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نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا در واكنش به               
انتشار اخباري مبني بر اينكه وي مسلمان بودن خود را              

 ...مسلمان نيستم    :  گفت   مخفي نگه داشته است      
واكنش  در آمريكا جمهوري رياست نامزد انتخاباتباراك اوباما   

به انتشار اخباري مبني بر اينكه وي مسلمان بودن خود را مخفي 
 “.پيروي ميكنم مسيح از  و مسلمان نيستم”:گفت نگاه داشته است

وگاس  الس در يك مناظره انتخاباتي طول در اوباماتايمز لندن،  از روزنامة درگزارشي
مسلمان   پدري داراي  دمكراتچند اين نامزد   هر.كرد ادعاي مسلمان بودن خود را رد

 مادر داراي   وي اما شناخته ميشود “باراك حسين اوباما      ”حتي با نام كامل  و كنياست اهل

به  وي مخالفان كه  حالي است  اين در.گراييده است خود مسيحي بوده و به دين مادر
 اسالمگراست يك واقع در باراك: كردند اخيرشايع ماه چند طي جمهوريخواه درجناح ويژه

واكنش   در اوباما .كاخ سفيد شود كه سعي ميكند با تقيه و پنهان كردن دين خود وارد
 به و   هستم مسيحي  يك  كنم، من اجازه دهيدكه واقعيات را بيان”:گفت به اين شايعات

يك  عضو  اوباما “ .هستم   وفادار  آمريكا پرچم من به. ام كتاب انجيل سوگند خورده
گفتني  .ميكند  شركت شهر شيكاگو آمريكاست و فعاالنه در مراسم مسيحيان كليسا در

 سالگي  دو   زمان در    كه  بود   هارواردفارغ التحصيل اقتصاد از دانشگاه اوباما  پدر است
 . خانواده اش را ترك كردباراك

                                         خداوندا تو
رقص به مرا                                     غم  

تبديلشادي                          و   
لباس ماتم.                              نمودي  

آوردي بيرون ازتنم                         را  
                      و لباس شادي بر من

بنابراين.                           پوشاندي  
                             سكوت نخواهم كرد
                             و  سرود  تشكرّ  براي
.                            تو خواهم سراييد  

خداوند،                                      اي  
خداي من، تو را تا ابد اي  

. ستايش خواهم نمود  
12و11 آيات 30مزمور   

. با محبت كردن به همنوع خود روز عشاق را گرامي بداريم                       

.در ايران هم مرسوم شده است) ولنتاين(روز عشاق   

 معماي جنايي در توهم شيطان پرستي
 

افشـاي    بـا   دختر جواني از شيراز به تهران آمد تا      
ترس  از كرده بود، پنهان  سال درسينه6رازي كه 
 كه در  اين سالها  همدمش بـود رهـا             و هراسي 

خودش را داشـت؛       شود؛خواهرم دنياي خاص  
شعر ميگفت   داشت، تفاوت ما دنيايي با دنيايي كه 

نـويسـنـده      ميخواسـت .  نوشت  كاغذ مي   و روي 
 پرست شيطانكرده و او  رسوخ جسمش به شيطانميگفتند    برادرم   پدر و اما  شود 

از   دست خواستند افتادند و  از  زهرا مي كتك به جانش مي آنوقت با. شده است
 برادرم  نقشه قتلش  او آنقدر پا فشاري كرد كه پدر  و اما  اين حرفهايش بردارد

جـنـايـي      دادسـراي   اين ادعاهاي دختر جواني بود كه در شعبه هفتم. را كشيدند 
، زمانيكه 80سال  عيد:داد ادامه دخترجوان. .براي بازپرس شهرياري بازگو ميكرد 

زهرا   برادرم  ام براي ديدار مادربزرگم ازشيراز به تهران آمديم،         به همراه خانواده  
گـالـن     سـمـت    به  بود  خطاب كرد و زهرا كه به شدت عصباني شده        “شيطان”را  

صـورت    و  سـر   بـر   كه در گوشه خانه قرار داشت رفت و با ريختن بنزيـن             بنزيني
ولـي    مـيـكـشـد      آتـش   بـه     را    او  برنـدارد،   سرش  برادرم تهديد كرد اگر دست از  

بـراي    را  ماجـرا   برادرم  همان شب  : او افزود  .تهديدش را عملي نكرد و آرام شد      
 .كردند  طراحي  را  قتلش  نقشه  كرد و آنها دريك توطئه وحشتناك       پدرم تعريف 

او،   وبـعـدازكشـتـن      شـده   ور  حملـه   وي  به  بود،  نيمه شب زمانيكه زهرا در خواب     
درحالـيـكـه      پدرم  و  بازگشتند  ساعاتي بعد به خانه   .خارج كردند   را شبانه   جسدش
را    مـا   بـبـرد    بـويـي    ماجرا  از اين  اي در دست داشت تهديد كرد اگر كسي    اسلحه

نـزد    زهـرا   كـه   آشنايان بگوييـم   اقوام و  به او از ما خواست .نيست ميكند سر به  نيز
ترس،  از هم من و مادرم و كند، رفته است برادرديگرم كه در استراليا زندگي مي

فـوت     ماه قبل پدرم4به دستور اوعمل كرديم و اين راز را در سينه نگه داشتيم،   
آمدم   تهران  به شيراز از راتهديد نميكند، ما  كرد وچون ميدانستم كه ديگرخطري 

دخترجوان، بازپرس شهرياري دستور   ادعاهاي  با .ساله را فاش كنم 6 تا اين راز
بـاشـد     داشـتـه    اطالع  خواهرش از سرنوشت ميتوانست  كه را برادر وي  بازداشت  
پـايـتـخـت       جنايي  پليس در شيراز،كارآگاهان  مرد جوان بازداشت   با.  صادركرد

كـارآگـاهـان      توسط  تخصصي  و  فني  و بازجوييهاي   وي را به تهران انتقال دادند       
  .آغاز شد -ويژه قتل - آگاهي تهران 10اداره 

 جادوگري عملي غير الهي
اگر يك مسيحيِ اعمال جسم را،كه شامل 

نيز هست انجام داده وياخود را با  جادوگري
آن سرگرم كند،يا اينكه بچه هاي او با اين 

 كرده يا با آن سهيم   سرگرمچيزها خود را
 .شوند،ميبايستي اين هشدار را جدي بگيرند

 

 ...2ادامه در صفحة 

 اثبات علمي تأثير دعا در زندگي
 

جديد  تحقيقات  
ميدهد  علمي نشان

كه ميتوان از دعا 
بعنوان     درمان 
جايگزين   بجاي 
 مديتيشن، ورزش، يا گياهان  طبي  استفاده

...5ادامه در صفحة .                             كرد  

 موفقيت در زندگي زناشويي
 

 چگونه ميتوان يك زندگي موفق زناشويي داشت؟                                 
... 8ادامه در صفحة    
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 جادوگران
 

 اگر  يك  مسيحيِ  اعمال
  جادوگري شامل را،كه جسم

 نيز هست انجام داده و يا 
 كند، خود را با آن سرگرم

  او با اين هاي يا اينكه بچه
 كرده سرگرمرا  خود چيزها

 يا   با   آن   سهيم   شوند،
 .ميبايستي اين هشدار را جدي بگيرند

درمسيحيت،    غيرجدي ويا  جدي  جادوگري
وجود “   فيض ارزان ” غيرقابل قبول است،    

مسيح روي صليب مرد تا گناهـان       .   ندارد
ما را ببخشد، اما دليل نميشود كه گناه را          

عملكرد يك گناه، بطور    .   ساده بيانگاريم 
دريـافـت     بـراي   را  مثال جادوگري، شـمـا    

و در صورت   بازكرده،  افسردگي اهريمني 
تكرار دائمي رفتار گناه آلود حتي شما را 

نميتوانيم ادعا    . درميĤورد  اهريمن  اسارت  به
شويم،   كنيم، ما سهيم در جادوگري نمي     

بـعـنـوان      بلكه فقط ازكتابها ويا فـيـلـمـهـا         
بـه    آن  در  كـه   سرگرمي استفاده ميكـنـيـم،     

اصطالح نقش جادوگر نيز آمده است، و       
را جادوگري    اصلي  نقش  كه  با اين توجيح  

هـري  اصلي   آن نقش  نمونه.   داشت“ نيكو” 
فـيـلـم      و“ پـاتـر    هـري ” دركتاب پـرفـروشِ   

جادوگري رفته    مربوط به آنكه به مدرسة    
و   هـري .   تا تعليم بگيرد و جادوگر شـود       

دوستانش در درسهاي خود ياد ميگيرند،      
كنند، فرمولهاي    استفاده  جادويي  وِرد  از  كه

جادويي بسازند، نوشابة جادويي درسـت      
. و غيره   بگيرند  جادويي  تئوري  كنند؛درس

جـادوگـران   ” آنها ياد ميگيرندكه چگونـه    
“ قسمت تاريك” بوسيلة  بدي. بشوند“ نيكو

قسـمـت   ” نشان داده ميشود،كه ما را به ياد  
و بوسيلة    ،مياندازد  ستارگان  جنگ“ تاريك

و   اسـت    كه جادوگر بـدخـواه     والدمورت
بـه    را  خـود    را كشتـه اسـت،      هريوالدين  

بـه    جسم ديگري درآورده و حاال سـعـي       
اين دارد دوباره به جسم ديگري خود را         

 ...ادامه دارد.                          تبديل كند
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بوده  مسيحي كشيش يك مقدس ولنتاين
  .است ميكرده خدمت سوم قرن در كه

رم   بـر   دوم  CLADIUSامپراطـور   كه  زماني
كه   دريافت  كالديوس. ميكرده  حكمراني

 اي  خانواده  و  همسر آنجاييكه از مجرد  مردان
 خـانـواده    و  هـمـسـر     ترك به حاضر متاهل مردان( ندارند

بـه    بيـشـتـر     متأهل  مردان  به  نسبت  ) نبودند  خود
 بــهــتــر،  ســربــازان  و  آورده  روي  ســربــازي

روازدواج   همين  از  . نيزميباشند  جنگجوتري
ممنوع   را براي مردان جوان غيرقانوني و     

 ناعادالنه  را  حكم  اين  كه  ولنتاين  . كرد  اعالم
 كالديـوس   فرمان  از  پنداشت  مي  ظالمانه  و

جوان را    مخفيانه عشاق   ولنتاين.   سرباز زد 
هنگاميكه اين    . به عقديكديگر درميĤورد  

حكم   كلوديوس  گشت  برمال  ولنتاين  عمل
 ولـنـتـايـن        خـود   . صادركـرد     را وي   اعدام

نامـه    بار  براي اولين   نخستين فردي بودكه  
درزندان   هنگاميكه  وي  . نگاشت  را  ولنتاين

دختر   شدكه  جواني  دختر  دلداده  ميبرد  بسر
جوان زمانـي     اين دختر .   زندانبان وي بود  

مالقات   به  بسرميبرد  بازداشتدر  ولنتاين  كه
چنين   ولنتاين  نامه  اين  انتهاي  در  . ميĤمد  وي

 ايـن   “ . تـو   از طرف ولنـتـايـن     ”   : نوشته بود 

 ولنتـايـن    روز  هاي  درنامه  كماكان  عبارت

 فـوريـه  14  روز  در  ولنتايـن   . ميشود  استفاده

 .ميالد از پس269درسال تقريباً .شد اعدام
 350سـال   در  كليسايي  وي  گراميداشت  به 

در   نـيـز    پيكر وي   ازميالدبناگرديدكه  پس
 واقع روز ولنتاين  در.   است  شده آنجا دفن 

. ميـبـاشـد     ولنتاين  يخاكسپار  و  مرگ  سالروز
 14روز  بودكه  فرديGLASIUSاعظم  پاپ

 روز  ازمـيـالد،    پـس 498را،درسـال   فوريـه 

   . نام نهاد) ST.VALENTINE`S DAY(ولنتاين

آيـيـن     در واقع وي اين روز را جايگزين      
بود   كافران  مختص  كه  لوپركالياكفرآميز  

دخـتـران     نـام   عـوض   درگلدانها  وي  . كرد
كار   اين  با  و  . نهاد  را  مسيحي  مقدسين  اسامي

 آيـيـن    ايـن   در  . بخشيـد   تقدسلوپركاليابه  

گلدان   از  را  قديس  نام  يك  دو  هر  زن  و  مرد
ميكشيدندكه ميبايست تا آخر سال  بيرون

الگوقرار   را  قديس  آن  اخالقي  خصوصيات
 .ساختند داده و درخود متجلي مي

كتابمقدس  تدريس برنامة نيايش و
  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه
 

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

 هزار مورد ثبت شده خشونت عليه زنان افغان 
 

خصـوص    در  اتـهـام    مقامات افغانستان ميگويند در شش ماه گذشته دستكم دو هـزار مـورد        
مقـامـات   . خشونت عليه زنان درمناطق مختلف افغانستان دردفاتر پليس به ثبت رسيده است 

كه به نظر آنها بدنبال تبليغات اين وزارت          اند  گفته  وزارت امور زنان افغانستان به بي بي سي       
گـزارش    خشونت خانوادگي اكنون زنان بيشتري موارد خشونت عليه خود را به پليـس              عليه

مقامات افغانستان ميگويند قبل از شروع تبليغات وزارت امور زنان درخصوص خشونت عليه زنان، آمار دقيقي                .   ميكنند
اما مقامات .   ميشوند  خصوص حقوق خود آگاه    خشونتهاي خانوادگي وجود نداشت، اما اكنون زنان افغان كم كم در            از

 . كوچك از موارد خشونت عليه زنان است اند كه موارد ثبت شده، تنها بخشي افغان در عين حال گفته

مسيحيت  كالديوس دردوران:ميگويند
   تنها نه ولنتاين . ميشد سركوب شدت به

 رهبر بلكه بود مسيحيت مبلغ و كشيش  

 زميني زير جنبش

. بود نيز مسيحيان
  كشيشها اغلب 

 دوران    اين  در

 سپس و زنداني

. گرديدند اعدام  
 

 ولنتاين پس از به زندان افتادن دختر 
. ميدهد شفا را خود زندانبان نابيناي

كالديوس پس از اينكه از اين خبر 
مطلع ميگردد به خشم آمده و دستور  
. ميدهد سر وي را از تنش جدا سازند

توسط  ولنتاين شعر و نامه ترين كهن
.     نگاشته شددوك اورلئان چارلز،   

 و در قرن 1415كه در سال وي زماني
شانزدهم در زندان برج لندن در 

 براي  را نامه اين ميبرد بسر اسارت

 ديگرحاكي روايت.نوشت همسرخود

 مسيحي يك ولنتاين كه است آن از

از   اما .بوده كودكان عاشق كه بوده
سر  خدايان پرستش از وي كه آنجايي 

 اما. بازميزده به زندان فرستاده ميشود

بودند  مند عالقه وي به كه كودكان
پيامهاي    وي وبراي شده وي دلتنگ

.                        مهرآميزي مينوشتند  
ها را از البه الي  كودكان نامه  اين
ولنتاين  سلول درون به زندان هاي ميله

 269فوريه 14وي در سال. ميانداختند
.                   پس از ميالد اعدام شد  

با خوشحالي حمايت مالي شما  
.   را از ماهنامة تبديل پذيرائيم  

  ولنتاين قديس بنام 3

محبت مثل مرگ  زور آور است،  .. .
آبهاي بسيار محبت را خاموش نتواند 

...نشانيدرا نتواند فرو  ها آن كرد و سيل  

                    

 و همكارانم دوستان همراه، براي من                     
 وخوشبختي است سعادت                      بسيار جاي

 هاي ماهنامة                      كه يكي ديگر از شماره
 در.                       تبديل  را  خدمتتان  ارائه  دهيم

                       شرايطي اين نشريه چاپ ميگرددكه
   و در تكاپو روزها     اين                         بسياري،  
 . هستند) ولنتاين(روز عشق                        تدارك 

حقيقتاً اين واژه چقدر زيبا و دلنشين است و ميدانم 
هـاي    كه در فرهنگ زيباي ما فارسي زبانان نوشتـه        

چنانكه شاعـر          .   زيادي  در  اين  رابطه  وجود  دارد          
 ! تر جز از سخن عشق نديدم خوش: فرمايد مي

 واژة عشق را بيـان        كالم خدا نيز تعاريف زيادي از     
: فرمـايـد    تر اينكه مي    ميكند، و از همة آنها پر معني      

آري، خدا خود عشق است و او       .   خدا محبت است  
اما اوج اين . آن را در  وجود انسان  قرار داده است

مرگ مسيح  و زندگي در عشق پدرانة خدا را ميتوان
او محبت خود را نه در حرف       .   بر روي صليب ديد   

بـراي    و  مـا   كه بجـاي    ، وقتي بلكه در عمل نشان داد    
يكديگر   بيايد  عزيزان  بنابراين.   مردگناهان ما   جريمة

 .كنيم را به همان شكل محبت
 .              برهمة شما مبارك عشق روز                                

 ، 2008فوريه  آنجلس لس 
                                                                              الناتان باغستاني
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 مسيحيان  وقفه براي وحدت   نيايش بي
 

منظـور    به  وقفه  بدون  نيايش  براي  را  كاتوليك  كليساي  پاپ
 مسيح  به  بتوانند  مسيحيان  كردتا  ترغيب  مسيحي فُرق  وحدت

 خـود   درخواست  پاپ. آيند  فايق  افتراق  برنقاط  و  شده  متوسل

 پـيـتـر     سـنـت    ميـدان   بازديدكنندگان  با  عمومي  ديدار  در  را

 مـوضـوع    . كـرد   مطرح  مسيحي  فُرق  وحدت  هفتة  بمناسبت

 “كنيـد   دعا  وقفه  بدون” 17  : 5تسالونيكيان  اول  كتاب  از  هفته  اين
 مسـرت   موضوع ابراز   اين  انتخاب  از  پاپ  . بود  شده  انتخاب

 تسالونـيـكـيـان      از    پولس  دعوت  موضوع  كردكه  ويادآوري

 .دارد  اشـاره   جهـان   سراسر  كليسايي  جامعة  تمام  به  كه  است
از   مصرانـه   و  كنيم  دعا  وقفه  بي  كه  است  ضروري  : افزود  وي

 پـيـروان    را مـيـان     وحدت  بزرگ  موهبت  بخواهيم  خداوند

 :كـرد   تصـريـح    جهان  رهبركاتوليكهاي  . كند  اعطا  مسيحي
 تـعـهـدي     مـيـكـنـد      را وادار   ما  القدس  روح  پايان  بي  قدرت

 رسـتـگـار     تـا   باشيم  داشته  وحدت  جستجوي  براي  صادقانه

اول   نيمـه   را در  ها ساير فرقه  كاتوليكها،  و  پروتستانها  . شويم
سـال    از.   داركردنـد   انگيزه  مسيحي  وحدت  براي  بيستم  قرن

واتـيـكـان      پـاپـي    شـوراي   و  كليساها  جهاني  شوراي ،1968
 .اند همكاري كرده براي وحدت مسيحيت هرسال
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w 2008 فوريه     28   شمارة   سال سوم   سنت آگوستين همانند جوانان امروزي بود 
 

بنديكت جوانان دركليسا را از دست ندهيم،  حضور اميدوارم امسال نعمتپاپ، 
سرشار  كليسا روزها كه اين همانگونه: گفت مذهبي جمعي از رهبران شانزدهم در

دركليسا  كه جواني آگوستين نيز دريكي از روزهاي بوده، سنت جوانان حضور از
مذهبي با اعالم رضايت  جمعي با حضور رهبران او در. حضور يافت، منقلب شد

خود آثار بسياري  كشيش بود، از آگوستين يك چند هر: گفت خشنودي خود از حضور جوانان دركليساها و
تاثير مثبتي بگذارد و ديگران را  هم او توانست بر مناطق آفريقايي: وي افزود. تواند راهگشا باشد به جا گذاشت كه براي جوانان مي

 . اميدوارم جوانان مانند آگوستين عاشق خداوند و راه مسيح باشند. تحت تاثير قراردهد؛ زيرا خود از ايمان به مسيح برخوردار بود

 كودكان دركليسا سوزاندن
 تـاريـخ    كـه   روزي  درصبح 

 فـــرامـــوش  را  آن  هـــرگـــز

 حــدود  كــرد  نــخــواهــد  

 و  مـــرد  زن،  چـــهـــارصـــد
ــهـــر   در  كـــه  كـــودك شـ
 بــه  كــنــيــاكشــور  الــدورت

 بـودنـد    بـرده   پـنـاه    كليسـاي 

مهاجـم     مرد  دويست  توسط
 .قـرارگـرفـتـنـد       شـتـم   و ضرب  مورد كĤلِنجينقبيله   از

 خـود، درهـاي      قربانيان  وشتم  ضرب  مهاجمان بعد از  

 آتـش   را بـه     وكـلـيـسـا      بسـتـنـد     آنان  روي  به  را  كليسا

زنـده زنـده       كودك  جمله تعدادي نفر از30. كشيدند
 آتـش   يـافـتـگـان      نـجـات    از  يـكـي    . سوختند  درآتش

مـا    بـا   كĤلِنجـيـنـي     مردان  چرا  نميدانم:   ميگفت سوزي
بـه    آنهـا   گاه. بوديم  دوست  ما با همديگر. كردند  چنين
بايكديگـر    دوستي  هاي ما ميĤمدند و ما دركمال       خانه
درصد   80حدود  كه  كشوريست  كنيا  .مينوشيديم  چاي

كه   بيگناهي  مردم. ميدهند  تشكيل  را مسيحيان   مردمش
 كشـورشـان    جمهور  رئيس  با  تنها جرمشان هم قبيلگي  

 كيكـويـو    قبيله  هاي مردم بيگناه    خانه  روزها  اين  . است
 كشـتـه    از  كĤلنجين  و  لُو  مردان قبايل .   درآتش ميسوزد 

به   جمعي  دسته  و بطور  ها ميسازند  پشته  كيكويوهاهاي  
 آنـان   سـال   5زيـر   هـاي   بـچـه   پسر گاه و زنان و دختران 

 بـرگـلـوي     پنجـه  مرگ  كنيا،  غرب  در.   تجاوز ميكنند 

و   نـاتـوانـتـر      كـه   را  آنـانـي    و  ميفشـارد   گرسنه آوارگان
  “استار”آفريقائي  روزنامه  منبع. ضعيفترند طعمه خود ميسازد

  نـژاد آريـايـي         لُرها از 

يـا    كاشـي   آميخته با قوم  
در .    هسـتـنـد     كاسيـت 

هايـي    گروه    طول تاريخ 
تُركها   نيز       از اعراب  و     

 در  ولـي   كـردنـد    پـيـدا   نژادي با  لُرها اختالط 

نـخـورده     دسـت   آنها  نژادي    مجموع اصالت 
جمعيـت    درصد  كه دو  لُرها.   مانده است   باقي

ايران را تشكيل ميدهند، عمدتاً در استانهاي       
 .لرستان و كرمانشاه ساكنند

 

www.SafarTicket.com 
 

 

 

Save Money and Time with 

SafarTicket.com 

“The Fastest Growing Online    

 Travel Service…” 

 

           
               از عزيزاني

هايشان آگهي مايلند       كه  
در اين ماهنامه درج گردد،   

شمارة  با است خواهشمند
)818 (522 –2515: تلفن  

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي براي        سطر3
  دالر20يكماه فقط
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 داستان كوتاه            ! شيطان لعنت بر                     

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  

        اگر پيش همه شرمنده ام     
. . .          پيش دزده رو سفيدم   

 
  مقامات و  اشراف  همة از و  داد  ترتيب  باشكوهي  ميهماني ، ازثروتمندان  يكي
   ميهمانان همة.  كنند  شركت اش  كرد تا در ميهماني  شهر دعوت بلندپاية

ها   شيريني ها، نوشيدني ها، ميوه غذاها،  اقسام و  انواع .رسيدند نظرمي به  خوشحال
 از   پذيرايي هاي، براي و خوردني
خدمتگزاران  .بود  شده  آماده  ميهمانان

  يكي . كردند  مي  پذيرايي از ميهمانان 
 بود   بيمار و ضعيف از خدمتگزاران

  به.  نداشت  زيادي  حركت و قدرت
   بود كه  شده  اين  كارش  دليل همين
 را   ميهمانان  بنشيند و كفش اي گوشه

   هم   آمد گفتن  و خوش   و حوصلة خنديدن   حال خاطر بيماري  به.  كند جفت
 از   يكي ناگهان.  را ميكرد  بود وكار خودش  انداخته  را پايين سرش. نداشت
.“  نيست قيمتم  گران  طالي ساعت! ساعتم:”گفت   بلندي  با صداي ميهمانان
  هركس  شدند و  بود، جمع  شده گم   طاليش  ساعت كه   دور مردي ميهمانان
 بوديد؟ نكند     آورده را با خودتان  آن   هستيدكه  مطمئن: زد  مي حرفي
   جيب بهتر نيست.  باشيد  جا گذاشته  خانة خودتان  را توي ساعتتان
   شما را دزديده  ساعت  بار ديگر بگرديد؟ شايدكسي  را يك هايتان لباس
.  گفت  مي بله، راست.  باشد  دزدي  اهل  كه  نيست آخر اينجا كسي . باشد
   ثروتمند وبا شخصيت   ميهمانان  ازآن  يكي  حتي كرد كه  باور نمي كسي

  من.  است  را دزديده نفر آن  حتماً يك بله: ” گفت  ساعت  صاحب.دزد باشد
  ساعت  نيم مطمئنم، همين.  بودم  اينجا آورده  به  را با خودم طاليم  ساعت
 از  ساعت  بصاح.“چند است   ساعت  ببينم كردم   نگاه  ساعتم  به  بود كه پيش

.  بود  ناراحت  خيلي  داده را از دست   خودش   وطالي با ارزش  ساعت   اينكه 
  ش باشكوه       ميهماني  نميخواست او اصالً دلش. تر بود  از او ناراحت اما ميزبان

.  برود  از بين  كرده  تحمل  كه  و دردسري   هزينه  همه  بخورد و آن بهم
 ناجور   اوضاع .گشتند  طال مي  ساعت   دنبال همه.  خورد  تقريباً بهم ميهماني
شود   خارج   خواست از باغ   هركس: ”نفر ناجورتر كرد را فرياد يك   ميهماني

  آن   به   بزرگي   حرف، توهين اين.“  برود ا از بينترديده و   بگرديد تا شك
   بودكه  بلند شده  همه  اعتراض آمد، صداي مي  حساب   عاليقدر به ميهمانان
 با   ما آدمهاي:” بلند گفت  و با صداي  بقيه  رو كرد به  از ميهمانان  يكي ناگهان

 فكر  اما من.  از ما نيست  يك كار هيچ   ساعت مسلماً دزدي. هستيم  شخصيتي
او با .  كردند  او توجه هاي  حرف  به همه.“ ام  را پيدا كرده  دزد ساعت كنم مي

  رفتار او خيلي:” داد وگفت  را نشان  بيمار وضعيفخدمتگزار      اطمينان
   صاحب  از اينكه پيش.“ است را او دزديده  حتماً ساعت.  است مشكوك
   سر آن   ديگر به   بدهد، خدمتگزاران   از خود نشان   واكنشي ميهماني

 راجستجو   لباسش هاي  سمبه  سوراخ  ريختند وتمام خدمتگزار بيچاره
  همه  اگرپيش:”گفت   نداشت، با ناله  گناهي  كه خدمتگزار بيچاره. كردند
   به  كه  هست  جمع  اين نفر توي  يك الاقل.  دزد رو سفيدم ام، پيش شرمنده

  نگاه.“  طال نيست    جز دزد ساعت  و او كسي.  دارد  اطمينان  من گناهي بي
   بودكه كسي  همان  را ميزد، بسوي  حرف  اين خدمتگزار بيچاره، هنگاميكه

  ميزبان.  او شدند  متوجه  همه ناخود آگاه.  بود كرده   دزدي  به او را متهم
 بايد تو را   نشوي  و چه  بشوي  ناراحت چه: ” و گفت  او رفت طرف به

   از خود را پيدا كند، به  دفاع  مرد فرصت كه و پيش از آن.“ بگردم
   بغل   جيب  طال از توي  زود ساعت خيلي . او پرداخت هاي  جيب جستجوي
   اتهام  خدمتگزار بيچاره  به  بيهوده  فهميدند كه همه.  ثروتمند پيدا شد ميهمان
.                               كرد  را ترك  ميهماني  افكنده  با سري ميهمان. اند  زده دزدي  

عادت  انگار نبود، ناگهاني حضورش .مهمان ناخوانده وارد شد يك مثل
 . خودش بود، شيطان. كرده بود كه بدون درب زدن وارد شود

 ! اقالً درب بزن و وارد شو! گفتم باز هم تو
بعضي    ببين . كه نميشه درب زد دستهاي بسته با: گفت قهقهه سرداد و

 دستهايشميگفت،  بيچاره راست. اند بسته پشت مرا هم از دست آدمها از
خُب چه . گفتم؛ لعنت برشيطان، حق با توست. از پشت بسته شده بود

 فرمايشي داشتيد؟ 
سايه همراه  به من سايه!! چه حرفها : گفت قيافه حق به جانبي گرفت و

كه حتي يك لحظه هم استراحت  هزاران سال است. همه آدمها هستم
 كار و بارت چطوره؟ : گفتم. ام نداشته

 . گر از كوزه شكسته آب ميخوره نپرس، كوزه: آهي كشيد و گفت
 دست هر كي را گرفتيم و به يك جايي رسانديم فقط لعن و نفرينش 

: گفت -ببين شيطان رجيم، سه تا سوال داشتم : گفتم. نصيب ما شد
 . خواهش ميكنم، هزارتا سئوال كن

هم از آن  اين! اي بابا: گفت چرا شيطان شدي؟ اول بگو ببينم تو: گفتم
 كب دبه و  دب  من فقط ضد خدا بلند شدم و با آن همه -حرفهاست 

ام از عالم فرشتگان رانده شدم، اما شما آدمها زورتان ميĤدجلوي  كبه
 . بيچاره راست ميگفت. خدا هم سجده كنيد

 اين: سئوال دوم اينكه بيشتر وقتها را كجا ميگذراني؟ گفت: گفتم

 ميزهاي رياست، پشت بيشتر وقتها دركاخها، نيست من َدك سئوالت ب

چشمها، روي  توي ،رنگارنگ جاهاي گَل وگشاد، توي جيبهاي توي
آخرين سوالم اينه كه : گفتم. زبانها، توي پاها و خالصه همه جا هستم

 :گفت آنگاه.بخند وكي تو كجايي هستي؟ زد زير خنده و حاال نخند
يعني تبعيدي همين آب و  ،خودتان هم واليتي هستيم، جايي ما همين

داشت همينطوري وراجي ميكرد . خاكيم، اصالً ما خانه  زاد  هستيم
  .نيست ولي لعنت برشيطان،توي خواب هم دست بردار. كه خوابم برد

 
 
 

 ي اله   موهبت    يك   عشق                             
 
 
 
 

 
كه دواي  كن الاقل با عشق زندگي. عشق دنيا آمدي بي

 ... همه دردهاست
 ... هاي طالق نبود عشق بود بچه اگر
 ... شكايت نبود گله و عشق بود اگر
 ... عشق بود خودكشي نبود اگر
 ... ميان نبود عشق بود عذاب در اگر

 ... توهم با عشق باش شقه، پساخدا خيلي ع
 ... عشق عبادت است

 ... كودكي يتيم است اي لبخند به چهره عشق لحظه
 ... عشق بوسيدن دست پدر و مادر است

 ... عشق دوست داشتن مردم است
 ... كينه است دشمن حسادت و عشق

 ... عشق همه چيز است
 ... دهد مي شير خود كودك كه مادري به اين عشق است
 ... خورد كه خشم را در خود مي اين عشق است

 ... گويم كه عاشق باشيد دوستان با صداي بلند مي
 در از صداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري كه

   .اين گنبد دوار بماند

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

.  بعدازظهر برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  (522-1525: تلفن اطالعات    

  كليساي سفيران مسيح      
 
 

 
 
 

؟ چرا ازدواج نكرد               پس    انسان شد       %  100خدا بود و ميگوئيدكه                    اگر عيسى مسيح كه              
انسان % 100پس ما نميبايست ازدواج كنيم؟ عيسي مسيح كنيم؟ ما نبايد او را بعنوان الگو نيز دنبال  آيا

كه ازدواج بد است بلكه دركالم درجاهاي مختلف ازدواج را تشويق  ميتوانست ازدواج بكند ولي انتخاب كرد كه اين كار را نكند نه بعنوان اين
مجرد باشد ميتواند  كسي كه مجرد باشند ولي اگر كه اين به همه عطا نشده اما نيز ميگويد. رجوع كنيد22: 18مبارك ميخواند به آيه امثال و ميكند

از  باالتر   و بيشتر هائي مسؤليت خانواده در زن و ليتؤمس خانه در ميكند ازدواج كه مرد چون .دهد انجام باشد وسيعتر  و  موثرتر كه ديگر نوع به را كارخدا
عيسي آمد كه بشارت دادن  ولي. بشارت دارند و آن رسيدگي به خانواده است و بعد بشارت و شاگردي ديگران

نجات بخشد وگرنه  كند ولي نكرد بلكه تا گمشده را بجويد و او ميتوانست ازدواج. شماره يك او شود به دنيا كار
 حال آنكه خانواده الهي او همه ما هستيم و كليسا دركل. مي بايست به همسر زميني و بچه هاي خود اول ميرسيد

.توجه كنيد10 : 19لوقاكنيد وهمچنين به  درمطالعه38–32همچنينĤيات و 9–7 : 7اول قرنتيان به .اوست عروس  
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با هم توافقِ فكري، محبت دو جانبه و هدف 
2: 2فيليپيان. مشترك داشته باشيد  

اي  البته بسته.  ازآن جايي كه بايد ساعات بسياري را در انتظار ميماند، كتابي خريد.خانم جواني درسالن فرودگاه منتظر نوبت پروازش بود
 دركنار او .داري در قسمت ويژه فرودگاه نشست تا در آرامش استراحت و مطالعه كند  او روي صندلي دسته.كلوچه هم با خود آورده بود

اش را برداشت، مرد نيز يك   وقتي او اولين كلوچه.اش را بازكرد و مشغول خواندن شد اي كلوچه بود، مردي نيز نشسته بودكه مجله بسته
اگه امروز از ! عجب رويي داره: فقط با خود فكركرد.  در اين هنگام احساس خشمي به او دست داد، اما هيچ چيز نگفت.كلوچه برداشت

اي بر ميداشت مرد نيز با   هر بار كه  اوكلوچه!روي دنده چپ بلند شده بودم چنان نشانش ميدادم كه ديگه همچين جراتي به خودش نده
 وقتيكه فقط يك كلوچه .اين عمل او را عصبانيتر ميكرد، اما نميخواست از خود واكنشي نشان دهد. ميكرد اي ديگر ازخود پذيرايي كلوچه

!    بله؟.خواهد كرد؟ سپس، مرد آخرين كلوچه را نصف كرد و نيمه آنرا به او داد حاال اين مردك چه: باقي مانده بود، با خود فكركرد
 وقتيكه در . بنابراين،كيف وكتابش را برداشت و به سمت سالن رفت.تحمل او هم به سرآمده بود. ديگه خيلي رويش را زياد كرده بود

اش، دست نخورده،     صندلي هواپيما قرارگرفت، دركيفش را باز كرد تا عينكش را بردارد، و درنهايت تعجب ديدكه بسته كلوچه
متوجه شدكه كار زشت ! خيلي از خودش خجالت كشيد.اش را از كيفش درنياورده بود آمدكه اصالً بسته كلوچه  تازه يادش.آنجاست

 .كرده بود تقسيم اش را بدون آن كه خشمگين، عصباني يا ديوانه شود با او  مرد بسته كلوچه.خود او سر زده است درواقع از جانب
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ديگه خيلي ديره
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 )خداوند عدالت ما( يهوه صِدقِينو 
 نامي است كه ) 16: 33؛  6: 23ارميا(

 شود  مي شناخته آن با نيز مسيح عيسي
 ؛21:5 ؛ دوم قرنتيان30:1اول قرنتيان   (

 ).1:2يوحنا ؛ اول1:1پطرس ؛ دوم9:3فيليپيان
 

 نجات يهودا وي ايام در - 6:23ارميا{
خواهد يافت و اسرائيل با امنّيت ساكن خواهد شد و 

صدقينو  يهوه:كه به آن ناميده ميشود اين است اسمي
 }.»عدالت ما يهوه«

 

در آن ايام يهودا نجات خواهد يافت و  -16:33ارميا {
كه به  اورشليم به امنيت مسكون خواهد شد و اسمي

 }.يهوه صِدقينُو:آن ناميده ميشود اين است
 

لكن از او شما هستيد درعيسي مسيح  -30:1اول قرنتيان{
عدالت  شده است و حكمت شما خدا براي كه ازجانب

 }.قدسيت و فدا
 

كه گناه نشناخت، در راه ما  زيرا او را -21:5دوم قرنتيان{
 }.گناه ساخت تا ما در وي عدالتِ خدا شويم

 

و در وي يافت شوم نه با عدالتِ خود كه  -9:3فيليپيان{
از شريعت است، بلكه با آن كه بوسيلة ايمان مسيح 

 }.ميشود، يعني عدالتي كه از خدا بر ايمان است
 

عيسي  پطرس، غالم و رسول شمعون -1:1دوم پطرس{
اند،  گرانبها را به مساويِ مايافته آنانيكه ايمان مسيح، به

 }.در عدالت خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده
 

اي فرزندانِ من، اين را به شما مينويسم  -1:2اول يوحنا{
كند، شفيعي داريم  گناهي تا گناه نكنيد؛ و اگركسي

  }.نزد پدر يعني عيسي مسيح عادل

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 هنگام سخنراني دريك جمع زياد  
 پيغام و  به. فكر نكنيد حاضرين به

در . كنيدتمركز                  نماييد ديگران منتقل كه بايدبه نكاتي
نهايت دليل قرار گرفتن شما پشت ميكروفن اين است كه مطلب 

ديري نخواهد  ترتيب به اين. بفهمانيد شنوندگان موردنظرخود را به
ميتوانم  و راحتتر  اضطراب نكرده و ناآرامي ديگر احساس پاييدكه

براساس . وگفتگو ارتباط برقرارنماييد بحث با مخاطبين خود براي
توانايي  “هنرمكالمات كوتاه”كتاب نويسنده“ فاين دبرا”مكتوبات

كوتاه ميتواند شما  گفتگوهاي برقراري ارتباط با ديگران از طريق
خجالتي  درگذشته يك مهندس“فاين”.بااليي برساند جاهاي را به

بوده و در سمينارها و همايشها داخل دستشويي پنهان ميشده تا با 
ديگران برخوردي نداشته باشد و مجبور نشودكه با آنها صحبت 

كه  معتقد است و است اي حرفه سخنران حاضر اويك درحال. كند
 . قابليت برقراري ارتباط با ديگران يك امركامالً اكتسابي است

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

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
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زن ” پول”مردي كه به خاطر 
. رود ميگيرد، به نوكري مي

) ضرب المثل فرانسوي (   

 استاد ميگويد ديدگانت را  ببند،  و يا 
حتي با  ديدگان گشوده،  گروهي  از 

 . پرندگان را  در  پرواز تصوركن
 اكنون بگو  چند پرنده  ديدي؟ پنج؟        

هرچه باشد،    پرنده؟پاسخ  يازده؟شانزده
اين تجربه   در  -وگفتن اينكه چندپرنده ديده شده، بسيار دشوار است       

را   ميتوان گروهي از پرندگان   .   كوچك يك چيزكامالً آشكارميشود   
خارج   تصور كرد، اما تعيين تعدادپرندگان آن گروه از اختيار آدمي         

بـايـد   .   بـاشـد    دقيـق   و  هرچه هم كه آن صحنه واضح، مشخص      .   است
كسي تعداد پرندگـانـي       چه:   پاسخي به اين پرسش وجود داشته باشد      
 !اي كرد؟آن شخص تونبوده را كه درآن صحنه ظاهر شدند، تعيين

. را بخوانيد31: 8روميان . حوصله و ناراحت هستيد بي  كه وقتي   
 
 

 

     

 تأثير دعا         اثبات علمي    
 يو نيايش در زندگ                      

 
 
 
 
 

 
 هاروارد  پزشكي  مدرسه  پشتيباني  تحت  كه  بوستون  كنفرانسدر  

 10در  كرد كه فقـط     ها پيش بيني    بود، يكي از شركت كننده    
سال آينده، از بيماران نه تنها درمورد سابقه پزشكيشان، بلكه 

ايده . درمورد سيستم اعتقادي و مذهبيشان نيز سؤال مي شود
 كامپيوتر  دنياي  . است  بررسي  درحال  روزها  اين  دور  از  شفابخشي

 افرادي است كه تقاضاهاي خود را بـراي           و اينترنت مملو از   
آنها كه به شفابخشـي  . هاي دعا و نيايش ارسال ميكنند  گروه

از دور اعتقاد دارند،دقيقاً نميدانندكه چطور عمل ميكند، اما         
نـوع    توضـيـح  .   دارد  وجود  رابطه  اين  در  زيادي  بسيار  تئوريهاي

و بهبودي    درمان  براي  بيمار  فرد  كه در آن    ديگر دعا و نيايش،   
نيايـش   و دعا وقتي. است تر ساده خود دعا ميكند، ازنظرعلمي 

و   اپينـفـريـن   ،  كورتيزولباعث متعال و آرام شدن فرد شود،        
به استرس    درواكنش  آدرنال  درغده  كه  هورمونهايي-نوپينفرين

يا گريز،  جنگ مواد شيميايي اين. را بازميدارد-ساخته ميشود
در طول زمان ميتواند باعث به خطر انداختن سيستم ايـمـنـي         

بيماريهاي مختلف  و مشكالت به بدن، و باالبردن احتمال ابتال
گوارشي، و اختالل     از قبيل بيماريهاي قلبي، سكته،زخمهاي    

 .روده شود التهاب
 

آرامش،كه ميتواند   احساس  با  دارندكه  بسيارعقيده  متخصصين
شـود،    در خود فرد ايجـاد      يا  شده  از فردي به فرد ديگر منتقل     

جديد علمي    تحقيقات. سيستم دفاعي بدن فرد تقويت ميشود     
نشان ميدهد كه ميتوان از دعا بعنوان درمان جايگزين بجاي          

در تحقيـقـي   .   كرد  مديتيشن، ورزش، يا گياهان طبي استفاده     
 انجام گرفت، نشان داده شـد    مريلنددر     نفر 91،000كه روي 

 ازآنهاكه كمتر50% به كليسا ميروند،    منظم كه افراديكه بطور 

كليسا نميروند بخاطر بيماريهاي  قلبي جان ميسپارند و تـا              به
 . كمتر اقدام به خودكشي ميكنند%53

از   دارند كه اگر آنها  قبل و بـعـد    از پزشكان عقيده      بسياري
بـا    از شروع يكسري دارو براي بيمار، هـمـراه          جراحي يا قبل  

تـاثـيـرگـذار       دعا كنند، ميتواند در بهبودي بيـمـار           خود  بيمار
سي مدرسه پزشكي در امريكا، درسهاي تأثير ايـمـان     .   باشد

 . در پزشكي را ارائه ميدهند

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  
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بـه  .   بـود   مرد فـقـيـري     )   1685، 1652نمايشنامه نويس انگليسي( : آت وي   تامس

آورد و با آن يك دست    دنبال روزها گرسنگي سرانجام پولي به دست 
گـيـرش     گلـو   اول  پركن  گوشت خريد و از شدت ولع همان لقمه دهان    

  ! كرد اش شد وخفه
 

 .زيادي، خفه شد براثربلعيدن غذاي) 1650، 1595مورخ انگليسي(: مي تامس
 

 سالگي از اسب 72وي در) 1629، 1557ماجرا جوي بريتانيا (: جان وينسون
  .به زمين افتاد و ميخي وارونه بر زمين افتاده بود، در سرش فرو رفت

، سونامي در ايران و طوفان بموقوع زمين لرزة 
سريالنكا  در آن دامنة و سرعت و هند دراقيانوس

گرم  و جهان، اقصاي ساير و اندونزي در بعدها و
 ،“اي گلخانه پديدة“ استمرار و ادامه و زمين، شدن

 از     همه و همه اي، منطقه جنگهاي وجود و

 آن هاي زمينه كه خبرميدهند، بار فاجعه اي مقدمه

و خداوند ! در حال تكوين و فراهم شدن است
جنگها و اخبار جنگها را خواهيد شنيد و : فرمود

زنهار مضطرب نشويد،زيرا كه وقوع اين همه 
الزم است، ليكن هنوز انتها نيست، زيرا قومي با 
قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهد 

پديد  جايها در  ها زلزله و وباها و ها، قحطي و نمود،
ليكن چنانكه ايام نوح بود، ظهور پسر ... آيد

انسان نيز چنين خواهد بود، زيرا همچنانكه در 
و  آشاميدند، مي و خوردند مي طوفان، از قبل ايام

و 24:7متي.(گرفتند مي طالق و ميكردند ازدواج
باشند،  مي مزرعه در كه نفري دو :آنگاه )39ــ37

يكي گرفته و ديگري واگذارده ميشود، و دو 
رها  ديگري و گرفته يكي كنند مي دستاس كه زن
در  كه دانيد نمي كه زيرا !باشيد بيدار پس شود، مي

) 42ـ 40 :24متي.(آيد مي شما خداوند ساعت كدام
عموره  و سدوم كه :گفت دامادهايش به لوط و 

دامادها  نظر به او سخنان ولي شد، خواهند منهدم
دوباره  خداوند و )14 :19پيدايش( .آمد مسخره

و فوراً بعد از مصيبت آن ايام، : دهند هشدار مي
آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد، و 

امالك  هاي قوت و ريزند فرو آسمان از ستارگان
و آنروز يعني روز ) 29 : 24متي.(متزلزل گردد

عظيم خداوند نزديك است، نزديك است و به 
روز  و )14: 1صفنيا(...رسد مي تمامتر هرچه زودي

خداوند چون دزد خواهد آمده در آن آسمانها 
 سوخته عناصر و شد خواهد زايل عظيم، صداي به

)             10 :3پطرس اول( !باشيد خواهد هم از شده،  
سامسون پهلوان پر هيبت قوم اسرائيل بدليل 

كه بدام  نافرماني از نصايح  پدر و مادر، هنگامي
دليله زن اغواگر فلسطيني افتاد، و زن بت 

گري، راز قدرت او  پرست با مكاري و عشوه
را كه در موهايش نهفته بود با اصرار فراوان 
! دريافت و آن را بسران فلسطيني افشاء نمود
نابكاران با فريب و دجالگي، پهلوان را به زنجير 
كشيدند و چشمان او را ازحدقه بيرون  آوردند 

 خود هاي شكست البته و دالوريهايش، انتقام وبه

و  پست بكاري و بستند آسياب سنگ به را او
از  سرمست سپس و !واداركردند حيواني،

پيروزي، بظاهر ظفرمند خود  بادة  مستانه زدند، 
 و  با  آسودگي و  فراغ بال، به  بهانة اسارت  او 

 نامة يك مرد به همسرش
 

  !متشكرم جادويي براي همة لحظات...

 براي همة .واداشتي كه مرا به خنده براي همة وقتهايي متشكرم

بـه    كه  وقتهايي  همة     براي .دادي  گوش  حرفهايم    به  كه   وقتهايي
  درآغوش مرا كه وقتهايي همة براي .دادي شهامت و من جرأت

 همـة     براي.  شدي      شريك  من    با    كه  همة وقتهايي       براي .گرفتي

 خواستي كه وقتهايي   همة براي .آمدي گردش  به  من  با كه وقتهايي
براي .كردي اعتماد من به  كه براي همة وقتهايي .دركنارم باشي

   باعث كه همة وقتهايي  براي  .كردي تحسين  مرا  كه وقتهايي همة

 گفتي؛دوستت  كه  وقتهايي  همة  براي .بودي  من  آسايش  و        راحتي

 همة وقتهايي  براي .بودي  فكرمن  در    كه  وقتهايي  همة براي .دارم

احـتـيـاج      تـو   كه به   براي همة وقتهايي   .آوردي  شادي  برايم  كه
. بـودي   كه دلتـنـگـم     وقتهايي  همة    براي  .بودي  من  با  داشتم و تو  

 براي همة وقتهايي    .من دلداري دادي    به  كه  براي همة وقتهايي  

 .صداي قلبم را شنيدي و درچشمانم نگريستي كه
تو   لبخند من به   :كه  نكن  خاطر همة اينها هيچ وقت فراموش       به

باز   آغوش من هميشه براي تو    ”عاشقانه دوستت ميدارم  ”يعني
  . دارم آمادگي حرفهايت هميشه براي گوش دادن به. است

خـواهـم     گشوده برايت كتابي من مثل .هميشه پشتيبانت هستم 
از آن     فقط كافي است چيزي از من بخواهي، بالفاصلـه        .  بود

  كامالً  من.  كنار تو باشم    ميخواهم اوقاتم را در   .  تو خواهد شد  
 هركسـي   از  تو  در دنيا  .به تو اطمينان دارم و تو امين من هستي        

چه   دارم چه به زبان بياورم      هميشه دوستت   .برايم مهمتر هستي  
شادي   تو هميشه براي من   .  در فكر تو هستم     االن  همين.  نياورم

 من هميشـه  .داري  كه لبخند بر لب     ميĤوري به خصوص وقتي   

كـه    وقـت     هـر .  تو تنگ است تو اينجا هستم و دلم براي  براي
 در    هـنـوز    من.  كن  حساب  به درد دل داشتي روي من         احتياج

حضـور    قلـبـم    در تمام ضربانهاي     تو.  هستم  شده    گم  چشمانت
 .داري

ب در دنيا
مرگهاي عجي
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. .. لرزند  ها مي  آستانه   وقتي  

بت “داجون”بزمي بپا داشتند و قرباني از مذبح 
اعظم گذراندند، و پهلوان اسير را واداشتند، تا 
به بساط عيش و بزمگاه  شادي آنها وارد شده، 
 بازي كند و اسباب تفريح و مسخرگي آنها را 

غافل از اينكه موهاي او دوباره ! فراهم آورد
رشد كرده، و قدرت خدادادي او دوباره به 

سرانجام ! اعضا و اركانش رجعت نموده بود
ظاهر  تهي، خانه چشم از اي چهره با نابينا پهلوان
و با قدرتي ! بين ستونهاي معبد قرار گرفت! شد

كور و ويرانگر، بتكده را از جا كند و بساط 
عيش خود كامگان، را در هم كوبيد، و خود 

اي از ستونها و تله سنگ مدفون  نيز زير توده
سامسون  آنها )31ـ  4 : 16داوران(.باخت جان  شده،

را مسخره ميكردند اما غافل از فاجعة شومي 
گشود و آنها را بكام  كه بزودي دهان مي بودند
گفت  دامادهايش به لوط وقتي !برد مي فرو نيستي

كه سدوم و غموره منهدم خواهد شد سخنان 
آمد، اما بهنگام فاجعه  وئ بنظر آنها مسخره مي

آنها فرصت و مجال نيافتند تا به پشت خود 
هنگاميكه زمين و ! حتي نيم نگاهي بيندازند

)3 :75مزمور.(جملة ساكنان آن گداخت ميشوند  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ويوحناي رسول در مكاشفة خود از بين رفتن    
آسمان و زمين قديم و پديدار شدن، آسمان و 
زميني نو را در رويا ئي پرشكوه به چشم خود 

عظيمي  شگفتي چه )2: 21مكاشفه.(است ديده
وچه  !خدا ملكوت وقفة بي گسترش است،

شكوهمند و پر جالل است ماندگاري آسمان 
و چه جانكاه و و دردآور ! جديد و زمين نو

و ! است داوري او عليه ظالمان و ستم پيشكان
جز : در آن روز ديگر چيزي بجا نخواهد ماند

جزافسانة بي ! قصة پريده رنگي از هستي زمين
هاي جاوداني  جز غرفه! رمقي از آفتاب و ماه

بگشايد  را ششم ُمهر عيسي چون و !خدا آسمان
ها چون انجير فرو خواهند ريخت، و  ستاره

آسمان چون طوماري پيچيده خواهد شد و هر 
 كوه  و  هر جزيره  از  جاي خود منتقل خواهد
...8ادامه در صفحة     

 دود سيگار و مشكل شنوايي و ادراك              
  

 اي نشان  مطالعه تازه
 كه     ميدهد  جواناني

 كشند يا سيگار  مي
 ن در دورانمادرانشا

 بارداري      سيگار 
اند، احتمال مشكالت شنوايي و همچنين درك         كشيده

مـحـقـقـان     .   آنها بيشتر است    صحيح سخن ديگران، در   
 نوجوان 67روي   آمريكا در آزمايشهايي بهييلدانشگاه 

اند،   سيگار قرار گرفته    دريافتند كسانيكه در معرض دود    
هست، نميتوانند  محيط در پرتي حواس وقتي عاملي براي

عالوه   به.   دهند  راحت تمركزكنند و صداها را تشخيص     
گرفتن   هاي آنها نشان ميدهد قرار      اسكن:   اين تيم گفت  

مسئول ارسال  كه را در معرض دود سيگار ماده سفيدمغز
 نيو”ها درمجله  اين يافته. پيام است دچار تغييراتي ميكند

نوجوانان  مغز پژوهشگران. است شده گزارش “تساينتيس
مورد مطالعه را اسكن كردند و دريافتند احتمال آنـكـه           

 كه بيشتر در معرض دود سيـگـار         كساني  ماده سفيد مغز  

نشـان    مطالعات قـبـلـي    .   اند باالتر باشد، بيشتر است      بوده
كودكاني كه ماده سفيد مغز آنها بيش ازحد  داده بودكه

كرده درانتقال و درك صدا مشكالتي دارند زيرا          رشد
 معتقدندكه محققان. گ نيستهماهناين ماده با باقي مغز 

باعث  زيرا است نيكوتينناشي از  مغز سفيد ماده توليد زائد
 .  ميشوداستيلكولينتحريك تركيبي شيميايي به نام 
 18تا 13گروه از جوانان تستهاي كامپيوتري به روي اين 

 فـراهـم    يافته    اين  ساله همچنين شواهد بيشتري در تأييد       

: سرپرست اين تحقيقات، گفت جيكوبسون، لسلي. كرد
عاملي براي  كه هايي افراد متأثر از اين مشكل در محيط”

خواهند  مشكالتي داشته باشد پرتي درآنها وجود حواس
اين مسلماً ميتواند كالس درس باشد، جايـيـكـه        . داشت

 .اسـت   جوش  و  جنبش  پر  سايرين حرف ميزنند و محيط    
 اخـتـالل    اين مشكل در تركيب با ساير مشكالت، مثـل        

تحصيل   در  ناكامي  آموز را بسوي    رفتاري، ميتواند دانش  
 “.بكشاند
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ميگويد كه . ميگويد كه فرزند خداست.  جديدي مي دهد
آماده تا نه فقط قوم يهود، بلكه همة ملتها را بسوي خدا 

من و . پسندند رهبران ما اين سخنان را نمي. رهنمون شود
ايم كه اگر او سلطنت خود را اعالم كند، در  يارانم آماده

اما براي اين مسائل وقت خواهيم . كنارش شمشيربزنيم
اولين كاري كه بايد بكنم، اينست كه چادري در . داشت

همين حوالي بزنم تا طبق شريعت يهود، دورة طهارت خود 
بعد همه با هم به خانة خودمان . را بيرون از شهر بگذارنيد

فكرش را بكنيد، باز همه ! خواهيم رفت،خانة خودمان 
 يكبار ديگر ميتوانستند هورخانوادة !“ دور هم خواهيم بود

ابرهاي تيرة . آسوده خاطر يكديگر را در آغوش بگيرند
. غم وبدبختي كنار رفته بود و خورشيد سعادت ميدرخشيد

.           آنها خيلي چيزها داشتند كه براي هم تعريف كنند  
كاهني ميبايست . هور دو چادر در همان محل برپا كرد  بن
بعد از چند روز . آمد و شفايافتگان را معاينه ميكرد  مي

نيز در كنار مادر هور  بن. آنها ميتوانستند به خانه بازگردند
شادي غيرقابل وصف شفاي عزيزانش . و خواهر خود ماند

آيا . با نگراني و التهاب سرنوشت ناصري درهم آميخته بود
ناصري در آن روزها خود را پادشاه اعالم خواهد كرد؟ 
آيا مبارزه با روميها آغاز خواهد شد؟ آيا مشايخ و رهبران 
مذهبي رسالت مرد ناصري را خواهند پذيرفت؟ تمام اين 

.           داشت را به خود مشغول ميبن هور سؤاالت ذهن   
روز پنجشنبه فرار . چهار روز بعد از آن يكشنبه گذشت

غروب آن روز، يهوديان بزرگترين عيد ساالنة خود . رسيد
مادر و هور   بن.را در نخستين ماه بهار جشن ميگرفتند

در چادر گذاشت و به شهر امراه خواهر خود را در كنار 
آمد تا از وضع ناصري و مردان خودش از نزديك كسب 

تمام شهر پر از زائريني بود كه از سراسر فلسطين . خبر كند
قربانيها ذبح شده  .  و همينطور ساير نقاط دنيا آمده بودند

بود و همه مشغول شركت در مراسم مقدس عيد و صرف 
بسياري در رفت و آمد . شام مخصوص آن شب بودند

.  بودند تا خود را براي اجراي مراسم عيد، به خانه برسانند  
در اين ميان، بن هور ديد گروهي بصورت جمعي به طرف 

درآن لحظات شامگاه، هركس . اي در حركت هستند نقطه
بايد در كنار خانوادة خود باشد؛ پس آن مردان با آن عزم 
راسخ، بدون خانوادة خود كجا ميرفتند؟ اما بن هور زماني  
خطر را احساس كرد كه درخشش نوك نيزه هاي سربازان 

در آن شرايط حساس، اين . رومي را در ميان آن گروه ديد
ميباست از . موضوع ميتوانست به مرد ناصري مربوط باشد

پس به شتاب خود را به آن . كم و كيف ماجرا با خبر شود
در مقابل گروه، افرادي كه از لباسشان معلوم . گروه رساند
.              ميكردند يهود هستند، حركت كاهنان بودرؤساي  

سربازان رومي نيز . شان ميكردند محافظينشان همراهي
به     بن هور ناگهان چشم . تحت فرمانشان قرار داشتند

.                                   او را ميشناخت. اي آشنا افتاد قيافه  
                                                                           
...  ادامه دارد  
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احساسي شيرين به آنها ميگفت كه نيروي شفا دارد 
بدنشان را تبديل ميكند؛ درد و رنج، جسمشان را ترك 
گفت؛ در تن رنجور خود قدرت را احساس ميكردند؛ 

آنها . احساس ميكردند كه هماني ميشوند كه قبالً بودند
در اين ميان، كس ديگري هم به غير از ! شفا يافته بودند

وقتي ناصري به طرف . امراه وفادار، شاهد اين شفا بود
زنان ميرفت، مرد جواني از اسب خود پياده شد تا شاهد 

او التماس زن را . يك معجزة ديگر از مرد ناصري باشد
او . شنيد و صورت پوسيده و پر از جراحات او را هم ديد

اما او همراه جماعت نرفت؛ در . كالم ناصري را نيز شنيد
اما از روي كنجكاوي . آنجا ماند تا جماعت عبور كند

بسوي زنان آمد تا نتيجة كالم شفابخش موالي خود را 
وقتي نزديك آمد، قبل از آنكه با آن دو زن سخني . ببيند

نگاه . اي آشنا ميبيند بگويد، ناگهان احساس كرد چهره
، اين تويي؟ اينجا چه امراه: ”كرد و با تعجب فرياد زد

هيجان زده ارباب خود را سوار بر آن اسب  امراه “ميكني؟
ديد و به طرف او دويد و زانو زد و در حاليكه گريه 

آه، ارباب، خداوند چقدر مهربان : ”مجالش نميداد؛ گفت
هور كه ميكوشيد امراه را آرام كند تا به ماجرا  بن!“ است

پي ببرد، متوجه شد زني كه ناصري با او سخن گفته بود،  
دستهاي خود را به آسمان بلند كرده و خدا را شكر 

در يك لحظه چهرة مادرش در نظرش ! نگاه كرد. ميكند
اي كه در آن روز وحشتناك ديده بود،  مجسم شد، چهره

كمي . كه سربازان رومي كشان كشان ميبردندش روزي
 اما ترصاتر، دختر جواني بود، زيبا، ساده، شبيه  آن طرف

 هنوز در ميان امراههور در حاليكه  بن! كمي بزرگتر
بازوانش بود، با بهت و ناباوري، با صدايي مرتعش و 

آيا چشمانم ! ترصا! ، مادرمامراه:”لرزان، به او گفت
نامطمئن،  هورازجابرخاست،باقدمهايي بن“بيند؟ مي درست

در يك آن، هزاران بار به خود گفت . آهسته به جلو رفت
وقتي نزديكتر آمد، در حاليكه . بيند كه شايد خواب مي

اشك جلو چشمانش را گرفته بود، در يك حركت 
غيرارادي، آغوش خود را گشود و جمله اي را بر زبان 
: آورد كه هزاران بار در رؤياها و خوابها تكرار كرده بود

وقتي التهاب آن لحظات !“ ؛ اين منم، يهودا ترصامادر، ”
 همراه با خدمتكار هوراندكي فروكش كرد، خانوادة 

وفادار زانو زدند و خدا را تا آنجا كه كلمات ناقص و 
سرانجام . داد، سپاس گفتند محدود بشري اجازه مي

هور قباي خود را درآورد و بر روي شانه  بن. برخاستند
مادر ديد كه پسرش . هاي نحيف خواهرش انداخت

“ مگرجنگي درپيش است؟:”پرسيد. شمشيري به كمر بسته
را به ياد وظيفة سنگينش در آن هور  بنسؤال مادر، 

نگاهي به شمشير انداخت و در . لحظات خطير انداخت
: فرورفته،گفت عميق اي بوددرانديشه معلوم حاليكه  

ممكن است اتفاقات غيرمترقبه . ناصري به اورشليم ميرود
او تعاليم. رهبران مذهبي به شدت با او مخالفند. اي بيفتد  
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 گي  حرفهاي زن و مرد  در مواقع مختلف زند           
 به بهانة ولنتاين

  
بمانيم و  عاشق عزيزم اميدوارم هميشه: زنسالگرد ازدواج؛

  ميشه؟ كيك نوبت كي :مرد .باشد نوراني زندگيمان شمع
نخريدي  اي برام هديه هيچ عزيزم مهم نيست،: زنروز زن؛ 

كردم آشپزي  رو انتخاب تو خوشحالم: مرد .كافيه ماچ يك
 تو عاليه عزيزم، شام چي داريم؟ 

كاش ميتونستم  واي عزيزم اصالً قابلتو نداره: زنروز مرد؛ 
ديگه  عزيزم سال نداره حاال اشكال:مرد .هديه بهتري بگيرم

 )چه بوي غذايي ميياد(جبران ميكني
گرسنه هستي،  بازم ماماني واي: زن روز بعد از تولد بچه؛ 40

نه عزيزم )با دهان پر(: مرد .عزيزم شيرخشك بچه رو نديدي
 . است خوشمزه چرا اينقدر عزيزم شيرخشك نديدم،راستي

عزيزم شمع زندگيمون داره بي فروغ : زن سال بعد؛ 40
 . يعني ديگه كيك نخوريم:مرد. ميشه ما پيرشديم

. عزيزم هميشه دوستت داشتم: زن ثانيه قبل از مرگ؛ 2
 ! گُشنمه: مرد

بيشتري بود تا درميان عزيزانم  مجال كاش: زنوصيت نامه؛ 
شب هفتم  :مرد!  را نثارشان ميكردمام ميبودم وتمام زندگي

 .  قرمه سبزي بديد
خواهش ميكنم ما :خطاب به فرشتة مسؤل : زناون دنيا؛ 

و سر انجام (عزيزم، خدايا بخاطر من نه جدا نكنيد، نه هم را از
: )خطاب به دربان جهنم(مرد) موافقت ميشه مرد ازجهنم بره بهشت

  !حاال توي بهشت شام چي ميدن

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

ت خدا
رضاي

 براي رضايت خدا چه بايد     : پرسيداسكتا،كشيش اعظم صومعه  نيستروسموزي از پدر آنو                                   
 ابراهيم غريبان را پذيرفت،خدا خشنود بود، الياس از بيگانگان: پاسخ داد نيستروس                                          بكنم؟ پدر 
 داوود به آنچه كه كرد مغرور بود، خدا خشنودبود، باجگير . نميĤمد،خدا خشنود بود                                          خوشش

 يحيي تعميد دهنده به بيابان رفت، و خدا .                                        رومي در برابر محراب از آنچه ميكرد شرمنده بود
 كه چه كار  از  روح خودت بپرس.                                       خشنود بود، يونس به شهر نينوا رفت، و خدا خشنود بود

 پايلو كوييلو. وقتي روحت با روياهايت در توافق باشد، خدا خشنود است.                          دوست دارد بكند
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 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 

مپنجبخش                    
 

 براي جواب دادن به
 اين سؤالها  چند راه 

نزدفالگيري  كه است اين راه يك.دارد وجود
راه . برويم و دربارة آينده از او سؤال كنيم

ديگر اين است كه نزد مشاور امور زناشوئي 
برويم و برنامة دقيقي جهت آمادگي براي 

روش  كه است بديهي .نمائيم تنظيم زناشوئي
علت اين . عاقالنه همان روش دوم است

كه مهمترين عاملي كه ميتواند ما را در  است
دهدآمادگي  سعادتمندياري خانوادة داشتن

يكي از شگفت . كافي قبل از ازدواج است
انگيزترين خصوصيات جوامع ما اين است 

عروسي  جشن آمادگي براي كه تالشهائي كه
انجام ميشود خيلي بيشتر از تالشهائي است 
كه براي آمادگي در مورد ازدواج به عمل 

بديهي است كه جشن عروسي از . مي آيد
مهمترين وقايع زندگي زوجين ميباشد و 
بايد كوشش به عمل آيد كه به طرز خوبي 
برگزارگردد ولي درهر حال جشن عروسي 
فقط آغاز زندگي مشترك است و تنها 

اين جشن . شروع زندگي زناشوئي ميباشد
مشترك  زندگي ولي ميشد روزتمام دريك

طرز رفتار . احتماالً تا نيم قرن ادامه مي يابد
دو طرف با يكديگر در دوران قبل از 
ازدواج تاثير مهمي در زناشويي آنها خواهد 

زندگي مشترك زناشوئي همان ادامه . شد
دوران آشنائي و نامزدي است كه به مراتب 

طي اين دوره ها به . صميمي تر ميباشد
تدريج به طرف صميميت بيشتر و تعهدات 

در واقع ازدواج براي . كاملتري جلو ميرويم
بعدازرشد  كه است اي ازنقطه عبارت زوجين

با يكديگرطرفين بطور رسمي و علني اعالم 
ترين رابطه را  ميدارندكه ميخواهند صميمي

داشته و در مقابل يكديگر تعهدات كامل را 
اي بسيار  مراسم جشن عروسي واقعه.بپذيرند

زيبا و پروقار است ولي نبايد به غلط تصور 
كردكه اين مراسم ميتواند چيزي به زندگي 
.و شخصيت طرفين اضافه يا ازآن كم نمايد  

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

  با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود، 
 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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زناشويي زندگي در موفقيت                 
...6ادامه از صفحة   

 گشت، و پادشاهان زمين، بزرگان و سروران و  
ها، تمنا و  دولتمندان، غالم وآزاد از كوهها و صخره

التجاء خواهند كرد، كه روي آنها بيفتند و آنها را از 
غضب خدا و بره محفوظ بدارند زيرا در روز عظيم 
داوري او براستي چه كسي دوام خواهد آورد؟

“ داوري“ وقوع بهنگام خدا كالم )17 ــ15: 6مكاشفه(
 نزد كه ديدم را خداوند :شده نوشته چنين اورشليم در

تا  بزن را ستونها تاجهاي :وگفت بود، ايستاده مذبح
 و !بينداز مردم همة سر بر را آنها و !بلرزد ها آستانه

 وهيچ كشت خواهم شمشير به را ايشان باقيماندگان

 نخواهند ايشان باقي و گريخت،نخواهد ازآنها متواري

سرداران  از نشانها يقيناً روز آن در و )9:1عاموس( .رست
 ها آستانه سپس و شد خواهد گرفته جوران تا از تاجها و

از  خدا تا برداريم، دعا به دست بيائيد !لرزيد خواهد
 آرزو و بطلبيم، و !بكاهد آنروزها مصيبت و رنجها

پر  باال به ما ريزند، فرو ها آستانه آنكه از قبل كنيم،
مسعود مهرداد                                               ! كشيده باشيم  

2008                                           ژانويه    

فائق آمدن       
 بر عصبانيت و
  پرخاشگري

 
فراموش   معناي  به  بخشيدن
 معناي  به  بلكه  . نيست  كردن

خاطر آوردن موضـوع و     
كردن با فردي     اگر صحبت :   رها كردن آن است   

 سناريـوي   يك  كنيد  سعي  است،  غيرممكن شما  براي
به شما   كه  سناريويي  . تصوركنيد  درك براي خود  

 . امكان ميدهد عصبانيت خود را كاهش دهيد
 

شناسيد و  نمي كافي اما اگر فرد مقابل را به اندازه 
بايد   كاري  او نميدانيدچه  هاي  انگيزه  درباره  چيزي
بـراي    هـايـي    راه  بـايـد    صورت  اين  در  دهيد؟  انجام

تـا  . كـنـيـد     پيدا” زندگي  تاريك  سمت” برخورد با 
 .كنيد را فرض ومقاصد منظورها بهترين حدامكان

براي دير    همسرش  فكر ميكند انگيزه    تا وقتي زني  
او   كردن اوست، عصبانـيـت      آمدن به منزل اذيت   

بـه    او” مـانـنـد     اگر او روي افكاري.   مييابد  افزايش
 مـن “ ،“ اسـت   تـوجـه    او بـي  “ ،“ نميدهد  من اهميت 

 “دهـم   كار را درحق او انجام نمـي        هيچوقت اين 
 افـكـار    كند،اينمتمركز“است خودخواهاوخيلي “ يا

 افزايـش   را  وي  عصبانيت  برآتش نفت ريختن  مانند

نيازي   را  همسرش  اما اوميتواندمنظور نهفته  . ميدهد
 ازحال     برشواهدي  اوميتواند.   بداند  منطقي  و  قانوني

دارد،   دوسـت   را  همسرش  او  براينكه  مبني  وگذشته
 .تمركز بيشتري داشته باشد

 

به ديگران   بدرفتارترين انسانها نيزنميخواهند   حتي
آنها ميخواهند از خودشان دفـاع      .   آسيب برسانند 

ــد          ــد وارزشــهاي خــود را دريابن ــد   (كنن ــاً ب غالب
رفتارترين انسانها كساني هستند كـه تجربيـات منفـي           
زيـادي از بـد رفتــاري ديگـران و مــورد انتقـاد قــرار               

بـه آنهـا حـساس         گرفتن از سوي آنها دارند و نـسبت        
كمـك ميكنـد قـسمت         اين ديد به مـن   .)اند  شده

 .زيادي از عصبانيت خود را كاهش دهم
كـه     البته داشتن اين ديد لزوماً به اين معنا نيسـت      

با استفاده از نتايج محدود كردن رفتار خصمانه،        
به اين   بلكه  . اين رفتار در من كاهش خواهديافت   

كه من ميتوانم نسبت به افراد خونسردتر         معناست
 .باشم و رفتارم بر ديگران تأثير بگذارد

چگونه اين ديدكه افراد پرخاشگر براي دفاع از        
كـه    افـرادي   بـر   خود معموالً پرخاشگري ميكننـد    

  كمتري دارند اعمال ميگردد؟ روحيه خصمانه

عراقي     كودك    ميليون     4  /5جنگ،   
   است    كرده   سرپرست    را بي 

دولت عراق  از ميان 
  هزار 500ميليون و 4

 است توانسته يتيم،تنها

 نفر  از  آنان  را  450
در اماكن ويژه كه به 

 گزارش اين .مستقركند هستند، معروف “مايتا   هاي    خانه ”

در   يتيم خانه4كودك يتيم، در  450اين است حاكي
 نگهداري عراق شهرهاي ديگر در خانه يتيم 14 و بغداد

 ها در آخرين  پژوهش آمار  براساس  اين . شوند مي

چارچوب  اجراي يك  پروژه آمارگيري  از سوي 
 دست به عراق توسعه و همكاري و ريزي وزارت برنامه

 در ايتام  هاي    خانه   مسئول “يچلب عبير ”.است آمده  

متأسفانه : ميگويد نيز عراق ياجتماع  امور كار و وزارت
از  عراق عضو فعال كنوانسيون حمايت  رغم اينكه به

 كودكان     اما      است، ملل      حقوق كودكان  سازمان

كودكان  .ميبرند رنج خود حقوق اوليه فقدان از عراقي 
شوند،  مي  ناميده“ يتيم كودكان” عراق  در  كه خياباني

 به  بغداد    جمله   از  حاضر در سطح شهرها    در  زمان

 سرگرم گردي  گري و  نيز زباله تكدي دستفروشي، 

از  نيز   تبهكار  و باندهاي هاي تروريستي  گروه .هستند
 عمليات انفجاري در و كرده استفاده سوء كودكان اين

 . كنند  و انتحاري از آنان استفاده مي

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

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

 آمين.   نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  

دانستيد كه  آيا مي
همه نوزادان ميگو،  
نَر متولد ميشوند و 
بعد  از  چند  هفته 

.  ميشوندتبديلبخشي از  نوزادان  به  ماده    
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 اشتباهات و تناقضات
در اين انجيل آمده كه عيسي در زماني والدت يـافـت              

اما مطابق گزارشهـاي    .   كه پيالطس فرماندار فلسطين بود    
م به فرمانداري فلـسـطـيـن        26تاريخي، پيالطس بعد سال   

 آمده كه والدت عيسي    3همچنين در فصل  .   منصوب شد 
. ) م36  -18( و قـيـافـا     . )   م15  -6( اي روي داد كه حنا        در دوره 

تـنـاقـض      كاهنان اعظم بودند؛ اين امر نه فقط با تـاريـخ           
هيچيك از ايشان در زمـان      .   دارد، بلكه با خود انجيل نيز     

انجيل برنابا حدود ده     .   والدت عيسي در اين مقام نبودند     
سال در    سال درمورد حنا اشتباه كرده، حدود بيست و دو        
 .مورد قيافا و حدود سي سال در مورد پيالطس

 

در اورشليم و   )  آنتيپاس(درانجيل برنابا آمده كه هيردويس    
يهوديه صاحب قدرت بود و در آنجا سربازان بسياري            

اين اشتباه محض   ).  214برنابا، فصل (تحت حكم خود داشت   
 كيلومتر  100است زيرا اوفقط پادشاه جليل بودكه حدود      

در اين انجيل، هيروديس يك غيريهودي         .  دورتر بود 
، حال آنكه او يهودي مؤمني       )217برنابا، فصل (ناميده شده   

او براي برگزاري عيد فصح به اورشليم آمده بود، به . بود
همين جهت توانست درامرمحاكمه عيسي مورد مشورت 

 .قرار گيرد
دست نبوكدنصر    ، آمده كه دانيال وقتي به       80در فصل 

مقدس   اين امر با روايت كتاب     .  اسير شد، دو ساله بود     
در سال    گويد نبوكدنصر   تناقض داردكه مي  )  2دانيال، فصل (

. مشورت كرد خوابش دوم سلطنتش با دانيال درخصوص 
او چنان تحت تأثير حكمت دانيال قرار گرفت كه او را            

اگر شهادت اين انجيل را     .  بر واليت بابل حاكم ساخت    
 .بپذيريم، پس دانيال در اين زمان سه ساله بوده است

 
 ....         دامه دارد                                                                                      ا
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مثالً . اند انجام نداده است خود، هيچكدام از كارهايي را كه خيلي از بزرگان دنيا كرده كم زندگي مسيح در مدت عيسي 
كتابي ننوشته، جايي را فتح نكرده است، دولتي را تأسيس ننموده، برتخت سلطنتي ننشسته و چيز عجيبي مثل المپ، راديويا   

بيشتر عمر او در شهر كوچكي به نام ناصره، جاييكه شغل نجاري داشت صرف شده و . كامپيوتر وغيره اختراع نكرده است
كه شاگردان  انجيل كتاب. معروفترين شخص دنيا است با وجود اين، او. نيم بيشترطول نكشيد و سال روحاني او، سه خدمت

. دنيا نوشته شده است بيشتر به فروش ميرسد كه در نوشتند به بيشتر از هزارو پانصد زبان ترجمه شده و از هركتابي راجع به او
در بيشتركشورها . اند هزاران نفر از مردان و زنان، سرزمين خود را ترك كرده به كشورهاي ديگر براي پخش انجيل رفته

اشخاص زيادي هستندكه او را دوست دارند و افتخار ميكنندكه يكي از پيروان او هستند و حتي حاضرند جان خود را نيز در 
  !باشد، واقعاً شخص عجيبي است كسي كه بعد از دوهزار سال هنوز داراي چنين نفوذ عظيمي مي. راه او فدا سازند

ب
نفوذ مسيح در دنيا عجي

 
ت

اس
 

دردادن ده يك و 
تقديم هدايا به خداوند 

شما محبت خود را 
 . نشان ميدهيد

 
كتابمقدس تعليم ميدهد كه . ثروت از سوي خدا داده ميشود

. خدا به اشخاص توانايي و قابليت كسب پول را عطا ميكند
وقتيكه اشخاص از درك اين نكته باز ميمانند كه توانايي كه 

آنان داده ميشود،  كسب پول و درآمد به ازسوي خداوند براي
خودپسند گشته و از دادن حتي بخشي از پول خود به خدا 

هنگامي كه در مييابيد او اين توانايي را به . خودداري ميكنند
شما داده است آنگاه با شادماني بخشي از درآمد خود را به او 

 . باز ميگردانيد تا ملكوت او بر روي زمين گسترش يابد

 كليساها در عراق  ادامة حمله به

ميليون 1/2 جنگ، از پيش و2003سال در عراق مسيحيان جمعيت
ترك   را  آنان،كشور  از  زيادي  گروههاي  البته  . شد  نفر برآورد مي  
، مجبور تروريستي مسلح گروههاينيز بر اثر فشار كرده وگروهي

دنبال   به. اند شده  كشور  اين  ديگر مناطق   در  اقامت  و  به ترك خانه  
، اي رسانـه   عراق،منابع  شمال  در  موصل  در  كليساها  به  حمله4  انجام

درشهربغداد   مسيحيان  مراكزعبادي  به  حمله  يكشنبه ازسه  شامگاه
جنـبـش     اي وابسته به    يك منبع رسانه  . پايتخت عراق خبر دادند   

در   كليساهـا   موج حمالت به  : عراق گفت   آشورياندمكراتيك  
كـم    دسـت   يكشنبه، بعدازظهر كشيده شده و عراق، به بغداد هم 

بغداد  مختلف ها درمناطق راهبه به مربوط دوكليسا ويك صومعه
كليساي   گزارش، حمله به    اين  براساس.   مورد حمله قرارگرفت  

شـدن    مـجـروح    باعث  “ جرج  سنت”   كليساي  موسوم به كلدانيها  
 .رسيد آسيبهايي كليسا نيز ساختمان كليسا شد و به نگهبان

در شرق شهر “ رومن”گزارش ديگر نيز حاكي است، كليساي
 .ديد اي قرار گرفته و آسيبهايي بغداد نيز مورد حمله خمپاره

درجنـوب   ها راهبه ويژه صومعه يك سمت به خمپاره سه  همچنين
 گذاشته  برجاي  مالي  خسارات عمدتاً حمالت اين .شد پرتاب  بغداد
 4يكـشـنـبـه،بـه       گذاران روز   گزارش، بمب   بر اساس اين  .   است

كيلومتري 420در نينوا استان مركز ،موصلدر  مسيحيان  عبادتگاه
 .كردند نيز حمله  بغداد شمال

 
كليساي   كه  ، اعالم شدهموصل  از  دريافتي  گزارش  ترين   در تازه 

 گرفته   مورد حمله قرار   موصلنيز در   “ ماسكين  سنت” موسوم به 

كاتوليكها درمـنـطـقـه         به  از اين،يك صومعه متعلق     پيش. است
مـاريـو   ” شرق وكلـيـسـاي      در“ ماري  ويرجين“ ،كليسايالجديده
 اين  . گرفته بود قرار مورد حمله  نيزموصل واقع درشمال“ بولوس

ساختـمـان     به  خساراتي  و  گذاشت  برجاي  مجروح  تعدادي  حمالت
، كركوك و بويژه شهرنينوااستان . عبادتگاهها واردساخت اين

و مذهبي بوده و در عراق بعنوان        قومي  متنوع  كامالً  داراي بافت 
به نظر ميرسداين حمالت،    .   كانون فرهنگ و ادب شهره است     

افكني ميان گروههاي مختلف      با هدف ايجاد رعب و اختالف     
 .قومي و مذهبي در عراق، سازماندهي شده است

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  

  

                              

عشق از                               
هاي متفاوت                ديدگاه  

 

عشق چيست؟ :گفتند كودكي   به           
عشق          : گفتند به نوجواني. بازي:         گفت
:گفتند جواني به .بازي رفيق: گفت     چيست؟  

به پيرمردي.ثروت و پول: گفت    عشق چيست؟  
به عاشقي    . عمر:عشق چيست؟ گفت:     گفتند

كشيد  عشق چيست؟ چيزي نگفت، آهي: گفتند  
عشق چيست؟  : به گُل گفتم.    وسخت گريست

     عشق  :گفتم پروانه  به !  از من خوشبوتره:  گفت

:گفتم  به شمع! من زيباتره از : گفت  چيست؟         
!تره از من سوزانده:       عشق چيست؟ گفت  

تو آخر چه هستي؟ : گفتم           به عشق  
.نگاهي بيش نيستم:                گفت  

عشق چيست؟:            اگر از شما بپرسند  
شما چه ميگوييد؟                         
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صدقيا  سلطنت درابتداي نبي برارمياء كه)فعلي   ايران(عيالم دربارة خداوند كالم
عيالم  كمان من اينك ميگويد چنين صبايوت يهوه:گفت شده نازل يهودا پادشاه

و ماية قوت ايشان را خواهم شكست و چهار باد از چهار سمت آسمان بر 
عيالم خواهم وزانيد و ايشان را بسوي همة اين بادها پراكنده خواهم ساخت 
به حدي كه هيچ امتي نباشد كه پراكنده گان عيالم نزد آنها نيايند و اهل عيالم را به حضور دشمنان ايشان و به حضور آنانيكه قصد      
جان ايشان دارند مشوش خواهم ساخت و خداوند ميگويد كه بر ايشان بال يعني حدت خشم خويش را وارد خواهم آورد و شمشير را 
در عقب ايشان خواهم فرستاد تا ايشان را بالكل هالك سازم و خداوند ميگويد من كرسي خود را در عيالم برپا خواهم نمود و پادشاه  

ازكتاب ارمياء نبي .(ليكن خداوند ميگويد در ايام آخر اسيران عيالم را باز خواهم آورد .و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت 
)        سال پيش2600 قبل از ميالد مسيح ميزيسته است تقريباً   630 تا550 ارمياء يكي از انبياء اسرائيل بوده و او درحوالي سالهاي        39-34هاي   آيه49فصل  

 اين  برجستة نكات به كنيد  لطفاًتوجه  .منكرشويم   را آن واقعيت نميتوانيم هرگز  هستند زنده و حقيقي آيات   دراين شده  پيشگويي رويدادهاي  كه اندازه آن به 

 سلسلة  زيرا .باشد هخامنشيان پادشاهي انحطاط به اشاره نميتواند اين .شكست خواهم را ايشان قوت ماية و عيالم كمان من اينك )1:آيات 

و  قدرت بذر او اما .مرد كوروش اگرچه .يافت ادامه منطقه درآن همچنان پارسيان فرمانروايي و قدرت اما رفت بين از شايد آنان پادشاهي
: او معروف جملة وآن .ميدانست كوروش نسل از را خود پهلوي محمدرضا اواخر، درهمين ميايد يادتان.بود كاشته را پارس پادشاهي

و تمام آن  .با سقوط حكومت پهلوي درهم شكست 1357آنان درسال “ كمان ايالم و ماية قوت!.”كوروش آرام بخواب كه ما بيداريم
.                                                                                                                                    قدرت و سروري ايرانيان و قدرت منطقه بودن آنان از بين رفت  

دربارة عيالم پيشگويي  
)ايران فعلي(  

 يك آسمان ستاره
 يك آسمان ستاره چيدم از باغ رنج ودرد و فالكت

ها كه نديدم مانند صرع و داغ فراقت  ازجسم خود چه  

 در كودكي نصيب دلم بود انواع دردهاي دروني 

 افسردگي و صرع و تشنج، بر دوشم از زمان جواني

 بيهوش از تشنج و از درد، بدبين به هرچه كار خدا بود

 بي پول از مخارج درمان، ناالن زهر چه دست قضا بود

 اين مرگ بود يا كه اقامت، در محضر نظام عدالت 

 اين شهد بود يا كه شهادت، بي اطالع زطعم شفاعت

 روزي بدون ترس و تملق، در محضر خداي خدايان 

 نيرويي از وراي وجودم، پرواز كرد و گشت نمايان 

 هان اي مسيح من، تو بگردان دستِ شفا بسوي نيازم

 آغاز كن كار محبت، با دست خود، دوباره بسازم 

 پيروزي از اوگشت نمايان، صلح و سالمتي به تن آورد

 شادي، بركت، داد به جانم، اميد و خوشي بر دلم آورد

زن  به و آن را از زمين برداشته بالفاصله
 . ميداد

هاي  حلقه ازيكسري: هاي عشق گره) 6
. اند يافته درهم تنيده و بافته شده تشكيل

ها آغاز و پاياني ندارند و نماد  اين حلقه
 . عشق جاوداني و پايدار است

به معني بوسه  اين عالمت:“X“عالمت) 7
ولنتاين  روز هاي نامه و تبريك كارتهايدر

 . است
زمانهاي قديم  به اين رسم: روبان قرمز)8

ها هنگاميكه عازم  بازميگردد كه شواليه
جنگ بودند نوار يا روسري از معشوقه 

خود دريافت كرده و آن را به يادگار با 
 . خود ميبردند

ساليانه بيش از يك ميلياردكارت تبريك  *
كه  بدل ميگردد و درسراسر جهان رد ولنتاين

 .خريداري ميشود زنان  درصد آنها توسط85
  

جـعـبـه      ميليونهـا   و  رز  گل   ميليون 50ساليانه  * 
شكالت درسالروز ولنتاين هديه داده ميشود      

 . كه اغلب آنها را مردان خريداري ميكنند
 

يـا    و  رز  گـل :   هداياي روز ولنتاين شـامـل        * 
تبـريـك     كوچك،شكالت،كارت  گل  دسته

ولنتاين،عروسك،شمع،يك نامه عاشـقـانـه،      
 . يك قطعه شعر عاشقانه و يا هديه كوچك

 
 

شاپ و  كافي به روز اين گرفتن جشن  براي*
 .برويد دنج رستوران يك به شام صرف يابراي

  
 

 رنگهاي روز ولنتاين شامل قرمز، سفيد و *
 . صورتي است

 

 اختالف ولنتاين ومبداء تاريخچه درخصوص*
نظر وجود داشته تا جاييكه ولنتاين با افسانه 

 . در آميخته است

 ابتدا كارتهاي تبريك ولنتاين را هركس *
 كارتهاي1800سال از اما ميكرد تهيه خودش
. گشت عرضه بازار به تجاري ولنتاين تبريك

داراي  و نوشته دست كارتها نيز اين البته
سپس  .نمادهاي ولنتاين نقاشي شده بودند

   .گرديد آنها جايگزين چاپي تبريك كارتهاي
درگذشته دور در ايتاليا و انگليس رسـم          * 
طلوع آفتاب   از  پيش  مجرد  زنان  كه  بود  آن  بر

برخاسته و لب پنجره      روز ولنتاين از خواب   
مقابل پنجره    از  مردي  تا  خود ميايستادند   اتاق

كه با اوليـن    اعتقاد برآن بود.  آنان عبوركند 
يكـسـال     آن روز ببينند، ظرف     كه در   مردي
 نمايشنامـه   در  نيز  شكسپير  . خواهندكرد  ازدواج

 . كرده است اشاره باور اين به هملت

 

كـه    رسم بر اين اسـت    كشورها برخي  در* 
به زنان هديه   جوان روز ولنتاين لباس   مردان
چنانچه زن آن لباس را براي خـود          . ميدهند

آنستكه زن خواهان ازدواج      نگه دارد نشانه  
 . با آن مرد است

 

را روي  خود معشوقه اسم پسران  درفرانسه*
: بگويند همه به تا نوشتند آستين لباسشان مي

 . ازحس من آگاه شويد
 

چنين مرسـوم     ولزگذشته در      در زمانهاي  * 
چوبي به   قاشقهاي  سالروز ولنتاين   كه در   بود

قـاشـقـهـاي       روي اين   . بدهند  هديه  يكديگر
كنـده    قفل  و  كليد  و  قلب  معموالً نقش   چوبي

كـاريـهـا      كـنـده    معني ايـن    . كاري شده بود  
كليـد  ” يا   “ اي  گشوده  مرا قلب تو”: بود  چنين

 “.دروازه قلب من دست توست

 ولنتاين درباره چي همه
 

 :سمبلهاي ولنتاين شامل موارد زير ميباشد
شكل يك قلب ) 1

: ويا تيرخورده ساده
 كه  قلب آنجايي از

مركز    احساسات 
 پر و     عميق،  اصيل

 تير قلب. است شور
. نشان ميدهد  را  عشق  پذيري  آسيب   خورده

شما از سوي معشوق خود طرد  هنگاميكه
و   پـيـونـد     نشـانـه    تيرخـورده   قلب.   ميشويد

 . اتحاد زن و مرد نيز ميباشد
 ):CUPID(كيوپيد) 2

 يك شكل  به   كه  

 برهنه، فربه كودك 

 ترسيم بالدار            و 

كودك  اين .ميگردد
 با  لبخندي  موذيانه

چنانچه .   تير وكمان نيزباخودحمل ميكند   
قلب فردي    به  كودك  يكي ازتيرهاي اين  

 كيوپيد .ميشود فوراً عاشق وي كند  اصابت
 الهه عشق و زيـبـايـي    ونوسواقع پسر    در

مـعـنـي      . هاي روم باستان ميباشد     درافسانه
بـرخـي     كـوپـيـد     . است”   آرزو” آن    لغوي

. ميگـردد   نيز ناميده)   AMOR( اوقات آمور 
 اروسهاي يوناني   افسانه  در  كوپيد  همتاي

)EROS(نام دارد  . 
پرندگان  اين: عشق مرغ و قمري: كبوتر)3

 . و معصوميت هستند نماد وفاداري، پاكي
سرخ شهبانوي  گل:                گل رز)4

جنگ    نماد   .                         گلهاست
عشق                                    و  صلح،  و

 .گذشت
 گذشته در را خانمها دستمال جنس:تور )5 

در زمانهاي ديرين . تشكيل ميداده است
خانمي  دستمال كه هرگاه رسم برآن بوده

 آن ميشده كه متوجه ميافتاد مردي زمين به

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  

 ..:: دريغا ::..
 ��تولستوي��

 

 را  بشـريـت    ميخواهند  همه” 

س يچكدريغا ه.كنند عوض
خود  كه نيست انديشه دراين

روي سنـگ   “ كند  را عوض 
در كـلـيـسـاي        قبر كشيشي 

خودتصورات  براي نوجواني دوران در:بود نوشتهمنچستر
تغيير  را  دنيا  ميخواستم  خودم  به خيال . . . وخيالهايي داشتم 

تغييري را درخودبوجود     من هيچ   تفكرات  با  اما دنيا  دهم
كردم   جواني رسيدم توقع راكم  وقتيكه به دوران  . نياورد

هم تغيير  اماكشورم كردم كشورم قناعت كردن عوض به
توانايي خود    تمام  گفتم  رسيدم  دوران ميانسالي به  .   نكرد

انـگـار     را بكار بردم حداقل خانواده ام را تغيير دهم نـه          
اكنون كه ديـگـر   . . . نميخواست تغييركند ام هم   خانواده

زندگي نورا آغازكردم فهميدم      نيستم و درميان خاك،   
ام   بسا خانواده   چه  دهم  توانستم خود را تغيير     كه اگر مي  

 .تغييردهمو به پشتوانه خانواده، كشورم و دنيا را 
 ...اگر خود را تغيير ميدادم                                         

 

  

 

 
خداي من همة احتياجات شما را 

برحسب دولت خود در جالل 
.مسيح عيسي رفع خواهد نمود  

19: 4فيليپيان    
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Ingredients: (4 servings) 

• Shoulder lamb, 1/2 pound 

• Medium onions, 3 

• Iranian (sangak), middle-eastern, 
   or pitta bread 

• Cooking oil 

• Salt 

• Black pepper 

• Turmeric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Directions: 
Peel and thinly slice onions.   
Wash and cut meat into small 
pieces. Add onions and 3 glasses 
of hot water to meat and cook over 
medium heat for about 45 minutes 
(adding more hot water during 
cooking if necessary). Add salt, 
pepper, and turmeric, mix well   
and cook for a few more minutes. 
There should be no water left 
when cooking is over.  
Grind (mince) the cooked meat or 
chop it finely using a sharp, large 
knife. Fry in oil over medium heat 
for about 15 minutes, then serve 
over bread with more bread      
covering the meat.  
Note, Also rice is served with this 
dish. Beryani is a delicious dish 
from Esfahan. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alfonso Cuarón : كارگردان و فيلمنامه نويسان  
 دقيقه109:  ژانويه ـ آمريكا، مدت5: تاريخ اكران

 Universal Pictures: كمپاني
   Michael Caine -Hiwetel Ejiofor : بازيگران

 Claire-Hope Ashitey -Julianne Moore  -Clive Owen  
 

فرزند آدميان بازتاب دهندة نگرانيـهـاي       
كه   اي است   بشر امروز از سرنوشت كره    

ارزنـده    اين فيـلـم   .   آن زندگي ميكند    در
ـايـمـز     آنجلـس   منتقد لس( كنت توران گفتة    به  كه  )ت
، به ما هشدار ميدهـد      »  است 21قرنرانر    بليد« 

كه آيندة تلخي در انتظار فـرزنـدانـمـان          
از   نـوولـي    بـراسـاس  فرزند آدميان     . است
 .است شده  ساختهجيمز دي پيخانم 

قصة فيلم ساده و سر راست است، نسـل         
 و  است  2027سال زمان است، شده عقيم  بشر

كودكي به دنيا     هيچ  گذشته  سال18ظرف
، نويسندة كتابي جيمزخانم .  نيامده است 

: شده ميگويد  اقتباس  كه فيلم از روي آن   
من اين كتاب را در پاسخ به اين پرسش         
نوشتم كه اگر آينده وجود نداشته باشد       

پـاسـخ   كرد؟  مردم چگونه رفتار خواهند   
قصه فيلم  . است  بسيار هول انگيز و مهيب    

 .در بريتانيا سپري ميشود2027در سال
در اين هنگام نسل بشركامالً عقيم شده،       

حـكـومـيـت         يك  توسط    بريتانيا    كشور  
اين .   فاشيستي تماميت خواه اداره ميشود    

حكومت اداعا ميكند كه دنيا در آستانـة        
بريتانيا موفق    كامل است و فقط     فروپاشي

شده است از اين فروپاشي جان سالم بـه     
حكومت به شدت با مخالفين و    .   درببرد

يـك    فـارون   تئـو   . شورشيان مقابله ميكند  
كه   است  مغموم   دل شكسته و   بوروكرات

 ارتباط خود را با جهان بيرون قطع كرده
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  افتتاح موزه تنبلي در بوگوتا
 

كـه    شـده   وسايلي به نمايش گـذاشـتـه    موزه اين  در
بـل      :   است    يادآور تنبلي   معموالً ديدن آنها   مثل مـ

يـا    دارد  كه روبروي يك تلويـزيـون قـرار           راحتي
هدف از بر پايي اين موزه براي ايـام            .تختخواب

 بوگوتاترغيب مردم     تعطيالت عمومي دركلمبيا،  
بوده تا به موضوع تنبلي و در مقابل آن افراط در            

شايد به اين نتيجه بـرسـنـد كـه             كار فكر كنند و   
رسيدن به توازن در زندگي جايي ميـان ايـن دو            

البته اولين گام براي تنبل ها ايـن          . وضعيت است 
بگذارند و هر چه زودتـر      است كه تنبلي را كنار    

از اين موزه ديدن كنند چون فقط تا يك هـفـتـه             
گـزارشـگـر    جرمي مك درموت، .  برپاستديگر  
 اين مـوزه     در كلمبيا، مي گويد كه از  سي  بي بي 
كه هزينه برپايي آن را دولـت پـرداخـت             جديد،

اند و مـوضـوع        كرده، شمار زيادي بازديد كرده    
آن احتماالً براي كساني كه از سنگيني ترافيـك،         

زندگي روزمره يـا       آلودگي هوا، شتاب بي امان    
انـد،    فشارهاي كاري در اين شهر بي تـاب شـده          

اين موزه    مسئولمارسال آرييتا،   . بسيارجالب است 
ما هميـشـه    ” :   به خبرگزاري آسوشيتدپرس، گفت   

يك كار و فعاليت      به تنبلي به عنوان دشمن درجه     
كـه    درصـدد شـديـم       نگاه ميكنيم و براي هميـن     

كنيم؛ هدف ما اين بوده كه        دراين رابطه كنكاش  
رت          كنيم  مردم را وادار   درباره مسائلي مانـنـد چـ

كه  زدن، بيكاري يا حس بيهودگي و اتالف وقت
به مشكالت اجتمـاعـي بـراي          ممكن است منجر  

 “.فرد و خانواده او شود، فكر كنند

به سن   پا  هيپي  يك  تئوتنها دوست   .   است
هـمـيـن      در.    است جاسپرگذاشته به نام    

جولين .   روبرو ميشود   جولين با   تئوزمان  
گروههاي   از  يكي  رهبري  حاضر  حال  در

 بيست تئو. دارد  ضد حكومتي را برعهده   
 دوست بوده اما بعد     جولينسال پيش با    

از اينكه كودك نوزاد آنها جان سپـرد         
رابطـه  )   و تئو در مرگ اين كودك مقصر بـود     ( 

 تئـو  حاال از    جولين.   اين دو نيز قطع شد    
وي قصد . است كرده كمك درخواست

را   » كي« اسم  اي به   جان زن حامله    دارد
 يآساي  معجزه  اين زن به شكل   .   نجات دهد 

خود را    كودك  حامله شده و اگر بتواند    
 بتوانند  ندانشمندا  شايد  سالم به دنيا بياورد   

 جولين.   مشكل كنوني بشر را حل كنند     
را از بريتانـيـاي   » كي« ميخواهد تئواز  

بـه    و  كنترل فاشيستها خارج كـنـد       تحت
نـدارد    چنداني  عالقه  تئو.   ببرد    نقطة امني 

عوض   نظرش  » كي« با  مالقات  از  اما بعد 
كـار     دست به كار ميشود اما     تئو. ميشود

هر گروه دستور   .   به اين سادگيها نيست   
 ميتواند »كي« و ميكند كار خود را دنبال

حكومتها   و  اگروهه  براي  خوبي  بسيار  ابزار
 يخطرناك  رقيب  با  بايد  ميان  دراين  تئو  . باشد

كه رهبري شورشيان را بر       لوكبه اسم   
 ...كند نرم پنجه و دست نيز دارد، عهده

اكشن  فصلهاي ساخت در كوارون الفونسو
در پرداخت   هم  و  كرده  عمل ماهرانه  فيلم
فـرزنـدان   .    فـيـلـم     هاي فلسفي قصة  مايه

كه تماشاگران خود   آدميان فيلمي است  
شايد در هيچ دورة . را به فكر فرو ميبرد

اطراف   جهان  ننگرا  حد  اين  تا  بشر  ديگري
مشكالت دنياي امروز .   است  خود نبوده 

بحران نژادي، :است مخاطره انگيزجدي و 
بحران تروريسم، بحران نابودي محيـط      

قدرت طلب،  حكومتهاي زيست، بحران
 ...بحران 
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 از  شما  دعوت  ميكنيم تا  از   
 :فرمائيد ديدن    سايتهاي ما   وب

2008 فوريه    28   شمارة    سال سوم  ترس از ارتفاع، ترسآور به انواع مختلفي نظير دسته ديگري از ترسها به ترسهاي ساده يا اختصاصي معروفندوبسته به شيءياموقعيت هراس 

باعث اجتناب فرد از موقعيتهاي ... و)طوفان،رعد و برق(،ترس از وقايع محيطي طبيعي)آسانسور(بسته ازحيوانات،ترس از قرارگرفتن دراماكن
ديگر به  ميشود؛ مثالً شايدشماديده يا شنيده باشيدكه بعضي افراد به دليل ترس از هواپيما مسافتهاي طوالني بين شهري را با وسايل آور هراس
او تا به حال بسياري از بازيهاي . آرسنال از اين دسته افراد است تيم هلندي  بازيكن  كمپ برگ دنيس(.نميشوند هواپيما هرگزسوار و ميكنند طي مشقتي و سختي چه
م، ميترسي كروكوديليا مارديگربيشترما از  ازسوي)كمترازحدمعمول است سبب تيم نيزبه همين هراسش از دست داده وحتي مبلغ قراردادش با را به دليل تيمش مهم
ميترسند و اين ترس به حدي  ازسوسك كه ايم خيلي از افراد را ديده ما نميشود؛مقابل روزمره در زندگي ايجاد اختالل باعث ترسي چنين ولي

يامثالً بسياري از افراد درموقعيتهاي . حمام اجتناب ميكنند است كه درساعاتي از روزكه احتمال بيرون آمدن سوسكها وجود دارد از رفتن به
 طي صورتي كه درحال طبيعي انتظار ميرود اين اضطراب ميشوند در عده زيادي مخاطب دچاراضطراب درحضور اجتماعي مهم نظيرسخنراني

 .دست و اشتباهات كالمي نباشد ها، لرزش صدا، لرزش گونه سرخ شدن و همراه با عاليم بارزي مثل كنترل فرد درآيد چند دقيقه تحت

س غير منطقي
آشنايي با تر
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GLOBAL SURVEY OF 
CHRISTIAN PERSECUTION 

 

In 2008 some of the harshest  persecution 
endured by Christians is likely to take place 

in states where Christianity is illegal  
North Korea and Saudi Arabia.  

 

 Elsewhere, millions of Christians 
this coming year will face varying 
degrees of harassment, persecu-
tion and repression simply because 
of where they live. Most persecution 
of Christians in 2008 is set to take 
place in the four ‘zones’ of Islam, 
Communism, Hinduism and    
Buddhism. Persecution may stem 
from the government or its agents, 
such as the secret police, military 
or judiciary, or from non-governmental 
movements, such as militant Islamic 
groups. For many years, one of the 
most repressive Islamic nations 
has been Saudi Arabia. As guardian 
of Islam’s holiest sites Mecca and 
Medina, Saudi forbids all other 
religions and threatens evangelists 
with execution. The government 
bans    all 
Christian 
Literature 
yet  spends  
billions  of  
 Dollars 
each  year  
propagating Islam around the world. 
Islamist militants often view Christians 
and non-Muslims as infidels, who 
must  be  converted,  by  force  if 
necessary, or  be  killed  or  driven 
out of Islamic lands.  
They believe it is  their  religious  
duty  to  impose Islamic Sharia law 
throughout  their  nation.  
Even seemingly moderate Muslim  
countries’  governments often  fail  
to safeguard  the  rights  of  their         

Christian minorities. Christians suffer 
kidnapping,  forced  conversion  to 
Islam, imprisonment, destruction of 
churches, discrimination  in        
education, employment, housing 
and the legal system, executions, 
rape of Christian girls and torture. 
Pakistan is becoming increasingly 
dangerous for Christians, as the 
turmoil in  
that nation  
continues.  

 they start what is known as the 
"Little Fast." By avoiding eating 
animal products. The Eastern 
Christians celebrate Christmas 
on January 6th according to the 
Julian calendar but many 
churches have services on 
December 25th as well. The 
Christmas dinner is called the 
"Little Feast" and a traditional 
dish is a chicken stew called 
harasa, Turkey dinners are 
becoming popular as well. 

 

Gifts were generally not 
exchanged but children received 
new cloths for the occasion, 
however gift giving has become 
a routine and children enjoy both 
gifts and new cloths. Lighting 
candles, decorating the 
Christmas tree and singing 
hymns, marks the holiday and 
family and friends are visited. 
The Assyrian New Year is 
celebrated on April 1st, Kha 
B'Nissan, based on ancient  
pre-Christian traditions of Assyria. 

 

 However as Christians, Assyrians 
celebrate the major Christian 
holidays including Easter and 
Christmas according to the 
Eastern traditions. Easter is seen 
as the theologically most important 
holiday as it commemorates the 
resurrection of Jesus Christ. 
Consequently, it is called Eida 
Gura or big holiday. Christmas, 
commemorating the birth of    
Christ, is called Eida Sura or    
small holiday.  
Other Christians celebrate the 
season according to the traditions 
of the Western Church.   

 

Manukian resides in Tehran. A majority 
of the Assyrians are also urban, 
although there are still several 
Assyrian villages in the Lake Urmiah 
region. Although Armenians and 
Assyrians have encountered individual 
prejudice, they have not been 
subjected to mass persecutions except 
for the murder of a few priests during 
the last decade. In the twentieth 
century, Christians in general have 
participated in the economic and social 
life of Iran. The Armenians, especially, 
achieved a relatively high standard of 
living and maintained a large number 
of parochial primary and secondary 
schools. Since the revolution the 
administration of the Christian schools 
has been a source of tension between 
Christians and the government. The 
Ministry of Education has insisted that 
the principals of such schools be 
Muslims, that all religious courses 
should be taught in Persian, that any 
Christian literature classes have 
government approval, and that all 
female students observe hejab inside 
the schools. In the 20th century a 
nationalistic movement amongst all 
Assyrians started in the region and 
there have been attempts by different 
Assyrian groups to reunite. The 
patriarchal seat of the Church of the 
East since World War II has been 
moved to Chicago, U.S.A. Civic 
organizations have emerged in both 
"Nestorian" and "Jacobite" centers with 
publications to promote national unity. 
During First World War the Assyrians 
joined the Allies in the hope of 
attaining sovereignty in their ancient 
homeland in case of an Allied victory. 
This antagonized the Turks and the 
Persians, and resulted in the massacre 
of great numbers of Assyrians and 
their uprooting from their homes in 
Persia and Turkey. Since the revolution 
like other Iranians massive immigration 
of Christians has reduced their 
numbers nevertheless many have 
remained in Iran and still participate in 
the social and economic activities of 
the country despite restrictions. Most 
Christians in Iran celebrate Christmas 
according to the traditions of the 
Eastern Church. As of December first   

By: Massoume Price, 
 

According to this constitution Jews, 
Christians and Zoroastrians had the 
right to elect one delegate each to 
the Majlis,but they could not participate 
in elections of other delegates. The 
constitution also prohibited non-Shiite 
Muslims from becoming a member of 
the Government. This was ignored by 
the Pahlavi regime and there were 
non-Muslim high government officials 
even Bahai by the 1970's. The Islamic 
Revolution of 1979 guarantees    
religious freedom of the Christians, 
Jews and Zoroastrians. According to 
the new constitution the religious 
minorities are permitted to follow their 
own religious laws in matters of   
marriage, divorce and inheritance. 
The constitution also made Shariat 
the legal code and therefore gender 
and religious discriminations are an 
integral part of the system. Bahai 
once again are not recognized at all, 
Jews, Christians and Zoroastrians 
each have their own representative at 
the Parliament and are not legally 
forbidden from employment in the 
government sector. But since the 
authorities only employ Muslims and 
a 'Shariat test' is required, in reality 
these people are once again barred 
from working for the government.  
Iran's indigenous Christians include 
an estimated 250,000 Armenians, 
some 32,000 Assyrians, and a small 
number of Roman Catholic, Anglican, 
and Protestant Iranians converted by 
missionaries in the nineteenth and 
twentieth centuries. The Armenians 
are predominantly urban and are 
concentrated in Tehran and Isfahan; 
smaller communities exist in Tabriz, 
Arak, and other cities. They are the 
largest Christian community in Iran 
and their leader Archbishop  
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   Jesus Walks on the Water  
            Some friends of Jesus' were going to cross the water in their 

                boat. Jesus wanted to join them but he also wanted to talk to  
                some people before he left. So he told his friends to go ahead  
                without him. Jesus stayed behind to visit with more people.  
                His friends got into their boat and began to cross the water. 
                His friends  rowed the boat for a long time. They were so tired.  
               They stopped rowing and sat  in their boat to rest. Were their eyes playing tricks on  
                them? What did they see? They saw a man walking on the water! They didn't  
                know what to think. "Don't be afraid," Jesus said. IT WAS JESUS WALKING ON 
               THE WATER!  Jesus climbed into the boat with his friends and they crossed the  
                water safely.  
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