(كنيد خود را نزديكديگر اعتراف
 گـنـاه    بـه   را  شـمـا    كه  اي  كننده  عوامل وسوسه   ازتمام    -

ها و  براي مثال ديدن عكس.   دهد پرهيزكنيد  سوق مي 
تحريك   دربحثهاي  شركت  يا  و  كننده  وسوسه  هاي  فيلم

كـه    از ياد نبريم.   توانند ما را به گناه وادارند    كننده مي 
هـا     توانيد با وسوسه مسيح گفت تا آنجا كه مي       عيسي
 )30:  5انجيل متي(كنيد  مقابله

آگاهي  شخص با گرفتن احتياج به مشورت شايدشما -
تبحربه  كه ضمن روحاني اشخاص. هستيد دراين رابطه

توجهي   قابل  ميتوانندكمك  مشاوره  تخصصي  مهارتهاي
 .يابي و درمان اين معضل درشما بكنند به ريشه

دردست  بسيارنيرومند هاي سالح دعا وروزه ازجمله -
 .شخص مسيحي است

. تسليم نشويـد   و  تحت هيچ شرايطي مأيوس  و  هرگز  -
نكنيدكه صداقت    فراموش.   آزادي نيازمند زمان است   

 صـادقـانـه     پـس   . خـداسـت    بـه   ما  عامل اتصال   مهمترين

بكوشيد و هرگاه زمين خورديد،بازدرنهايت شفافيت      
بـاخـدا     كـه   تا زمـانـي   .   با خدا بلند شويد و ادامه دهيد      

بـه    را  خـود   ايـمـان  .   بخـشـد    صادق هستيم، او ما را مي     
 .بخشش، پذيرش و مدد الهي از دست ندهيد

 بيماري دروغگويي  
 

واقعـاً    جامعه  يك بعنوان ما از نظراخالقي، 
كـه    هنگامي. دروغگوها را نداريم  تحمل

شخصي دروغ ميگويد، اعتماد ديگـران      
 ميتوانـد   دروغ  يك  حتي  و  شكسته  درهم  را

 . او اعتماد نكنيـم  ديگر به شودكه  موجب
دروغ،گيرنيافتيم   يك  گفتن  با  اينكه  براي
شـكـي   .   هم به دروغ متوصل ميشويم    باز

ميكنـد    اشتباه  زود  ديريا  دروغگو  كه  نيست
 دروغ  بـا   ازآنجاييكه.   رو ميشود   دستش  و

سـؤال    گفتن، چيزي به نام اعتماد را زير      
ميبريم و عدم اعتماد يكي از ديرپاترين       

اسـت    دروغگويي  پيامدهاي  دردناكتريم  و
 حقيقت،  گفتن  بهتر است هرچه زودتر با    

 . كنيم  برطرف  مشكالت را درهمان ابتدا   
دروغ ميگوييم،    ماگاهي  همة  ازآنجاييكه

را   طرف مقابل ميتواند اين عذرخـواهـي      
اگـر  .   بپذيرد و شخص خاطي را ببخشد     

را   دروغـگـو    شـخـص    گفتـه   طرف مقابل 
باور نكند و او مدام براينكه دروغ نگفته 

 . بدترميشود  و  بدتر  وضعيت  كند،  فشاري  پا
بعنوان پدر و مادر مهمترين پيام شمـادر        
رابطه با دروغگويي براي فرزندتان ايـن       

شما روراست    با  بخواهيدهمواره  كه  است
گفته عمل   اين  به  و–آنها بگوييد   به  . باشند
كه واقعيت هر قدر بد و ناراحت         -كنيد

كننده باشد، باز هم ترجيح ميدهيـدكـه        
ايـنـكـه      حقايق را بشنويـدتـا      ناگوارترين

. بگيريد  تحويل  دروغ ومشتي خوردهفريب  
يكـديـگـر    شمابا  در رابطه   كهبگوييدآنها  به

و   ارزش  چيزي به اندازه اعتماد متقابل با     
 اين  رابه  مقدس نيست و بايد اعتماد آنان     

 هر شـرايـطـي      تحت  و  همواره  كه  واقعيت

آنهابدانـنـد     كنيدتا  داريد،جلب  دوستشان
ــروصــالحشــان     كــه ــاًخــي ــع را   شــمــاواق

چـنـيـن      بـايـد    تـرتـيـب     ايـن   به. ميخواهيد
 ترجيح ميدهم بشنوم  مثالً من: بگوييد

 مخالفـت   آن  با  كه من   كه تو به مهمانيي    

 مشكلي  برايت  اي وحاال  رفته  بودم  كرده

تـا    كمك من نياز داري      به  و  آمده  پيش
 و  داده  ادامـه   دروغهايـت اينكه باز هم به     

 روراستي  من. كني ازخودسلب مرا  اعتماد

 محدوديتها  ميدانم و   با ارزش   بسيار  را  تو

تـو    اعتمـادبـودن    قابل  ميزان  به  توجه  با  را
اعتماد بـيـشـتـر        اين  هرچه.   ميكنمبرقرار
. بودتونيزكمترخواهد  محدوديتهايباشد،

كه آيا   بفهميم  كوشش ميكنيم   معموالًما
 پـردازي   دروغ  درحـال   واقـعـاً    شخصـي 

 كه  بگيريم  تا بتوانيم تصميم    خير  يا  است

 ممكن  اينكه  يا  اواعتمادكنيم  به  ميتوانيمآيا

 وتحقيرشويـم؟هـيـچ     خورده  گول  است

 صـحـيـحـي    صددرصد  و  خطا بدون  روش

وجـود    مـوضـوعـي     چنيـن   تشخيص  براي
 اما سرنخهايي در رابطه با شيـوه      .   ندارد

 دارندكه ميـتـوانـنـد      وجود  رفتارشخص

دروغ شنيـدن     امكان  دهندكه  بماهشدار
           . هم وجود دارد

 . . . دامه دارد ا                            

  ...آيا ميدانستيد
  ميالدي، نوشيدن قهوه در تركيه ممنوع بوده و اگركسي 17 و 16در قرن ... ) 1

 .         را در حين خوردن قهوه دستگير ميكردند به اعدام محكوم ميشد  
 .سال زندان دارد15كردن درمدارس بنگالدش براي افراد باالي  تقلب...) 2 
 اي زير آن  كردن اينكه بچه چك كردن ماشين قبل از در دانمارك روشن... ) 3 

 .         خوابيده است يا نه، ممنوع است 
 .  جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است... ) 4 
تاريخچة حضور  . در عراق ممنوع بود79اي تا سال  هاي كاراته مشاهده فيلم... ) 5 

 يهوديان در ايران 

دراسرائيل ) پيش  سال3300( ازمصر  ازخروج  پس  يهوديان
 داراي  سـلـيـمـان        پادشـاهـي    زمان  گزيدندودر  اقامت

 سال پابرجـا    400شدندكه اين معبدتا حدود       معبدي
آن،اكثر   وتصرف  اورشليم  النصربه  باحمله بخت . بود

اخراج   مقدس  وتبعيدازسرزمين  حالت اسارت   آنهابه
و جمع كثيري از ايشان به ايران آن زمان پناه            شدند

با سلطـه        سال،كوروش 70گذشت حدود   با. آوردند
 احـداث   و  بـازگشـت    اجـازه   يـهـوديـان     براسرائيل،به

از   در اين زمان، گروهي   .   مجدد معبد را صادر كرد    
خـودانـتـخـاب       دائـم   يهوديان، ايران را براي اقامت    

اقـوام    ترين  لذا ميتوان يهوديان را از قديمي     .   نمودند
همسـو    تاريخ زندگي يهوديان ايراني   . ايراني دانست 

. اسـت   بسياربوده  و نشيبهاي ايران داراي فراز  باتاريخ
جايـي    تا  ايران  مختلف  درشهرهاي  جامعه همواره   اين
بوده،   فراهم  ايشان  براي  اجتماعي  پذيرش  و  امنيت  كه

در   ايـران   يهوديان  كنوني  جمعيت. اند  داشته  سكونت
 ميـشـودكـه       زده  هزارنفرتخمين25حاضرحدود  حال

شيراز، اصفهان    تهران،  درشهرهاي  جمعيت  به ترتيب 
مـانـنـد      درشهرهاي ديگري. هستند  ساكن  وكرمانشاه
سنندج، بروجرد،كامـيـاران،      رفسنجان،  يزد،كرمان،
البته   و  كمتر  باجمعيت  نيزيهوديان  اروميه  و  مياندوآب

مـانــنـدكـنــيـســا             مـذهـبــي    تشــكـيــالت   بـودن   بـادارا 
 . سكونت دارند

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ham Glazes and Sauces 
RAISIN SAUCE FOR BAKED 
HAM RECIPE 
2 tbsp. vinegar 
1/2 c. brown sugar 
1 tsp. lemon juice 
1 tsp. mustard 
1 c. water 
2 tbsp. flour 
3/4 c. raisins or more 
Mix together. Cook until thicken. 
Serve with baked ham.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHERRY SAUCE FOR HAM RECIPE 
1 can cherry pie filling 
1 c. orange juice 
1/2 tsp. ginger 
1/2 tsp. cinnamon 
Mix all ingredients. Heat and serve 
over baked ham. 

——————- 
Orange Marmalade Glaze Recipe 
1/2 c. brown sugar 
4 tbsp. honey 
1/4 c. orange marmalade 
1/4 tsp. dry mustard 
Combine and spoon over ham an 
hour before finishing baking. 

——————- 
BAKED HAM WITH MUSTARD GLAZE RECIPE 

Place Hostess ham on rack in 
roasting pan. Pour Pepsi over ham 
until enough is in the pan to touch 
the bottom of the ham. Cover and 
bake at 300 degrees for 2 hours. 
Drain Pepsi from roasting pan. 
Glaze: 4 tbsp. brown sugar 
1 1/2 tsp. mustard 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاترين هاردويك: كارگردان
 ,keisha castlehughes,Oscar Isaac: بازيگر

 Hiam abbas,Shohreh Aghdashloo           
  دقيقه        100:مدتمذهبي     -تاريخي: ژانر 

    New Line Cinema– 2006: كمپاني
  

 .اسـت   بـوده   زيـادي   دستماية فيلمهاي   كتابمقدس
داراي   هاي تاريـخـي     جنبه  بر  فيلمها عالوه   اينگونه

 هـم   مـعـجـزات     شامل  ابعاد مذهبي هم هستند كه    

 جلـوه   از  بااليي  سطح  دادن معجزات   نشان  . ميباشد

درايـنـجـا      نـوآوري   زيـرا  ميكند طلب ويژه را  هاي
 مخاطـب .   باشد  داشته  اعراب  از  نميتواندزيادمحلي

. كمتر و نه بيشتر ببيند نه را انجيل هاي صحنه تا آمده
 تـا   دارد  اهميـت   بسيار  و مطالعه   در اين ميان تحقيق   

 .كه ميتواند فيلمي را بي اعتبار كند جايي
 25الي18: 1متيمسيح؛  عيسي ميالد

مريم، مادر  :  تولد عيسي مسيح اينچنين روي داد       18
اما پيش از آنكه به هم          .  عيسي، نامزد يوسف بود     

القدس آبستن    بپيوندند، معلوم شد كه مريم از روح         
از آنجا كه شوهرش يوسف مردي پارسا بود        19.  است

و نميخواست مريم رسوا شود، چنين انديشيدكه              
اما همان زمان كه اين        20.هياهو از او جدا شود         بي

تصميم را گرفت، فرشتة خداوند در خواب بر                 
اي يوسف،پسر داوود، از گرفتن       «:اوظاهرشدوگفت

زن خود مريم مترس، زيرا آنچه دربطن وي جاي              
او پسري به دنيا خواهد     21.القدس است   گرفته، از روح  

آورد كه تو بايد او را عيسي بنامي، زيرا او قوم خود را             
اينهمه رخ   22».از گناهانشان نجات خواهد بخشيد        

دادتا آنچه خداوند به زبان نبي گفته بود، به حقيقت             
اي آبستن شده، پسري به دنيا           باكره«23:پيوندد كه 

كه » خواهند ناميد،    خواهد آورد و او را عِمانوئيل        
چون يوسف از خواب     24. است »خدا با ما  «معني    به

بيدار شد، آنچه فرشتة خداوند به او فرمان داده بود،              
اما با او همبستر         25.انجام داد و زن خود را گرفت          

نشد تا او پسر خود را به دنيا آورد؛ و يوسف او را                   
 .عيسي ناميد
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 !)وحشت(يا ترس غير منطقي » PHOBIA«آشنايي با 

نفرت و ترس بيمارگونه  درلغت به معناي فوبي. تا حدودي نيز با معناي آن آشنا هستيم ايم و  را شنيدهفوبيكلمه  كم و بيش ما همه
شرايط خاص و معيني اطالق ميشودكه در كاركردهاي  و موقعيت يا  به ترس مفرط و غيرمنطقي از شيءفوبياز لحاظ علمي، .است

بيمار مبتال به اين اختالل به غيرمنطقي بودن ترس خود،آگاه است ولي در عين . معمول شخصي و اجتماعي فرد تداخل ايجاد كند
آور ميشود يا حداقل به  فرد از موقعيتهاي هراساين ترس به حدي نافذ است كه باعث اجتناب   . حال قادر به مقابله با آن نيز نيست

ممكن  فوبيفرد مبتال به .فراواني در او ايجاد ميكند  اضطراب سختي ميتواند موقعيت مذكور را تحمل كند و درصورت مواجهه نيز
اضطراب  دچار آور نيز مواجهه با موقعيت هراس نتايج ناشي از تصور آور يا خاص هراس است حتي ازتصور قرارگرفتن در موقعيت

 ها فوبي .اضطراب شود كه از ارتفاع ميترسد، ممكن است ازتصور سرگيجه ناشي از قرارگرفتن درارتفاع نيزدچار مثالً فردي. شود
يكي  به جامعه درصد افراد25تا درصد وحتي طبق برخي گزارشات10تا5ترين اختالل روان پزشكي هستند و بطور متوسط بين شايع

 . البته در بسياري از موارد شدت اختالل در حدي نيست كه بيمار جهت درمان به پزشك مراجعه كند. مبتال هستند فوبياز انواع 

 :از شما دعوت ميكنيم تا از وب سايتهاي ما ديدن فرمائيد  
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Magi (Majusian) 
 

From old Persian language, a priest of 
Zarathustra (Zoroaster). The Bible gives us the 
direction, East and the legend states that the 
wise men were from Persia (Iran) Balthasar, 

Melchior, Caspar - thus being priests of 
Zarathustra religion, the mages. Obviously the 

pilgrimage had some religious significance for 
these men, otherwise they would not have 

taken the trouble and risk of traveling so far. 
But what was it? An astrological phenomenon, 

the Star? Matthew 2:1-12 - After Jesus was born      

in Bethlehem in Judea, during the time of King 
Herod, Magi from the east came to Jerusalem 
and asked, "Where is the one who has been 

born king of the Jews? We saw his star in     
the east and have come to worship him." When      

King Herod heard this he was disturbed, and all   
Jerusalem with him. When he had called  
together all the people's chief priests and 
teachers of the law, he asked them where     
the Christ was to be born. "In Bethlehem in 

Judea,"they replied, "for this is what the prophet 
has written:"`But you, Bethlehem, in the land    
of Judah, are by no means least among the 

rulers of Judah; for out of you will come a ruler 
who will be the shepherd of my people Israel. 

 Then Herod called the Magi secretly and  
found out from them the exact time the star  
had appeared. He sent them to Bethlehem  
and said, "Go and make a careful search for    

the child. As soon as you find him, report to me, 
so that I too may go and worship him." After 
they had heard the king, they went on their  

way, and the star they had seen in the east went 

ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the 

star,they were overjoyed. On coming to the 
house, they saw the child with his mother  

Mary, and they bowed down and worshiped 
him. Then they opened their treasures and 

presented him with gifts of gold and of incense 
and of myrrh. And having been warned in a 

dream not to go back to Herod, they      
returned to their country by another route. 

 14الي2:1متيديدار مغان؛   
چون عيسي در دوران سلطنت هيروديسِ پـادشـاه،          1

 لِحِمِ يهوديه به دنيا آمد، چند مـغ از مشـرق               در بيت 

مولود   آن  كجاست« پرسيدند  و2آمدند  اورشليم  به  زمين
كه پادشاه يهود است؟ زيرا ستارة او را در مشـرق               

چون اين خبر   3» . ايم  ايم و براي پرستش او آمده       ديده
و تمامي اورشليم     او  به گوش هيروديسِ پادشاه رسيد،    

هيروديس همة سران كاهنـان  4.با وي مضطرب شدند 
مسيـح  « : پرسيد  آنها  از  و  و علماي دينِ قوم را فراخواند     

يهوديه   لِحِـمِ  بيتدر«:دادند پاسخ5»شود؟ زاده بايد  كجا
 لِحِم   اي بيت ”  « 6: نوشته است   چنين  باره  در اين   زيرا نبي 

به   فرمانروايان يهودا   ميان  در  تو  يهودايي،  درسرزمين  كه
ظـهـور     تو فرمانروايـي   از  نيستي،زيرا  كمترين  روي  هيچ

خـواهـد     خواهد كردكه قوم من، اسرائيل، را شبـانـي        
فـرا    خـود   نزد  نهان  در  را  مغان  پس هيروديس 7» “ . نمود
. شـد   جـويـا    ايشان  از  را  ستاره  زمانِ دقيقِ ظهور    و  خواند

: گفـت   بديشان  و  كرد  روانه  لِحِم  آنان را به بيت     سپس8
چون . كنيد  تحقيق  دقّت به  كودك  و دربارة آن    برويد« 
 اش سـجـده    آمـده،   تـا   سـازيـد    آگاه  مرا نيز   را يافتيد،   او

 شدند  روانه  پادشاه،  سخنان  مغان پس از شنيدن   9» . كنم

 ميرفت  آنها   پيشاپيش بودند،  ديده  درمشرق  كه  اي وستاره
 10. بود، بازايستاد   كه كودك   تا سرانجام برفراز مكاني   

 خـانـه    بـه   چون11. شدند  بسيار شاد  ستاره  ايشان با ديدن  

بـر    ديـدنـد،روي    مريـم   مادرش با را وكودك  درآمدند
 سـپـس  . نـمـودنـد     پرستش  زمين نهاده، آن كودك را    

 و  طـال   از  هايـي  هديه  و  را گشودند   خود  هاي صندوقچه
و چون در خواب 12. كردند  پيشكش  وي  به  مر  و  كُندر
راهـي    از  بـازنـگـردنـد،     يافتندكه نزد هيروديس  هشدار
مـغـان،     پس از رفتـن 13.رهسپار ديار خود شدند  ديگر

: گفت  و  شد  فرشتة خداوند در خواب بر يوسف ظاهر      
بگريـز    برخيز، كودك و مادرش را برگير و به مصر     « 

در   و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زيرا هيـروديـس            
يوسـف    پس14» . بكشد  را او تا است كودك  جستجوي

و   شبانگاه برخاست، كودك و مادرش را بـرگـرفـت         
در   هـيـروديـس     و تا زمان مـرگ  15رهسپار مصر شد،  

گـفـتـه      بدينگونه، آنچه خداوند به زبان نبي.  آنجا ماند 
  ».پسر خود را از مصر فراخواندم«يافت كه بودتحقق

 
)20پست استناد اين(ميكند خالصه فيلم كفايت اين قطعه بعنوان

اند اما يكي   فيلم بسيار دانشمند نشان داده شده دراين  ايرانيان
است درضمن معماري ايران باستان       از ايرانيان سياهپوست  

دارنـد    براي آنهاييكه دوسـت     جاي مطالعه بيشتري داشت   
ـلـم        .  ايرانيها را در اوج ببينند     خانم شهره آغداشلو در اين في

تحقيقات .نقش اليزابت همسر زكرياي نبي را بازي ميكند       
دانشمندان نشان ميدهد مقارنه مذكور وجود داشته وجنبـه         

لـحـظـه        مستند و علمي داشته است و از روي اين مقارنـه          
ـيـن   .  است شده  محاسبه تولد مسيح  ـن  چـهـره    گـريـم    همچ

وي   نـام   هيروديس از روي سكه اي انجام شده كه بـه         
 .ضرب شده است ومستند است

 داستان ميالد مسيح 
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Friday, November 30, 2007  
Kidnapped Assyrian 
priest released unharmed 
ANKARA, TURKEY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -- An Assyrian Christian priest 
kidnapped in south-eastern 
Turkey on Wednesday was 
released unharmed on Friday, 
the Anadolu news agency    
reported. According to AINA 
(Assyrian International News Agency -- 
www.aina.org) Father Daniel          
Savci, 55, was taken hostage 
Wednesday afternoon by     
unidentified people who 
stopped his car as he was       
traveling to the Mor Yakup  
Monastery in a village near the 
town of Midyat in south- eastern 
Turkey's Mardin province. AINA 
says a representative from the 
Mardin Governor's Office said 
the priest had made his way to 
a workplace in the town of  
Batman from where he had 
telephoned his friends. 
 Gendarmes, military police 
responsible for security in rural 
areas, picked up the priest and, 
after taking statements,  
returned him to the town of 
Mardin. The kidnappers had at 
first demanded a ransom of 
300,000 for the return of the 
priest saying that he would be 
murdered if the ransom was not 
paid. After years of emigration, 
especially in recent years due 
to being caught in the middle of 
fighting between Turkish troops 
and Kurdish rebels, there are 
estimated to only be a few  
thousand Assyrian Christians 
still living in eastern Turkey.  

  
 residence from Urumiah to 
Kotchanes, in Kurdistan 
(Iraq). Meanwhile, the 
Chaldeans who remained 
faithful to the Catholic Faith, 
selected an independent 
Catholic patriarch, Joseph I, 
who was confirmed by Pope 
Innocent and was given the 
title of "Patriarch of Babylon", 
i.e., of Seleucia-Ctesiphon, 
the ancient patriarchal see 
of the Nestorian Church. In 
1695 he resigned and went 
to Rome, where he shortly 
afterwards died. His successors 
were Joseph II, III, IV, V,and 
VI all belonging to the same 
family of Mar Denha. 

 

 They governed the 
Chaldean Church during the 
eighteenth century, and their 
patriarchal residence was 
transferred from Persia to 
Mesopotamia - to Diarbekir, 
Mosul, and Amida 
successively. By 1900 the 
Chaldean patriarch of 
Babylon had 5 archdioceses 
and10 dioceses, with around 
100,000followers and moved 
their center to Baghdad. 

 

 The first missionaries arrived 
at the time of Moguls in the 
13th and 14 centuries both 
in Central Asia and in Persia 
and did not succeed.   

TO BE CONTIUNUED... 
 

the invasion of the Afghan leader 
Mahmood. The city was captured, 
and a ransom of seventy thousand 
tomans and fifty of the fairest and 
best-born maidens exacted. The 
grief of the Armenians was so 
heartrending that many of the 
Afghans were moved to pity and 
returned the captives. When 
Mahmood subsequently became a 
maniac the Armenian priests were 
called in to pray over him and 
exorcise the evil spirit. The history 
of Christianity in Iran enters a new 
phase with the attempts by The 
Nestorians to join the Catholic 
Church and the arrival of Christian 
missionaries in Iran. In 1233 the 
Nestorian Catholicos sent to Pope 
Gregory 1X an orthodox 
profession of faith and was 
admitted to union with the Church 
of Rome. The subsequent 
patriarchs confirmed this union 
and eventually Nestorianism was 
renounced and several thousand 
Persian Nestorians became 
Catholics and changed their name 
to Chaldean Christians, and 
because of Turkish persecution, 
chose Urumiah in Persia as the 
center for the patriarch. The 
following Christian leaders all 
remained faithful to Rome with 
their patriarchal see at Urumiah 
and Khosrowa. By the17th century 
there were some200,000 Christians 
in Iran, however as of 1670 the 
relations between the Persian 
patriarch and Rome were severed 
once again, mainly due to pressure 
by the Christians who had 
remained loyal to Nestorianism 
and though there were attempts 
by some patriarchs to re-establish 
links with Rome the gap between 
the two widens. At the end the 
Nestorians completely severed 
their relations with Rome, and 
transferred their patriarchal  
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 More were followed and there 
were also some Georgians who 
were forced to settle in Iran as 
well. Both Armenians and    
Georgians were scattered 
through Central Persia, and 
some of their descendants still 
live in villages and towns in    
Isfahan and in the Bakhtiyari 
region. A colony of seven      
thousand was planted at Ashraf, 
in Mazanderan, where majority 
were destroyed by malaria; the 
surviving population was sent 
back to Armenia later on. The 
Armenians were master       
craftsmen and artists and their 
colony at Julfa prospered and 
became wealthy, though they 
were not given any political 
power. Under the Safavid kings, 
the Christians of Azerbaijan and 
Transcaucasia suffered a lot from 
the wars between Ottomans and 
Persians. Both banks of the Aras 
were generally in the hands of 
the Persians. Some of the shahs 
were tolerant, and the Christians 
prospered; some overtaxed 
them. The last, Shah Sultan 
Husayn, oppressed them: he 
repealed the law of retaliation, 
whereby a Christian could exact 
equivalent punishment from a 
Muslim criminal. He enacted that 
the price of a Christian's blood 
should be the payment of a load 
of grain. Subsequent periods 
were as bad. Julfa was subjected 
to great suffering at the time of  
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          An Angel Visits Mary  
               There was a girl named Mary who lived in a village  
               called  Nazareth.  She  was  going  to  marry  a  
               carpenter named Joseph. Mary was a wonderful 
               girl. One day, an angel came to her. "Greetings.  
               The Lord is with you!"  the angel said. "You will  
               have a son and you will name him Jesus." Mary  
               was so  surprised. Mary knew that God had sent the angel to her.  
               "How can this happen?" Mary asked. The angel answered, "The  
               Holy Spirit will make this happen.  Your child will be the son of God." 
               "Let it be done to me as God wishes," Mary said. WOW! 
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