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 كليساي سفيران مسيح،
 از شما فارسي زبانان 
 عزيز دعوت بعمل 

آورد تا  در جلسات   مي
 عبادتي اين كليسا كه 

  هر يكشنبه  ساعت 
   بعدازظهر 3 

گردد   برگزار مي  
. حضور  بهم رسانيد  

 

 21300 Califa St. (between De Soto & Canoga) Woodland Hills, CA 91367 

)818  (522-1525:  تلفن اطالعات       

 كيست؟  عيسي 
ترين شخص           برجسته

 در تمام ادوار؟   
      

كسي كه نيكوترين اعمال را براي بشريت انجام   
هرگز كسي . داد شخصيتي كه مقدس زندگي كرد

امروزه به هر كجاي دنيا . همانند او نزيسته است
كه برويد، با پيروان هر مذهبي كه صحبت نماييد، 

نظر از اينكه چقدر نسبت به مذهب     صرف 
باشند، اگر اطالعاتي دربارة  خويش متعهد مي

تاريخ داشته باشند، بايد بپذيرند كه هرگز     
.                كسي مانند عيسي وجود نداشته است

 ...   او مسير تاريخ را تغيير داد
   اين فيلم با دفتر ماهنامه تماس بگيريدرايگانبراي دريافت  
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با خوشحالي و مسرت به اطالع          
برنامة تلويزيوني :  عموم مي رساند
هم اكنون، هر  سيماي مسيح

 چهارشنبه و پنجشنبه 
 .  در تلويزيون  محبت

 آدرس اينترنتي   
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 درخاورميانه،        كانال فركانس اين 
  اروپا و ايران بر روي ماهواره 

 

Hot Bird 6  Xp:   130     
Downlink Freq:  11117  
Downlink Polarity:  V    
 Symbol Rate:  27500   

  FEC: 3/4  

 

آيا مايل به 
دريافت 

 كتابمقدس به 
زبان فارسي 

 هستيد؟
 . لطفاً با دفترماهنامه تماس بگيريد

مهلت قبول آگهي در 
ماهنامه تبديل، بيستمين   

روز هر ماه         ) 20 (
جهت درج .مي باشد

آگهي بازرگاني خود در 
ماهنامة تبديل با شماره 

)   818 (522-1525تلفن 
.تماس حاصل فرماييد  

 نوروز باستاني خجسته باد
با ما به پيشواز  

.  بهار برويد  
 جشن نوروز 
در كليساي 
 سفيران مسيح

 
لطفاً براي اطالعات بيشتر و رزرو جا با اين شماره تلفن 

 تماس حاصل نماييد
1525 . 522 . 818  
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 اسفند



 

كساني كه به  زندگي ديگران نور به 
توانند خود را  ارمغان مي آورند، نمي
عيسي اعمال . از آن محروم شوند

بنابراني توانست . آورد نيكو بجا مي
. در شب دستگيريش سرود بخواند
. از مردم انتظار لبخند نداشته باشيد

بينيد كه لبخند    اگر كسي را مي
جمع . زند، شما به او لبخند بزنيد نمي

كثيري از مردم از عيسي پيروي     
ميكردند، چراكه از ايشان انتظار 
نداشت با اندوه عظيمش همدردي 

برعكس او بود كه با ايشان در . كنند
اگر . غمهايشان همدردي ميكرد

اي رفتار ميكند كه  كسي به شيوه
برايتان خوشايند نيست، خشمگين 

ممكن است كه او نوايي . مشويد
دگرگون شنيده باشد و مطابق آن  

هر يك از شما نوايي دل . راه ميرود
شايد كه نحوة گام . انگيزتر بشنود

.               برداشتنش دگرگون شود  
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روزهاي   اين در مرا گرم درودهاي گرامي،   ياران
كردم به بهانة روز  فكر مي. سرد زمستاني بپذيريد

والنتاين، خوب است چند كالمي در بارة آن 
عشق و محبت جزو اولين كلماتي است . بنويسم

كه هر يك از ما آن را از زمان طفوليت شنيده و 
در طي همة اين سالها محبت را . ايم لمس كرده

به طرقهاي مختلف شناخته و در بارة آن تفكر 
.  ايم شده  محبت گاهي  و  شده  عاشق گاهي .ايم كرده

من اعتقاد دارم عشق يك موهبت الهي و مقدس 
است؛ چرا كه كتابمقدس به ما اعالم ميدارد كه 

آري خدا خود سراسر عشق و . خدا محبت است
كه هر ذي بشري  از اينرو است. منبع محبت است

. كند مي تجربه را عشق خود وجود در زياد يا كم
خداوند عشق خود را بطرق مختلفي به ما ارزاني 
داشته است، با آفرينش ما، برآورده كردن 

اما كمال عشق از طرف خدا . نيازهاي ما و غيره
در مسيح و عمل نجاتبخش او بر روي صليب  

اوآنقدر بشر را دوست دارد كه با . شود ظاهر مي
وجود سركشي و عصيانش، نه فقط مطابق اعمال 
او با او رفتار نكرد بلكه راه نجات از گناه و 

.    حيات جاودان را  از طريق مسيح او مهيا كرد  
  همزبانان عزيز، آيا عشق و محبت خدا را در 

ايد؟ تنها كافيست در  زندگي خود تجربه كرده
قلب خود را بروي خدا باز كنيد و محبت پدرانة 

من در همينجا از صميم دل اين . او را بچشيد
.    خوانم مي  مبارك عزيزانتان و شما  براي  را روزها  

       2007آنجلس فوريه  لسالناتان باغستاني،  

   ماهنامة تبديلماهنامة تبديلماهنامة تبديل
 The Change   

الناتان باغستاني :   مدير مسئول  
سازمان خدماتي ايران براي مسيح:      ناشر  
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.  ا ين ماهنامه حق دارد كه مقاالت و آگهي ها را چاپ كرده و يا رد كند  
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حمايت مالي شما از ماهنامة تبديل  
.باعث رشد آن خواهد شد  

  

كرد  پولس رسول به خدا التماس      
. هاي جسمي او را بردارد كه ناراحتي

فيض من تو را : اما خدا به او گفت
 كامل ضعف در من قوت .است كافي

به    :گويد مي پولس  اين بنابر شود، مي
بسيار  خود هاي  ضعف از  بسيار شادي
 من در مسيح قوت تا .نمود خواهم فخر

 پولس  10و  9  :12  قرنتيان  دوم  .شود ساكن

و   باشد مشكالت در كه داد مي ترجيح
تا . ايمان او به مسيح پا برجا بماند

اينكه بدون مسيح در زندگي 
.                      جسماني راحت باشد  

 
 
 

 ناراحت جلـوي سـينما ايـستاده بـودم،          
ناگهان متوجه شـدم كـه شخـصي مـرا           

آقـا  ،  آقا پـسر  :   گويد  صدا مي زند و مي    
، برگشتم و مردي را ديدم كه چراغ پسر

فوراً متوجـه شـدم     .   قوه اي بدست دارد   
او .  باشـد   كه يكي از كاركنان سينما مي     

ــستاده    :  پرســيد چــي      ،  اي  چــرا اينجــا اي
آقا بليط گيـر    :   ؟ جواب دادم  مي خواهي 

نياوردم، او كه فهميد من خيلي ناراحت    
هستم دسـت مـرا گرفـت و بـه داخـل              

بايد اعتراف كنم كه آن فيلم  .   سينما برد 
خيلي بر من تأثير گذاشـت، مخصوصـاً         

ــصلوب                   ــسيح را م ــه م ــم ك ــر فيل اواخ
مــن از مــرگ مــردي كــه           .  كردنــد  مــي

ــا مــردم را از           ميگفــت، آمــده اســت ت
زحمت ها و بارهاي سنگين شان رهائي      

. ام گرفـت    بخشد، متـأثر شـدم و گريـه        
آنهم شخصي كه مردم بيمـار و محتـاج         
را شفا مي داد، امـا آنهـا در مقابـل، از              
روي جهالتشان او را به صليب كـشيدند        

تـشنگي    از آنوقت به بعد يك    .   و كشتند 
روحاني خاصي در مـن بوجـود آمـد و          

كردم كه به كمكي درونـي        احساس مي 
 . محتاج هستم

مادر بزرگ الناتان كـه خيلـي شـخص          
متقدي بود مكرراً به او توصـيه ميكـرد          

مي خواهي عاقبت به خير شوي       اگركه  
بايد احكام و رسـوم مـذهبي  را انجـام            

او :  گويد  الناتان در اين رابطه  مي     !   دهي
هاي مختلف مرا تشويق به انجام      به شيوه 

من هـم مدتـي     .   فرائض مذهبي مي كرد   
دادم ولي چون صـرفاً       آنـها را انجام مي   

بــرايم وظيفــه مــذهبي بــود و از طرفــي        
 و  آرامـــش درونـــي بدســـت نيـــاوردم     

همچنين ديدم كساني كه مرا بـه انجـام          
فرائض مذهبي تشويق مي كنند محبـت       
و آرامــش در زنــدگي شــان نيــست و          

ندارند، بيشتر از   اطميناني از آينده خود     
شــدم و نفــرت تمــام       مــذهب زده مــي   

در حيـن ايـن     .    وجودم را در بر گرفت    
سرگردانيها بود كه الناتان با مـذهبي بـه         

 كه رهبر آن شخصي به نـام          خانوادهنام  
 از كـره جنوبـي بـود         سان ميانگ مـون   

آشــنا شــد، بعــد از مــدتي در جلــسات         
او در ايـن    .  مذهبي آنـان شـركت كـرد      

آنها خيلي به من محبت :  گويد  رابطه مي 
مي كردند و اين مرا تشويق مي كرد كه 
مراســــم مــــذهبي آنهــــا را انجــــام         

 ... ادامه در صفحة آخر                 دهم،

   
 

الناتان باغستاني در يك خانواده    
ايشان   . شدند متولد جامعه ساده و متوسط

دوران كودكي خود به اين شكل بيان 
پدرم بيشتر اوقات خود را با : كنند مي

كرد و با خوردن  دوستان خود صرف مي
مشروب و وقت گذراندن با دوستان 

 ايشان. كرد خود روزگار را سپري مي

غير  و داشتند نيز خود از كوچكتر خواهري
از اين دو سه برادر و خواهر ديگر نيز به 
دنيا آمدند ولي يكي بعد از ديگري به  

.                  داليل مختلف فوت كردند  
البته همة مشكالت اين خانواده به اينجا        

منتظره ديگري    چون اتفاق غير  .   ختم نشد 
اين قرار  از موضوع .داد رخ آنها هم براي

خواهر ايشان  و پدر 1978 سال بود كه در
در يك حادثه تصادف اتومبيل در يكي       
از جاده هاي شمال ايران جانشـان را از           

انفجار بمبي  مانند اين حادثه. دست دادند
كند ضربـه اي       مي  كه همه چيز را ويران    

شديد و جبران ناپذير به ايـن خـانـواده            
در پي اين حادثه : گويد او مي. وارد كرد

مادري داغديده،    با  مرا  رفته رفته همة اقوام   
برادري كه بيمار بود و دو سال بـيـشـتـر             

در پي آن مـادر      .  نداشت، تنها گذاشتند 
 ناراحتي  و فشار همه بزرگ ما نيز بر اثر آن 

 . چشمهايمان سكته كرد و مرد جلوي
در اين اثناء يكي از دوسـتـان الـنـاتـان              

آدرس يك سازمان مسيحي را به او داد؛  
كرد   اين سازمان با عالقمندان مكاتبه مي     

و دروس و مطبوعات مسـيـحـي را در             
مـن  : او ميگـويـد  . داد اختيار آنان قرار مي 

هم مايل شدم با آنها مكاتبه كنم و آنـهـا       
نيز مرتباً دروسي را بـراي مـن ارسـال              

كـتـابـهـا       با اينكه تمام درسها و    .   ميكردند
گفـتـنـد      بطور واضح از محبتي سخن مي     

كه خدا نسبت به انسانهاي گناهكار دارد       
هـر  .   كـردم   ولي من آنها را درك نـمـي        

را درك         چند كه هنوز پيام محبت خـدا      
نكرده بودم ولي خداوند مهربان فرصتـي    

من با    ديگر بخشيد تا از محبت او در حق       
كـه در      موضوع چـنـيـن بـود       .   خبر شوم 

 را   عيسي ابن مريم   سينماهاي شهر، فيلم    
چون مردم از اين فيلـم    .   دادند  نمايش مي 
هاي بـلـنـدي        كردند و صف    تعريف مي 

دادند مـن      براي خريدن بليط تشكيل مي    
. نيز تصميم گرفتم به ديدن اين فيلم بروم

آن روز هم جلوي درب سينما شلوغ بود 
تقريباً همـه   .   و من موفق نشدم بليط بخرم     

 به داخل سينما رفته بودند،  من نا اميد و 

آيا مي دانستيد كه دود   سيگار 
موجود در محيط بيشتر از مصرف 
مواد قندي در پوسيدگي دندانهاي 

 .كودكان نقش دارد

 . كتب را تفتيش كنيد
 39: 5انجيل يوحنا  
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بـزرگـتـرهـا       بـراي   كودكانـه      هميشه شنيدن حرفهاي  

كه بـا      كننده بوده، اما گاهي هم شده       سرگرم  و  شيرين
الـمـثـل      ضـرب   شنيدن سخني از كودكي يادآور ايـن      

 ، گروه ! شنيد  ها  كه سخن راست را بايد از بچه        ايم  شده

را از     سـوالـي    متخصص و محققي در يك تـحـقـيـق          
گروهي كودك خـردسـال پـرسـيـده بـودنـد كـه                  

تـر    تر و مـتـفـكـرانـه         ها دادند عميق    كه بچه   پاسخهايي
 ...بود،سوال اين بود ازتصورات

         معني عشق چيست؟
ــادر  . *  ــزرگ  م ــن  ب ــي   از  م ــت وق

خم بشه    تونه  آرتروز گرفته نمي  
پـدر    و ناخنهاش را الك بـزنـه      

بزرگم هميشه اين كار را براش   
كنه حتي حاال كه دستهاش       مي

 ساله8 -زبكا. گرفتن، اين عشقه آرتروز
را متفـاوت    شما  اسم  داره،  دوست  را  كسي شما   وقتي  . * 

كنه احساس    او شما را صدا مي      وقتي.   گويد  از بقيه مي  
آورده   زبـون   بـه   كه اسمت از جاي مطمـئـنـي         كني  مي
  ساله4 -بيلي. شده

عشق وقتيه كه شما براي غـذا       . * 
رين بيرون و بـيـشـتـر          مي  خوردن
سرخ شده خـودتـون       زميني  سيب
بـدون    دهيد به دوسـتـتـون        را مي 

اينكه از او انتظار داشته باشيدكه      
  ساله6 -كريستي. كمي از غذاي خودشو بده به شما

 

مامان مـن    كه  عشق يعني وقتي    . * 
كنه و    براي بابام قهوه درست مي    

بابا امتحانش    به  بدش  قبل از اينكه  
كه طعمش    كنه تا مطمئن بشه     مي

  ساله7 -دني. خوبه
 

 بـه   اي  كه خستـه    كه لبخند را وقتي     عشق اون چيزيه    . * 

  ساله4 -تري. مياره لبت
 

را   داشـتـن    خواهي دوسـت    مي  اگه.   * 
كـه    دوسـتـي    از  ياد بگيري، بـايـد       بهتر
. شروع كني   متنفري  ازش  از همه   بيشتر
 ساله - 7نيكا 

 

 مونه عشق مثل يك پيرزن و پيرمرد كوچولو مي .*

از اينكه  بعد حتي كه هنوز با هم دوست هستن
  ساله6 -تامي. شناسن همديگر را خيلي خوب مي

 

داره   دوسـت   اي  مامانم منو بيشتر از هركس ديـگـه        . * 
بوسه تا خوابـم      اي شبها منو نمي     چون هيچكس ديگه  

  ساله6 -كلر.ببره
 

كه مامان بهترين تيكه مـرغ    عشق اون موقعي هست. * 
   ساله5 -الين. را ميده به بابا

از   حـركـت    وقتي شما كسي را دوست داريد موقع      . * 
 كارل. شن مي خارج هاي كوچولويي هاتون ستاره مژه

 
 

 
 ليس ار  صورتت و پره بقلت عشق وقتيه كه سگت مي.* 
. گذاشته باشي تنهاش زنه حتي اگر تمام روزتو خونه  مي

  ساله4 -مري 
داره   دوسـت   كه خواهر بزرگترم منو خيـلـي        دونم  مي. * 

مـن    ده به   خودشو مي   بخاطر اينكه تمام لباسهاي قديمي    
جـديـد     شه بره بيرون تا لباسـهـاي        و خودش مجبور مي   

  ساله4 -لورن . بگيره
كه مامان صداي بـابـا     دوست داشتن اون وقتي هست. * 

آور   چـنـدش    شنود ولي بنـظـرش      را موقع دستشويي مي   
  ساله6 -مارك . آد نمي

كردن   پيدا  آن  كه هدف  آخر؛ در رقابتي    دست  و باالخره 
. شود  مي  برنده اي  ساله4ترين بچه بوده، پسر بچة   مسئول

. يـود   همساية ديوار به ديوار اين آقا پسريك مرد مسـن         
پسر .   بود  داده  دست از را  خودش آقا به تازگي همسر  اين
بـه    ديـد،   كـردن   گـريـه    وقتي پيرمرد را تنها درحـال     بچه

ميگيـرد    او را درآغوش    و  شود  مي  وارد  پيرمرد  خانه  حياط
چـه    كـه   پرسـد   مادرش از او مي  ماند، وقتي و همانجا مي 

 كردم  اوكمك  من فقط  كه هيچي  گويد  كردي؟ مي  كار

  !كند ترگريه تا راحت

        

در .     ديروز شيطان را ديدم
بساط خود را . حوالي ميدان

. ميفروخت  فريب .بود كرده پهن
. مردم دورش جمع شده بودند

كردند و هول ميزدند  هياهو مي
داخل . خواستند و بيشتر مي

غرور، : بساط او همه چيز بود
جاه  خيانت،  و دروغ حرص،
چيزي  هركس ...قدرت و  طلبي
خريد و در ازاي آن چيزي مي  

 .داد  مــي  
 بعضـي  هـا

 از اي    تكـه

قلب خود را 
و  دادنـد  مي

هـم  بعضي  
 از اي  پــاره

 و را روحشان
بعضـي هـا 

را  خود ايمان
شان  بعضي آزادگي و دادند مي 

!                       را   
بوي   دهانش و خنديد مي  شيطان 

. داشتم نفرت او از .داد مي جهنم
انگار كه ذهنم را خوانده 

: موذيانه خنديد و گفت. باشد
!من كه كاري با كسي ندارم

اي بساطم را پهن  فقط گوشه
نه . ام و آرام نجوا ميكنم كرده

كنم و نه كسي  قيل و قال مي
كنم از من چيزي  را مجبور مي

خودشان  آدمها كه ميبيني .بخرد
جوابش ! اند دور من جمع شده

آنوقت سرش را .را ندادم
البته تو : نزديكتر آورد و گفت

تو ! با همة اينها فرق ميكني
عاشقي، و قلب عاشق كليدي 

. اند اينها گرسنه و ساده. ندارد
. ميخورند فريب چيزي هر بجاي

مدام        و .بزند  حرف گذاشتم

 
 

 
 اينكه تا .نشستم او بساط  كنار

چشمم به جعبة عشق افتاد 
كه ال به الي چيزهاي ديگر 

دور از چشم شيطان آن . بود
را برداشتم و در جيب خود 

 با خود گفتم؛. گذاشتم

شده   كه هم يكبار بگذار
كسي چيزي را از شيطان 
 بگيرد،  بگذار  يكبار  هم او

.                   بخورد  فـريب  
 خانه به  

و  آمـدم 
در  جعبة 
كوچك 
 عشق  را 
 .بازكردم
 اما داخل

 جز آن 

 غرور
 دروغي عشق جعبة. نبود چيزي 

داخل  غرور و افتاد دستم از
خورده  فريب .ريخت اتاق

...                             بودم  
. گذاشتم  قلبم روي را     دستم

فهميدم كه آن را كنار . نبود
 .ام گذاشته جا شيطان بساط
لعنتش  و  دويدم راه تمام
را  قلبم خواستم مي .كردم

به ميدان رسيدم . پس بگيرم
در آنوقت ! اما شيطان نبود

نشستم و از ته دل اشك 
هايم كه تمام  اشك. ريختم
ام را  برخاستم تا بي دلي. شد

كه صدايي . با خود ببرم
!  صداي قلبم بود .شنيدم  

    پس همانجا بي اختيار به 
خاك افتادم و خدا را  به 

 بود، شده پيدا كه قلبي شكرانة

شكر،  خدايا ...كردم شكر
!                        خدايا شكر  

 عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت 
 كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 

 
ن كه انسان پا بر آگويد پيش  كه مي اي است    افسانه

اي ابر  اي خورشيد و پاره زمين بگذارد؛ خداوند تكه
اي انسان زندگي كن و بدان كه : به او داد و فرمود

در آزمون زندگي اين ابر و اين خورشيد فراوان به  
گويد  انسان نفهميد كه خدا چه مي! آيد كار تو مي

پس از خدا خواست تا گرة ندانستن او را قدري باز 
اين ابر و اين خورشيد ابزار كفر : خداوند گفت. كند

اگر حق را بپوشاني نام تو در . باشد و ايمان تو مي
من جز : انسان گفت. زمرة گناهكاران خواهد آمد

هيچگاه  ابر اين دانم مي و روم نمي زمين به روشنگري
اما هر گاه . انسان به زمين آمد. به كارم نخواهد آمد

حق را پيش روي خود ديد چنان هراسان شد كه 
حق دشوار . حقيقت تلخ بود. خورشيد از دستش افتاد

انسان حق را تاب . حق سخت و سنگين بود. بود
 آن شد پس هر بار كه با حقيقتي رو به رو مي. نياورد

.               تا زيستن خود را آسان كند. پوشاند  مي را  
را  حق !نپوشان را حق :گفتند مي و گريستند مي ها   فرشته
اما انسان هزاران سال بود كه !. اين كفر است! نپوشان

انسان كفران كرد . شنيد اي را نمي صداي هيچ فرشته
.            و كفر ورزيد و جهان را ابرهاي كفر پوشاند  

روزي انسان به نزد خدا باز خواهد گشت و خدا 
زيرا كه حق . زيان كردي، گناه كردي: خواهد گفت

من حق هستم : چنانچه عيسي فرمود! نام ديگر من بود
تا زمانيكه فرصت داري او را . و بسياري او را رد كرد

. كه امروز روز نجات استدر قلب خود بپذير، زيرا    



تاريك و بيرحم زندان است، زنداني كه البد      آغاز فيلم در فضاي
امـا در    .  استعاره از زندگي پر از تباهيها و خطرات همة انسانها اسـت  

عين حال انگار اثراتي از ترحم و مهرباني هم در ايـن دنـيـا يـافـت                   
بـا  (جيـم    .  گردد  شود، كه منجر به رهايي دو زنداني از زندان مي           مي

دهد كه گاهي به سرنوشت و مـرگ            از ابتدا نشان مي    )بازي شان پن  
بيشتر در فكر بي قيدي و رهايي از         )  با بازي دنيرو  (كند اما ند      فكر مي 

كه ند و جيم ناخواسته بـه دهـكـدة             هنگامي.  اينگونه تفكرات است  
 ما با مشتي مردم ساده با رسم و رسومي رنگ           ؛گذارند  مذهبي پا مي  

اعتقادات مردم دهكده بيشتر خنده دار و       .  شويم  و رو رفته مواجه مي    
مولي نيز دقيقاً به همين خـاطـر،         .  رسد  تو خالي و احمقانه به نظر مي      

يعني درگير بودن با مسائل حياتي يعني تأمين معاش فرزندش اهميتي 
دهد و ميانة چنداني بـا مـردم            به قيد و بند ها و آئينهاي مذهبي نمي        

همين مطلب نقطة شروع فيلـمـسـاز قـرار           .  صاف و سادة آنجا ندارد    
كننـد    كه شخصيتهاي داستان چگونه تغيير مي       گيرد تا نشان بدهد     مي

اصرار داشـتـه تـا       “  ما فرشته نيستيم  ”.  اما نه تغييرات آشكار و صريح     
شود و معجزة حقيقـي    بگويد تغيير اساسي در درون انسانها ايجاد مي    

دهد و شبيه چنين مطلبي را هم جـيـم در       هم در قلب انسانها رخ مي  
كه مجـسـمـة مـريـم           بيند  مثالً وقتي ند مي   .  آورد  موعظة خودش مي  

كند معجزه شده، بـالفـاصـلـه       گريان در حال گريه است و خيال مي      
شود كه گرية مجسمه بخاطر چكيدن آب از سقف بـوده             متوجه مي 

اما در جاي ديگر مولي     .  اي اتفاق نيفتاده است     و بنابراين هيچ معجزه   
بينيم كه تحت تاثير سخنان بداهه و صادقانة جيم قطرة اشكـي              را مي 

مي ريزد و مقايسة مولي با مريم گريان خواسته اين مطلب را اثبـات              
از طرف ديـگـر،      .  كند كه حاال يك معجزة واقعي اتفاق افتاده است  

بينيم كه به شكـلـي        دهد ما مي    كه ند دخترك را نجات مي       در جايي 
افتد و دخـتـر الل شـفـا                 بسيار ساده و راحت يك معجزه اتفاق مي       

گيرد، و انگار اين معجزة حقيقي چندان هم عجيب و دور از باور  مي
در اطراف  هاي زيادي هميشه چرا كه حاال معلوم شده معجزه. نيست

كمك   به  اش  كه با سررسيدن اتفاقي ما وجود دارد، مثل همان آهويي 
و خالصه در كل داستان فيلم اين ديدگاه وجـود          .  آيد  جيم و ند مي   

شود و آدمها پوچ      كنترل مي   كه همة اتفاقات از يك منشأ غيبي        دارد
 .  از اين قـبـيـل    و و بي هدف نيستند و در هر چيز حكمتي وجود دارد 

. روند مرزي مي پل سمت دو فراري به. روز بعد خبري از پليسها نيست
كند، او ديگـر از كشـيـشـهـا            رسد و از جيم تشكر مي  سر مي   مولي

او      .  شـده   كليسـا عـالقـمـنـد         و  نسبت به مذهب    حتي  و  عصباني نيست 
حين عبور از پل جيم انگار مردد است و .  ام كرده من تغيير: گويد  مي
زدن است برميگردد و      حرف  و  كه با مولي در حال حركت       ايستد  مي

جيم منصـرف از    .  دهد و ند نيز جيم دست تكان مي. بيند جيم را مي 
گذرد و    ند از پل مي   .  رود  گردد و داخل كليسا مي      رفتن شده، بر مي   

آخرين خداحافظي را از آنسوي رودخانه با هـم انـجـام                  دو دوست 
مثل دو نامزد راه كانادا را در     و  گيرد  مولي دست ند را مي   .  مي دهند 
 . گيرند پيش مي

عشق، سپيده دم ازدواج و ازدواج 
) بالزاك ( . شامگاه عشق است  

4صفحة  ماهنامة تبديل  

 

 راهـب   ديـدار   بـه   برادران  از  يكي    روزي

  رفت  پدر ماكاريوس     نام  به  نامي  صاحب

چــطــور         !   كــالمــي بــگــو    مــرا  : وگــفــت
  پـيـر        آن      يابـم؟       نجات دست   بـه    توانم  مي

را ناسزا    مردگان  بـه قبرستان برو،    : گفت
 و  كـرد   و چـنـان     برادر رفت  ! سنگ بيانداز   به طرف قبور    و  بگو
 چـيـزي    را  تـو :   از او پرسـيـد    ماكاريوس  . بازگشت  پير  نزد  به  بعد

: گـفـت    و  داد  ادامـه   پير . خير، هيچ نگفتند  :   گفت  برادر گفتند؟
 فـراوان   تمجيـد   و  تحسين  را مردگان و همانجا فردا برگرد  خوب،

 . . .عادالنـيـد    شما  هستيد،  شما رسوالنيد، شما قديس   :   بگو  و  كن

 روحـانـي    پـدر   نـزد   و  نـمـود    امـر   نيز اطاعت   روز  آن  فرداي  برادر

خيـر،  :   گفت  برادر گفتند؟  تو را چيزي  :   را پرسيد   او.   بازگشت
يـك    پسـرم، :   گـفـت    چنين  پدر ماكاريوس  آنگاه، .نگفتند  هيچ

روز ديگر آنان   در  پراندي،  سنگ  و  گفتي  را فحش   آنان  روز تو 
 .بشنوي  ايشان  از  كالمي  آنكه  تمجيد نمودي، بدون  و را تحسين 

كه نه به تحقـيـر     ايشان  يابي، برو و مانند  خواهي نجات   اگر مي 
 !كن نيزچنان تو ننهادند، وقعي آن نه به تمجيد و دنيا

 ما فرشته نيستيم 

 
 

س: نويسنده  
   

 شاهدمعجزات  هميشه در زندگيم 
 كه اگر نستماد مي.  خداوندم بودم

 چيزي را به پدر بسپارم مرا نا اميد
 كند  بلكه بهترين  را  در  آن نمي
 ازدواج. ميدهد را بهم خاص مورد
باشد، مخصوصـاًً    از مهمترين مراحل زندگي هر انسان مي     يكي

سالها   . باشد  تر  تواندحساس  كه خيلي بيشترمي    براي ما ايمانداران  
كـردم،    مـي   خداوندم دعا  حضور  كه در اين مورد خاص در    بود
 دعـاهـاي    در  هـم   چند نفر از دوستان خـوب ايـمـانـدارم             حتي

 ايـن   درطـول   خـوب   . بـودنـد    گروهي خودشان براي من در دعا     

 خواستـه   ولي من از خداوندم  مواردي جهت ازدواج بود،  مدت

كـه    اي  كه شخص تأييد شـده      آن حس واقعي را زماني      كه  بودم
             شـكـر    را  خـداونـد    . به قلبـم بـيـاورد        كرده  انتخاب  خود او برايم  

ازدواج   يك ماهي است كه با هـمـسـرم     حدود  االن  من كنم،  مي
، من و همسرم خـيـلـي        ) هم آشنا بوديم    با  چندماه  البته( ام،    كرده

با خيلي موانع جنگيديم، تا در نهايت           . كرديم  سختيها را تحمل  
شـايـد     كـه   مسائلـي .   با وجود اين همه مشكالت به هم رسيديم       

آمد نـمـيـتـوانسـت          ايماندار نيست پيش مي     كه  فردي  اگر براي 
وجـود    شود بـا    هر روز كه سپري مي      هم  ولي هنوز .   تحمل كند 

مـالـي،   (   هسـت   زنـدگـي    راه  سـر   بـر   كـه   موانـع و مشـكـالتـي        
هـم    بـه   را  مـا   كـه   كه خـداونـدي     داريم  ايمان  دو  هر. . . )   اجتماعي،

شـاهـد     مـا   و  . ما خواهـد بـود       حافظ زندگي   پيوند داده، خودش  
مشـتـركـمـان       در زنـدگـي     كارهاي عجيب خداوند و بركاتش    

و   ايمان دارم كه شما هم اگر همه چيز را به او بسپاريد           .   هستيم
فرزند اميني براي پدر آسماني باشيد معجزات او را هر روز يـا             

 .مشاهده خواهيد كرد خودتان شايد هر ساعت در زندگي

  
 

پـدر    اي در مورد ابراهـيـم،        يهوديان افسانه 
گويند شبي از شـبـهـا         مي.   ايماندارن دارند 

ابراهيم غرق تفكر بود كه صدايي رشـتـة          
كـه    مرد مستي بـود   . تأمالت او را گسست 

اولين فكري كه به    .   تقاضاي كمك داشت  
ذهن ابراهيم رسيد، اين بود كه آن مرد را          
رد كند و به مشاركت شيرين خود با خـدا          

او   اما ناگهان اين فكر بـه ذهـن        .   ادامه دهد 
و   مقصود از اين همه تـفـكـر        :   خطور كرد 

تعميق چيست؟ مگر خدا با گـنـاهـكـاران          
كند؟ مگر او خورشيد خود را بر      مدار نمي 

او را  تاباند و نان روزانة اين ميگسار نيز نمي
سازد؟ من كي هستم كه كسـي         فراهم نمي 

را كه خدا پذيرفته، از خود برانم؟ من هـم          
بايد او را تحمل كنم، همانطور كه خدا نيز 

آن پاتريارخ   پس.   كند  مي  تحمل  گناهان مرا 
بزرگوار، آن مرد مست را نزد خود آورد،        
او را نظافت نمود، به او غذا داد و بسـتـري     

ما مسيحيان  .   آماده ساخت   او  خواب  را براي 
از   مطالب بـيـشـتـري       گرچه از نظر الهياتي،   

دانيم، اما كاش كه بتـوانـيـم از            ابراهيم مي 
روزي در    ميگويند.   سرمشق او پيروي كنيم   

 كـه   بـردنـد    پـي   از مسيحيـان   تعدادي  شهري،

 ايشـان .   زنـاسـت    درشرف ارتـكـاب      كسي

تـا    را برداشتند و با خود بـردنـد         شهر  اسقف
آن شخص را رسوا كنند، مبادا كه كار او          

اما وقتي به   .   حيثيت كليسا را لكه دار سازد     
خانة گناهكار رسيدند، مرد زناكار مـوفـق        
شد زن را فوراً در صندوق خالي بـزرگـي          

 اسقف تـنـهـا   .   كه در اتاق بود، پنهان سازد     

بر روي   وي.   شد  امر  كه متوجه اين    بود  كسي
: حاضران گفت   به  و  نشست  صندوق در بسته  

. ايشان كسي را نيافتـنـد     !   را بگرديد   جا  همه
خدا شما  :   اسقف رو به ايشان كرده، گفت     

كه   وقتي!   ناپسندتان ببخشايد را بخاطر رفتار 
گـنـاه     دام  بـه   كـه   كسـي   به  اسقف  همه رفتند، 

و !   از شيطان برحذر باش   :   افتاده بود، گفت  
اسقف توانست اينكار   .   آنجا را ترك كرد   

را انجام دهد زيرا بخاطر آورد كه خود نيز 
بنوعي گناهكار است و از اين طريق سعي        

 هنگامي.   كند  هدايت  راست  راه  به  را او تا  كرد

خـانـه     سـالخ   اي بـه     كه عيسي همچون بره   
و نگفت كه  برده شد، دهان خود را نگشود

ميشـد، از      كه بخاطر آنها مجازات     گناهاني
بـود    اين گناهان مـا    .   باشد  آن خودش نمي  

 . كه بردوش او قرار گرفته بود

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             
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هرروزه        )  ساعته24 (محبتشبكة 
از طريق ماهواره در ايران و اروپا   

همزبانان عزيز در   . پخش ميگردد
آمريكا تنها از طريق اينترنت قادر         

 . به تماشاي آن خواهند بود
 : آدرس اينترنتي تلويزيون محبت
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 عجايب       اسامي خواستند آموز دانش گروه يك از 

عليرغم اختالف نظرها اكثراً اينها را . را بنويسند  هفتگانه
  محل    تاج )2 مصر اهرام )1  :بردند نام هفتگانه عجايب جزو

 )5پاناما  كانال)4 درآمريكا كانيون نام  به بزرگ درة )3
.                   چين پطرس كليساي )6 استيت امپاير ساختمان  

 آموزان  دانش هاي نوشته كردن جمع   هنگام  آموزگار  

متوجه شد كه يكي از آنها هنوز كارش را تمام نكرده 
دختر . از دخترك پرسيد كه آيا مشكلي دارد. است

چون تعداد شگفتيها ... بله كمي مشكل دارم: جواب داد
آموزگار . دانم كدام را بنويسم خيلي زياد است و نمي

اي نام ببر شايد ما هم بتوانيم  آنهايي را كه نوشته: گفت
 من   نظر به :خواند چنين ترديد با دخترك .كنيم كمك

 لمس )3 شنيدن )2 ديدن )1 :از عبارتند دنيا هفتگانه عجايب

 )6 كردن احساس )5 چشيدن )4  ) كردن نوازش ( كردن
 كه  رفت فرو  سكوتي چنان در اتاق .داشتن دوست )7 خنديدن

.                      ميشد شنيده سنجاق افتادن زمين صداي حتي  
... آن چيزهايي كه به نظرمان ساده و معمولي ميرسند 

 شگفت حقيقتاً ميگيريم كم دست و ناديده كه را آنها

 ارزشترين با كه  آورند  مي يادمان به ماليمت با !انگيزند

چيزهاي زندگي ساختة دست انسان نيستند و نميتوان آنها 
توجه از  آنقدر خود را مشغول نكنيد كه بي. را خريد
...!                                                       بگذريد كنارشان  

   محبت مسيحايي محبت مسيحايي محبت مسيحايي 
  

 از گلپر پيروزي 
 

كـارم      محل  كه به    صبح زود، قبل از طلوع آفتاب، وقتي      
كـه    كـردم   ولي فكر .   رفتم، ماشيني به نظرم آشنا آمد       مي

نـه    و  اش اينـجـاسـت     نه خانه!     آن بابا كجا و اينجا كجا؟     
از روي كنجكاوي رفتم نزديكتر و ديـدم        !   محل كارش 

خـود    سر  زير  هم  بالش  يك  لم داده و.  كه بله، خود او بود 
گذاشته بـود    
ــابــي      و حس
. خوابيده بـود  
 براي ايـنـكـه    

آبــرو ريــزي   
نشود، سريـع   

كـــردم   فـــرار
كــه مــن را      
ــد و      ــن ــي ــب  ن

 يعني. تمام روز در فكر اين بيچاره بودم. خجالت نكشد

چه شده؟ اينكه وضعش خوب بود و كار و زنـدگـي               
شـايـد بـا      .   .   .   حاال هم شايد همين يك شـب         .   داشت
اينجوري خيال خـودم    !   آره، همينه .   .   .   دعوا كرده   كسي

 . را راحت كردم و به كارهايم رسيدم
  فردا صبح اصالً تو فكر اتفاق روز گذشته نبودم؛ ولـي      

ايـن  .   و همانجا پارك شده بـود . . .  دوباره همان ماشين  
آدم .   .   .   دانستم كه بيچاره جا و مكاني نـدارد؛             بار مي 

كـارش    خـيـلـي     خوبي هم هست، با اينكه مسيحيه، امـا        
.   .   . مـيـخـونـه      اش كليسا ميره و انـجـيـل          همه.   .   .   درسته

گـفـت     مي.   شناسم راستش چند سالي است كه او را مي 
خواهـد    كه از مذهب آبا و اجدادش خيري نديده و مي         

!   ! شـده   گـم   مـاشـيـن     شايـد داخـل    .   حقيقت را پيدا كند   
اين چيزها   از من! استغفراهللا، حاال وقت جك گفتنه، بچه 

شده و    كه از مال دنيا زده      آورم، ولي انگاري    سر در نمي  
ايـن  .   خـوابـد    همه چيز را رها كرده و داخل ماشين مـي         

افراد اطـرافـش      همه  اين  ميان  از  كاش  اي!   احمقانه نيست؟ 
اي از منزلش بهـش       شد و جايي در گوشه      يكي پيدا مي  

دسـت  .   .   .   اين همه مسيحـي   .   .   .   داد، اين همه ايراني     مي
نـكـنـه    .   كم بهتر از اين است كه داخل اتومبيل بخوابـد         

مـن    خـداي .   اند  كشته  اند و   يك روزي بشنويم او را زده     
 . . . چكار كنم؟ 

 هميـشـگـي     جاي  در  ديگر  كه  است  مدتي     بعدازيك ماه؛ 

امريكايـي    مسيحي  دوست  چند كه ام شنيده. نيست  خودش
 هم بـه    غذا  و  خواب  جاي  اند، بلكه   كرده  دعا  او  تنها براي   نه

 . پيدا كند خودش براي مناسب جاي يك تا اينكه اند داده او
آن       بـه   كـه   پس چي شد آن همه مهمان نـوازي ايـرانـي            

 باليديم؟ پس چي شد اين همه ادعاي ايمان؟ مي
تشنه بودم   داديد،  طعام  گرسنه بودم مرا:  .   .   .   مسيح فرمود 

بـودم    داديد، عـريـان     جا  سيرابم نموديد، غريب بودم مرا    
حـبـس     در  كـرديـد،    مرا پوشانيديد، مريض بودم عيادتم    

 36 و 35  :25انجيل متي فصل. بودم به ديدنم آمديد

ات هستي    ضدحال يعني وقتي منتظر فيلم مورد عالقه
 روز تولدتون جلوي نامزد شماضدحال يعني ! برق برود
جلو  هم شما و بده بهتون گل شاخه يك فقط دوستاتون

كالس  سر جلسه يك يعني ضدحال !بشويد سوسك همه
! نرويد و فقط همان يك جلسه استاد حضور غياب كند

يك هفته قبل از اينكه جشن تولد بگيريد  يعني ضدحال
دالر  ...تلفن قبض  يعني  ضدحال !كند فوت مادرتان خاله
ضد حال يعني يك دامن خوشگل بخريد و همان !  بياد

ضدحال يعني ! روز اول گير كند به صندلي و پاره بشود
حال   ضد !نيايد استاد و سركالس به برويد 7 ساعت صبح

 10يعني بعد از اينكه كلي افه زبان آمديد نمرة زبانتان 
را   مودم شاخة دو كوچكتان داداش  يعني  ضدحال !بشود

ضد حال يعني اينكه همة ! اشتباهاً به پريز برق بزند
ايتان را پاك  نكنيد و برادر فضول شما هم آنها هايميل

ضدحال يعني پژو ! ضدحال يعني فيلم ژاپني! را بخواند
ضدحال يعني !   ضدحال يعني عشق يك طرفه!داشتن

ضدحال يعني صبح روزي كه با   ! 90گل خوردن دقيقه
يعني  ضدحال !بيايد باران كوه، برويد ميخواهيد رفقايتان
با  يعني حال ضد !بمانيد جا دانشگاه سرويس از اينكه

ضد حال يعني سالم ! اتومبيل پدرتان جريمه بشويد
ضدحال يعني عينكتان سر ! جوابتان را ندهند و كنيد

ضد حال يعني اينكه ! بشكند و جلسة امتحان زمين بيفتد
ضدحال يعني ! سر جلسة امتحان خودكارتان تمام بشود

! تاكسي سوار بشويد و وسط راه بنزين آن تمام شود
ضدحال ! ضد حال يعني دفترچه تلفن خود را گم كنيد

يعني اينكه يك خودكار آبي را به يك پرسپوليسي دو 
!                                                       آتيشه هديه كنيد  

شـمـا     زنـدگـي    در  آيا مـوضـوعـي    :   خوانندة گرامي 
داريد؟   دعاي مخصوص   به  وجود دارد كه احتياج   

بـه    تيم دعاي ما در ماهنامة تبديل آمادة خـدمـت         
مطالب دعاي    از شما خواهشمنديم    . شما مي باشند  

 .                         خود را به ما ارسال كنيد تا ما با شما متحد شويم
 : تلفن   

  1525 - 522) 818( 
 

 Email:  Prayer@iranforchrist.com 
 

 :   آدرس پستي
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                                      CA,  91337 USA 
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كـه     نشانه از طرز بـرخـوردي       10  در زير 
براي نابودي    خطر  بايد آنها را بعنوان نوعي    

زندگي زناشويي و كانون خانواده تلـقـي        
شما ديگر دور هم جمع     :   10  شمارة.   كرد
شويد؛ هر سـال در مـراسـم عـيـد                 نمي

شكرگذاري صندلي كناري خود را براي      
كرديد، اما امسال پسر      همسرتان رزرو مي  

صندلي .   است  نشسته  شما  كنار  در  خواهرتان
كه هميشه براي ساليان پي در پي جاي او         

آيا تا به حال  به دليل آن فكر         !   بوده است 
تفاوت   خونسرد و بي  :   9  شمارة    ايد؟  كرده
كه براي    شويد؛ تمام تالش و كوششي      مي

بـيـن        كـم از     كرديـد كـم      حفظ رابطه مي  
رود و به صورت فردي از خود راضي          مي

از يـكـديـگـر      .   آييد  در مي 
 را  كه روز خـود     پرسيد  نمي

ــه  ــده  چــگــون  چــه  و  گــذران

. ايـد   كارهايي انـجـام داده     
 زمان سالم و خداحافظي با يكديگر و رو       

او ديگر عكس شمـا را       .   كنيد  بوسي نمي 
دهد و شـمـا       درون كيف پولش قرار نمي    

توانيد به راحتي بدون او       مي.   هم همينطور 
 به زندگي خود ادامه دهيد، به همين دليل       

                                در خانه هستيد، تـرجـيـح         دو  هر  كه  زماني

 .دهيد با هم در يك اتاق نباشيد مي
ديگر ارتباط جنسي نداريد؛    :    8شمارة     

 شايد  هنوز در  يك  تخت  بخوابيد،  اما

6صفحة   
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 ماهنامة تبديل

كه باعث  بعضي از عواملي
خواهند شد تا يك زندگي 
 .زناشويي به مخاطره بيفتد

ماهنامة تبديل را هر ماه از 
مراكز ايراني، بطور رايگان 

 دريافت كنيد

تا آنجا كه ممكن است فاصلة خود را از           
او كم   به  را  كند و اتكا خود     همسرش دورتر 

نـام     او دركالسهاي متفاوتـي ثـبـت       .   نمايد
كند،   كند، به نام خودش حساب بازمي       مي

تـا    دهد، و حـتـي      سرمايه گذاري انجام مي   
امـور    ايـن .   رود  مرز تغيير نام هم پيش مـي       

در   كـه   نشان دهندة شكاف عميقي هستـنـد      
 .رابطة فعلي شما به وجود آمده است

رويـد؛ آيـا قـدم          به خانه نمي    :   4شمارة   
جاي اينكه ماية آرامش  گذاشتن به خانه به

دشواري در   كار  صورت باشد، براي شما به 
خانه رفتن    كنيد براي   آمده است؟ سعي مي   

ديـر    هاي مختلفي نظير كار كردن تـا         بهانه
را   وقت يا بيرون بودن با دوستان قـديـمـي         

راه فراري    دنبال  به  هم  خانه  در  بتراشيد؟ حتي 
گرديد تا از زير حل مشكالت روابـط          مي

اگر براي سـاعـتـهـاي     .   زناشويي فرار كنيد  
 و نشينيد متمادي به تماشاي تلويزيون مي

مشـغـول       خود را با سرگرميهاي متفـاوتـي      
كنيد، بايد از خود سوال كنيد كه ايـن           مي

 .آوريد همه وقت اضافي را از كجا مي
خـتـم     ها به دعـوا     تمام صحبت   :   3شمارة   

نشينيد،   گفتگو مي   به  شود؛ هرگاه با هم     مي
. شـود   مـي   كشـيـده    كار به جاهاي بـاريـك     

زندگي براي شما تكرار مكررات اسـت،        
هايي است كه به نـتـيـجـه           بحث و مشاجره  
شـمـا را       كـار   ايـن .   شونـد   معقول ختم نمي  

شود تا نسبـت      كند و سبب مي     عصباني مي 
عالقه خود    اين  بر  ميل شويد، عالوه    به او بي  

ايـن  .   دهـيـد    را نيز نسبت به او از دست مي       
رسد كه وقـتـي       امر زماني به اوج خود مي     

تان خبري را از زبان سايـر         در مورد همسر  
. كنيد  شنويد، احساس خوبي نمي     افراد مي 

شايد خيلي عصباني شويد كه جر و بحث        
در .   شـود   و دعوا بين شما خيلي عادي مـي       

بـه    را  كـاري   هـيـچ    تـوانـد    نظر شما او نـمـي     
كنيد كـه     درستي انجام دهد و احساس مي     
قرار داده    تمام كارهاي شما را زير ذره بين      

 گـفـتـه     در  است تنـاقضـي     فقط كافي .   است

شود، آنگاه   ديده نفر دو يك از شما هاي هر 
 دوخشمگين     هر       و     آيد مي   جوش  به  خونتان

كه به عـهـده     وظايفي:   2شمارة  .   شويد   مي
خواهيد پاي خود را       كه مي   داشتيد؛ زماني 

از مرزهاي رضايت جنسي فراتر بگذاريد،      
كه وضعيت خوبي در      اطمينان خاطر داريد  

گذشته   در  اگر.   كشد  نمي  را  شما  خانه انتظار 
خود را مجاب به انجام دادن يك چـنـيـن           

پرسيد   حال از خود مي     كرده بوديد،   كاري
! كار را انجام دهـم      كه چرا نبايد بتوانم اين    

شـود؛    مـي   شـكـسـتـه      هـا   حرمـت :   1شمارة  
كه در گذشته براي يكديگر قـائـل          ارزشي

تنها چيزي    و  رود  بوديد به تدريج از بين مي     
به .   است  آزردگي  و  ماند رنجش   مي  كه باقي 

در بعضي موارد     و  گوييد  يكديگر ناسزا مي  
 . كنيد حاد، برخورد فيزيكي نيز پيدا مي

بـر    .  خشونت تنها وسيله ارتباطي شماسـت     
تـا    پاشـيـد    گذشته نمك مي    روي زخمهاي 

يكديگر را آزرده     بتوانيد بيش از هر زماني    
 جـرقـه    منتظر  تنها  حالت  اين  در.   سازيد  خاطر

ور   شـعلـه    را  اي هستيد تا آتش خشم شـمـا       
كامـالً    اي   طالق مسئله  بازي نيست .   سازد

كه به اشتباه     است  اي  اوج نقطه .   جدي است 
شده ايد،    آن  كه در زندگي مرتكب     بزرگي
قسمت اعظمي از زندگي شما . بريد پي مي

شـود،     رنج مـي   و  كله زدن با درد  وقف سرو 
حـتـي   .   تسليم شدن انتخاب مناسبي نيسـت     

طالق راه    كنيد جز   اگر فكر مي  
نمانده است،    ديگري براي شما  

روي   بـر   تـوانـيـد     تا آنجا كه مي   
. كــنــيــد  كــار  هــايــتــان  تــفــاوت

كارهاي متعددي ميتوان براي نجات يـك       
مـثـل     ازدواج از خطر نابودي انـجـام داد،         

. صالح  هاي خانوادگي با افراد ذي      مشاوره
طالق بگيريد،    به  پيش از اينكه تصميم     حتي
توانيد با توافق يكديگر زماني را جـدا           مي

كنيد و مسائل ازدواج خـود        از هم زندگي  
 براي تا فرصتي. . . تر بررسي نماييد را دقيق

كـه    كنـيـد    به فكر .   داشته باشيد   كردن  تعمق
كرده بود   عاشق او  را  شما  گذشته چه چيز    در

دوبـاره  .   .   .   كه تن به ازدواج با او را داديد       
يكديگر بيفتيد؛   به ياد داليل دوست داشتن   
كنيد تا بتوانيد  توجه خود را به آن معطوف
 . به موفقيت دست پيدا كنيد

 و    رفتـه   خدا  دورة تنهايي؛ به حضور     اين   در
ازدواج شما   تا  از او بخواهيد    و  دعا بمانيد   در

 .را شفا دهد

اما هيچ صحبت دوستانه و لطيفي بين شمـا      

خوابيـد    دور از هم مي   .   شود  رد و بدل نمي   
 .كنيد و به هيچوجه يكديگر را لمس نمي

در   را  يـكـديـگـر      كـه    حتي آخريـن بـاري     
 .  آوريد مي بياد سختي آغوش گرفتيد نيز به

اوقات فراغتتان را در كنار هم          : 7شمارة   
گذرانيد؛ اگر نميتوانيد آخرين مرتـبـه         نمي

كه با هم به مسافرت رفتيد را بياد آوريـد،          
به دليل كمبود بودجه و يا نبود وقت كافي  

در چنين شرايطي هر دوي شما بـه        .   نيست
اين فكر هستيد كه به نحوي از مصاحبـت         

بيشتر ترجيح    مثال  بعنوان.   كنيد  ديگري فرار 
يـا    و  رويـد   بـيـرون    دهيد با دوسـتـانـتـان         مي

سراغ مـواد    كنيد و به  خودتان را راحت مي   
 . رويد مي مخدر يا مشروبات الكلي

را   خـرج   و  دخـل   دقـت   بـا   خـانـم  :   6 شمارة  
كـه    ايـد   كند؛ آيا متوجـه شـده        حساب مي 

كـه    همسرتان از پرداخت بعضي قبضهايـي     
سابقاً خودش مسئوليت پرداخت آنها را به       

كند؟ آيـا      عهده گرفته بود، شانه خالي مي  
انداز و سرمايه    پس  نسبت به درآمد، بدهي،   

هاي شما عالقه بـيـشـتـري نشـان                  گذاري

خواهد بيش از پيش از آنهـا         دهد و مي    مي
خواهد از اين طـريـق    سر در بياورد؟ او مي 

محاسبه كند كه بعد از طالق چه مـبـلـغـي           
به دنبـال  :   5شمارة . . .     گيرد  دست او را مي 

 سعي استقالل  است؛ يك  خانم  ناراضي 
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 همقسمت ن
 مسابقه

  هورهور  بِنبِن

 نوشته ژنرال لوواالس
 ترجمه آرمان رشدي

 خداوندا، من

          كنم مي اعتراف

 .هستم گناهكار كه
 عيسي كه دارم ايمان

 گناهان مسيح بخاطر

 صليب، روي بر من

را فدا  جان خود
 و به وسيله فرمود

 بر رستاخيز و غلبه
 مرگ، مرا در

 عادل خدا حضور

 اكنون من .ساخت
         را بعنوان او

دهنده در  نجات
 خود             قلب

 آمين. پذيرم مي

  از شبنم عشق خاك آدم گل شد
  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 

  چون نشتر عشق بر رگ روح زدند
 يك قطره از آن چكيد و نامش دل شد

    
    
 
ــهــد    و  عشــق ابـراز ، صميميتتجربه عشق شامل عملكرد اجزاء       ــع ت

ـايد مـي پـايدار و سـالم يك رابـطه شما براي دسـتـيـابـي بـه. ميباشد اكنون . ـب
 چه اندازه شما خود را وقف آن ميكنـيد         تا:  تعهد:  آنها ميپردازيم   به تعريف 

 چه اندازه با يـارتـان        تا  و يا   تا رابطه يتان را شاداب و با طراوت نگاه داريد؟         

شـنـاسـي      و وظـيـفـه       مسئوليت پذيري، وفاداري    بـاشـيد؟ شـامل   مي  صادق
يارتان در آن سهيـم     كه شما و    نزديكي در رابطه، اموري     :صميميت.  ميباشد
 و تجربـيات فردي رازها ندارد، آگـاهـي بـاشـيـد اما فرد ديـگري از آنـها مي

 چه انـدازه    تا.  باشد  مي  مشترك، صميميت امري فراتر از نزديكي فيزيكي        و

بودن ميكنيد؟ آيا قادر به بيان عقايد و          راحت  احـساس  يـارتان  كنـار  شـما در 
نقطه نظرهاي خود ميباشيد،بـدون آن كه از مـورد انتقاد قرار گـرفـتـن و              

ميكنيد واقعاً به  كـه صحبت نكوهش شدن واهمه داشته باشيد؟ آيا هنـگامي
. بـاشد  تان مي   انرژي بخش رابطه  :  ابراز عشق حرفهاي شما گوش ميدهد؟     

كـنـار هـم        به منزل، رمانتيك بودن، اشـتـيـاق براي در         بـه بازگشت   تمايل
 . سريع موانع براي وصال ميباشد، جاذبه جسماني رفع و بودن

خصيصة فـوق     سه  فقدان  يا  و  موجود  شرايط  در  عشق    اكنون به ابعاد متفاوت   
اين رابطه در    :  صميميت و فقدان ابراز   +تعهد:    كنيد  در يك رابطه توجه   

 ساختـن   ور  شعله  انگيزه براي  و  خطر فروپاشي قرار ندارد اما نيازمند خالقيت      

آور   اين رابطه عـذاب    :  فقدان صميميت   و  ابراز+تعهد  .ميباشد  عشق  مجدد
ميكند اما سرانجام  آنها را جذب يكديگر انگيزة شديدي اوقات گاهي است،

شـان را      كه رابطـه    منجر ميگردد زيرا قادر به آن نميباشند        به يأس و ناكامي   
. بشناسند  يكديگر را  آرزوهاي قلبي   و  افكار،عاليق  آنكه  يا  . سازند  تر  عميق

و   اسـت،كشـش    شـبـه  اين رابطه يك       : ابراز و فقدان تعهد   + صميميت
اشتياق شديدي حكمفرماست اما عدم امنيت از تدوام خـواهـد آورد هـر         

و فقـدان ابـراز و         صميميت.  عشق رمانتيك. دو فرد را مأيوس ميسازد 
و   تعـهـد    . عشق شيدايي   : و تعهد   و فقدان صميميت    ابراز.  عالقه:  تعهد

 .راكد و خالي تو عشق: ابراز و فقدان صميميت
 عشق كامل و مطلوب= تعهد +صميميت+ ابراز             

سريعتر ميكرد    كمك  
كمتر، مسافتي طي  با و  

ترتيب، اين به .دوربزنند  

  چنان ران شش ارابه هر 

خطردر  رفتندكه درهم  
  ها شكستن  ارابه  هم  
اولين           مساال  . رفت مي  

نفري  بود كه  به  خط                                        . 
در همين.  آغاز رسيد  

  لحظه، شيپور نواخته 
اما هنوز   . شد، و خدمه، طناب را پايين آوردند   

 ارابة خود مساالطناب به زمين نرسيده بود كه  
را با يك فرياد به جلو راند و پاي جلويي يكي از    

هور كه  بن. اسبهايش به طناب برخورد كرد
راند، اين خالف را ديد   ميمساالدرست در كنار 

اما با كمال تعجب ديد كه داور توجهي به آن  
 از قبل تباني   مساالاو پي برد كه داور و  . نكرد

 نگاهي به كنار  مساالدر اين لحظه، . كرده بودند
هور در نگاه او  بن. هور را ديد خود كرد و بن

چنان تكبري ديد كه او را بيش از پيش مصمم     
ساخت تا دشمن خود را در مقابل دهها هزار    

به اين ترتيب، مسابقه آغاز  . تماشاگر تحقير كند
 بطور غير قانوني چند قدم از ديگران    مساال. شد
شده،  كه قيمتي بهر كوشيد مي بود، افتاده جلو

خود را به كنار ديوار دروني  برساند و از ديگران    
او براي رسيدن به اين    . برتري داشته باشد

در . هدف، ارابة خود را به سمت چپ كشاند  
كه به  اش حين اين عمل، سر محور چرخ ارابه

شكل شير بود، به پاي جلويي اسب ارابة آتني  
. راند، برخورد كرد  ميمساالكه در سمت چپ 

اسب بيچاره كه اين ضربه ترسيده بود، خود را   
به سمت چپ كشاند و به سمت چپ كشاند و به 

كه هر  اين باعث شد. اسب كناري خود خورد
چهار اسب، تعادل خود  را از دست بدهند و    

.                  همگي با وحشت به چپ منحرف شوند   
  تماشاچيان با حيرت ديدند كه ارابة آتني بينوا  

اي وحشتناك به ديوار دروني برخورد  با ضربه
صداي خرد شدن چوب و  واژگون شدن      . كرد

ارابه و به زمين غلطيدن اسبها، نفسها را در        
.                                                          سينه حبس كرد  

   آتني بيچاره كه از اين ضربه به جلو پرتاب    
شده بود، لحظاتي زير سم اسبهاي خود در  

رانان  ارابه .شد زمين نقش جان بي سپس و غلطيد
كه درست پشت سر  صيدايي، كورنتي و بيزانسي

آتني بودند، با تمام مهارتي كه داشتند،  
كوشيدند تا ارابه خود را به سمت راست برانند      
تا از ارابه شكسته و اسبهاي نقش زمين شده         

. اي در حركتشان بوجود نيايد دور شوند و وقفه
هور از اين موقعيت استفاده كرد و ارابة خود  بن

را به سمت چپ حركت داد، طوري كه بدون 
برخورد با ارابه شكسته، درست از كنار ديوار    

به اين ترتيب، او از سه    . دروني بطرف جلو راند  
رقيب ديگر جلو افتاد و با سرعت خود را به      

رساند و درست در كنار او قرار گرفت، به مساال 
راند و بن هور   در كنار ديوار ميمساالاين شكل، 

هور نيز در كنار  راند و بن نيز در كنار ديوار مي
تماشاچيان با ديدن اين مهارت حيرت انگيز   . او
 رقيبي دارد كه مساالهور، فوراً پي بردند كه  بن

. تر هم تيست اگر از خودش باالتر نباشد، پايين
 چيزي  نگذشت كه دو  رقيب  به  انتهاي  ديوار      

 دروني     رسيدند     و
.بزنند دور   بايست   مي  
خاصي مهارت    كار اين   

ميتوانست و ميخواست    
.سر نوشت  ساز  باشد  
 يك   حركت   اشتباه،

  باعث    توانست     مي

يا شدن  ارابه  واژگون   
آن  به پاگرد   برخورد  

 ديوار  و  خـرد  شدن 
به هنگام دور زدن، تماشاچيان صداي . ارابه گردد

گوش خراش اصطكاك چرخها به محور و بدنة       
 مساالوقتي دور زدن تمام شد، . ارابه را شنيدند 

هور انداخت و با تكبر، جملة قديمي  نگاهي به بن
مرگ بر خداي   : خود را فرياد زنان تكرار كرد  

اين را گفت و  ! زنده باد خداي جنگ! دوستي
شالق خود را در هوا چرخي داد و آن را بر اسبان        

هور كه تا آن روز  اسبهاي بن. هور فرود آورد بن
طعم شالق را نچشيده بودند، ناگهان رم كردند و   

اي  هور چاره بن. به سمت راست منحرف شدند
ديد جز اينكه اسبها را لحظاتي به حال خود  نمي

اما اين كارِ   . رها كند تا به حال عادي بازگردند 
 با چنان فرياد اعتراض تماشاچيان مواجه  مساال

هور، با  اما بن.شد كه خود او نيز تعجب كرد
تبحري كه در ميدانهاي روم كسب كرده بود،   
توانست در مقابل چشمان حيرت زدة مردم، ارابه    
را مهار كند و مستقيم بسوي پيچ دومِ ديوار   

دور اول مسابقه تمام شد و . دروني حركت كند
.               يك ماهي و يك توپ از دور خارج گشت   

هور با اين حركت حيرت انگيز خود توانست    بن
جز .  برساندمساالدر دور دوم باز خود را به كنار   

. كردند مي تشويق   را  هور  بن تماشاچيان تمام روميها،
گذشت،   استر، وقتي بن هور از مقابل جايگاه مي

چهرة او را ديد كه كمي رنگ پريده، اما آرام و  
حاال باز يك پيچ ديگر و . رسيد مصمم به نظر مي

دور سوم  .  يك دور ديگر مسابقه به پايان رسيد
در كنار مساال هنوز . نيز با همين موقعيت گذشت

هور هم شانه به شانة او    ديوار دروني بود و بن
كوشيدند  مي آنها سر پشت رقباهم  بقية .تاخت مي

مردم چنان به هيجان  . خود را به جلو برسانند
آمده بودند كه جايگاه خود را ترك كرده، به  

اما نيروهاي انتظامي آنها را به زور       . ميدان ريختند 
ران   ارابه  پنجم،  دور در .بازگرداندند  خود جاهاي به

. هور برساند صيدايي موفق شد خود را به كنار بن
. اما به هنگام پيچ، موقعيت خود را از دست داد       

رانان    ارابه  موقعيت در  تعقيري بدون هم ششم دور
ديدند كه سرعت  مردم به روشني مي. فرا رسيد

باالتر   هم رانان  ارابه هيجان و شود مي بيشتر اسبها
طرفداري مردم از يكي از دو رقيب، كم . رود مي

اسبهاي . شد كم به اضطراب و نگراني تبديل مي
 با سرهايي كه بجلو خم بود و با بينيهاي باز       مساال

ديدند مساال طرفداران . تاختند وحشيانه بجلو مي
آنها با شادي . افتد هور جلو مي  كه او كم كم از بن

! ژوپيتر با ماست! ژوپيتر با ماست: زدند فرياد مي
توانستند    اسبهامي اين كي تا .بود  حاكم نگراني باز اما

ديگر   درسر كه ملوك كنند؟ حفظ  را سرعتي چنين
هور به او  ميدان نشسته بود، بياد آورد كه بن

گفته بود كه در يكي از دورهاي آخر، به دقت     
حركت او را نگاه كند، اما به او نگفته بود چه  

....    امه دارداد.                           حركتي خواهد كرد
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 خانواده  بسيار 
فقيري بودند كه 

مزرعه  يك   در  
 كلبة     و  يك

كوچك  كنار 
مزرعه كـار  و 

. ميكردند زندگي
 كلبة  آنـها  نـه

.      اي  اتاقي داشت و نه اسباب و اثاثيه
 اعضاي خانواده از برداشت محصوالت 

آمد  مزرعه، تنها همانقدر گيرشان مي
اما . كه شكمشان را به سختي سير كنند

يك سال بدون هيچ علتي محصول، 
مقداري بيشتر از حد معمول به دست 

در نتيجه كمي بيشتر از نيازشان . آمد
زن كاتولوگ . پول به دست آوردند

كهنه و خاك گرفته اي را بيرون كشيد 
همچنان كه صفحات آن ... و ورق زد

را يكي يكي ورق ميزد، افراد خانواده 
باالخره زن .  شدند هم دورش جمع مي

آينة  بسيار زيبايي را ديد و به نظرش 
قبل از . رسيد كه از همه چيز بهتر است

از آنجا  ... آن هرگز آينه اي نداشتند
كه پول كافي براي خريدنش داشتند، 

در حدود يك . زن آن را سفارش داد
سرگرم  مزرعه در همه كه وقتي  بعد هفتة

كار بودند، مردي سوار بر اسب از راه 
و  داشت دست در اي بسته او .رسيد

امضاء    را  آن .رفتند  استقبالش به خانواده
سپس    و گرفتند، تحويل را بسته و كردند

كلبـه    و سپس همه در   
دور مادرشان جـمـع      

زن، اولــيــن   .   شــدنــد
كسي بود كه بسته را      
باز كرد و خود را در      
آينه نگاه كرد و جيغ     

تو هميشـه   . . .   جان:   زد
ميگفـتـي مـن زيـبـا          

مرد آينه را بـه       !   من واقعاً زيبا هستم   .   هستم
 زد  لبخندي  دست گرفت، در آن نگاه كرد،     

خشن   كه من   ميگفتي  تو هم هميشه  :   و گفت 
 دختـر   بعدي  نفر  . هستم ولي من جذاب هستم    

 :گـفـت    و  كرد  نگاه  در آينه   كه  بود  كوچكشان
 !تـوسـت    شبيـه   هم  چشمهاي من   مامان،  مامان،
 پسركوچـكـشـان     : كه            بود  اين  ناخواسته  اتفاق

بسيار پر انرژي بود، از  ها بچه پسر همة مثل كه
راه رسيد و پيش از هر اقدامي از سوي آنها          

قـاطـر     از  او در چهار سـالـگـي      .   آينه را قاپيد  
افـتـاده     ريـخـت    از  لگد خورده و صـورتـش     

و در !   زشتم  من!   من زشتم:   او فرياد زد. .. بود
: گفت  و  كرد  رو  پدرش  به  لرزيد  مي    حالي كه 

پدر، آيا من هميشه همين ريخت بودم؟ بلـه         
ايـن    بـا .   بـودي   پسرم، هميشه همين ريـخـت     

ــال ــو  ح ــن  ت ــه  داري؟  دوســت  را  م ــرم،   بل پس
دوسـت    را  چرا؟ براي چه مـن      . دوستت دارم 

 !داري؟ چون كه مال من هستي
خودم نگاه   به  هر صبح وقتي صادقانه    و من . . . 

از خـدا      اسـت،   زشـت   ميبينم درونـم    و  ميكنم
 هميشه جواب او و آيا دوستم داري؟: ميپرسم

 دوسـت   چـرا   ميپـرسـم    كه  وقتي  و  ! بله  :   ميدهد

 !من هستي مال چون :ميگويد داري؟ او
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 مربي كه جواني   مرد

چندين    دارندة  و شنا
مدال المپيك بود، به خدا اعتقادي 

 خداوند  دربارة كه را چيزهايي او .نداشت

يك  .كرد مي مسخره شنيد مي مذهب و
شب مرد جوان به استخر سر پوشيده 

اما  بود؛ خاموش چراغ .رفت آموزگاهي
همين براي شنا كافي . ماه روشن بود

مرد جوان به باالترين نقطة تخته . بود
شنا رفت و دستان خود را باز كرد       

ناگهان، . تا درون استخر شيرجه برود
بدنش را همچون صليبي روي   ساية
تمام  عجيبي احساس .كرد مشاهده ديوار

ها پايين  از پله. وجودش را فرا گرفت
         چراغها و رفت برق كليد سمت به و آمد

آب استخر براي تعمير . را روشن كرد
!ناشناس: نويسنده       !        خالي شده بود  

      
  
 
                     مـاه    بهـمـن  26چند سالي است حوالي       

شود هياهو و هيجـان       كه مي   )  فوريه 14( 
هـاي    مـغـازه  .   بـيـنـيـم      را در خيابانها مـي    

كادوئي لوكس و فانتزي غلـغلـه         اجناس
 بـه    Valentineاسـم   هـمـه جـا     .   شود  مي

 اي  از هر بچه مـدرسـه     .   خورد  گوش مي 

 دانـد   مي  در مورد والنتاين سوال كني      كه

 در قرن سوم ميالدي كه مطابق مي      ” كه  

 در  با اوايل امپـراطـوري سـاسـانـي           شود

در روم باستان فرمانـروايـي بـنـام            ايران،
كـلـوديـوس      . كلوديوس دوم بوده است   

 از جـملـه    ،   عقايد عجيبي داشته اسـت     

سربازي خوب خواهد جنگيد كـه        اينكه
 بـراي   را  ازدواج  رو  از ايـن   .   مجرد بـاشـد   

 سربازان امپراطوري روم قـدغـن مـي          

كلوديوس بـه قـدري بـي رحـم             . كند
اي قـاطـع بـود كـه             وفرمانش به اندازه  

ازدواج   بــه  كــمــك  جــرأت  هــيــچــكــس
بـنـام     كشـيـشـي     امـا . سربازان را نداشـت   

عـقـد     ،مـخـفـيـانـه     ) والنـتـايـن   ( والنتيوس
 سربازان رومي را با دختران محبـوبشـان       

 ايـن   كلوديوس دوم از   . كرد  جاري   مي   

 دهد  مي  شود و دستور    جريان خبردار مي  

. كه والنتاين را بـه زنـدان بـيـنـدازنـد              
 زنـدانـبـان                       دختر  عاشق  والنتاين در زندان  

 جرم جاري  كشيش به سرانجام.شود  مي

 
 

اعـدام        عـاشـق      كردن  عقد  عشاق، با  قلبـي        
فـدايـي     عـنـوان    بنابراين او را بـه       . . . شود  مي

دانند و از آن زمان نهاد        وشهيد راه عشق مي   
اما كمتر كسـي  !   شود  مي  عشق  براي  سمبلي  و

چـون    نـه   كه بداند در ايران بـاسـتـان،          است
ميالد، كه از بيست  از روميان از سه قرن پس
روز   بـه   مـوسـوم    روزي  قرن پيش از مـيـالد،      

ايـن    كـه   جالب است بدانيـد   ! است  بوده  عشق
مصـادف    دقيـقـاً    روز در تقويم جديد ايراني    

از   پـس   روز  3   بهمن، يعني تـنـهـا      29است با   
“ اسفندار مذگـان ” اين روز   !   والنتاين فرنگي 
روز   فلسفه بزرگداشتن ايـن   .   نام داشته است  

بـوده    صـورت   به ايـن   “   روز عشق ” به عنوان   
روز   30  را  مـاه   است كه در ايران باستان هـر       

ملي زمين    لقب  مذ  سپندار.   كردند  حساب مي 
. مـقـدس، فـروتـن        گسترانـنـده،    يعني.  است

با فروتني، تواضع   چون  است  زمين نماد عشق  
و   زشـت .   ورزد  و گذشت به همه عشق مـي       

همه را چون     و  مي نگرد   زيبا را به يك چشم    
. دهـد   مي  مادري در دامان پر مهر خود امان      
اسـپـنـدار      به همين دليل در فرهنگ باسـتـان    

در .   پنداشتند  مي  مذگان را بعنوان نماد عشق    
محبت هديه   به شوهران خود با  اين روز زنان  

بر تخت   را  دختران  و  زنان  مردان نيز .   دادند  مي
آنـهـا     از  و  داده  شاهي نشانده، به آنهـا هـديـه        

 ...  كردند اطاعت مي

 خطرات

 كشيدن

 سيگار
 

ــا   ــايشــه  شــواهــد  و  آزم

 مـحـدوده    تمامي  كه  داده است  نشان  پزشكي

 قرار  بدن  در  سيگار  با دود  برخورد  در  كه  هايي

 لب، دهان، گلو، حنجره، مـري،   مانند  دارند

 .بـاشـنـد     مي  در خطر ابتال به سرطان    . . .   و  ريه
كه در تنباكو موجـود       عاملي است   نيكوتين

 سـيـگـار     بـزرگ   است و نماينده خطربسيار   

 سيگارهاي مـعـمـولـي       . باشد  مي        اعتياد  يعني

بـرگ    سـيـگـارهـاي      و  گـرم    ميـلـي   9حدود  
دربـر    گرم نـيـكـوتـيـن        ميلي400تا   100بين

 داخل ريـه     به  آنكه  محض  به  نيكوتين.   دارند

 آور  و اثر اعتـيـاد    شود  مي  جذب  شود  كشيده

   دهـان   در  كـه   نيكوتيني  شود  مي  باعث  را  خود

تـا    دارد  ماند بيشتر حالت يك سم خطـر        مي
 .يك ماده اعتياد آور
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حساس بودن و احساس مسئوليت كردن جامعه در ايـن             
بـاال    اجـتـمـاعـي      رشـد   و  هـمـگـانـي      مواقع نيازمند آموزش  

باشد، چرا كه متأسفانه در زمان فعلي، ديگران كـمـتـر          مي
به فرياد    كسي  كمتر  خود را ملزم به كمك كردن دانسته و       

دهد و در نتيجه تشديد بيماري روز      افراد افسرده پاسخ مي   
در   و  بـزهـكـاري     به روز بيشتر شده و افسردگي در پـرتـو          

اشكال متعدد از جمله اعتياد به مواد مخدر، اعتياد جنسـي        
در   تواند به چالشي عظـيـم   ظاهر شده و اين معضل مي . . .   و

از اين  هركدام كه سطح كالن كشور تبديل شود به طوري
و   هاي خويش جذب ساختارهـا      افراد براي پر كردن خالء    

ارائــه   ضــمــن  وي  . شــد  خــواهــنــد  ســاز مشــكــل  بــانــدهــاي
راهكارهايي براي كاهش بروز مشكالت رواني جـوانـان        

هـمـچـون      هـايـي   خود داري اطرافيان از بر چسـب      :   گفت
عرضه و تنبل به جوانان، درك و همدلي متقابل هر دو             بي

درموقعيتهاي مختلف   را  اي كه اطرافيان خود   گونه  طرف به 
بـا    جـوان   مـقـايسـه     جايگزين وي نمايند و همچنيـن عـدم        

 اگر با     . باشد مي  ديگران از مهمترين راهكارهاي پيشگيرانه    
در   افسـردگـي    ها شاهد ايجاد عالئـم      وجود تمامي مراقبت  

هايي در جهـت   جوان بوديم الزم است هرچه سريعتر گام     
همچنين .   بهبود وي برداشته و او را به بهبود تشويق نماييم         

الزم است اطرافيان نسبت به عالئم هشداردهنده از جملـه          
انگيزگي، احساس پوچي، در خـود خـزيـدن، انـزوا،               بي
فـرزنـدان     حوصلگي، پرخاشگري و افكار خـودكشـي       بي

هاي جوان    نمايش  و  هاي سطحي   خود حساس بوده و اقدام    
و   جـدي   به خودكشي را حتي به شكل غير جدي كـامـالً           

نـقـش     بـه   اشـاره   وي بـا   .   كمك تلقي نماييـد     فريادي براي 
عـاطـفـي      و  كليدي اجتماع در جهت ايجاد امنيت شـغـلـي         

تـوانـد    مـي   انسـان   احترام بـه كـرامـت      :   براي جوانان گفت  
فشـارهـاي     تخـلـيـه     جايگاهي در جهت    و  مرهمي براي وي  

جـهـت     در  براي جـوانـان    الهي  يافتن نقطه اميد.   رواني باشد 
باشدكه   راهكارهامي  جمله  از    وجودي  ابهامات  و  حل مسائل 

سمت مبدأ معنوي و خداوند شـده         به  موجب حركت آنان  
بـا    و  خـود   شود وي با تأكيد بر انديشه مـثـبـت      و باعث مي 

در .   بردارد  گام  هاي زندگي اي عظيم در راه حل گره       اراده
مستعد دريافت    شود  تهي  كه ذهن انسان از فعاليت      صورتي

لذا مطالعه منابع مـخـتـلـف       . موضوعات منفي خواهد شد 
كه غير قابل  تواند تا حدودي به ياري افراد بشتابد، چرا مي

تغيير بودن بسياري از مسائل محيط يك اصل مـحـسـوب          
به عهده  را مسائل شود و در صورتي كه ما بخواهيم اين مي

راه حل   بهترين.   ايم  ميزان افسردگي خود افزوده     بگيريم بر 
در اينگونه مواقع در مرحلة اول اميدواري به حل مسـئلـه،            

دل مسائل منفي   در  ديدن موارد هر چند كوچك اما مثبت     
 . .باشد مي

ايم، ولي چرا؟        تنها محبت مسيح  زنده
 بخشود گناه  ما  را         تنها محبت مسيح 
  شمع جاويد شبها           تنها محبت مسيح
 آرامشِ دلِ ما                تنها محبت مسيح
 رهايي از دردها              تنها محبت مسيح
 فيض و بركت خدا         تنها محبت مسيح

 فقط محبت مسيح
 فقط محبت مسيح

 http://norehaalam.blogfa.com :  گزيده اي از نورِ عالم  
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رسم در  اين كه كنيم  بايد اين نكته را نيز اشارهكتاب اعمال توما؛  

كـه    منشأ خود را به افراد مهم       كليسايي  كليساها متداول بوده كه هر    
نـكـتـه      ايـن .   كنند  در رأس آنان رسوالن مسيح قرار داشتند منتسب       

كليساي ايران نيز از اين قـانـون       .شد كليسا مي باعث اقتدار و اعتبار 
شـاگـردان     از  يـكـي    سعي شده كه شروع آن را بـه       و  بركنار نمانده 

كنند كه در راه خود به هندوستان از ايران      نام توما منسوب    مسيح به 
يكي . دست شاگردان خود سپرده است كليسا را به و نيز عبور كرده

اين است كه توماي رسول،  ترين روايات در تاريخ كليسا از قديمي
كـتـب     جـزو   تـومـا    اعـمـال    كـتـاب    . آورد  انجيل را به هـنـدوسـتـان        

ترين شرح يك روايـت       عنوان قديمي   باشد كه به    االصل مي   مجهول
مـانـده     كليسايي در آسيا، در ماوراي مرزهاي امپراطوري روم باقي        

و   كـنـد   مـي   عنوان رسول آسيا تـرسـيـم        اين كتاب، توما را به    .   است
توسعة كليسا به شرق را به سفرهاي بشارتي توماي رسول مـرتـبـط            

توانـد   كتاب با تاريخ كليساي ايران چه ارتباطي مي    اما اين .   داند  مي
الـنـهـريـن      داشته باشد؟ در اين كتاب شهر ادسا واقع در شمال بيـن           

در برخي از اسـنـاد   .  هاي بشارتي توما ذكر شده است مركز فعاليت 
دسـت   بـه   نـيـز    كه كليساي شهر سلوكيه تيـسـفـون         هم مذكور است  

طبق سنن و احاديث ديگر، توما پس . توماي رسول بنياد شده است
آنـجـا     از تأسيس اين كليساها به هندوستان رفت و مسيحيت را در           

نويسان معروف كليـسـا    روايت ديگري از يكي از تاريخ  .   رواج داد 
كـه    نام آبگار پنـجـم      نام يوسيفوس نقل شده است كه شخصي به         به

را دعوت   او  و  نويسد مي  مسيح  اي به عيسي  است نامه   اُدسا بوده   پادشاه
از صعودش   پس  كه  دهد مي  قول  نيز  مسيح.   كه به شهر او برود      كند  مي

دلـيـل     هـمـيـن     بـه .   به آسمان، يكي از شاگردانش را نزد او بفرستـد     
يـكـي     را كه)   تدي( نام اداي     توماي رسول يكي از شاگردان خود به      

پـادشـاه     دربـار   بـه   بـاشـد   مـي   1  : 10  از هفتاد تن ذكر شده در لـوقـا          
بـه    در اثر خدمات اداي آبگار و بسياري از اهالي ادسـا            . فرستد  مي

غـربـي     بـخـش    در  مسـيـحـيـت     مسيحيت گرويده و بديـن صـورت       
 ....10ادامه در صفحة                       اشكاني رواج يافت امپراطوري

   عيسيعيسيعيسي   محبتمحبتمحبت   تنهاتنهاتنها

 معني عشق
 عشق يعني دوستي ديوانگي 

 عشق يعني جهان بيگانگي 
 عشق يعني شب نخفتن تا 

 عشق يعني سجده با چشمان تر
 عشق يعني سر به دار آويختن

 عشق يعني اشك حسرت ريختن
 عشق يعني ديده بر در دوختن

 عشق يعني در فراغش سوختن 
 عشق يعني انتظار  انتظار

 عشق يعني هرچه بيني عكس يار
 عشق يعني شاعري دل سوخته
  عشق يعني آتشي افروخته

 عشق يعني باگلي گفتن سخن
 عشق يعني خون الله بر چمن
     عشق يعني قطره را دريا شدن 

 عشق يعني همچومن شيـدا شدن
 عشق يعني بهترين حسن ختام
 عشق يعني قطعه شعري نا تمام
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  . . .9ادامه از صفحة 
اقـوام    و از آنجا به داخل فالت ايران و در مـيـان         

ايـن    از  حـاكـي    روايات ديگـر  .   آريايي نفوذ نمود  
شـاگـردانـش      وسـيـلـة     شخصاً يا بهاداي،كه   است
كـلـيـسـاي     ) اربـيـل  ( آربـال  در شهر    ماري و   آگاي

كه در اين زمينه   هايي با بررسي. نيرومندي بنا نهاد 
تـعـيـيـن       كـه   رسـيـم    عمل آمده به اين نتيجه مي       به

 تاريخ دقيق و چگونگي ورود مسيحيت به ايـران        

ولـي  .   امري است مشكل و تا حدودي غيرممكن      
كه از دورة حكومت اشكانيان در ايـران           در اين   

ايران رسيده  به يعني در قرون اول و دوم مسيحيت 
توانيم  ايران مي   تاريخ  با مطالعة .   است شكي نيست  

آن مقطع تـاريـخـي      كه در   كنيم  گيري  چنين نتيجه 
به ايران وجود   موانع چنداني براي ورود مسيحيت 

از   اي نشـانـه    در زمان اشكانيان هيـچ    .   نداشته است 
نـظـر      بـه .   اسـت   نشـده   گـزارش   فشارهاي مذهبـي  

آزادي   و  ديـنـي    هـاي  نـظـري    كه عدم تنگ    آيد  مي
و   داشـت   رواج  امـپـراطـوري     مذهبي در سـراسـر      

 عظيم  پادشاهان اين سلسله براي ادارة امپراطوري     

امـپـراطـوري      كـه   را  تحمـل   و  مسامحه خود سياست 
 اذيـت   و  آزار  و  سركوب  بر  نمودند  ابداع  هخامنشيان

زمان حكومت در ايـران        آن  در.   دادند مي  ترجيح
 اداره)   شـاهـي   پراكنـده ( الطوايفي    صورت ملوك   به

الزمـه    حـدي   تـا   عـقـايـد،     در  گـيـري    شد؛ آسان   مي
  مـلـوك    هـاي  حـكـومـت     نـوع   ايـن   در  زيسـتـي   هم

 ...ادامه دارد                     .   بود الطوايفي

 
 

 
  آزمــايشـــات     ةواسـط  بـه 

 گـونـاگون تـفاوتهاي ابراز  

عشق در دو جنس مـرد و         
. انـد   زن مشخص گـرديـده    

بــراي مــثــال مشـــــخــص      
كـه زنـان در عــشـــق        شده

بـــه دوســـــتــي و مــنــافــع       
مـشـتـرك بـيـشتـــر بــهـا            

حــسـادت رنــج بــرده و             از  بـيـشتر از مــردهـا       دهند و   مي
در زيـر به   .   وابـستگي بيشتري به فرد مقابل خود پيدا مي كنند        
 : سبـك هاي مـخـتـلف عشـق اشاره گرديده است

زيبايي، فاقد منطق،  عشق شهواني، عـشق بـه ):EROS( اروس
يـا    و  هاي جسمـانـي     كشش  و  كه بواسطه جذابيت    عشق فيزيكي 

نگاه اول،   در  عشق  آن بطور فيزيكي نمايان ميگردد، همان       ابراز
 . با شدت آغاز شده و بسرعت فروكش ميكند

بـيـشتـر مـتعلق   ايـن عشـق، عـشق تـفنني) :   LUDUS(  لودوس
زودگـذر،    رمـانـتـيـك      ميباشد، عشـقـهـاي       به دوران نوجواني  

بـه    نسـبـت    گـرا   كــثـرت    لودوس ابراز ظاهري عشق ميـبـاشـد،       
وتشـنـه     بـرده   شريك عشقي، به اصطالح فرد را تا لب چشـمـه          

 . گرداند، رابطه دراز مدت بعيد بنظر ميرسد بازمي
كـه مبتني بر پيـونـد     عشق بـرادرانـه، عـشـقـي  ) :   PHILO(  فيلو

كـه بـر پـايـة وحـدت و هـمـكاري        باشد، عـشقي   مشترك مي 
 .بـوده و هـدف آن دسـتـيـابي بـه منافع مشترك ميباشد

و   احـتـرام    بـه   وابسـتـه    عشق دوستـانـه،  ) :   STORGE(  استورگ
و همدمي   همنشيني  عشق  نگراني نسبت به منافع مـتقابل، در اين     

دراز مـدت     متعهد، رابطة   و  باشـد، صـمـيـمـانـه   بيشتر نمايان مي  
 . است، پايدار و بادوام، فقدان شهوت

است  عشق منطقي، اين مختص افرادي ) :   PRAGMA(  پراگما
كه آيا فرد مقابلشان در آيـنـده          كه نگران اين موضوع ميباشند    

كـه    پدر يا مادر خوبي براي فرزندانشان خواهند شد؟ عشـقـي          
بــه    پــايــبـنـد      بـاشـــد،     مبتني بر منافع و دورنماي مشترك مي      

و   اصـول مـنـطـق و خردگرا ميباشد، همبستگي براي اهـداف         
 . منافع مشترك

عشق افراط، انحصارطلب، وابسته و حسادت      ) :   MANIA(  مانيا
برانگيز، شيفتگي شديد به معشوق، غالباً فاقد عزت نفس،عدم         

ميتـواند بـه احساسات     و  رضايت از رابطه، مانند وسوسه ميماند     
سـاز،عشـق     دردسـر   عشـق   مـنـجـرگـردد،      مبالغه آميز و افراطـي    

 .گونه وسواس
از خودگذشته،   و  فداكارانه  عشق  الهي،  عشق) :   AGAPE(  آگاپه

براي ديگران بدون     كاري  تمايل انجام دادن  ( عشق نوعدوستانه   
در كتابمقدس به موضوع      زمانيكه.   گرانقدر  عشق)   چشمداشت

شود، دقيقاً همين لغت براي ابراز        و عشق خدا اشاره مي      محبت
 . محبت خدا بكار برده شده است

 تا   خدا اينقدر جهان را محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد           

. جاوداني يابد  حيات  آورد هالك نگردد بلكه     ايمان  او  بر  هركه
 16: 3انجيل يوحنا 

محبت :    مچتيلد قديس، اهل ماگدبورگ، يكبار گفت
محبت قواعد ثابت و اصول غيرقابل . پرهيزكاري ندارد

حكم مشهور آگوستين قديس از اين قرار . تعقيير ندارد
كه  كسي! كن خدا را دوست بدار و هر چه خواهي: بود

شيداي خداست، قاعدتاً احكام كتاب مقدس را به جا         
در . آورد، اما در شرايط استثنايي آزادي عمل دارد مي

يك . كشتند اردوگاه نازيها در آشويتس، زنان حامله را مي
خانم دكتر زنان كه خود نيز زنداني بود، با طرق ابتدايي 
براي صدها زن زنداني حامله عمل سقط جنين را انجام    

درست . مي داد، و بدينسان زندگي ايشان را نجات مي داد
برد، اما بدون او، هم  ها را از بين مي است كه وي جنين
.                              رفتند و هم مادران كودكان از بين مي  

 يك بانوي آلماني توسط ارتش شوروي به اسارت گرفته 
زنان . شد و به اردوگاه كار اجباري در سيبريه فرستاده شد

تنها هنگامي اجازه داشتند كه از آنجا بازگردند كه يا 
بعد از اسارت او، سه فرزندش . سخت بيمار باشند يا حامله

شوهر او . تنها ماندند و كسي نبود كه از ايشان مراقبت كند
وي از يكي از نگهبانان . ها شده بود نيز اسير انگليسي

خواست تا او را حامله كند تا بدينسان بتواند بازگشته، از 
بعد از بازگشت شوهر او، آنچه  . فرزندانش مراقبت نمايد

وي تصديق كرد كه اين . را كه انجام داده بود به او گفت
گروههاي بشارتي . تنها راه حل در آن شرايط بوده است

در كشورهاي بسته، دست به قاچاق ادبيات مسيحي        
زنند و براي اين كار از هرگونه حيله و ابتكار عجيب  مي

اما در . شود هيچ شريعتي مانع محبت نمي. كنند استفاده مي
.          شرايط عادي، محبت بايد مطابق مقررات عمل كند  

 اتومبيل براي فروش
 

Buick Regal LS 1998 
Excellent condition 

Fully loaded, CD tape player, premium stereo 
sound, leather, power seats, sky blue color, 

78000 miles only 

Blue book price $7,625 
 

Please call (818) 760-5451 

Moslems Of  Messiah Ministry 
 

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

languages. However, we all have 
two things in common. We were all 

born into a Moslem family and         
all of us have accepted. 

Jesus Christ as our only Lord and 
Savior. We are Moslems (The surren-
dered ones) of Messiah, because we 

have surrendered and dedicated our 
lives completely to Jesus Christ.    

 
Please join us for fellowship  

and bible study 
(818) 307-2513 

 
“Come to me all you who labor and are 
heavy laden, and I will give you rest.””                                                                                                            

Matthew 11:28 
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Ingredients: (4 servings) 
•Basmati or long-grain rice,1/5 Lb 

•Herbs (parsley, mint, coriander,    
   spring-onion ends), 2 Lb 

•Ground beef, 1/5 Lb 

•Split peas, 3 spoons 

•Fresh lime juice, 3-4 spoons 

•Sugar, 2-3 spoons 

•Marjoram, 2 spoons 

•Mint, one spoon 

•Onions, 4 large 

•Cooking oil 

•Salt & Black pepper 
Directions: 
  Peel and slice two onions and fry in 
oil until slightly golden. Add 4-5 
glasses of hot water, split-peas, salt 
and pepper and cook over low heat for 
about 10 minutes. Wash rice and add 
to the aash. Cook for another 15-20 
minutes. 
  Peel and grate two onions. Add 
to meat with salt and pepper and 
mix well. Shape into small balls 
and add to the aash. Wash herbs, 
chop finely, add to the aash, and 
cook for another 15-20 minutes. 
Add in lime juice, sugar, and 
marjoram (if fresh marjoram is used, 
it should be finely chopped). Mix well 
and cook for a few more minutes. 
  Fry mint in oil for a few minutes 
(if fresh mint is used, it should be 
finely chopped before frying). Add 
mint on top of the aash and serve. 

      

مـا    گويند  مي    برخي
ــدن  هــفــت . داريــم  ب

 يـعـنـي     فيزيكيبدن  
ــن  ــي ــم ــه  ه ــل   ك ــاب  ق

است اوليـن     مشاهده
اما بـدن     . بدن ماست 
توانيد ببـيـنـيـد        نمي  چشم ظاهر   با  را  دوم به بعد  

 بـاور   را  آن  تا  الزم است   شهودي  حس  يك  بلكه

مـا    عـواطـف    و  دوم احسـاسـات      بـدن  در.  كني
 . گيرند مي شكل

امكان بـالـقـوه       از  و يا متنفر،    عاشقيد    اگر شما 
شرايطـي    حاالت  اين  . ايد  كرده  استفاده  دوم  بدن

نـاشـي      دوم  بـدن   كه از استعداد طبيـعـي       هستند
يـكـي     تنفـر   و  سرچشمة انرژي عشق    . شوند  مي

از   چـرا   كـه   ايـن .   اين دو با هم هستـنـد        و  است
از فرد    و  آيد  مي  خوشتان  يك فرد به خصوص   

آنها در طبيعت     تفاوت  شويد  ديگري متنفر مي  
بايد  رشد معنوي   مرحلة  در  . آنهاست  ارتعاشات
از   را  ايـن   . رفـت   فـراتـر    مـتـضـاد     هـاي   از جهت 
 برخي  . كرد  بررسي  توان  مي  هم  ديگري  ديدگاه

ونـاخـودآگـاه      خـودآگـاه    بـخـش    دو  به  را  ذهن
  به ديگـران    نسبت  كه  احساسي  .   اند  كرده  تقسيم

 شود يـعـنـي       مي  مربوط  هر دو بخش    داريم به 

حـرفـهـاي      يا شنـيـدن    و  گاهي با ديدن رفتارها  
بـدون    گـاهـي    و  آيـد   يك نفر از او بدمان مـي      

 بدمـان   كسي  مشخصي از   و  داشتن دليل واضح  

. آيـد   مـا مـي      ناخود آگاه   از  حس  اين  و  آيد  مي
 كه اگر بتواني به است جايي بخش ناخودآگاه 

از   وقـتـي    . خواهي رسيد   كمال  يابي به   دست  آن
شـمـا           نـكـنـيـد      متنفر هستييد از او فـرار        كسي
كه باعث    به داليلي   و  كنيد  توانيد به او فكر     مي

 اين حس را سركـوب .   شده بيانديشيد   تنفرت

 نكنـيـد    تظاهر  كند حتي   نكنيد فقط به آن فكر    

 دركـش   و  آن مواجه شـويـد    با  كه متنفر نيستيد  

تـنـفـر      حـس   اگر   تنفر نداشتيم   حس  اگر   . كنيد
 غذاهاي  حتي  خورديد  مي  را  غذايي  هر  شما  نبود

 تنفر نبود شـمـا      حس  اگر   ! گنديده  و شده  فاسد

 بـود   آب تصفـيـه    آن  چه  نوشيديد  مي      را  آبي  هر

 نـبـود    تـنـفـر     حـس   اگـر   ! زار  لجن  يك  آب  چه

 شب  هر  را   زباله  كيسة  كه  كرد  نمي  برايتان فرقي 

    شما دسـت    به  بدي  حس  چون   بيرون بگذاريد، 

 فـرقـي    بـرايـتـان     نـبـود    تنفـر   حس  اگر  . داد  نمي

 كثيفي بـدتـان    از  شما  . نه  يا  حمام برويد   نميكرد

 شـمـا    . رويـد   مـي   حمام  براي همين به    و  آيد  مي

 سـرتـان    . نميكرديد  هرگز لباسهايتان را عوض   

 حسـي   چـون   كرديد  نمي  اتو  زديد،  را شانه نمي  

و زشتـي،   مرز زيبايي شما بگويد كه به  نداشتيد
جفت متـضـاد     اين كجاست؟وجود تنفر و  عشق
 . كنيم را درك دو هر كه شود مي باعث

  
 
 

 
   ؛   خرافه و مطالعه فرهنگ قومي يا فولكلور

 شده   ثبت رشته فولكلور شناخت علمي رشتة

 نظير موضوعاتي با ارتباط  در  و بوده دانشگاهي

 رسوم  و ادبيات شناسي، اسطوره  پريان، هاي قصه

 به  خرافات عبارت است، شده  برقرار قومي   شفاهي

 با كه شرطي جمالتي با كه قومي اعتقاد گونه هر

 به  حلهايي راه با گاهي و “آنگاه  -اگر” كلمات؛

 بشكند، را  اي آيينه  كسي “اگر” مانند  .ميكند اشاره  ميشوند، بيان “اينكه مگر” شكل

 و  كند جمع آنرا  هاي تكه تمام “آنكه مگر ” ...ميشود بدبختي   سال  هفت دچار “آنگاه”
 خشونتي و دعوا “آنگاه  ” كنيد، بسته و  باز دليل بدون  را قيچي “اگر” .بريزد جاري آب در

فوق  علل با “واقعيتهايي ” آنچه  به كلي اعتقاد برپايه خرافات    ...  و دهد  مي رخ خانواده در
. طبيعي شناخته شده و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت هستند، بنا شده است

مربوط   موضوعاتي  به ميتوانند خرافات فرهنگ، هر زيربناي  و  گيري شكل  نوع بنابر
از . باشند كه شناخت يا درك دقيق آن براي افراد آن قوم مشكل بوده است

جمله اين موارد ميتوان به قبرستانها، حيوانات، شياطين، اجداد، تغييرات جوي، 
از  ( محلي  هاي  افسانه  و  شايعات  .نمود  اشاره  اينها  مانند  و  شانس  مرگ، شديد،  وسواس

ميگيرند،  قرار خرافات رده  در گاهي  هم )آن  مانند   و شده   تسخير  شخص   زده، جن  خانه قبيل 
شخص، محل يا موقعيتي خاص    كه اين داستان موجب وحشت به خصوص زماني

كردن وقايع تاريخي  معناي حكايت و اينگونه افراد داراي استعداد، توانايي. شود
و مذهبي هستند به طوري كه گويي راوي در محل حضور داشته و بازماندة آن 

اين توانايي در گواهي دادن از يك واقعه به ترتيب مذكور، وابسته . واقعه است
به غيب گويي است كه اگر توسط شخصي كه يك غيب گوي رسمي نباشد، 

اعتقادات مذهبي  ”انجام شود هم طراز حقه بازي و كالهبرداري مترادف با 
.      آيد به شمار مي“ مطرود هر چند سحر و جادو، به طور       و به اعتقادات قومي 

گنجد، اما در بسياري از فرهنگهاي قومي،  كلي در مبحث اعتقادات خرافي نمي
دعا نويسي، معجون سازي و به كار بردن انواع طلسم براي رفع بال، از جمله 

براي مثال همراه داشتن پاي خرگوش در . باورهاي خرافي به شمار مي آيند
فرهنگ غرب، مهره مار در فرهنگ ايراني، دعاي مهر و محبت، معجون باطل 
السحر و مانند اينها، مثالهاي بارز اعتقاد خرافي افراد بر خواص جادويي اشياء 

اي كه به نام شيطان پرستي، جادوگري و مانند  اما آداب و رسوم ملحدانه. دارد
آن در بسياري از اقوام رواج دارد، در واقع از نظر جامعه شناسي نوعي مذهب 

به شمار ميروند و از نظر تحقيقي و قوم شناسي در رده بندي  )مردود چند هر(
.                                                                                     ديگري جاي ميگيرند  

   ،آورد مي  دست به  پول  بخارد، كسي دست اگركف؛ از خرافات جالب   چند نمونه
مهمان   بايستد،  آن روي چاي تفاله اگر،است نحس بيافتد، جمعه به ماه سيزدهم روز اگر
داشتن حلقه در ، آورد آيد، همراه داشتن شبدر چهار برگ شانس مي مي   

شدن ملوان ميشود، دوختن پارچه روي سر عروس و داماد، زبان   گوش مانع غرق
اگر زن تازه زا را نبايد تا چهل شب تنها گذاشت، ، خواهر شوهر را ميبندد مادر و

 كالم خدا به صراحت گرامي، دوست. بچه او را ميبرد) تخيلي موجودي( گرنه آل

و جادو و درگير بودن با اينگونه فعاليتها مورد  سحر كه هرگونه دهد ما نشان مي به
خدا خود گفته . سازد باشد و نه تنها اين بلكه ما را از او دور مي تنفر خدا مي

امروزه  . است كه جادوگران، رماالن و فالگيران وارد ملكوت او نخواهند شد
 مي انجام خوشگذراني و كه اينگونه كارها را حتي از روي تفنن بسياري هستند

روي  حضور كشندة شياطين را به و لعنت درهاي بدينوسيله اينكه از غافل دهند؛
 و پس اين موضوع از ديدگاه كالم خدا كامالً مردود. كنند اطرافيان باز مي و خود

كنم كه در همينجا بسوي خدا  از شما خواهش مي. شود گناه محسوب مي
.          و سحر و جادو كناره گيري كنيد بازگشت كرده، از انجام و باور خرافات  

بكوش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه                      
سعي كن هر آنچه كه             .   كه به آن مي نگري          

دوست داري به دست آوري وگرنه مجبور                       
خواهي بود آنچه كه به دست آورده اي                     

زندگي هيچ ارزشي ندارد             .  دوست بداري       
آنجا كه      .  و هيچ چيز ارزش زندگي ندارد              

چشمان مشتاق براي انسان اشك مي ريزد                  
اصالً  .   زندگي به رنج كشيدنش مي ارزد                

من مي گويم از سكوت است كه ما به                  
به واقعيتها تكيه        .   شوق گريستن مي رسيم          

عفو   .  داشته باش نه بر حدس و ظن و گمان                  
.   و گذشت موجب عزت نفس مي شود                   
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  On Friday, January 19, 
2007, Shahbaz Kaka, was 
released from prison after 
serving six years of a life 
sentence. According to a 
statement issued by justice 
Ejah Ahmad Chaudry (High 
Court Lahore) Shahbaz will 
spend a month under medical 
care and then return home. 
Shahbaz was arrested in 
June 2001 after he used the 
bathroom at a mosque. “Qari 
Rafique, the head of the 
mosque, asked him why he 
was using the toilet that was 
adjacent to the mosque. He 
quizzed Shahbaz on whether 
he was a Christian because 
he was wearing a cross 
around his neck,” After the 
conversation, Rafique initiated 
false allegations against   
Shahbaz. A complaint was 
made to the authorities    
stating Shahbaz disgraced 
the Quran by tearing pages 
out, cutting them into pieces  

and   trampling them under his 
feet. Shahbaz was arrested 
and later charged with blas-
phemy. He was sentenced to 
life in prison in 2004. For the 
first 18 months of his          
imprisonment, Shahbaz’s 
mother was not informed of 
the charges against her son 
or his whereabouts. Yet   we 

wonder about the injustice of 
his arrest and the six years 
he spent in prison. We are    
concerned for other Chris-
tians who still face persecu-
tion in Pakistan, and encour-
age the Pakistani government 
to provide true religious    
freedom in their country.”   

گفتنـد كـه بـه        مـي   . . ..  2ادامه از صفحة    
همه مذاهب از جمله اسالم، هنـدويزم،       
بوديــسم و بــاالخره مــسيحيت اعتقــاد       
دارند، البته بنابر تعبـير و تفـسيري كـه           

ــد     ــي كردنـ ــان مـ ــن .  خودشـ مهمتريـ

Pakistani Christian   
Released from Prison 

after Six Years  

كردن عكس و فيلـم از آن اسـتفاده           
. ميگوينـد دولوپـر    ميشود كه بـه آن      

من يك ليوان از اين دارو را كه فاسد 
هم شده بود سركشيدم تا اينكه بلكـه       
به زندگي خود خاتمه بـدهم، امـا بـا           

هـر  .  تعجب زياد اين اتفـاق رخ نـداد       
چند در آن زمان از تأثير نكردن ماده        
شــيميائي و اينكــه مــرگ از مـــن           
ميگريخت، عصباني شـدم امـا بعدهـا        
فهميــدم كــه فيــض و رحمــت خــدا        

 . باعث شد كه هالك نشوم
 در يك روز تعطيل و ابري، الناتان با        
يكــي از دوســتان خــود بــراي وقــت       
گذراندن به يكـي از پاركهـاي شـهر          

ايـن دو بيــشتر وقـت خـود را          .  رفـت 
. صرف اذيـت و آزار مـردم كردنـد          

بعدازظهر هنگامي كه به سمت خانـه        
در حركت بودند دوست او پيـشنهاد        
كرد كه به كليسايي كه در مسير آنها     

مـن قبـالً    :  او گفت. قرار داشت بروند 
به ايـن كليـسا رفتـه ام، بـراي وقـت              

ــست      ــدي ني ــدن جــاي ب مــي !  گذران
؟ الناتـان   خواهي با هم به آنجا بـرويم      

ابتدا ايـن پيـشنهاد بـه نظـرم          :   ميگويد
مسخره آمد و در دل خود گفتم، من        

در هر حال به او     !   كجا و كليسا كجا؟   
ــم ــد           :  گفت ــا را بل ــان آنه ــه زب ــا ك م
:  و گفـت    او خنـده اي كـرد      . نيستيم

مــن از روي   .  زبانــشان فارســي اســت  
: تعجب نگاهي بـه او كـردم و گفتـم          

چه كاري در آنجا انجام مي    ! ! فارسي
با هم  :  ؟ دوستم در جواب گفت دهند

سرود مـي خواننـد و يـك نفـر هـم              
خالصـه، تـصميم    .   صحبت مـي كنـد    

وقتـي  .   گرفتيم كـه بـه كليـسا بـرويم         
وارد كليسا شديم اواسط جلسه بود و       
ــد        ــي منظــم نشــسته بودن ــردم خيل . م

ــه         شخــصي خــوش برخــورد مــا را ب
محلي كه بايـد مـي نشـستيم هدايـت          

واعظ با هيجان و قدرت ولي با       .   كرد
او .  صورتي بشاش سـخن مـي گفـت       

خدا مـا را آفريـده،     خدا مـا را آفريـده،     :   بيان مي كرد كه   
  . همه ما را مي شناسد و دوست داردهمه ما را مي شناسد و دوست دارد

تـا آنـروز    !   چه سـخناني  !   چه مطالبي  
هيچكس در باره خدا اينطـور بـا مـن         

سـخنان آن واعـظ     .   سخن نگفته بـود   
اين اولين بار   .   خيلي به دل من نشست    

بود كه مي شنيدم كسي هست كه مرا 
. دوست دارد و به فكر من مـي باشـد         

در انتهاي جلسه كشيش به حاضـرين       
اگر كسي هست كه ميخواهـد      :   گفت

خود را به مسيح تسليم كند به قسمت     

 تا براي او دعـا      جلوي كليسا بيايد   
خيلي مايل بودم كه اين كار    .   شود

را بكنم اما بايد اعتراف كنـم كـه          
يك صدا به من . بسيار مغرور بودم

اگر بـراي دعـا     ،  نه پسر :   مي گفت 
بــه قــسمت جلــوي كليــسا بــروي      
دوســتت در مــورد تــو چــه فكــر        

شـايد بـه ديگـران      ؟  خواهد كـرد  
از !  بگويد كه تو چكـار كـرده اي      

طرفي هم صداي ديگـري بـه مـن         
به قسمت جلوي ، بلند شو: ميگفت

اين همان چيزي اسـت     ،  كليسا برو 
خـدا  ،  كه سالها به دنبالش بوده اي     

عـرق سـردي    !   تو را دوسـت دارد    
روي لبان و پيـشانيم نشـسته بـود،          

 . خيلي مشوش بودم
   انقالبي در درونـم ايجـاد شـده         

ــود ــم     .  ب ــستم چكــار كن . نمــي دان
ناگهان شخص ديگـري در پـشت       
تريبون كليسا ايستاد و بيـان كـرد         
كه فـردا نـيز آن كـشيش موعظـه           
خواهدكرد و عالقمندان ميتواننـد      

در باره تـأثير كـالم      .   به آنجا بيايند  
خوب به  :   آن واعظ الناتان ميگويد   

خـــاطر دارم كـــه آن شـــب تـــا         
ــوابم        ــودم بخ ــادر نب ــت ق . ديروق

سخنان آن كشيش بيادم ميĤمد كه      
خدا اينقدر ما را دوسـت     خدا اينقدر ما را دوسـت     :   ميگفت

دارد كه به دنيـاي گنـاه آلـود مـا            دارد كه به دنيـاي گنـاه آلـود مـا            
وارد شــد تــا مــا را كــه گمــشده          وارد شــد تــا مــا را كــه گمــشده          
هستيم و احتياج به محبـت داريـم         هستيم و احتياج به محبـت داريـم         

او درنهايت تصميم     .   .   محبت كند محبت كند 
كه روز بعد بـه تنهـايي بـه            گرفت

ــه هــر           ــرود و آن شــب ب كليــسا ب
ــت         ــواب رف ــه خ ــود ب ــكلي ب . ش
ــا اشــتياق         بعــدازظهر آن روز او ب

آن روز هم     كشيش  . شد  واردكليسا
نمود تا بـه منظـور        از مردم دعوت  

ــه   ــا ب ــسا       دع ــوي كلي ــسمت جل ق
ــد ــي       .  بياين ــود خيل ــته خ از گذش

برايم واضح     پشيمان بودم و كامالً   
بود كه بار سنگين گناه بـر دوشـم       

آنگاه از خـدا خواسـتم     .  قرار دارد 
 . كه در نام عيسي مسيح مرا ببخشد

 را   يكي  يكي  به  خود     گناهـان

اعتراف     او
كردم  و   از    

 او    خواستم 
ــش    ــه آرام ك
 خود   را   به
 . من    بدهد
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موضوعي كه كـم كـم مـرا از ايـن                
مذهب دور ميكرد اين بود كـه آنـهـا            

پـرسـتـيـده        ميبايست موناعتقاد داشتند   
سئوالي را در فـكـر          اين موضوع .   شود

ميتـوان يـك      من ايجاد كرد كه چطور    
از    ! انسان را همچون خـدا پـرسـتـيـد؟          

طرفي هم، نه من از طريق اين مـذهـب          
آرامش دروني بـدسـت آوردم و نـه             

مـن  .   پيروان اين مذهب آرامش داشتند    
هنوز در وجود خود احساس تهي بودن       

نكته قابل ذكر اينجاست كه     .   مي كردم 
او اولين نسخه انجيل را از آنها دريافت        

با وجود اينكه الناتان مذاهبي را       .   كردم
امتحان كرده بود، اما متأسفانه در عمـل        
. روز به روز از خـدا دورتـر مـيـشـد               

تدريجاً براي اينكه آرامش فـكـري و          
روحي داشته باشد به مشروبات الكلـي،       
حشيش و داروهايي كه مصارف طـبـي        

هـمـه   :   او ميـگـويـد    .   داشتند روي آورد  
آنها براي چند ساعتي مـرا سـرخـوش             
مي كردند و آرامشي كـاذب بـه مـن               

مي دادند، اما وقتي كه به حالت طبيعي        
خود بر مي گشتم وضعـم از اول هـم           
بدتر بود، اگر چه بعضيها كـه مـرا از             
نزديك نمي شناختند فكر ميكردند كه      
من انسان خوبي هستم ولي من از خودم 
نفرت پيدا كرده بودم، خود شاهد بودم       
از اينكه تاريكي،كينه و ناپاكـي تـمـام          
وجودم را در برمي گرفت، و در واقـع          

 .از زندگي كردن گريزان بودم
او خيلي زود با افرادي دوست شد كـه        
آنها نيز اسير اعـتـيـادهـاي گـونـاگـون             

آنها رفته رفته گروهي را تشكيل   .   بودند
و مشروبات    با رقص   دادند و در مهمانيها   

الناتـان  .   الكلي خود را خوش ميساختند    
روز به روز عصيانگر شده، با همه سـر          

در مـحـيـط كـار، بـا            .   جنگ داشـت   
. كارفرما و همكاران خود درگير ميشـد      

او مي پنداشت بعضي از همـكـاران او          
سعي بر اين دارند كه او را از كار بيكار 

در كار خـود    .   كنند و جايش را بگيرند    
امين نبود و گاهي آنچه را كـه بـه او              

مـخـفـيـانـه      .   تعلق نداشت،برمـيـداشـت    
عكسهاي هنرمندان را چاپ مي كرد و        
مي فروخت، يكبار به هـمـيـن دلـيـل             
دستگير شد و يك شب را در زنـدان            

عـلـي رغـم      :   الناتان ميگـويـد   .   بسر برد 
كارهايي كه بمنظور سـرگـرم نـمـودن          
خود انجام مي دادم روزهايم تاريك و       
تلخ بودند تا اينكه تصميم به خودكشي       

در البـراتـوار عـكـاسـي مـاده            .   گرفتم
شيميائي وجود دارد كه بـراي ظـاهـر           


