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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

                                          

گرم و صميمانة مرا كه   عزيز، درودهاي دوستان
ها براي شما   همراه بـا دعاها و آرزوهاي بهترين

 .  خوبان ميباشد، بپذيريد
سرشار   ميكنيم آن زندگي ما در كه اگرچه دنيايي                                                 

ا آرامي از نـاماليمتي  هاست، امـا از ايـن   ها  و  ـن
 كامل كه هيچ چيز از ارادة كامالً آگاهيم موضوع

 خدا نيز خارج نيست، به عبارتي همه چيز تحت  
 كه ما اما از آنجائي. كامل و مطلق اوست كنترل

هاي   نشيب و فراز  از دربسياري  اطالع، آينده بي محدود و از و تنها انسانيم
كافيست كه كمي  . زندگي خود را ميبازيم، و به اصطالح كم ميĤوريم

 تأمل كرده و به اطراف خـود نگاهي بيندازيم، آنوقت خواهيم ديد كه
 .       چگونه بسياري از جوامع با اين معضل روبرو هستند

آري،  . اما خدا را شكر كه در كتابمقدس نور اميدي را مشاهده ميكنيم
كه بسياري از ما انسانها منتظر   تولد مسيح همان نويد و خبرخوشي است

انجيل اين شهادت را ميدهيد كه خدا  وضعيت اسفبار بشر  . ايم آن بوده
 .را بيادآورده، و بخاطر محبت ازلي خود، شخصاً وارد عمل شده است

خدا بـا تجلي خود در جسم محدود انساني، نهايت عشق و عالقة خود  
  درسخترين مهربان ميماندكه حتي اوهمچون پدري. ميدهد ما نشان را به

 تفاوت نمينشيند، و براي نـجات فرزند دلبندش، از جان خود شرايط بي
 .  گذشته، اقدام به از خودگذشتگي ميكند

 .اساسي ميباشد و حقيقت واقعي يا ميالد مسيح، بيانگرچنين و كريسمس
تاريخي است كـه تولـد عيسي مسيح را از تـمامي  / همين واقعيت الهي

او جسم پوشيد تا ما را كـه قادر نبوديم  . انسانهاي ديگر متفاوت ميسازد
 اوجسم پوشيد تا كفارة. كنيم، همانند خود سازد عادل و بيگناه زندگي

 .  او به دنياي ما آمد تا ما را به دنياي خود ببرد. گناهان بشر را بپردازد 
 روداريم، پيش   زيبائي  روزهاي  حاليكه در ؛  درخواست ميكنم  من ازشما

 .   كريسمس بيانديشيم و ايمان بياوريم  بيائيد به پيغام اصلي
مسيح نور جهان را به همة   كه ميالد فرخندة عيسي در اينجا الزم ميدانيم

 خانوادة محترمتان شما و خوشي را براي روزهاي گفته، تبريك شماياران
                                                                               2008دسامبر  آنجلس،  لُس                                                                                  .كنم آرزو

 باغستاني الناتان

 يگيلك خدا به لهجة كالم ن به بشارتمذهبيواعتراض  
 

سـايـت     به گزارش چندي از سايتهاي مذهبي اسالمي در داخل كشور، يك
بشـارت    و  دركـالم   كه توانسـتـه   “ شاليزار كالم خدا“ بشارتي تحت عنوان 

بشـارت    امر  در  گيلكي خود بسيار  لهجه دقيق به استدالل   انجيل و بخصوص
كالم خدا تاثيرگذارباشد، باعث موجي از اعتراض در ميان سايتهاي خبـري  

سايـت    سايت شيعه آنالين با بيان اينكه اين . داخل كشور شده است اسالمي
ايـن    شد  ميباشد مدعي  تبليغ  در منطقه درحال  گيلكي   خاص  زبان  به راحتي به
شـدن    روشن  براي(!)  اند  خود قرار داده  دختران را هدف اصلي  و  پايگاه زنان
بـا    اين وب سايت . مختلف اين سايت را معرفي ميكنيم قسمتهاي اين مطلب

بـانـوي     تصوير  آن  نخست  آغاز ميشود و درصفحة”خدا شاليزاركالم“سرفصل
شالـيـزار    در  و نهاده كج بيلي هايش كه برشانه گيالن درج شده است روستايي

: خانـه   موضوعات   هم هشت نوارمنو بـا  صفحه  چپ ايـن  در سمت. قدم ميزند
 -مسـيـح    مـعـجـزات     -انجيل يوحنـا   -انجيل لوقا  -انجيل مرقس  -متي  انجيل

 -سايت انجيلهاي مـتـي      در اين.  شده است  طراحي  نغمة شاليزار وتماس با ما
شـالـيـزار      نغـمـة   منوي. شده است ترجمه گيلكي لوقا ويوحنا به لهجة -مرقس

روحـانـي     سـرودهـاي    و  راديـويـي    هاي  اين پايگاه اينترنتي به دو بخش برنامه
راديـويـي     هاي راديويي اين منو هشت برنامـه   در بخش برنامه.  تقسيم ميشود

خانـواده    و    خـانه    عنوان   بــا  ها  اين برنـامه.  گيلكي قابل شنيدن است گويش به
گـيـالن     غـرب  و شرق گيلكي اند و در آنها به گويشهاي طراحي شده مسيحي

 آمـوزش   در  خــانـواده    نــقـش    فـرزنـدان،   تربيت  طالق،  چـون  مـوضوعاتي بـه

پرداختـه    نظايرآن  و  فرزندان، آموزش بهداشتي، نقش مادر دركانون خانواده
 گيلـكـي     لهجة  به   سرود 13در بخش سرودهاي روحاني اين منو هم .  ميشود

 مـلـوديـهـاي      كه با  هاي مسيحي  و نيايش  درآنها سرودها  كه قابل شنيدن است

و   زن  سـرايـنـدگـان     از  سـرودهـا    در اين.  ميشود  پخش  اند  تنظيم شده  كليسايي
صداي اين پايگـاه    كيفيت.  تركيبي استفاده شده است  صورت مجزا و  مرد به

هاي گيلكي در آن درست و قابـل    عالي و قوام و تلفظ لهجه اينترنتي درحد
و   تـولـيـد     در   گـيـالن    هاي گيلكي مناطق مختلـف   توجه به لهجه. توجه است

وجود پيشينة تاريـخـي،   .  ها از ديگر ويژگيهاي اين سايت است  پخش برنامه
ايـران،   غناي فرهنگي و حضور اقوام و گروههاي متنوع وگسترة جغرافيايي

و شنيـدن  .  نموده است  ايجاد  وگويش محلي شهرستانها  تنوع زيادي در لهجه
درزندگـي    ميتواند تأثيربسزايي  لهجه وگويشي  و  هرآهنگ  خدا با  كالم  انجيل

  .ايماني افراد داشته باشد و چه خوب است شنيدن كالم با آواي مادري

كه با    Ridgeline Express INC. با تشكر از كمپاني     
 حمايت مالي خود ما را در چاپ ماهنامة تبديل

. ياري دادنددسامبر  در ماه    

 هر دوشنبه   پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 

 محبت شبكة  در   صبح به وقت لُس آنجلس 9: 00ساعت  
 : آدرس اينترنتي  

www.SimaMasih.com      www.Mohabat.tv         

 .ها غمگين بودند خوردند و قورباغه ها را مي مارها قورباغه
 .ها شكايت كردند ها به لك لك قورباغه

. ها شادمان شدند و قورباغه ها مارها را خوردند لك لك
ها گرسنه ماندند و شروع كردند به خوردن  لك لك

اي  عده. ها دچار اختالف ديدگاه شدند قورباغه. ها قورباغه
اي ديگرخواهان  ها كنار آمدند و عده از آنها با لك لك

ها  مارها بازگشتند و همپاي لك لك. بازگشت مارها شدند
ها  حاال ديگر قورباغه. ها كردند شروع به خوردن قورباغه

تنها . آيند اند كه براي خورده شدن به دنيا مي متقاعد شده
اينكه . يك مشكل براي آنها حل نشده باقي مانده است

 !...شوند يا دشمنانشان نميدانند توسط دوستانشان خورده مي

 
هاي بسياري را در حيرت فرو برده است و در واقع آنها را   اين معجزه، انسان

با اين وجود، كتابمقدس اعالم  . از پذيرش حقيقت مسيحيت باز داشته است
 .آميزباشد دنياي انسانها معجزه به ورودپسرش كه گرفت تصميم خدا ميداردكه

 اينك باكره حامله شده: اشعياي نبي هفتصد سال پيش از تـولد مسيح گفت
 .14  :7 اشعيا ، پسري خواهد زائيد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند

و در ماه ششم جبرائيل فرشته از  : عهدجديد انجام نبوت اشعيا را ثبت ميكند
اي   تا نزد باكره ناصره نام داشت، خدا به شهري ازجليل فرستاده شدكه جانب

فرشته وي  ... مريم نامزد مردي بود يوسف نام ازخاندان داود . مريم نام برود
اينك  . لطف بسيار خدا شامل حال تـو شده است! اي مريم مترس: را گفت

مريم از  . آبستن شده پسري خـواهي زائيد كـه بايد نامش را عيسي بـگذاري
فرشته پاسخ  . ام اين چگونه ممكن است زيرا من با مردي نبوده: فرشته پرسيد

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد   روح: داد
 زيرا نزد. . . افكند از اينرو، آن مولود مـقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد

تولد مسيح از باكره بعنوان يك   .37  -26  :1 لوقا خدا هيچ امري ناممكن نيست، 
هاي اناجيل متي و لوقا   متن. واقعيت تاريخي در كتابمقدس ثبت شده است

گونه مدركي دال بر اين مطلب وجود ندارد نيز از هـمان   معتبر هستند و هيچ
داليل بسياري براي ضروري  . بدو امور، به آموزة تولد از باكره ايمان داشت

كه جسم   اي دهد كلمه كتابمقدس تعليم مي .بودن تولد از باكره وجود دارند
 واقعيت وجود ازلي مسيح، بارها  . 1:1 يوحنا گرديد، از همان آغاز با خدا بود، 

 .           16  -15  :1 ؛ كولسيان 11  -5  :2 ؛ فيليپيان  58  :8  يوحناشهادت داده شده است، 
دنيا آمد، همچون مـا موجودي نبود كـه تازه به دنيا آمده   هنگاميكه عيسي به

لكه پسر ازلي خدا بود تولد يافتن و آمدن بـه اين دنيا از طريق يك  . باشد، ـب
اكره مستلزم دخالت الهي بـود، و اين دقيقاً هـمان چيزي است كـه اناجيل   ـب

دنيا ميĤمد،   كه برمبناي آن عيسي بايد از باكره به دليل ديگري. اند كرده ثبت
كه عيسي اززماني   آن است عهدجديد اساسي تعليم يك .طبيعت بيگناه اوبود

يك قرباني كامل   اوبراي آنكه. جان داد، بيگناه بود كه آمدتا روزي دنيا كه به
ايد بـه نها راه موجود،  . آسـا وارد دنيا ميشد اي معجزه گونـه باشد، ـب بنابراين ـت

توانست   عالوه بر اين، اگـر عيسي فرزند يوسف بـود نمي. تولد از باكره بود
برطبق نبوت  . ادعاي حقوق قانوني براي رسيدن به تخت داود را داشته باشد

  كنياهوكه پادشاهي دراسرائيل باشدكه ازذريت  امكان نداشت، 30  -28  :22 ارميا 
اگر  . بود) همان كنياهو(يكنيانقل ميكند كـه يوسف از نوادگان  12  :1 متيباشد، و 

تولد  .توانست تخت داود را به ارث ببرد يوسف پدر عيسي بود، او قانوناً نمي
ها   كلية داده مسيح ازباكره نه تنهايك واقعيت تاريخي است، بلكه هنگاميكه

 تاريخي كه اين يك واقعيت شويم و اطالعات را درنظر ميگيريم، متوجه مي
 اناجيل اين واقعيت  . و ضروري بوده است 

 مريم و يوسف اندكه كرده را ثبت
 تا زمان تولدمسيح با يكديگر

 رابطة زناشويي نداشتند، و اما با  
    او همبستر نشد تا او پسرخود را به

 .  25  :1 متيدنيا آورد؛ ويوسف او را عيسي ناميد، 

 معجزة تولد عيسي از باكره 
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 كارتر در واكنش به اشغال سفارت اين كه بوش آن را تمديدكرد، در زمان  فرماني، bbc.uk طبق گزارشي به نقل از

كه او تا چند هفتة ديگر  در حالي توسط بوش تمديد شده است”وضعيت فوق العاده“فرمان. كشور درتهران صادرشد
، اميدواريهايي ميان برخي ازمقامهاي اوباماپيروزي  با. جمهور جديدخواهدسپرد ، رئيسباراك اوباماكاخ سفيد را به 

احمدي نژاد بدون اشاره مستقيم بـه تغيير . جمهوري اسالمي، بـراي بهبود روابط ايران و آمريكا به وجود آمده است
تغييرظاهري دولتها وحكومتها براي ماتفاوتي نميكند، اين رفتار كشورها “:حزب حاكم درجريان انتخابات اخيرگفت

 سابقه با ارسال بي پس ازپيروزي اوباما، احمدي نژاد، در اقدامي”.بين ملتها قراردارد كه زيرذره ودولتمردان آن است

 هاي شركت كرد، با اشاره به برنامه رقابتهاي انتخاباتي در ” تغيير“شعار با  اوباما كه. گفت اي انتخاب او را تبريك نامه
 .چه دولت بوش بر سركار باشد چه دولت من، اين موضوع، نگراني عمدة آمريكاست: اتمي ايران، گفته بود 
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.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 30فقط   

به ترس مفرط وغيرمنطقي ” بيمارگونه ترس“
شود كه  از اشيا يا موقعيتهاي خاص گفته مي

در زندگي شخصي و اجتماعي فـرد اختالل 
اين ترس بـه حدي است كه . كنند ايجاد مي

بـاعث خـودداري فـرد از قـرار گـرفـتن در 
شود يا حداقل به  آور مي هاي هراس موقعيت

تواند موقعيتهاي يادشده را تحمل  سختي مي
برخورد با اين اشيا يا موقعيتها اضطراب . كند

گاهي نميتوان . ند فراواني در فرد ايجاد مي
مـرز مـيان تـرس  زا شناخت عوامل وحشت

شناور و نـا مشخص ” بـيمارگونه“و” منطقي“
شايد به همين دليل باشد كه مبتاليان به . است

ترس غير مفيد خيلي دير بـه فكر درمـان آن 
اين افراد تازه زماني به اختالل خود . افتند مي
عمومي  ترس اختاللدر مرحلة  كه برند مي پي

زمان  اي كه در آن فرد هم قرار دارند؛ مرحله
اين حالت . و اشياي بسياري ميترسد ازمفاهيم

مبتال اعتماد  در نهايت به جايي ميرسدكه فرد
. دهد به نفس خود را بطوركامل از دست مي

بيمارگونه  ترس بروز براي يمتفاوتبسيار داليل
اي نـاگوار  عنوان مثال تجربه  وجود دارد، بـه

 مثل سقوط هواپيما، انفجار يـا چيزي شبيه به 
 .آن

 ترس 

 

  

 

 

 
 .كرد نيز خدمت مي

 مسيحي ايشان ازبيمارستان اخراج و انقالب اماباآغاز

مشهد نقل  به اتفاق خانواده ، به1979اصفهان درسال
 خودشان و بـزودي در منزل مسكوني كردند  مكان

ايمانداران  وشباني بشارت به نموده، تأسيس كليسايي
با گسترش كـار خدا در مشهد، . آن شهر پرداختند

افزوده شد و بزودي كليساي  رفته رفته برفشارها نيز
مدت يك مـاه   مشهد تعطيل گرديد و سودمند بـه

در اين مدت بـه ايشان اخطار شد . بازداشت شدند
كه يا ايمان مسيحي خود را ترك كنند و دست از 

 . شان درخطرخواهد بود يا جان بردارند، و بشارت
 

پس از آن كـه موقتاً از زنـدان آزاد شدند، رهبران 
همراه خانواده  كليسا به ايشان پيشنهاد كردند كه به

كليسايي را در يونان  شباني خارج گردند و ازكشور
شجاعت  دركمال سودمند اماكشيش .بگيرند برعهده

اعالم داشتندكه خداوند ايشان را براي خدمت در 
ايران خوانده است و حتي اگر اين خدمت متضمن 
پرداخت بها باشد، ايشان تا به آخر وفادار خواهند 

چند هفته بعد از سودمند خواسته شد مجدداً . ماند
. خود را به مقامات قضايي مشهد معرفي كنند

نزديك دو هفته از ايشان خبري نبود، تا عاقبت در 
بـه خانواده ايـشان خبر 1990روز سوم دسـامبر سال

خـاطر پـافـشاري در ايـمان  داده شد كـه زنداني بـه
دار آويخته  خود در محوطة زندان مشهد به  مسيحي

 . است اي در حومة شهر مدفون  شده و در مخروبه
كشيش سودمند تنـها كـشيشي است كـه رسـماً از 

خاطر عدم  سوي مقامات قضايي حكومت ايران به
 .خود اعدام شده است  انكار ايمان مسيحي

 .يادش گرامي باد

 1951ژوئن سال  30كشيش سودمند در تاريخ
اي مذهبي در شـهر مشهد چشم بـه  در خانواده

كودكي پدر و مادرش از هم  در. جهان گشود 
جدا شدند و بنابرايـن سرپرستي او را مـادرش 

بـه شهادت خود ايشان، آنچه .  برعهده گرفت
او را از همان اوان كودكي نسبت به مسيحيت 

سالگي  7سن كه در اي بود كنجكاوكرد، واقعه
در نزديكي شـهر ايـشان .  برايـش اتـفاق افـتاد

كليمي  بودكه اكثرساكنان آنرا افراد اي دهكده
هرباركه اهالي اين .  و مسيحي تشكيل ميدادند

درنزديكي   كه  چاهي  به  آب  كشيدن  براي  دهكده
رفتند، ايشان و  محل سكونت سودمند بـود مي

سوي آنها سنـگ   شان به سن و سال دوستان هم
. خواندند كردند و آنان را نجس مي پرتاپ مي

اندازي  سنگ  يكي از روزها كه طبق معمول به
مشغول بودند، سودمند با سنگ سطل يكي از 

پايش   فرار  هنگام اما به.  شكست را   مسيحي زنان
افتاده،  زمين كرد و محكم به  گير سنگي به تخته

ناگاه او آن خانم مسيحي .  شد شدت زخمي  به 
تصور اينكه  آيد، و بـه سويش مي را ديد كه بـه

خواهد خورد   كتك مفصلي نيز از او  قريب عن
امـا در كـمال حيرت .  از ترس قالب تُهي كرد

در   او را آمده، طرفش مسيحي به كه آن زن ديد
گرفت و زخم وي را شست و پانسمان   آغوش

عوض نفرت  سودمند چنين محبتي را بـه.  كرد
هيچگاه فراموش نـكرد، و تصوير بسيار مثبتي 

سودمند   حسين  . بست  نقش  ذهنش  در  مسيحياناز
ظاهراً  سربازي را درشهر اهوازگذراند و دوران

دوستي ارمني . شد شدت بيمار  پس از مدتي به
كه مرتب به اوسركشي ميكرد وجوياي  داشت
 مسيحـي   دوست  اين  سودمند ازطريق  .بود حالش

پس از . گفت شنيد و بدان لبيك  پيام انجيل را 
گشت، امـا وقتي  دوران سربازي بـه مشهد بـاز

اش از ايمان آوردن او با خبر شدند او  خانواده
بـه    ايشـان   ايـن   كردند، بنابـر  را از منزل اخراج 

آنـجـا     رفتند و در بيمارستان مسيـحـي   اصفهان 
 .شدند مشغول كار 

در نزديكي بيمارستان، يك مؤسسة نابينـايـان   
سودمند .  ميشد  اداره  مسيحيان  نيز بودكه توسط

و عاقبت   ميكرد  بازديد  هر ازگاه از اين مؤسسه
سالگي با يكي از شاگردان نابيناي  29در سن 

كه   مهتاب نوروشنـام دوشيزه  مؤسسه به   ايـن
بسـت،   مسيحي بسيار خوبي بود پيوند ازدواج 

از   سودمند پـس .  كه ثمرة آن چهار فرزند بود
مسيحي اصفهان  ازدواج كماكان در بيمارستان

 مشغول كار بود و همزمان دركليساي اصفهان

از هر هشت ايراني يك نفر  
 پرونده قضائي دارد

 
 هشت ايراني از هـر 

 يك نـفر در محاكم
 قضائي پـرونده دارد،

 ديـگر”بگير و ببند”و
 جوابگوي جـرايـم و 

 هاي قـضائي  پرونـده
 با     وجود     .نيست

 ميليوني   70جمعيت 
در ايـران ساليانه حدود نـه ميليون پرونده تشكيل 

ساليانه  نفردرگيرهستند، درهر پرونده سه .ميشود
شاكي  هاي قضائي، بعنوان درپرونده نفر ميليون18

اگربه دادگستريها مراجعه  .هستند و متهم، مطرح
كنيد مالحظه ميكنيد چقدر از كانون خانواده ها 

تأمين زندگي  علت بيكاري زوج وعدم توانايي به
هرساله  .ميشوند طالقمتالشي شده، و منتهي به 

 افزايش وهمچنين جرم، درصدي15با افزايش ايران
انقالب  اول از و. است مواجه تخلفات درصدي12

تا كنون تعداد متنابهي اعدامي بـراي مواد مخدر 
چـقدر امـوال مصادره شده و چقدر . داشته است

آيا اين موارد تاثير . زنداني حبس ابد وجود دارد
داشته است؟ تمام دستاندركاران، جامعه شناسان 

زور و قوة قهريـه پـاسخ : گويند و دانشمندان مي
دهد، اداره و تنظيم امـور كشور بـه صورت  نـمي

شود،  رفع و دفع زير بناهايي كه موجب فساد مي
و امثال  زورتفنگ، شالق و زندان“روشي بهتر از

  .است” اينها

از   و  كشـيـد،    هنرمند تابلوي زيـبـائـي      مردي
دوست خود خواهش كرد تا براي ديدن تابلو 
بيايد دوست او آمد و او را ابتدا به اطاق آرام 

منتظر  ساعتي از او خواست وكم نور برد و نيم
سكوت، او   و  آرامش  ساعت  نيم  باشد، و بعداز

: آن دوست پرسيد. را برد تا تابلوي او را ببيند
چرا تو مرا نيم ساعت در نور كم  و سكـوت  

زيرا تو با خستگـي از    :  نگاه داشتي؟ او گفت
كار و ترافيك خيابانها و سرو صدا و رنگهاي 

سر   مختلف آمدي و اگر تو را مستقيم ميبردم
  .تابلو اين رنگها و زيبايي را خوب نميديدي

دوستان چقدر ما بيشتر 
گوش خود را در     بايد

سكوت مانند سموئيـل  
مردان و زنـان    و ديگر 

تـا     كـنـيـم،     دعا تربيت
 آرام خــدا را       صــداي

 .بشنويم

  نامه شهيد حسين سودمند زندگي

 بيمارگونه



كتابمقدس   اند خواسته هر وقت كه ها اتفاق افتاده خيلي براي
خواب   تلفن زده، يا به كسي يا آمده، پيش مشكلي را بخوانند

يا ميهمان آمده و دهها  . رفته اند، يا كار ديگري پيش آمده
  ...چيز ديگر

.  خدا مصاحبه ميشد خدمت ميگويند شخصي براي ورود به
از كتابهاي كتابمقدس از كدام كتاب خيلي   :از او پرسيدند

 اي؟ بركت يافته
 !  مرقس: گفت
كرد؟   صحبت چه قسمتهايي از مرقس بيشتر با قلبت: گفتند
 !مثَلها : گفت
.  از مثَلها كدام مثَل بود كه خيلي به دلت نشست: گفتند
 !  مثَل سامري نيكو: گفت
  :كرد تعريف مثَل را چنين او اين. كن تعريف براي ما: گفتند

روزي شخصي از اورشليم به اريحا ميرفت، در راه به ميان  
پول   كنند، و چون خارها ميخواستند او را خفه خارها افتاد و

سوار   پس كرد، طال و نقره دريافت صبا هزار از ملكة نداشت
ارابه اش شد و خـيلي تُند مشغول راندن ارابه اش بـود كـه  

روي   پس. موهايش در ميان شاخه هاي درختي گرفتار شد
دادند   شد وكالغها به اوخوراك و آب مي درخت آويزان

وقتي خـواب بود زن او  . و پنج هزار نان و دو مـاهي خورد
 .  را چيد و او را درساحل انداخت موهايش دليله،
غاري   به پس باريد شب باران 40روز و  40بيدار شد  وقتي

عد . ميخورد عسل  و مـلخ  رفت و در آنـجا فقط  افـرادي    ـب
گفت   بخوريم خوراك برويم هم آمدند و بـه او گفتند بيا با

به   شام بعداز. توانم بيايم من زن دارم و بايد به او برسم، نمي
او  : گفت ايزابل و ديد را ايزابل و در آنجا ملكة پير اريحا آمد

ديگر   بار  و گفت  زدند  زمين  بـه  پس او را. زمين بزنيد  را به
زمين   بر را او هفت هفتاد مرتبه پس. بار ديگر زدند بزنيد پس

عالوه كردند، جمع سبد12 در  ماند باقي او زدند و هر چه از  ـب
 ...ها زنان و بچه 

شـمـا     نخـوانـيـد،     اگر كتابمقدس را آنچنان كه بايد بخوانيد،
مـا    كـه   شيطان مايل نيـسـت  .  نيز به همين نتيجه خواهيد رسيد
استـفـاده     آن  از  و  كنيم  مطالعه  و  اين گنجينه را به دست بگيريم

 شـيـطـان      بـه   و    بـاشـيـد     بيـدار    و   هوشيارپس هميشه .  كنيم

  .ندهيد مجال
را   ما و اگر واقعاً ايمان داريد كه كتابمقدس الهام خدا است

براي هر عمل   را ما و براي زندگي خداپسندانه تربيت ميكند
خيلي   بـايد پس) 17و16:3دوم تيموتاوس(نيكو مجهز ميگرداند 

متأسفانه بسياري  . بكنيم جدي شروع به خواندن كتابمقدس
روحاني   نظر از را آنها كتابمقدس خواندن كه ميدانند با اينكه

 نتوانيم كه ميشوند باعث ما خواهد داد، اما موانع دروني رشد
 .آن را مطالعه كنيم

كتابمقدس هديه   عروسيشان از يك پيرمرد زوج جواني در
و ديگر بـه   گذاشتند گنجه گرفتند و آن را بـه خانه بـرده در

يكبار زنگ ميزد و   دفعه چند اين پيرمرد هر. سراغش نرفتند
پرسيد آيا كتابمقدس را ميخوانيد و آنـها بـراي اينكه از   مي

 .دنميخواندن اماحقيقتاً م، ميخواني ميگفتند بله  سرخود بازكنند،
 شروع    و بياوريم  در  را كـتابمقدس گفتند خود  به  آنها روزي

4 
Tel: 818. 522.1525  

Tabdil@IRANforCHRIST.com 

2008دسامبر    38شمارة       سال چهارم  

 ماهنامة تبديل، در خدمت جامعة فارسي زبان

  
 

اين روش : بارش افكار 
خصوصاً در ابتداي سخنراني 

. باشد ميبراي جلب توجه فراگيران بسيار مفيد 
شده  اي براي فراگيران مطرح سئوال يا مسأله در اين روش

را  هاي خود شود تا نظرات و راه حل و از آنها خواسته مي
بدون هيچ انتقادي  سپس نظرات. در اين زمينه عنوان كنند

اساس  شود سپس بر بر روي تخته يا طلق شفاف نوشته مي
 .گردد اين نظرات بحث آغاز مي

فراگيران به گروه هاي دو نفره تقسيم : بحث نفر به نفر
ابـتدا نـفر اول  .شود اي مطرح مي شـده و سئوال يـا مسأله

نظرات خود را گفته سپس نـفر مقابل عقايد خـود را ابراز 
 .رسد كند و سپس نتيجه بحث به اطالع سخنران مي مي

 

موفق باشد  خود براي اينكه در ايراد سخنان يك سخنران، 
به اين معني كه در شنوندگان و بينندگان تأثير بگذارد و  

هاي خوش مجلس را ترك گويند و نكات  آنها با خاطره
چه بسا كـه در  و عناويني از سخنراني را به يـاد بسپارند و 

احوال و آثار وكردارشان ملحوظ دارند ميبايد مالحظاتي 
.را مـد نظر داشته و آدابي را رعايت كنند  

 زينتهاي احياناً و پوشش كه به وآنچه لباس و كاله و عينك

مربوط است بايدمتناسب با اوضاع و احوال زمانه،  پوششي
 و سبك  و جلف  سخنران باشد، نه  سن، جنس و موقعيت 

. سنگين  
.البته پاكيزگي و زيبايي متعارف از لوازم آراستگي است  

      

سخنراني يك سازي آماده  

 
 

 آيا خدا وجود دارد؟ چه شواهدي وجود خدا را ثابت ميكنند؟    
 

 كتابمقدس ميگويدكه هرچند وجدان ما گواهي ميدهدكه خدا وجود دارد، همچنان 
) 1:14مزمور(. ميگويد خدائي نيست احمق در دل خود: اي حضور و وجود او را انكار ميكنند عده
هـاي مختلف  اند، اعـم از زمينه ه در طول تاريخ بشريت بر زمين بودهـدرصد تـمام مردمي ك 98

پس ميبايستي شخصي و يـا . اند اي بـه وجـود نـوعي خـدا معتقد بوده فرهنگي، تمدني، و منطقه
كتابمقدس روشن ميسازد كـه مردم . چيزي باعث شكل گيري چنين اعتقاد فراگيري شده باشد

 25:1در روميان . معرفت واضح و غير قابل انكار الهي را رد كرده دروغ را متابعت خواهند كرد
 و عبادت و خدمت نمودند مخلوق. ايشان حقّ خدا را به دروغ مبدل كردند: ميخوانيم

 .را به عوض خالقي كه تا ابداآلباد همان است

 .راحت شويم  پيرمرد اين دست  از  تا  خواندن  به بكنيم
و   آوردنـد   بـيـرون    و خاك خورده را    گرد كتابمقدس وقتي
كـتـاب     هر  اول  را بـيرون آوردند و باز كردند، ديدندآن 

و   بـود   شـده  گذاشته دالر20كتاب دارد 66كه  كتابمقدس
امـا    بودنـد،   نكرده  خيلي پشيمان شدندكه زودتر آن را باز

كـتـاب     خــود   كــه   فهمـيـدنـد    بعد از خواندن كتابمقدس
مـطـالـعـه       ميلياردهـا دالر بيشتر ارزش داشت براي اينكه

گنجينه گرانبهـايـي     درصفحه به صفحة كتابمقدس .شود
         .وجود دارد كـه شما بايد آن را كشف كنيد

 :  كه مردم كتابمقدس را نميخوانند هايي بهانه
حتما ًوقت  ولي .كه آن را بخوانم من وقت ندارم) 1 

.  بخوانيم درپي كوتاه را پي كه قستمهايي خواهيم داشت
روزنامه اي آمريكايي گزارش داده كه يك آمريكايي 

مجله   36روزنامه و  100فرم و يادداشت،  3000متوسط
كتاب را در سال مطالعه  3را در سال ميخواند ولي فقط 

 كـه چـرا روزنـامه  كـرده ايـن روزنامه بررسي و   ميـكند
USA today آن كوچك  قطع چون .دارد اينقدرمحبوبيت

ما دوست داريم در ايـن قـرن  . و مطالب آن كـم است
اطالعات را خيلي در قطعات كوچك كـه براي هضم  

يك كشيش تحقيق كرده و . راحت است انتخاب كنيم
نصف كتابهاي كتابمقدس را ميتوان  : گويد اينچنين مي

دقيقه خواند و بسياري از ايـن نصف كتابها   45تا  10در
تمام كتاب . دقيقه ميخواهد كه خوانده شود 20كمتر از

 ساعت آرام، آرام و بـا صداي 71مقدس را ميتوان در 
اگر روزي يك باب كتاب امثال سليمان را   .بلند خواند

و رساله   (باب 31ايد بخوانيد در ماه تمام كتاب را خوانده
 .)باب 5(بخوانيد ميتوانيد شش بار را در طي يكماه)يعقوب

اگر بـراي شما از  .كنم كجا شروع دانم از من نمي)  2
امثال  مزامير و به كردن سخت است شروع پيدايش كتاب

خود را  يا مسافرت. سليمان برويد و از آنجا شروع كنيد
توانيد از  شـما همين طور مي. بـا انجيل متي شروع كنيد

ترين  محبوب ببينيد و كنيد تهيه آماري و بپرسيد دوستانتان
. كنيد خواندن آن را شروع به كتاب دوستانتان چيست و

ولي در ضمن كتاب مقدسهايي تهيه شده كه در عرض 
 توانيد تمام كتاب مقدس را بخوانيد و آن را يكسال مي

One year Bible مينامند. 

 

 يك  دربارة
 كوهنورد  است

از  ميخواست كه
 كوهها بلندترين

او   .   برود باال  
 از   سالها پس    

 سازي آماده    

آنجا كه   از .كرد آغاز را خود ماجراجويي
 خود ميخواست  براي فقط   را  افتخار كار 

 .باال برود از كوه  تنهايي به گرفت   تصميم
و  را در برگرفته بـود  كوه شب، بلنديهاي

چيزسياه بود  همه. مرد هيچ چيز را نميديد
 ها ماه و ستاره روي  ابر ديد نداشت  اصالً 

هـمانطور كه از كوه باال . را پوشانده بـود
ميرفت پايش سر خورد و در حاليكه بـه 

در . ميكرد ازكوه پرت شد سرعت سقوط
هـاي سياهي مقابل  حـال سقوط فقط لكه

چشـمانش ميديـد و احـساس وحشتناك 
را در  او  جاذبه مكيده شدن بـه وسيلة قوة

همچنان سقوط ميكرد، در . ميگرفت خود
آن لحظات تمام رويدادهاي خوب و بد 

 فكر ميكرد اكنون. آمد به يادش زندگيش

ناگهان ! نزديك است وي چقدر به مرگ
دور كـمرش محكم  كـرد طناب احساس

در . ماند معلق زمين شد و درميان آسمان و
اي بـرايش نـماند سكون چاره لـحظه ايـن  

. كن خدايا كمكم.جز آنكه فرياد بزند  
صداي پر طنيني از آسـمان شنيده  ناگهان

صدا . نجاتم بده خدا اي ميخواهي؟ چه:شد
نجاتت  ميتوانم كه واقعاً باورداري:داد ادامه

صدا همچنان . دهم؟ الـبته كـه بـاور دارم
اگرباور داري :ميكرد همراهي كوهنورد را

است پاره بسته   دور كمرت  به  كـه  طنابي   
 و مـرد تصميم! سكوت لـحظه  يك  !كن 

 گروه.گرفت با تمام نيرو طناب را بچسبد

روز بعد يك كوهنورد   ميگويندكه نجات
از طناب  بدنش. پيداكردند مرده زده را يخ

. محكم طناب راگرفته بود  آويزان بود و
!يك متر از زمين فاصله داشت فقط او  

 هاي آن   حلكتابمقدس و راه  هايي كه براي نخواندن بهانه

هزارتومان 100احضار ارواح ائمه با    
 

اين مرد مدعي است مشكالت روحي، جسمي و خانوادگي      
مسلمين برطرف ميكند مراجعه كنندگان را در ارتباط با اجنه و اولياء و ائمه  

 

يك شهروند بجنوردي كـه مـدعي ارتباط بـا ارواح بـود از   
طبق گزارشي به نقل . سوي پليس خراسان شمالي دستگير شد 

ساله بـا طرح ادعاهاي دروغين مـدعي بود 50از البرز، مردي  
اين ! كه قادر است با ارواح و ماوراءطبيعه ارتباط برقرار نمايد 

فرد كـه سالهاست بـه دعانويسي مشغول است بـا طـرح چنين 
ادعاهايي توانسته بود به بهانه رفع مشكالت مردم را گردخود 

وي سالـها در اسـتانـهاي . جـمع و از آنـها سـوء استفاده كـند
 مازندران و گلستان بـه فريب مردم از ايـن طـريق پرداخـته و

كاري ميزده كه چندي است كه در بجنورد نيز دست به چنين  
اجتماعي موضوع بررسي و اين فرد شياد  با اطالع پليس امنيت

ايـن مـرد كـه خـود مشكل جسمي و روحي دارد . دستگيرشد
مـدعي است مشكالت روحي، جـسمي و خـانوادگي مراجعه 

مسلمين بـر طرف  كنندگان را در ارتباط با اجنه و اولياء و ائمه
مدعي دروغين ! و حتي ميتواند روح آنها را احضار كند ميكند

 15 كـه بـه مـواد مخدر نيز اعتياد دارد از مراجعه كنندگان بين
اين فرد در بازجوييهاي . هزار تومان دريافت ميكرده است100تا

 اولـي هدف از كـارهايش را فريب مراجـعه كنندگان و كسب
.درآمد اعالم كرده است         

طناب را طناب را 

!!رها كنرها كن   



                                                        

.هاي خويش ميكردند بردند و در شب پاسباني گـله در آن نـواحي شبانان در صحرا بسر مي                                                          
.9و 8: 2انجيل لوقا . ناگـاه فرشتة خداوند بـر ايشان ظاهـر شد و جـالل خداوند بـر ايشان تابيد                                                           
بـا آمدن فرشتة خدا سياهي. را از تاريكي شب شروع ميكند” نجات دهنده“لوقا واقعه تولد                                                           
. پيام كريسمس پيام نور در تاريكي است. شب تبديل به روشنائي ميگردد                                                          
بـه شما بخشندگي” آن نوزاد“زيرا . نترسيداولين كالم فرشتة خدا به چوپانان اين است كه                                                          
او اميد دهنده  .او شفا دهنده و بخشندة گناهان ماست. او پادشاه است. و مهرباني عطا ميكند                                                         
و باالخره. او دوست واقعي و برادر ماست كه هيچگاه مـا را ترك نميكند. به نااميدي ماست                                                         
دل اما دانا پس ازشنيدن خبر آن شبانان ساده. او مرگ ما را به حيات جاويداني تبديل ميكند                                                         
.فرشتگان تصميم گرفتند كه بسوي بيت لحم رفته و آن نجات دهنده را ببينند  شادي بخش                                                         
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هاي  آخرين آمار ديش
 ماهواره در ايران

 

 شبكة 666 هزار و17هم اكنون
 ...ايي در جهان فعال است ماهواره 

 
درگفتگوبا خبرگزاري  جواد آرين منش 

هزار شبـكـه     3از  اين تعداد :  مهر افزود
آنـتـنـهـاي       اي در داخل ايران بـا   ماهواره

وي با اشاره .  معمولي قابل دريافت است

ها عنوان   به برخي از فعاليتهاي اين شبكه
موسيقـي،    به  شبكه  380تعداد  اين   از : كرد
لـوازم    شبكه به تبليغات مدل لباس و   74

 اديـان   تـبـلـيـغ         به      شبكه   273آرايشي، 

شبكه  235 اند و همچنين  اختصاص يافته
 .هاي مبتذل را پخش ميكنند برنامه

نمايندة مردم مشهد و كالت در مجلس  
افزود يكي از وظايف نيروي انـتـظـامـي     

هاي   طبق  قانون  منع  استفاده  از گيرنده
آوري ديشها و گيرنده   اي، جمع  ماهواره

  . هاي غير مجاز در سطح كشور است

www.Tabdilmagazine.blogfa.com   

 
 
 

بازي همجنسگرايي، همجنس  
 

در   سلولهاي قسمت جلويي غَُده هيپوتاالمـوس :  تفاوتهايي چون
جـنـس     مغز در افرادي كه همجنس باز هستند از مرداني كه بـه   

نـقـش     اين قسمت از مغـز .  مخالف كشش دارند كوچكتر است
بنابراين اين اشخـاص  .  مهمي در تعيين كشش جنسي افراد دارد

مسـئلـه     ايـن .  نسبت به جنس موافق كشش بيشتري پيدا ميكنـنـد  
و مطرح است كـه افـراد     .  ربطي به قواي فكري اين افراد ندارد

افالطون، : بزرگي در طول تاريخ همجنس گرا بوده اند از جمله
 . ميكل آنژو داوينچي

جـنـس     و  براي سربازاني كه براي مدت زياد به دور از خانـواده 
شواهدي ( مخالف هستند بعضاً ممكن است اين شرايط پيش بيايد 

 ). از زندگي سربازان در جنگهاي جهاني و غيره در دست است
سازمان بهداشت جهاني با بدست آوردن استنادات  1992درسال

كافي علمي و با توجه به پذيرش جوامع مختلف همجنس بازي 
اما هنوزدر كشورهاي مختلـف  .  را از ليست امراض حذف كرد

مـتـفـاوتـي       بـرخـوردهـاي     با افراد همجنسگرا و يا همجنس بـاز 
 . ميشود

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد  روح
زيرا . . . پسر خدا خوانده خواهد شد و افكند از اينرو، آن مولود مقدس

 37، 35 و34، 31 و27،30 و26 :1لوقا  انجيل! نزد خدا هيچ امري ناممكن نيست

كشيشها و  رقابت
 ها  جمعه امام

در شهر ُكلن آلمان، ” فرهنگي  هفتة ميان“در چارچوب
بحث، درس آشپزي، موسيقي، تئاتر و بازي   صدها جلسة
كشيشها و . برگزار شد مسيحيان و مسلمانان فوتبال ميان
 . ها در بازي فوتبال به مصاف يكديگر رفتند امام جمعه

 

 صداي وله  دويچهنـقل از   بـه  گزارشي  طبق 

آلـمان، هـدف از برگزاري ايـن مراسم، گرد 
گرفتن  بدون درنظر ُكلنشهروندان  آوردن هم
كه شهر  از آنجا. آنان بود ديني و فرهنگي تبار

فوتبال هم  مسابقة جاي است، فوتبال شهر ُكلن،
 ”مسابقة فوتبال ديني“خالي نبود و نامش را 

دو تـيم مسيحي و مسلـمان به . گذارده بـودند
وكشيشان  ها جمعه امام و رفتند يكديگر مصاف

، اوگولتو سيفياز نظر. جزو بازيكنان بودند نيز
كـه در ” مراكز فرهنگي اسالمي  اتـحادية“از 
فوتبال چيزي  مراسم شركت داشت، بازي اين

ورزش : او ميـگويد. بيش از تـوپ زدن است
 در ايـنجا بـنابراين،. دهنده دارد خصلتي پيوند

 .دوستانه از آن بهره گرفت در سطحي بايد 
درحوزة  اسالم لمسائ  دايرة مسئول لمّن، توماس

كه دربازي فوتبال شركت دارد  ُكلن كليسايي
ميگويد، مهم اين است كه فكر و ديالوگ را 

ايـن يـك : افزايد او مي. بـه حركت درآوريم
در حالي كه مـا در اين . روند آموختني است

 جـريانهاي رشـته يـك مسير حركـت ميكنيم،

تـصاويري را از مسلمانان بـه مـا القا  اجتماعي
ما بايد  و داوري است مملو از پيش كه كنند مي

مـن فـكر . مـدام عـليه آن وارد مـيدان شويم
ميكنم چنين بازي فوتبالي فرصتي است براي 

 و گو بـا جواناني كـه   برقراري تماس و گفت

. بينيم هميشه آنها را نمي  
 از نظر بازيكن ديگر

 كه هانزر  براند  
 وگو مسئول امور گفت 

 مسلمانان و مسيحيان ميان
 كليساهاي  در  اتحادية 

 پروتستان است، گفتگو 
فوتبال،   ميدان  فراي.  كرد  را هرگز نبايدفراموش

مـا  .  هاي ديگري براي او مطرح هستـنـد   پرسش
الهـيـات    مايليم به مسلمانان شيوة تدريس ديني

كـه    اينها چيزهايي است.  را نشان دهيم مسيحي
مـا    كاري كـه . اش ميتوان تبادل نظر كرد درباره

يك جلسـة   به را آنها كه ميتوانيم بكنيم اين است
در اين بازي شامگـاهـي   .  مشترك دعوت كنيم

 .شد زده  زيادي  گلهاي ” فرهنگي ميان   هفتة“
. بازيكنان اسـت   ازخشنودي  حاكي شايد اين امر
وگوي مـداوم   ما در گفت: ميگويدتوماس لمّن 
درسـطـوح     اسـالمـي    سازمـانـهـاي     با نمايندگان

  جـامـعـة     من خودم مدير عامـل .  مختلف هستيم
كـه    است  اسالمي هستم و اين نهادي  -مسيحي 

ما .  اند داده  مسيحيان مشتركاً تشكيل  مسلمانان و
درمسائل كامالً   هاي بسياري، ديالوگ در زمينه

ولـي ايـن اولـين بار است كــه  .  مشخص داريم
 .توپ ميزنند فوتبال زمين در دين دو نمايندگان

كـه    اسـت   آرزويـي   ايـن :  ورزشي، ولي عادالنه
زيرا . دارد  اديان  ميان  وگو گفت  برايهانزر براند 

كه فراسوي زمين فوتبال، به نظرنميĤيدكه همـة  
 . باشند مسائل حل شده 

نشـان    كـه  ايـن   بـايـد    مـا :  ميگويدسيفي اوگولتو 
و   صـلـح    و  اسـت   دهيم تفاهم و نزديكي بيشتـر 

  .دوستي بايد برنده شود

هاي تهران طالعات جالبي دربارة نام محلها  
 
 
 

هاي تهران اطالعاتي  با استفاده از منابعي دربارة نام برخي محله
.ايم كه در ادامه ميخوانيد گردآورده  

 فرمانيه
درگذشته امالك زمينهاي اين  

منطقه متعلق به كامران ميرزا 
السلطنه بوده است و بعد از  نايب

مرگ وي به عبدالحسين ميرزا 
.فرمانفرما فروخته شده است   

 نكتة                  ماه 

.  قدم ميزند ساحل كه با خدا روي شنهاي مردي درخواب ديد شب يك
ناگهان متوجه شد كه در . و از آنجا تمامي مراحل زندگيش را ميديد

جا پاي . مواقع شادي و خوشحاليش همواره دو رد پا روي ساحل است
اما در مواقع سختي و نا اميدي فقط يك رد پا . خودش و جاي پاي خدا

چرا؟ در مواقع شادماني من با : آن مرد با گاليه از خدا پرسيد. بر روي شنها وجود دارد
من هيچگاه : من بودي اما در موقع نا اميدي و رنج مرا تنها گذاشتي؟ خداوند پاسخ داد

در موقع رنج و نا اميدي تو، من تو را به دوش گرفته بودم و با خود. تو را تنها نگذاشتم  
.هاي من بودي اين جاي پاي من است تو آ ن موقع روي شانه. ميبردم    

خداوند 
دركنار 
 ماست

كه در اوايل قرن دوم ) Ignatius( ايگناتيوس
اي به افسسيان نوشت و در آن اظهار  ميزيست، نامه

قدرت  مسيح، با زيرا خداي ما، عيسي: داشت
الهي در رحم مريم جا گرفت و نه فقط از 

 .القدس بود خاندان داود، بلكه از روح
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 با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري        

سياهپوست   آمريكايي  نخستين  اوباما  باراك
قدرت اقتصادي    بزرگترين  رهبري  كه  است

 .و نظامي جهان را در دست ميگيرد
اوت    4روزحسين اوباما به تاريـخ      باراك

 هاوايي، ايالت هونولولودر شهر 1961سال
، كه كنيايي  پدرسياهپوست  يك آمريكا، از

نـام داشت، و يك اوباما . ن. باراكاو نـيز 
 .مادر سفيدپوست آمريكايي متولد شد

سكونت كنيادر  بودكه ليوقوم  از پدر اوباماي
تعداد   اما  است  يمسيح  ليوهااكثر   دين  .  دارند

، اوباماخانوادة   ازجمله  ازآنان،  قابل توجهي
از اسالم پيروي ميكنند هرچندگفته ميشود 

آمريكا   به  عزيمتاز  قبل  پدرحتي  اوباماي  كه
يك فرد  را خود گرفته بود و كناره از اسالم

سن بيست  در پدر او  .غير مذهبي ميدانست
و سه سالگي براي استفاده از يك بـورس  

به تنهـايـي    هونولولوتحصيلي در دانشگاه 
عازم آمريكا شد هرچند پنج سال پيش از 
آن با دختري از قبيله خود ازدواج كرده و 

هنگام .  از او صاحب چهار فرزند شده بود
، دانهام  آن  اوبا بودكه دانشگاه اين در تحصيل

 كانـزاس  اهل آمريكاييدختر دانشجوي يك
ازدواج  كرد اما اين و با او ازدواج آشنا شد

) پسـر ( دوامي نداشت و هنگاميكه باراك  
باراك   .دو سال داشت، به جدايي انجاميد

 پدر بعد از خاتمه تحصيل در
 بازگشت كنيا به آمريكا،

 1982و   در  سال  
 در  يك   سانحة
 رانندگي  در  آن
 در  كشور درگذشت

 تنهايك  را پسرش حاليكه
 .بود كرده مالقات1971بارديگر درسال

 
 
 
 
 
 
 

دانهام پس از جدايي از همسر اول خود،          
با يك دانشجوي اندونزيايي  1967درسال 
خودعازم اندونزي  پسر وهمراه كرد ازدواج

آن   در  سالگي  ده  شد و باراك اوباما تا سن     
 كشور سكونت داشت و به مدرسه ميرفت 

2008دسامبر    38شمارة       سال چهارم  

ومـادر    پـدر   و نـزد    هاوايي به1971اما درسال
بـراي    اوبـامـا     .بزرگ مادري خود بازگشت

را   پـدرخـود    آخرين بار در سن ده سـالـگـي   
 .مالقات كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در   پس ازخاتمة دورة دبيرستانباراك اوباما 
كـالـج      وارد    و  رفـت   آنجلس  لُس  به هونولولو

شد اما پس از دو سال، خود را به  اكسيدنتال
در   كلـمبـيـا    دانـشگاه  دانشكدة عـلوم سياسي

ازدريافت ليسانس  پس. كرد منتقلنيويورك 
در رشته روابط بين الملل از اين دانشگاه در 

حـقـوق     ، و با ورود به دانشـكـدة  1983سال 
 چندسال  ،براي1988درسال  هاروارددانشگاه 

پس از خاتمة   باراك.  گفت  ترك  را  شهر  اين
و كسب درجة دكتراي   هارواردتحصيل در 

 بـازگشـت    شيكاگو، به 1991حقوق در سال

و   هاي مختلف حـقـوقـي     زمينه  كاردر  وضمن
نيـز روي      سياسي   فعاليتهاي    دانشگاهي، بـه 

وارد سناي ايالت  1996در سال  اوباما. آورد
كرسي   به  ودستيابي 2005سال شد وتا ايلينوي

اين ايالت در مجلس سناي اياالت متـحـده،   
از  جمله اقدامـات  .   عضو سناي  ايالتي  بود

 درسناي اياالت آقاي اوباما درزمان عضويت
 درتدوين متحده مشاركت                          

 طرحهايي   مربوط   به                               
 شفافيت وحسابرسي                                  

 دولت مالي عمليات                          
 فدرال،    مقابله    با                        

 وكمك انتخاباتي تخلفات                            
 كنگوبشردوستانه به جمهوري              

 2008سال  انتخاباتي  رقابتهاي  آغاز  با  . است  بوده
،  بـا  وجود  تجربه  اندك  در اوباماسناتور  

را   خود   داوطلبي  تشكيالت دولتي واشنگتن،
براي احراز نامزدي حزب دموكرات اعـالم 

 كه رقابتي طوالني و فشرده با سناتـور   داشت

اين رقابت  . آورد  ، را در پيهيالري كلينتون
واحـد    نـامـزد    بعـنـوان   اوباماآقاي   به گزينش

 بـا   حزب دموكرات وارد مبارزات انتخاباتـي 

و   جمهوريخواه،  نامزد حزبكين،   جان مك
نوامبر  4روز گيري سرانجام، پيروزي در راي

و انتخاب به عنوان چهل و چهارمين رئيـس  
 . جمهوري اياالت متحده منجرشد

  اوباما باراك زندگينامة

 

اين كار باعث ميشود ذهن ناخودآگاهتان . اهدافتان را به زمان حال بنويسيد
در آينده الغرخواهم “اگر بنويسيد. كند مقاومت را انتخاب كمترين با مسيري

عمل  ذهن ناخودآگاه با اين تصوركه اينكار مربوط به آينده است وارد” شد
اول شخص بنويسيد، انگاركه واقعيت  و زمان حال پس اهدافتان را به .نميشود

خواهند  حداكثرتأثير را شوند، نويسي دوباره  و شوند نوشته كلمات وقتي .دارند
 هدوبار وبعد كنيد يادداشت را اهدافتان .نشويد راضي يكبارنوشتن به پس .داشت

كنيد و  آن اضافه دهنده به صفات انگيزه كنيد، ديگر بازنويسي زباني آنها را به
 .باز اصالحشان كنيد بعدشايد نياز باشدكه يك هفته.كنيد مختصر و مفيدشان

چرا نوشتن اهداف 

 اهميت دارد؟

بعنوانباراك اوباما       
در يك شركت  كارمند 

گروه  و سپس يك خصوصي
 كليساي تحقيقاتي وابسته به

، شيكاگودر  كاتوليك  
. كاركردايلينوي،ايالت      

 شبكة تلويزيوني مردگان 
 

ايي شما را مقدور  ماهواره و كانال تلويزيوني وجود هزاران
ايي كه مورد عالقه تان است را در اين  ميسازد تا هر برنامه

اين روزها از آشپزي گرفته تا موسيقي . ها پيدا كنيد شبكه
هاي مخصوص به خود را دارند و محال   و مد، همه شبكه

ايي   شبكه  آن  است موضوعي مورد نظر شما باشد كه براي
گـذاشـتـن      بــا   ها  شبكه  يـكي از ايـن.  وجـود نداشته بـاشد

موسيقي غمناكي روي تصوير مريم مادر مسيح كه سپس 
محو ميشود  كرده، فوت كه به تازگي ، زنيهلگادر تصوير 

شـبـكـة      اين شبكه اوليـن .  برنامه يادبودي تهيه كرده است
انـدكـي     پـول   پـرداخـت    بـا   شـمـا  .  مربوط به مردگان است

مــيــتــوانــيــد تصــاويــر   
اعضــاي خــانــواده و      

بـه    آشنايان تان را كـه 
انـد    تازگي فوت كرده

از ايـــن شـــبـــكـــة        
تلـويـزيـونـي پـخـش         

اين امر بـاعـث     .  كنيد
خواهد شد ياد آنها در 
. ذهن افراد زنده شـود 

شـيـنـدر      ولف تيلـمـن  
و    همة آلمانيهـا :  گويد  باني ايجاد اين شبكه تلويزيوني مي

. استفاده كنند شبكه مردم جهان بايد بتوانند از خدمات اين
هزار نفر در آلمان فوت ميكنند كه ما با ضرب  830ساالنه

مخاطبان خود را   ميتوانيم تعداد تقريبي 4اين رقم در عدد 
در آلمان   نفر  ميليون2/3كه ساالنه  ما بر اين باوريم. دريابيم

غـم    به عزاي عزيزان خود مينشينند و ما بايد براي تسكين
هدف گروه  ما بسيار بزرگ بوده .  آنها كاري انجام دهيم

درمورد مراسم  مستندي هاي به عالوه برنامه. وجهاني است
تاريخ پخش   درطول و جهان مختلف تدفين در اقصي نقاط

وضعيت مردگان   و  روح  درمورد هايي كرد و برنامه خواهيم
از   درآوردن  پـول   شـايـد   . پس از مرگ تهيه خواهيم كـرد 

هـمـيـن      بـراي   طريق مردگان عملي گناه آلود جلوه كـنـد  
تـامـبـادا      دارد  است كه كليسا نظارت دقيقي بر اين شبكـه 

پول ارزشهاي  به رسيدن باعث شود تهيه كنندگان آن براي
  . ..اخالقي را زير پا بگذارند

آلـمـان             سخنگوي كـليساي اونجلـيـسـتـي      هيك كروهن  
تهيه كنندگان اين شبكه بايد با اعضاي خانواده :  گويد  مي

مردگان منصفانه برخورد كنند و تجارت آنها نبايد با دوز 
   .و كلك و حقه بازي انجام شود

تصور ميشود و آنـهـا     در آلمان صحبت از مرگ امري بد
با افزايش  البته. عالقة زيادي به صحبت درمورد آن ندارند

سن مردم اين كشور هيچ بعيد نيست كه تغييري در ذائقـه  
اين مردم به وجود بيايد زيرا جمعيت كثيري از مردم ايـن  

سـال    تـا   . هستنـد   كشور در شرف ورود به دوران كهنسالي
يك سوم جـمعيت آلـمان بـه سن بــازنشـسـتـگـي              2020

رسند كه اين به معني افزايش مرگ و مير و عـزاداري   مي
 .براي رفتگان است

 جنسي مورمونها و برقراري روابط
 

اعضاي اين فرقه معتقدند مردان براي رفتن به بهشت بايد دست 
همچنين به زنان اين فرقه آموخته . كم سه بار ازدواج كنند

 ميشود كه راه ورود آنها به بهشت، به ميزان سودمندي آنها
 .براي شوهرانشان بستگي دارد 

 

كارآگاهان آمريكايي پس از بازرسي از مكان           
” حداقل سه ازدواج  “متعلق به يك فرقه معتقد به       

، بستري را يافتند كه مردان از آن براي تگزاسدر 
برقراري روابط جنسي با همسران كم سن و سال           

طبق گزارشي به نقل از      .  كردند  خود استفاده مي  
دختران : ، اين كارآگاهان اظهار داشتندبي بي سي

ساله در اين فرقه به عقد مردان بزرگتر از خود     13
زن از    130كودك و   400بيش از .  آمدند  در مي 

اين محوطه متعلق  .  اين مجتمع بيرون آورده شدند
به مورمونها است و طبق مدارك دادگاهي، اين           
مكان واقع در آن فضايي را در بر ميگيرد كه                

سال از آن براي برقراري روابط         17مردان باالي   
 .سال استفاده ميكردند 17جنسي با زنان زير

و كشوهاي    گاوصندوق  دراين مكان چند    همچنين 
ميزهاي تحرير قفل زده شده و چند كامپيوتر و             

 416  تگزاسمقامات  .  تختخواب يافت شده است   
كودكي را كه همگي آنها در يك مزرعه زندگي   

سربازان و مقامات     .  ميكردند، بازداشت كردند    
ايالتي پس از دريافت تماس تلفني از يك دختر           
نوجوان مبني بر مورد سوء استفاده قرار گرفتن در       

طبق .  ، عازم محوطه شدند   جريبي  1700اين مزرعه 
مدارك قضايي، كارآگاهان مردان اين فرقه را به        
انجام سوء استفاده جنسي و فيزيكي از كودكان           

 260اين مزرعه وسيع در فاصله         .  متهم كردند  
واقع شده  سن آنتونيو   كيلومتري شمال غرب شهر     

مجتمع پزشكي    يك و بزرگ و واحدهاي مسكوني
 .و يك كليسا را در بر ميگيرد

  
 

پيامبر   ”جفز  وارن“
اين .  اين فرقه است   

فرد سال گذشته در     
به جرم      اوتاايالت   

همدستي به تجاوز به 
ساله،   14يك دختر   

 . به زندان افتاد

سال آينده  ژانويه 20مراسم تحليف ايشانروز. با او ازدواج كرد1992درسال آشنا شد و شيكاگودر  ميشل رابينسونبا  1989در سالباراك اوباما 
 . سفيد نقل مكان خواهند كرد نام دارند، به كاخناتاشا و مالياآن كه  ساله خود 7و ساله10، همراه با دو دختراوباماو خانم  آقاي و برگزار ميشود
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.خورند كيلو رژ مي 3زنان بطور متوسط درطول عمرشان  -  
.نپال تنها كشوري است كه پرچم آن مستطيل نيست -  
.اديسون از تاريكي وحشت داشته است -  
طراحي  عروسك درچين يك بيشتر فروش براي كوكاكوال -

امـا همچنان ايـن . كوكا مي داد-كرده بود كه صداي كوكا
نوشابه در چين يكي از كـمترين فروشها را داشت چـون در 

.است” قورباغه را گاز بزن“كوكاكوال به معني زبان چيني  
كشور  در ايتاليا از كُل مردم ايـن باربيتعداد عروسكهاي  -

.بيشتر است  
در فـصل  نرخميازه بـخشي از مراسمي است كـه پنگوئن  -

.كند اجرا مي مادهجفتگيري براي جذب پنگوئن   
.تواند سكسكه كند جنين در رحم مادر مي -  
.مخترع آدامس يك فرماندة ارتش بود -  
.نوشت كتابهايش را ايستاده مي ويرجيناوولف -  
ميليون تُـن بـوقلـمون 10در روز شكرگـزاري، آمريكاييها -

.كنند مصرف مي  
بر طبق قوانين عربستان اگر مردي اجازه ندهد زنش چاي  -

.تواند طالق بگيرد بخورد، آن زن مي  
بنا  ساعت هاي هاي مارپيچ قرون وسطي درجهت عقربه پله -

ها راست دست بودند اينطوري هركس  ميشدند چون شواليه
.تر ميتوانست شمشير بزند باال ميايستاد، راحت  

آمده بود  كشيش يوحنا به تحولي كه در زندگي سعيدخان پديد
دربـارة    سعيـدخـان  .  پي برد و با ماليمت علت آنرا از وي پرسيد

آنچه كه يافته بود برايش شرح داد آنگاه هر دو زانو زده و خدا 
مـورد    زيـرا   كـن،   فرزندم، شادي:  كشيش گفت.  را شكر كردند

كه سعيدخان و   بعداز مدتي.  اي  لطف و رحمت خدا قرار گرفته
ساعت جدائي   سرانجام  بودند،  شده  صميمي  دوست  كشيش يوحنا

كشيش دو جلد كتاب عهدجديد به زبانهاي سرياني و   .فرا رسيد
 .نمود اهداء سعيدخان به خداحافظي هدية بعنوان فارسي

: او گفـت .  خداحافظي كشيش هم تشويق آميز بود و هم اخطار
فرزندم، خدا از ميان هزاران نفر به لطف و فيض الهي خود، تـو  

نـور      مسـلـمـاً   .  است  را برگزيده و بـسوي مـسيح هدايت فرموده
از   تـا   بـاش   بنابراين در دعا سـاعـي  .  مسيح بر تو طالع گشته است

فـكـر     خودت  ممكن است پيش.  وسوسة اهريمن در امـان بـاشي
بايد . بودند تر بگوئي؛ اجدادم ازمن دانشمندتر و چيز فهم كني و

پسر عزيز، . از ايشان تقليد كنم و در اثر قدمهاي آنها گام بردارم
اگر چنين عمل نمائي، يقين بدان كه مطابق كالم خدا سرانجـام  

گـوش    در  گفتار كشيش سالهاي متـمـادي  .   بدي خواهي داشت
 .سعيدخان طنين انداز بود

 ايمان جديدش به اعتراف. بود شده مواجه او با يك وضع بحراني
هرچه در نظر داشت بگـريـزد،   .  براي وي حكم مرگ را داشت

كرد، يعني   پيدا  زندگي او دو جنبه.  كار بسي مشكل بود  ولي اين
كمتر در مسجد حاضر ميشد، ولي مقـام  .  تقيه و ناراحتي وجدان

 .محرز و موقعيت وي ايجاب ميكردكه اقالً اذان سحر را بخواند
ور   شعله  او سرانجام التهاب دروني. گذشت بدينطريق اي چندهفته

سعيدخان دوسـتان زيـادي .  گـفتن وادار نمود  و وي را بـه سخن
. فيض اهللا يكي از آنها بود و با هم خيلي صميمي بودند.   داشت

يكروز جمعه بر پشت بام مسجدي كه نماز يومية خود را در آن 
شادمان   چقدر.  كرد  اهللا فاش  فيض  را براي خود نهفتة ميخواند، راز

شد وقتي كه باالخره پس از روزهاي تنهايي و دلتنگي عقدة دل 
هر روز ! كه در دل داشت بر زبان آورد گشود و آنچه را خود را

اهللا   با هم دربارة عقيدة تازة سعيدخان صحبت ميكردند و فـيـض  
 .بود اثر بي او اسالم برگرداند، اماكوشش آئين ميكوشيد وي را به

سعيدخان كه در اثر صحبت كردن با فيض اهللا تشويق و دلگـرم  
 شده و جرأتي يافته بود، اين بـار بـا حبيب، هـم بـازي قديمي و 

روزه   جبيب بود، رمضان ماه چون گرفت، تماس اش همسايه
آنها قدم زنان به خارج شهر رفتند و كنار جوي  . گرفته بود

حبيب   .نوشيد آب اي جرعه و شد خم سعيدخان .نشستند آبي
دار   روزه كه اي كرده اي،مگرفراموش ديوانه:گفت زده وحشت

هستي؟ سعيدخان از فرصت استفاده كرد و بطور مختصر  
ضمناً  . دربارة ايمان و عقيدة تازة خود براي او شرح داد

      سازد، فاش را موضوع اين اگر كه ساخت خاطرنشان

موضوع اين شنيدن از حبيب .افتاد خواهد خطر به اش زندگي  
بعداز آن آن دو مكرراً با هم  . بسيار متحير و متأثر شد

بحث و گفتگو ميكردند تا اينكه حبيب تحت تأثير سخنان  
تدريجاً بر تعداد دوستان صميمي و  . سعيدخان قرار گرفت

در واقع وجود اين دوستان . هم راز سعيدخان افزوده ميشد
ماية دلگرمي سعيدخان بود، چون هيچكدام از آنها هرگز  

.                    حاضر نبودند او را در معرض خطر بگذارند  
گاهي در زندگي انسان اتفاقاتي رخ ميدهد كه هرگز به   

به احتمال قوي در زندگي  . فكر او خطور نكرده است
.  سعيدخان هم از اين قبيل اتفاقات فراوان رخ داده است

رابخوبي   سرياني زبان سعيدخان شنيدكه يهودي پزشك يك
.  ميداند، پس به او توصيه كرد زبان عبري را نيز بياموزد

ترتيبي   پذيرفت، خوشروئي كمال با را پيشنهاد اين وي چون
كه دكتر مذكور به سعيدخان درس عبري بياموزد داده شد  

پزشك   اين .بدهد فارسي درس هايش بچه به متقابالً هم او و
يهودي دوستان يهودي زيادي داشت كه سعيدخان بارها  

سعيدخان با  . با ايشان درمورد مذهب وارد بحث شده بود
.  نقل و قول بسياري از آيات عهدعتيق پاسخ آنها را ميداد

وقتيكه دريافتند كه ياراي بحث كردن با او را ندارند هر  
بار مجاب و محكوم ميشوند، درصدد كينه ورزي و  

مالي شما كه بر او  : انتقانجوئي برآمدند و به مردم گفتند
راز نهفته  . اعتماد داريد به آئين مسيحيت گرويده است

شنيد كه و   سعيدخان بارها به گوش خود مي. عيان گرديد
به وي فحش و ناسزا ميگويند و او را ملعون خطاب  

زخم  : او اين ضرب المثل را بخاطر ميĤورد كه . ميكنند
شمشير بدن را آزرده  زخم .زبان بدتر از زخم شمشير است

ميسازد و دير يا زود التيام مييابد اما زخم زبان، دل را 
سعيدخان بدون  . ميĤزارد و هرگز فراموش شدني نيست

خلوت   ُكنجي به غالباً باشد، داشته غمخواري و همدرد آنكه
پناه ميبرد و با خداي خود كه يگانه اميد و پناهگاهش بود  

را   خود شدن مسيحي موضوع هنوز او .ميپرداخت نياز و راز به
، بطور واضح تعريف نكرده بود، اما  كاكا براي برادرش

. ميساخت آشكار را موضوع اين اش زندگي در تحول و تغيير
دريافت كه  كاكاچون سعيدخان ديگر مطابق سابق نبود، 

او   دوستانش و كاكا  آنكه بعداز .است كاسه نيم زير اي كاسه
را سرزنش ميكردند، تنبيه و تهديدش مينمودند، باشد كه  

ها   شكنجه به عقيدة خود برگردد، اما اثرات اين سرزنش و
.           مانند چكيدن قطرات آب بر روي سنگ خارا بود  

شدت شكنجه و آزار و احتمال خطر مرگ، سعيدخان را  
برآن داشت كه از سنندج فرار كند، اما نقشة او كشف و  

بارها وسوسه شد كه ايمان مسيحائي خود را  . منتفي شد
منكر شود، ولي بررسي نتايج معنوي آن، وي را از اينكار  

بارها به منظور استمداد و چاره جوئي  . منصرف ميساخت
به ميسيون آمريكائي در رضائيه و حتي دوست عزيز خود  
كشيش يوحنا نامه نوشت، اما هيچگونه پاسخي دريافت  

در همين ايام بود كه يكي اسقف كاتوليك بنام  . نمينمود
  22.                                            به سنندج آمد مارسيمون

.... ادامه در شمارة بعد  

محبوب طبيب  

آزمايش : قسمت سوم  

 توانيم ببخشيم؟  چرا نمي
 

انتقام  فكر  در  مدام  
هميشه    در .   هستيم

فكرمان نفرت و انتقام 
است چون ديگران را به 

كه  خاطر اتفاقات بدي
برايمان رخ داده مقصر 

 باطل خيال اين. دانيم مي

نظر   تسلي   بخش      به 
 تصوراتي چنين با. است

بر گردن بگيريم و راحت  مسئوليتي خودمان نيست الزم ديگر
 درمورد اينكه بدون كنيم توانيم درمورد ديگران قضاوت مي

 معرض در شود مي باعث تصورات اين . شود قضاوتي خودمان
 .گيريم ديگران قرار پذيرش و دلسوزي همدردي، 

 

ترسيم با بخشش ما فرد مقابل رفتار         بخشيم چون مي    ما نمي  
اين يك ترس بي    .  ناخواسته و غيرمنطقي خود را ادامه دهد      

هاي ديگر هم وجود دارد كه آن        احتمال. پايه و اساس است
و رفتار    ببرد  پي  خود  كار  حماقت  به  ما،  بخشش  تأثير  تحت  فرد

از طرف ديگر، تنفر شما ممكن است          .  خود را تغيير دهد    
بنابراين، اگر واقعاً   .  زشتي رفتارش را در نظرش توجيه كند       

 . خواهيد كه تغيير كند، بايد بخشيدن را تمرين كنيد مي

 شرح زندگي 

 دكتر سعيدخان كردستاني



 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
 

  فصل چهارم                  

 

 

 بديهي است كه  نوع 
 مشاجرة     زوجـهاي

اي با جر  عده. مختلف با يكديگر تفاوت دارد
اي ديگر  و بحث كامالً مخالف هستند و عده

به نظر من در حدود . ميبرند از جر وبحث لذت
معقول الزم است زن و شوهر احساسات خود 

: خانمي ميگفت. را براي يكديگر بروز دهند
وقتي شوهرم درمورد دير حاضر شدنم خيلي 
ناراحت گرديد، تازه متوجه شدم كه از نظر او 

.          به موقع حاضر شدن خيلي اهميت دارد  
خانمم درمورد رفتن به  وقتي: شوهري ميگفت 

كنسرت داد و قال كرد، تازه متوجه شدم كه 
اي يكبار بيرون رفتن نه يك امر  از نظر او هفته

بروز . تفنني بلكه بسيار ضروري است
احساسات شديد غالباً تنها راه فهماندن 

در موقع . مقصودمان به طرف مقابل است
مشاجره مطلب مهمي را كه از طريق ديگر 

.          نميتوان فهمانيد به طرف ابالغ مينمائيم  
معهذا بايد دانست كه موضوع مورد نظر مورد 
جر و بحث غالب زوجين هميشه موضوع 

  كه اين از بود ناراحت بسيار پرويز .نيست اصلي

تفاوتي  بي جنسي روابط نظر از مهين همسرش
در زندگي زناشوئي آنها يكي از . نشان ميداد

نتيجه اين . مهمترين تعديالت عملي نشده بود
شد كه پرويز عصباني ميشد كه چرا مهين 
كاغذهاي روي ميز او را جابجا كرده است، 
.  علت اصلي عصبانيت او اين موضوع نبود

وقتي زوجين دربارة موضوع كم اهميتي به 
مشاجره بپردازند، معلوم ميشود كه ناراحتي 

تري وجود دارد و اين موضوع كم  عميق
.      اي است براي بروز عصبانيت اهميت بهانه  

زناشوئي  زندگي تعديالت در مهم موضوع پس 
اين نيست كه زن و شوهر جر و بحث ميكنند 

كه بفهمند چرا  يا نه، بلكه موضوع مهم اينست
.  جر و بحث ميكنند و راه حل مشكل چيست

مشاجره يك موضوع را كامالً روشن ميسازد 
و آن اين است كه خصومتي وجود دارد كه 
.  خود را از طريق عصبانيت نشان داده است

خصومت مانند نيروي الكتريسيته است كه بر 
خطرناك  بالقوه و ميĤيد وجود به اصطكاك اثر

 ميباشد ولي اگـر بـه طرز صحيح از آن استفاده
.شود بسيار مفيد خواهد بود   

... ادامه در شمارة بعد     
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زناشويي زندگي در موفقيت                 

2008دسامبر    38شمارة       سال چهارم  

 كه ايمان دارم. گناهكار هستم ميكنم خداوندا، من اعتراف

 خود  جان صليب، روي بر من مسيح بخاطرگناهان عيسي

 را فدا نمود و به وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه بر

 من اكنون او . ساخت مرا درحضور تو عادل مرگ،

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

ازدواج 
 صحيح

. ميباشنـد     حل  قابل  و  آيند  مينظر  به  تر راحت خيلي
زوجين در بدو شروع رابطه بـا درخواستـهـاي   

 مكانيكي  زندگي  به  باتوجه.  روبروهستند  بيشتري

كه برقراري  اي است گونه عصر اخير شرايط به
اين روزها اغلب .  دشوار مينمايد  ارتباط قدري

هر دو نفر مشغول به  مشاهده ميشود كه زوجين
 دار شدن را براي بعدموكول  كار هستند و بچه

ايـن    در.  دارنـد   را  سخـتـي    واقعاً شرايط.  ميكنند
ارتـبـاطـي      هـاي   شرايط هر دو نفر بايد از شيوه

بسيار قوي برخوردار باشند تا بتوانند مشكالت 
را حفظ   موجود متفاوت را حل كنند، صميمت

كرده و اهدافي را تنظيم نموده و براي رسيدن 
چـنـيـن      بدون وجود يـك .  به آنها تالش كنند

ساختاري طرفين خيلي راحت مغلوب استرس 
مشكالت خيلي .  و فشار شده و خود را ميبازند

وارد زندگي   ميكنند  را  فكرش  تر از آنچه  راحت
 .خشكاند آنها شده و ريشة  ارتباطشان را مي

انتظارات مثبت   رابطه البته اغلب افراد درابتداي
اي را درسر ميپرورانند كه به ندرت   غير واقعي

 در خانواده  كه  افرادي.  كم و كمتر خواهد شد

اند و يا شاهد زنـدگـي     هاي طالق به دنيا آمده
 خواهان  ممكن است  اند،  بوده  ناموفق والدينشان

زناشويـي    اززندگي  منطقي  / غيرواقعي  انتظارات
در   خود باشند كه همين مطلب باعث مـيـشـود   

پـيـدا     زندگي مشترك خود به موفقيت دسـت 
 ...ادامه دارد.                                            نكنند

آمادگيهاي پيش از ازدواج وابسته به حقيقـت  
بخشيدن به ارتباط ضروري  است و براي تداوم

 رويارويـي   براي  بطورضمني  را اينكارشما .ميباشد
با چالشهاي آتي كه هر زوجي بطور اجتـنـاب   
. ناپذير با آن مواجه خواهد شد، آماده ميكـنـد  

بهتر است اينكار را در همين ابتداي رابطه كـه  
هستند، انجام  وتازگي انرژي نفرسرشار از دو هر

نبايد سرتان   در اين يك مورد بخصوص.  دهيد
 .بيراهه بزنيد به را و خودتان را در برفها فروكنيد

يك   درحدود  آنندكه  از  پژوهشهاي اخيرحاكي
ماه قبل از آن    6سال پيش از ازدواج و يا حتي

به مراكز مربوطه   كه  فرصت بسيار مناسبي است
هاي آموزشي   ودركالسها و دوره  كنيد  مراجعه

ايـن    در.  كـنـيـد     آمادگي براي ازدواج شركت
ترين   درپايين  منفي  زمان ميزان استرس وعادات

 لـحظه حـد خود قرار دارد و مي توان از همان
 .الگوهاي ارتباطي را برقرار و محقق ساخت 

 مـشكالت  كـه ايـن دوران درست زمـاني است

 
 
 
 

خشم يا عصبانيت   
 

 

فصـل    و  حـل   را  مـرافـعـه     و  زن و شوهرها وقتي نميتوانند دعوا
اختـالف    كردن  برطرف  ميكنندكه واقعاً قادر به احساس كنند،

اسـيـر     مـا   بدتر از آن اين كه وقتي ذهن.  نظرهاي خود نيستند
 حـل   بـراي   وگريزي باشد، قادر  واكنش نشان دادنهاي جنگ

روابـط    بـه   هـمـه    از  عصبانيت بيـش  .مشكالت و مسائل نيست
 .ميرساند صميمانه آدمها با شريك زندگيشان آسيب

ايـن    و  ميبيـنـد    خود  هركسي قضايا را از ديد:  ميگويد  ويلسون
 . شـود   وجـدل   گرفتـارجـنـگ     اي  كه هر رابطه  ميشود  موجب

 بـه   طـيـف    ندارندآنهايـك   مجادله وخشم مرزكامالً مشخصي

 كــه   اسـت   شـوهري  اش  نـمونه  .ميدهند  تشكيل  پـيوسته را  هـم

هـا    بـچـه    دنبال  اش را تنظيم ميكند تـا بـا ماشين  ميگويد برنامه
راه   يـك   آمدن  كوتاه  . نميكند  كـار را  ساده ايـن  خيلي  برود، و

جـدلهاي رايـج   حل عصبانيت است، ولي درك خصوصيات
عصبانيـت  : ميگويدوالر  .حـل ديگر است  انساني هـم يك راه

غريـزي    ًامري واقعا  عصبانيت  ابراز  عادي است، اما نحوه  امري
است آدمهـا    الزم كـه است شده آموخته اين يك رفتار. نيست

دارنـد    فـقـط    كـه  ميگويند  هـمه:  ميگويد  والر  .آن را نـياموزند
كــه    بـكـنـنـد      خـودشان را ابـراز ميكنند يـا كـاري نـميتوانند

يـك    كـه مـا احساس ميكنيم  عصبانيتي.  خشمشان فرو بنشيند
خصلت آمـوختـه    يـك  آن  ابراز  نحوه  اما است، واكنش فطري

 يـك   حفظ  براي  خشم  ميگويدكـه فرونشاندن والر  .شده است

را   خـود   خشـم   كه امـاآدمهايي. حياتي است خوب بسيار رابطه
 عـادت  كار اين بـه بيشتر مرور زمان هرچه به اغلب ابرازميكنند

ميكننـد،    خالي  كه خشم خود را  آدمهايي: ميگويدوالر.  ميكنند
ايـنـكـه      جاي  بـه  رو خشم خـود ميشوند  در واقع دارنـد دنـباله
و   جــر   بسياري از شديدترين .آن بكنند  كاري بـراي مقابله بـا

 ما مربوط ميشوند، به آدمهايـي   بحثهاي ما به دوستان محبوب

را   مـا   هـركسي  كه بيشتر از هـركسي بـه مـا نزديكند و بهتر از
آنها نقاط قوت و ضعف ما را ميدانند، و ميتوانـنـد   .  ميشناسند

 مـوجـب    اين ميتوانـد .  مـا بگذارند انگشت روي نقاط حساس

نـفـس     كـوتـاه    وكـوتـاه    تندتـنـد  :  فيزيولوژيك شـود واكنشي
گـارد    خـود  ميكشيد، فشار خونتان باال ميرود، بـا سر و دست

را ميتـوان    حالت  اين  اما  .ميشويد خود ميگيريد و آماده دفاع از
در   را  نفـس   وقتي.  كرد  كشيدن خنثي به راحتي با عميقتر نفس

عـمـيـق      وقتي. حبس ميكنيد نميتوانيد آرامش پـيدا كنيد سينه
آرامـش    خودي  خود بـه  نفس ميكشيد در واقع داريد واكنش

درست همانطـوركـه   .  خود فعال ميكنيد  پيدا كردن را در مغز
در   منقبضـي   و خشك حالت به را شما باالتنة كوتاه كوتاه تنفس

 .پيداكنيد آرامش خواهدشدكه موجب عميق تنفس ميĤورد،
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 گنجي اظهار داشت مسلمانان دليل قانع كننده اكبر

 .اي در جهت اثبات تحريف تورات و انجيل ندارند
اي كه در سايت راديو زمانه منتشر  وي در مقاله

يهوديان و مسيحيان با : شده است اظهار داشت
 مدارك و شواهد ارائه و تاريخي فراوان تحقيقات

 كه خويشند، ُشبهاتي مدعاي تثبيت بدنبال مستقل

دريافت  مسلمانان سوي از درخوري پاسخ تاكنون
طي  پيش چندي گنجي است گفتني .نكرده است

سايتهاي اينترنتي از جمله راديو  در كـه اي مقاله
وجود مهدي را انكار كرد، البته  شد منتشر زمانه

 ادعـا در اواسط شهريور مـاه طي اين از وي قبل

هـاي غلط و غـير  وجود گزاره مـدعي اي مقالـه
  !در دين اسالم نيز شده بود عقالني

ستارگان فوتبال و 
 كشيش شدن  روياي

 
ميالن كه در .ث.كاكا، ستاره برزيلي باشگاه آ

به عنوان بهترين فوتباليست جهان  2007سال
برگزيده شد، قصد دارد، پس از پايان فعاليت 

 .اي خود، كشيش پروتستان شود حرفه

كاكا، هافبك برجسته تيم ملي فوتبال برزيل 
كه سالهاست در خدمت باشگاه ايـتـالـيـايـي      

وگـويـي بـا       ميالن قرار دارد، در گفت.  ث. آ
ضمن ابراز ” گازتا دلو اسپرت“ نشريه ورزشي

من : كشيش شدن، اظهار داشته است تمايل به
به انجيل عشق ميورزم و بخاطر اين شيفتگي، 
دوست دارم كه وقت خود را صرف مطالعـه  

من دوسـت  :  وي ميافزايد.  و تفحص آن كنم
و   دارم كه به انسانهاي پيرامون خودم بگويـم 

. ميتواندبگذارد  تأثيراتي  خدا، چه  كه دهم نشان
 مـلـي     من  با ديگر  بازيكنان باشگاهم  و تيم 

 .كنم مي فوتبال برزيل هم درباره خدا صحبت
 

 هاي كليدي تيم بايرن مونيخ يكي از مهرهزه روبرتو، 

 

، مونيخ  بايرن  آلماني  باشگاه  برزيلي  هافبك  اين
اي  حرفه  كه پس از پايان فعاليت  نيزمايل است

درزندگي   را  اي تازه  فصل  ،فوتباليست  بعنوان  خود
اين فوتباليست .خود بعنوان كشيش آغاز كند

اسپـرت  “   ورزشي  نشرية با وگويي گفتدر ساله34 
تصـور    خـوبـي   ميتوانم به  من : اظهار داشته ”بيلد

 كشيش  اي، حرفه  كنم كه بعد از خاتمة فعاليت

و جو كردم وبايد  رابطه پرس  اين  در  من  . بشوم
 سال در رشتة الـهـيـات   4تحقق اين امر،   براي

مـرا    واقـعـاً    كـه   چيزي اسـت   اين.  كنم  تحصيل
مسائل روحاني براي من بسيار . خشنود ميكند

مهم است و كمك كردن به ديگر انسانها از   
 .چنين شغلي باعث خوشبختي من است طريق

ي ميكرد
ي خداي
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ي زن
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رشد   از كلينك سالمت خانواده با ابراز نگراني سرپرست
از     از نيمي بيش ريشة جدايي: كرد طالق در كشور فاش

 وي براي. زوجها  از يكديگر، مسائل جنسي است
   حل اين مشكل، خواستار اصالح نگرشها در بارة 

 جنسي، آموزشهاي پس از ازدواج و   مسائل
 .  تشكيل شوراي عالي خانواده در ايران شد

 

دكتركاظم فـروتـن،     به گزارش خبرگزاري ايسنا 
تحقيقات، حداقل   برخي  براساس:  داشت  اظهار

كـه در دادگاه خـانـواده     هايي درصد طالق 50
گيـرد، ريشـه      هاي مختلف صورت مي به بهانه

شـده    در مسائل جنسي دارد و به تجربه ثـابـت  
در   جـنـسـي     كـه مسائـل   هايي است در خانواده

ها برطرف شده، احتمال فروكش كـردن   زوج
 . ها بيشتر است مشكالت در خانواده

جنسـي،    مسائل  كه  هايي خانواده  در  :وي ادامه داد
شـوهـر     و  زن  عـاطـفـي     زناشويي و ارتـبـاطـات   

مناسب نيست، والدين در تربيت فرزنـدانشـان   
مسـتـعـد      اند و عمده اين فـرزنـدان   ناموفق بوده

 .باشند مي اخالقي و انحرافات فرهنگي
 دليـل   همين  به  خانوادهسالمت  كلينيك  سرپرست

قبل ازدواج هماننـد   هاي مشاورهشدن   براجباري
در اين   و  ساير آزمايشهاي ضروري تأكيد كرد

. شد  ازدواج  عالي  خواستارتشكيل شوراي  زمينه
ميگيرنـد،    طالق  كه وشوهري زن اينكه بيان با وي

و رواني در زندگي   روحي  شديد  دچارضربات 
طالق،   دنبال  به  چنين افرادي:اظهاركرد  ميشوند،
دربـارة    و  دهند ازدست مي  را  خود  نفس  اعتمادبه

 وممكن است  بوده  نگران  ازدواج دوم به شدت

 .كنند تلقي اجتماع  سربار   را خود 
  

با تاكيد بر اين كه بايد با مسائل جنـسـي    فروتن
: به صورت علمي برخورد شود، تصريح كـرد 

جامعه ما به داليل متعدد و متفاوت، تـاكـنـون    
عالمانه به اين موضوع نداشته است   رويكردي
ـه     نـگـرش    در  احسـاسـي    و برخورد  مسـائـل     ـب

گذشته خواهد  از جنسي، مشكالت را بيشتر
همچنين بايد از تعصبـات  :  وي افزود.  كرد

بــه    جلوگيـري  جنسي غلط در طـرح مسائل
 .عمل آورد

طالقها از  

ايران  در  

 مسائل
جنسي

 ريشة نيمي  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

با ديدي پر . مسيح باشد ديد ما بايد همان ديد عيسي اوالً
ايـن افراد دردمند  چون مردم بـراي همدردي، و محبت از

  عيسي  25فصل  متي انجيل. دارند هـمدردي   بـه احتياج 
 مرا پوشانديد گرسنه بودم  بودم  بـرهنه: فرمايد مسيح مي

وچيزهاي  آمديد  ديدنم به بودم  مريض و  داديد غذا  من به
 براي از شما كاري كدام  هر: فرمايد مي همچنين... ديگر

انجام دهيد كه در اين شرايط هستند براي  ها كوچكترين
اين براي ما كامالَ روشن است كه مـا بايد . كنيد من مي

براي مردم انجام دهيم بـه اين ديد كه براي خود عيسي 
كه كمكهاي  شود مي ديدباعث دهيم اين مي مسيح انجام 

حكمت  مريض افراد يا ما خود گاهي .شودمؤثرتر خيلي ما
كنيم چون از درك انساني  توانيم درك خداوند را نمي

الهي و خدا وجود دارد  ما خارج است ولي اينكه شفاي
براي همين است كه اين قدرت داده شده . شكي نيست

. كنند  كلي شفا پيدا مي مسيح امراض به كه در نام عيسي
منبع اصلي ما كتابمقدس است كه در آن مكتوب است 

به نزد او شفا  آوردند كه مي را مسيح هر نوع مريضي كه 
پشت  درست همزمان با مشكالت بعضي از مردم. ميداد

كنند و در اصل مقصر را خدا ميدانند و فكر  به خدا مي
پس با خدا قهر . كه خدا اين مرض را داده است ميكنند

 !كند كنند و ميگويند چرا خدا مرا كمك نمي مي

كه در بيماري   چطور ميتوانيم به افرادي
 ؟كنيم كمك هستند از نظر روحي

 شدت مورد آزار والدين  هاي شيطاني زن هوسران به اي كه با وسوسه ساله9كودك دريك حملة غافل كننده، پدر خودباختة        
 دارند ضمن نام. ك.حسين و كه شهين اين زوج. ميگذراند وتكميل را تحقيق مراحل و پروندة آنها خودقرارگرفته بوددستگيرشد       
 اصطالح به باپولهاي و را ازحدگذرانده بوده هوسراني برخي، لوحانة احساسات ساده و استفاده ازمقدسات سوء       
 .دوبي بوده است آنان هم تركيه و مقصد سفرهاي تفريحي. اند نذري مردم زمين و ويال خريد و فروش كرده       
 شرمانه يك زوج هوسران از مـعتقدات و ضرب و شتم  پس از تذكرات جدي مردم دربـاره سوء استفاده بي       
 تالشهاي كه به دستور اين زوج شياد انجام شده بود، خبر رسيدكه با مرگ كودك بيگناه تا حد يك وحشيانه       
 شهين و حسين با اطالع از افشاگريهاي مردمي: منابع آگاه به گفتند .پيگير اين زن و شوهر دستگير شده اند       
 منتشر شده بود درصدد خروج از كشور بوده اند كه با دستگيري آنـان فرصت هر ابتكار عملي را از ايـشان        
   .تحقيق وتكميل را ميگذراند سلب گرديد و پرونده هر سه نفر مراحل       
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  كه باشد هيچ شيء پيش از آن يعني

 بــود اندر بود خود موجــود، وي

 بــود و غيـــر او بـــودي نبـــود

 هـم نخواهد بود، بودي در وجـود 

 همچنان بــوده و خواهــد بود باز

 نيست با بودش وجـودي ز امتيــاز

 هست هستي هـا همـه از هست او

 و از مـي توحيــد او سـرمست او 

 صفي علي شاه

 خدا محبت است  
    

خدا، جمله مهر است و مهرآوري    
 جدا از محبت زمهرش بري

 

 هر آن َكس كه از مهر بگسسته است
 دل از مهر يزدان فرو بسته است

 

 جدا از خداي است و نا آشنا
 كه دور از محبت، جدا از خدا
  

 همه مهر ورزي زيزدان بود
 كه روح محبت خود ايمان بود
 

 كه مهر خدا چون پديدار شد
 پسر بر جهان صبحِ بيدار شد

 

 محبت به گيتي چو از سر گرفت
پسر آمد و جرمِ ما برگرفت   

 

 َكسي چون خدا را به چشمان نديد
 به ايمان، خدا در دل آمد پديد

 

 اگر مهرورزي ره ما شود
 خدا در دل ما هوِيدا شود
 

 كه ما، در خدائيم و در ما خداي
 چو در ماست، روحش سراسر به جاي
 

 پدر چون پسر را فرستاده است
 نجات جهان را به وِي داده است
  

 هر آن َكس كه دل سوي عيسا گُشود
 زبان را به اقرارِ وِي برگُشود
 

 كه پورِ خداي است عيساي ما
 خدا در وِي است و وِي اَندر خدا
 

 كه دانيم و خود بر همين باوريم 
 چو از مهرِ يزدان به ياد آوريم
 

 چو مهرِ خدا زين جهت كامل است
 به روز جزا پردلي حاصل است
 

 كه در مهرِ كامل نباشد هراس
 برون اَفَكَند مهرِ كامل، هراس
 

 چو خود ريشه ترس باشد جزا
 َكسي كو، هراسد، نباشد رها
 

 محبت در او كامل و تام نيست
 هراسنده را مهرِ حق، كام نيست
  

 َگر از مهر ياران بود ناتوان
 به مهر خدا كي شود راهبان

 

تهس هر آن كَس كه گويد خدا دوست  
 ولي در دلش نفرت دوست هست
 

 چنين َكس يقين دان كه ناراستگوست
 كه مهر برادر همان مهر اوست
  

 برادر كه با چشم خود ديده است
 كجا در پي مهر ناديده است؟
 

 محبت همان حكمِ ديرينِ اوست
.كه مهر برادر همان مهر اوست  
   بزرگمهر وزيري 

 

 تاريخچه درخت كريسمس   
 

شده  نت درخت كريسمس، به آلمان قرن شانزدهم ميالدي و زماني كه مسيحيان، درختان تزيينس
و  اي هرمهايي از چوب ميساختند همچنين در آن زمان عده. هاي خود آوردند، برميگردد را به خانه

كريسمس  درخت از استفاده رسم تدريج به .ميكردند تزيين شمع و سبز هميشه درختان هاي شاخه آنرا با
شوهر ملكه آلبرت،  پرنس ، انگلستان،1841در سال. در بخشهاي ديگر اروپا نيز طرفداراني پيدا كرد

و تزيين آن بـا شمع، شيريني، ميوه و انواع  ويندسوربا آوردن درخت كريسمس بـه كاخ  ويكتوريا
هاي ثروتمند  كه خانواده واضح است. آب نبات، استفاده از درخت را بـه چيزي مد روز مبدل كرد

در سالهاي  .ميپرداختند درخت تزيين تمام به كردند و با ولخرجي سرعت از اين مد پيروي انگليسي به
بدلي، شمشير  جواهرات كوچك، سازهاي مينياتوري، خانه عروسك، لوازم تزيينات شامل ، اين1850

كريسمس  بسياري از آمريكاييهاي قرن نوزدهم، درخت. بود و تفنگ اسباب بازي، ميوه و خوراكي
است كه آنهم  1830آمريكا، مربوط به سال كريسمس در را چيزي غريب ميدانستند و اولين درخت

براي جلب كمكهاي مردمي  اين درخت. گذاشته شده بود به نمايش پنسيلوانياتوسط ساكنان آلماني 
، چنين درختي در محوطه خارجي يك كليسا برپا 1851در سال . براي كليساي محلي برپا شده بود

شد امـا وجود آن براي ساكنان اين قصبه بسيار توهين آميز و نوعي بازگشت به بت پرستي به شمار 
، لوازم تزييني كريسمس 1890در حدود سالهاي. ميĤمد و آنها خواستار جمع كردن تزيينات شدند

جالب است . از آلـمان وارد ميشد و درخت كريسمس به تدريج در اياالت متحده محبوبيت ميافت
متر طول داشتند استفاده ميكردند در حالي كه  1.5تا  1كه اروپاييان از درختان كوچكي كه حدود 

بيستم، آمريكاييان درختهاي  در اوايل قرن. برسد خانه كه تا سقف آمريكاييان درختي را ميپسنديدند
آمريكايي /ميكردند اما بخشهاي آلماني ساز خودشان تزيين دست كريسمس را بيشتر با لوازم تزييني

 كشف برق، . همچنان به استفاده از سيب، بلوط، گردو  و شيرينيهاي كوچك بادامي ادامـه ميدادند
 .به ساخته شدن چراغهاي كريسمس انجاميد و امكان درخشش را براي درختان به ارمغان آورد

تمام  و شد پس از آن ديدن درختان كريسمس در ميدان شهرها به يك منظره آشناي اين ايام مبدل
كريسمس  اسقبال تعطيالت به درخت، يك كردن برپا با -چه شخصي و چه دولتي-ساختمانهاي مهم

در تزيين درختهاي كريسمس اوليه، به جاي مجسمه فرشته در نوك درخت، از فيگورهاي . ميرفتند
كار   به شيطاني كه براي ترسانيدن ارواح-يا زنگوله و شيپر -به نشانه ارواح مهربان -كوچك پريهاي
 فرشته، كوچك هاي در لهستان، درخت كريسمس با مجسمه.                       استفاده ميشد -ميرفت

سوئد،  در. پوشيده ميشد ستاره،  زيادي پرندگان                                  ديگر و تعداد بسيار و طاووس
آميزي  رنگ درخشان هاي رنگ با كه چوبي  درخت را  با                                                 تزيينات

 كاه  و   پوشال جنس از حيوانات و  كودك فيگورهاي و                                                                                                                              اند شده

 پرچمهاي كوچك   ها،  از دانماركي.  ميكنند   تزيين                                                                                                                                                           

  ستاره، زنگوله،  دانمارك  و  آويزهايي  به  شكل                                                                         
 مسيحيان.  برف  استفاده  ميكنند  قلب  و دانة                                                                                                      

 ترجيح را كوچك  و فانوسهاي بادبزنها ژاپني                                                                                 
 تزيين درخت  در  اوكراين  نيز.  ميدهند                                                                                      

 تزيين در   بسيار جالب است، آنها  حتماً                                                                                       
 عنكبوت تار و  عنكبوت از  خود درخت                                                                                         
 ميدانند يمن خوش  آنرا و ميكنند استفاده                                                                                        
 چيز بي زني زيرا بنابريك افسانه قديمي،                                                                                       
  و اي براي تزيين درخت  وسيله  هيچ كه                                                                                        

 غصه با شادكردن فرزندان خود نداشت،                                                                                                                                                                                                    
 خورشيد طلوع  و هنگام ميرود خواب به                                                                                         
 متوجه   ميشود  كه  درخت كريسمس                                                                                        
 شده پوشيده تار عنكبوت  با اش خانه                                                                                        
 تارها با دميدن خورشيد است و اين                                                                               
 .اند هاي نقره مبدل شده به رشته                                                                               

 بانك بزرگ دنيا براي نجات اقتصاد دنيا  6اقدام 
اين اقدام شش بانك بزرگ جهان براي آرام كردن بحران مالي بازارهاي دنيا، بازارها را   

دالر براي تأمين  ميليارد180بانكها قرار است سي، اين بي گزارش بي به. بهبود بخشيده است
، 7  جيوزيران اقتصاد هفت كشور صنعتي جهان، موسوم بـه  . اعتبار مالي، وارد بازار كنند

شده  وزيران ياد .رو دارد اقتصاد دنيا دوراني دشوار را پيش: در آخرين اجالس خود گفتند
همچنان با فراز و نشيب روبروخواهنـدبـود     بازارهاي جهاني كه كردند ايي يادآوري دربيانيه

 بنابه آمار جديد دولـت .  كه پيش بيني ميشد  اند  تر از آن شده و مشكالت اقتصادي، پيچيده

بـه    و  رسـيـده    گـذشـتـه     كشوربه باالترين رقم خود در دو سال  ، نرخ بيكاري در اينآمريكا
ميدهد   آمار نشان  اين .زده است دامن اقتصاد جهان ركود بزرگترين دربارة موجود نگرانيهاي

كه نرخ بيكاري درآمريكا ازچهار وهفت دهم درصد به پنج درصد در ماه دسامبر افزايش 
 . يافته و شمار فرصتهاي شغلي ايجاد شده با ارقام پيش بيني شده فاصله زيادي دارد

  
 
 
 
 
 

 بركت تولد مسيح   
 

خداوند را در آسمانها جالل باد و بر زمين، در ميان مردمي “
 14: 2لوقا ” وصلح برقرارباد آرامش ميسازند، خشنود را كه خدا

) سالمتي(ايد كـه اين آرامش  آيا تا به حال در اين فكر بوده
را   آن  مــژده   چگونـه برقرار ميماند؟ آرامـشي كـه فرشتگـان 

به گوش  انجيل امروزبوسيله دادند، چوپانان سال پيش به2008
ولي تنها مردمي از آن بهره ميگيرند كه با طـرز  .  همه ميرسد

بنابراين داشتن ! زندگي روزانه خود، خدا را خشنود ميسازند
مـا    از  خـدا )  رضامـنـدي  ( چنين آرامشي بستگي به خشنودي 

آرامـش    ايـن   دارد كه در حقيقت، آن از خود خدا كه منبـع 
 چگونه؟! است سرچشمه ميگيرد و به ما ميرسد

 و   پـدر   ميل  مطابق   هر وقت  در بـچگي   كه  يـاد داريم بـه  حتماً 
مادرمان رفتار ميكرديم، آنـان بـا لبخند تـوأم بـا محبت ما را 
تشويق ميكردند كـه موجب شادي و آرامش خاطر ما ميشد 
كه در حقيقت آن آرامش انعكاس رضايت خاطر و لبخـنـد   

اين امر در رابطه خدا با ما كه فرزندان او در !  آنان در ما بود
بويژه وقتيكه مژده نجات .  كند  نيز صدق مي! ايم مسيح گشته

يا نيازمندي را درنام او دستگيري  و مسيح را به كسي ميدهيم
مينماييم، لبخند آسماني او را در روحمان احساس ميكنيم و 

كـه    كاش در اين روزهـا !  قلبمان آز آرامش او لبريز ميگيرد
عيد ميالد خداوندمان عيسي مسيح را جشن ميگيريم، به اين 

دنـيـا     نوع آرامش كه مژده آن را بهمراه مژده تولد مسيح بـه 
طرز زندگي   با  همواره  خدا،  روح  ياري  به  و  بيانديشيم  شد  اعالم
او را از خود خشنود سازيم تـا دائماً احساس رضايـت  !  خود

كه مسيح با   آرامشي  بخشد،  خاطر او از مـا دلهاي مـا آرامش
به ما  را آورد و قبل از برگشتن به آسمان آن بهمراه خود تولد

 مـيـروم،    ولـي   ميگذارم  شما  نزد  اي  من هديه  : فرمود  و هديه داد

شماميدهـم،    به  من  كه  آرامشي  است، ودل فكر آرامش هديه اين
دوام و زودگذار نيست، پس آسوده   مانند آرامشهاي دنيا بي

 )27: 14يوحنا(! نترسيد! خاطر باشيد



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(Serves 6 to 8) 
 

This exotic dish can be served with plain yogurt 
spooned over the rice, or with roast chicken, 
barbecued larnb chops, or steak. A straight-
sided, non-stick, saucepan is the best kind         

of pot to use for this recipe. 
 

Ingredients: 
 

1 recipe Steamed Rice.  
 

1 package (10 ounce) baby lima beans, 
   thawed.   

14 tablespoons butter.  
 

3 cups freshly chopped dill.  
 

3 medium potatoes, cut into 1/inch slices.   

1/4 teaspoon saffron threads crushed &     
     steeped in 2 tablespoons hot water.   

Salt and freshly ground pepper.  
 

Melt 4 tablespoons butter in a non-stick 
6-quart saucepan.  
 

Arrange potato slices in single layer in 
saucepan. Spread one-third of prepared 
rice over potatoes. Cover with half of 
lima beans, and half of dill. Cover with 
half of remaining rice and remainder of 
lima beans and dill. Top with remaining 
rice. Keep ingredients mounded high in 
center so steam can circulate. Sprinkle  
4 cup water over rice. Slice remaining 
butter, place over rice. Cook over me-
dium-high heat 8 minutes, reduce heat 
to low, and cook 35 minutes or until rice 
is soft and fluffy. Set 1 cup rice aside. 
Remove potatoes from saucepan with 
spatula and place around rice or in 
separate dish. Sprinkle reserved cup of 
rice with saffron and mix well. Spread 
saffron rice on top of plain rice. 
 

 
 
 
 
 
 

بـرايـان   به كارگرداني   ! گردد  سوپرمن برمي
مسيح   عيسي  رجعت  اي است از  كنايه سينگر

فيلم همچون   اين  در  سوپرمن.  دجال  در زمانة
شبانگاه ميميرد،  مسيح شبانگاه متولد ميشود،

اي   وشبانگاه از نو زنده ميشود كه در زمـانـه  
را نوراني   شب  ،فراگرفته  را  جا  همه  تاريكي  كه

روايت سينمـايـي     گردد سوپرمن برمي. كند
 .شر انجيل يوحنا است در متن نبرد خير با

دونويسندة يهودي   توسط  شخصيت سوپرمن
جري سيگل و جو شوستر مهاجر به نامهاي 

از همـان  .  در دهة سي ميالدي به وجود آمد
بـه     امــيـد     از   و  مسيح  از عيسي سوپرمنابتدا 

 . داشت نشان رجعت او به زمين
پدر سالخورده و خردمندش او را   جور ال، 
منقرض ميشد،   كه بزودي كريپتوناز سيارة 

به زمين فرستاده بود تا براي انسانها سرمشق 
بـه    نيكوكاري باشد و هنگام وقوع فـاجـعـه     

وجــود      بــا   سـوپـرمـن   .  نجات آنـها بـكوشد
اش درمقايسه با   ناميرايي و شكست ناپذيري

شخصيت  بتمن  و ايكسمن  مانند  شخصيتهايي
كسالت   برخي لحاظ  از  حتي  جالبي نيست، و

يكي از مهم ترين داليل كاميابي . آور است
سال گذشته بي ترديد معصوميتش  70او در
دالر يكي   ميليون260بودجة  فيلم با اين .است

سـيـنـمـاي       ترين فيلمهاي تـاريـخ    از پرهزينه
اصـوالً   سوپرمنزندگي .  هاليوود بوده است

او با آن نيـروهـاي   .  در مبارزه با شرميگذرد
كه زندگي را به مخاطره مياندازند،   اهريمني

ميستيزد با اين هدف كه تنها راه رستگـاري  
زمانيكه چهارمين   از.  بماند  بشر همچنان باقي
بـه  1978سـال   در  سوپـرمـن  فيلم از مجموعة 

ظاهر تغيير   چيزبه  نمايش درآمد تاكنون همه
دختري كه دلباختة لوئيس لين، . كرده است

اوست در اين مدت با خواهرزادة رئيـسـش   
سـالـه     پـنـج    ازدواج كـرده و صاحب پسري

 هم چـنان خـبرنـگار روزنـامة  لوئيس. است
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 سوپرمن  يك  شمارة  دشمن  . استپالنت   ديلي
سنگي  قصد دارد باالوتر  لكستبهكاري بنام 

 سوپرمـن كه از قلعة   كريپتونيت  كريستالبنام 
دزديده است، آب دريا را پس بزند و بديـن  
ترتيب در ساحـل شرقي آمريـكا هــكتارهـا  
زمين به دست آورد كه سرانجام اين زمينهـا  
را به مردماني كه در نواحي ديگر آمريكا در 

را از دست  شان كاشانه اثر سيل زدگي خانه و
در اين ميان . اند با قيمت گزاف بفروشد داده

معترض   و  ناراضي  مسلمانان  استشهادي  عمليات
هواپيماي    يـك   سقوط   احتمال    در حد    تنها

داستانها   نوع  اين.  كاهش پيدا ميكند مسافربري
. ازدوران روشنگري ريشه دارند درعصرپيش

هـاي    كـه بـه سويه   است  هنر كارگردان ايـن 

ميكنـد    اشاره  معاصر  انسان  زندگي  از  نابخردانه
و با برجسته كردن اين احتمال كه همه چيـز  
امكان دارد نابود شود، ضرورت وجود يك 

در اين رهگذر .  منجي را موجه جلوه ميدهد
 سوپرمن:  ميگيرد بهره فراوان او از كتابمقدس
زمين آمده   به مسيح از آسمان هم مانند عيسي

دجال نجات   ازشر  را  آدمي  درنهايت كه است،
كشـيـده     آسمانخراشهاي سر به فـلـك    . دهد

نابود ميشوند تا انسان آزادي را از نو تجربـه  

 با آن همراه برج ِبابل هم با همة بلنديش. كند
هر چند   آسمانخراش  . تمدن كهنسال نابودشد

نشانگر پيشرفت و تجدد است، اما از غـرور،  
 سوپرمن. آدمي نيز نشان دارد و خودشيفتگي

اي در ميان انسانـهـا     غريبه.  يك مهاجر است
. خود را افشا كـنـد    كه نميتواند هويت واقعي

دليل مهاجر   به  حال  اين  او دلي عاشق دارد وبا
به نفع   خود  شخصي  بودنش ناگزير از تعلقات

 . جامعه چشم ميپوشد

 www.IRANforCHRIST.com 

 www.SimaMasih.com 

www.TabdilMagazine.blogfa.com 

    
 
 
 
 
 
 
 

سايتهاي   از شما دعوت ميكنيم تا  از وب
 :فرمائيد ديدن   ما

2008دسامبر    38شمارة       سال چهارم  به افغانستان -2001سپتامبر سال11كه بعداز حوادث كسي است جرج بوش 

 سفيد  كاخ از  جدايي  آستانة خود را در كه  و حال  كرد عراق لشكركشي  و

در  بوش ، ”االوسط الشرق“مصري خبرگزاري  بنابرگزارش. كرده است آزاد جهان را انسان  ميليون  50ميكند ادعا   بيند مي
خواهر جرج به نمايندگي ازسازمان مذكور با برادر خود ”دورو“كه اين مصاحبه را ”كر استوري“با سازمان  اي  مصاحبه

مراجعه كند زيرا  كرده است هر روز به انجيل جمهوري، عادت  پس از رسيدن به منصب رياست: انجام داده است،گفت
جمهوري خود  سال رياست 8كه با نگاهي به  بوش. بخشد آرامش را در ايمان يافته است و ايمان نيز به انسان قدرت مي

 خوبي درك ميكندكه انساني است به: كرد تصريح مصاحبه اين بيند،در دوجنگ عراق و افغانستان را در رياست خود مي

 هيچگاه روح خود را به دنياي سياست نفروخته است وكاخ... خواهد كه او را ببخشد گناه است و از خدا مي كه غرق
 . سفيد را با همان اصول و عقايدي ترك خواهد كرد كه با همان عقايد پا به آنجا گذاشته بود 

 
 

 

 ديگرمسيح بزرگ معجزة

 ما از جسمي كردن تبديل

 به  هيئتي فاني  خاكي   و 

و  روحاني  بوده  خدايي 
پولس در نامة خود . است

 23آية 4افسسيان فصل  به
و شخصيت : ... نويسد مي
نيكي و  اي را  كه در  تازه

صورت  پاكي حقيقي و به
...خدا آفريده شده است  

 آن مسيح تنها  

تن از مسيحيان  بازداشت شش
 توسط نيروهاي اطالعات در مشهد

 

 شبكه خبرمسيحيان گزارش به
  خـبر  و بـنا بـرزبـان   فـارسي

 اكتبر 18تاريخ دريافتي، در
 در)  سالجاري مهرماه 27(  2008

 سوي هماهنگ از اقدام يك
 نيروهاي   ادارة   اطالعات

 و برادران از  شش تن استان،
 از مسيحي      خواهران      
حــاضـر      در حـال     و    دسـتگير   در  مشهد  خانگي    كليساهـاي

بازداشت افراد    از  پس  نيروهاي امنيتي .ميبرند  دربازداشت بسر
 نشدگـا چند ازدستگير  تني   هاي  خانه  جستجو وبازرسي  اقدام به

بازداشـت      يها  تهديد خـانواده  ضمن   از  آن    پس   نمودند كه 
هـا    رسانه در رساني هرگونه خبر و اطالع شدگان نسبت به درج

آگـاه    نقل از منابع  بـه  .خواستارسكوت آنان در اين باره شدند
از   تاكنـون   افراد  از دو هفته از بازداشت اين  بيش ازگذشت پس

داده   نسـبـت    آنـان   بـه   جرم و يا اتهامـي  سوي مقامات هيچگونه
 نشدگـا  بازداشت وضعيت از خبري بي و اطالعي بي. است نشده

و   هـا   خــانـواده    بـيـن     در  نـگرانـي   از  ايجاد موجي  باعث  مسيحي
و   هـا   خانوادهمكرر     مراجعات  عليرغم  كه گرديده است مسيحيان
و   انـد   نشـده   آنان  ت بامالقا  به  هنوزموفق  قضايي  مراكز  به  بستگان

آنـان    نگهداري  ومحل  سالمتي  هيچگونه خبردقيقي از وضعيت
فشـار    همزمان با تشديـد FCNN به گزارش .باشد  در دست نمي

و سختگيريها از سوي مامورين امنيتي نظام بر عليه نوكـيـشـان    
 بـازداشـت    و  دسـتـگـيـري      منـجـربـه     كشوركه  داخل  در  يمسيح

اين درحالـي    شده  خانگي كليساهاي اعضاي و بسياري از فعالين
وآزار   فشارهـا   كه تازه كيشان درصورت دستگيري مورد  است

در   مـاهـهـا     يـا   و   ها  هفته و دميگيرنقرار  متناوب  وجسماني  روحي
 .بسرميبرند)اعتراف گرفتن براي ازشكنجه نوعي(انفرادي بازداشت

 

 وثيـقـه   زيادي مقدار پرداخت به مجبور افراد آزادي نيز اين براي 

 بـرگـزاري    درصـورت   دوبـاره   دسـتـگـيـري      امـكـان    با تهـديـد  

وياحضور درجمع ايمانداران مسيحي ويا درميـان گـذاشـتـن       
 . خود با ديگران هستند) بشارت( عقايد

 مسيح براي شما معجزات عيسي

    جرج بوش نزد خداوند دعا ميكند
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 According  to Iranian tradition, the 
tombs  of  the  Magi  who visited  the 
infant  Jesus are located  in the ruins 
of  SAVEH, IRAN. "There  were  only 
two Persian Magi here: just as there 
were  evidently  only   two  buried  at  

Saveh,  only  two  portrayed  on the 
enigmatic   tiles,   only   two   in   the    
Mandaean  account,  and  only  two 
depicted   in   one   of   the   oldest       
catacombs under Rome." Paul William 
Roberts, Journey of the Magi (1995)  

Over 2,600 years ago, Isaiah the 

prophet predicted that God would send 

a Savior to save people from their sins 

so they could have eternal life and not 

have to face eternal torment. Quoting 

from the book of Isaiah in the Bible: 

"For unto us a child is born, unto us a 

Son is given, and the government  

shall be upon His shoulder; and His 

name shall be called Wonderful,    

Counselor, the Mighty God, the Ever-

lasting Father, the Prince of Peace. He 

was despised and rejected by men; a 

man of  sorrows acquainted with grief.  
 

He was wounded for our transgres-

sions, and He was bruised for  

our iniquities; the chastisement  

of our peace was upon Him; and  

by His stripes we are healed. He was      

oppressed, and He was afflicted; yet 

He opened not His mouth. He was 

brought as a lamb to the slaughter,   

yet it pleased God to bruise Him. God 

has put Him to grief, for He shall make 

His soul an offering for sin. 

 Approximately 600 years after this 

 was written, Jesus fulfilled this  

prophecy. Here is His story. 

Ten Commandments 
Some people have trouble with 

all those 'shall's' and 'shall not's' 

in the Ten commandments. 

Folks just aren't used to talking 

in those terms.. 

So, in middle Tennessee they 

translated the 'King James' into  

'Jackson County' language... 

supposedly, posted on the wall 

at Cross Trails Church in 

Gainesboro, TN:  

(1) Just one God. 

(2) Put nothing' before God. 

(3) Watch your mouth. 

(4) Get yourself to Sunday 

meeting'. 

(5) Honor your Mother & Father 

(6) No killing'. 

(7) No fooling' around with 

another fellow's gal. 

(8) Don't take what isn’t yours. 

(9) No telling' tales or gossiping'. 

(10) Don't be hankering' for 

your buddy's stuff Now that's 

plain an' simple.  

 We know  the Christmas  story so    

well.   Mary   and   Joseph   traveled    
from  Nazareth   to   Bethlehem  and 
were   turned  away  from the village 
inn   by   the   innkeeper. They  took  
refuge in  a barn, where  baby Jesus  
was born  and  laid  in  a  manger. A 
very early church tradition  says  the  
site of  the nativity  was  a cave near 
Bethlehem. 
The  Biblical  story  of  the  birth  of 
Jesus  is  found  primarily  in  Luke  
2.  Dr. Luke   neither    quotes   nor 
mentions an  innkeeper. We suggest  
the  story does  not refer to an  inn, 
a cave  or even  a  barn, but rather  
a  house! The  text  of Luke 2 notes 
there was  no  room  for  Mary   and  
Joseph  in  the "inn." Unfortunately, 
the Greek term translated inn 
(kataluma) had multiple meanings, 
among them inn  or  caravansary. 
Used  only one  other   time   in   the   
New Testament  (Luke 22:11 and  the   

parallel  passage,  Mark 14:14),  it  was 
the place where Jesus observed the    
Last Supper with His disciples. 
Here,  Dr. Luke  gave  additional 
information  about  the kataluma. He   
said it was a furnished large  upper   
story      room    within    a    private 
Jerusalem house. The kataluma of  
the  last night of  Jesus'  earthly  
ministry  was the "upper room."  We  
suggest  the  kataluma  of  Jesus'  
first  night  was a similar room in 
Bethlehem.  Mary  and  Joseph  
came  into  town  with Mary ready   
to    deliver. Arriving    at    Joseph's       
ancestral    home,   they   found    it 
already full of other family members 
who had arrived earlier. While the 
exact reason space was not made 
for a pregnant  woman  is  unknown,  
it probably indicates the house was 
full  of  elder  members  of  Joseph's  
family, who had priority. 

So  that  is when Mary and Joseph 
went   to   the    barn,    right?   Not 
exactly.   The     Biblical     account 
mentions  neither  barn nor cave—  
it   is   assumed   because   of   the 
manger.    Mangers    are     animal 
feeding    troughs,  and   barns  are 
where   one  would  expect  to  find 
them.  But   in  the   ancient  world, 
as   well  as   in   primitive  modern 
cultures,  mangers  are  also found 
within the house itself. Animals are 
regularly kept in homes at night. 
A  small  number  of  flock  animals 
were    housed,  not    in   attached 
exterior    sheds,   but    inside   the 
house  in one  of  the  ground  floor 
rooms.  Here,  animals,  tools  and 
agricultural produce were stored. 
Here,  too, food was prepared  and 
possibly       consumed.       Family  
sleeping   quarters   were   on   the 
second   floor  (an  upper  room).   By 
being   inside,   the  animals   were 
protected  from  the  elements  and 
theft.  In  addition,  their   presence 
provided body heat for cool nights, 
access  to milk  for  the  daily  meal 
and dung as a critical fuel source. 
Excavations      in     Israel      have 
uncovered  numerous  installations 
within   domestic  structures  which 
probably  represent  ancient  man-
gers. Some  are  carved, but  most 
are  stone built. Wooden mangers, 
of course, have not survived in the 

archaeological record. 
Consequently,  Mary   and  Joseph 
did   not  find  space  in  the  living 
quarters  of   the  ancestral  family 
home. Instead, they stayed down-
stairs  in  the  domestic  stable, still 
within the ancestral home, where a 
manger  or  two  was located. Here 
they     were     visited     by      the 
shepherds,  and  maybe  the  wise 
men some time later. 
For God so loved the world, that He gave 
His only begotten Son, that whosoever 
believeth in Him should not perish, but 
have everlasting life (John 3:16). 

Wise Men from the East Hossein Behzad 

CONFESSION OF SIN 
 

Almighty and most merciful 
Father, We have erred and 

strayed from thy ways like lost 
sheep, We have followed too 
much the devices and desires 
of our own hearts, We have 

offended against thy holy laws, 
We have left undone those 

things which we ought to have 
done, And we have done those 

things which we ought not to 
have done, And there is no 

health in us: But thou, O Lord, 
have mercy upon us miserable 

offenders; Spare thou them,    
O God, which confess their 

faults, Restore thou them that 
are penitent, According to thy 

promises declared unto      
mankind in Christ Jesus our 

Lord: And grant, O most      
merciful Father, for his sake, 
That we may hereafter live a 

godly, righteous, and sober life, 
To the glory of thy holy Name.  

Amen. 


