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 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  

                 
        The Change Paper 

 
P.O Box  371043 Reseda, CA  91337 USA  

   ...كنيد با دفتر ما تماس بگيريدكنيد با دفتر ما تماس بگيريدكنيد با دفتر ما تماس بگيريد   ماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافتماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافتماهنامة تبديل را بطور مرتب و ماهانه دريافت      كهكهكه   اگر مايل هستيداگر مايل هستيداگر مايل هستيد

 Tabdil@iranforchrist.com:  توانيد نظرات خود را براي ما بفرستيد همچنين مي. مطالعه فرماييد www.IRANforChrist.comماهنامة تبديل را مي توانيد بر روي آدرس اينترنتي

با خوشحالي و مسرت به اطالع          
برنامة تلويزيوني :  عموم مي رساند
هم اكنون، هر  سيماي مسيح

 چهارشنبه و پنجشنبه 
 .  در تلويزيون  محبت

 آدرس اينترنتي   
www.Mohabat.tv   

www.SimaMasih.com 
 

 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 
) 20(ماهنامه تبديل، بيستمين
جهت .روز هر ماه  مي باشد

درج آگهي بازرگاني خود 
در ماهنامة تبديل با شماره 

)   818 (522-1525تلفن 
.تماس حاصل فرماييد  

قف هايكسا  
  هوسپيان مهر

كليساهاي  ناظر  
 جماعت رباني
    ايــران   از

هاي     چهره   
شناخته شده و از برجسته ترين 

مسيحيان ايران  شخصيتهاي جامعه
بود، اسقف هايك سه روز بعد از 

در تاريخ  آزادي كشيش ديباج،
 در حاليكه براي 1994 ژانويه 19

ديدار يكي از دوستانش عازم 
فرودگاه مهرآباد بود در بين راه 

مزدور ربوده شد و  توسط افرادي
در ... مظلومانه به قتل رسيد

آخرين نامه خود، كشيش هايك 
ام كه در  من آماده : . . .نويسد  مي
كليسا جان خود را تقديم  راه
باشد كه ديگران بتوانند در .  كنم

آرامش و صلح، بدون ترس، 
خداوند خود را نيايش كنند ...
اودليرانه تا پاي جان بخاطر مسيح 

.              يادش گرامي باد. ايستاد  
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 بهمن

روز   كليـسـاهـا     جهاني  شوراي  
 و تداوم روند    پيگيري  براي  شنبه
 از  پس  عراقي  سران  ازسوي  وفاق
  بـه   .كرد دعا صدام حسين   اعدام
و   آسوشيـتـد    خبرگزاري  گزارش
كـوبـيـا      سامـوئـل  ژنو،    از  پرس

: گــفــت  شــورا  ايــن  دبــيــركــل
و   بـود   صـدام   كه مشخصه حكومت    اميدواريم ترس و مرگي   

شود، خاتمه  مي  دنبال  كشور  سايرين در اين    نيزاز سوي   اكنون
 پـروتسـتـان،     كـلـيـسـاي      350از  شورا متشكل   اين  .يابد

از جانـب     ارتودكس، آنگليكن و ساير كليساها به نمايندگي      
فعـالـيـت      كشور جهان،   110ميليون مسيحي در    560از  بيش
و   بزرگ است   گرفتن جان افراد، مصيبتي   :  افزود  وي   .كند  مي

تر از    است، واضح   روزانه شاهد كشتار    كه  اين امر در كشوري   
و   صدام حسين، افـكـار      مرگ  با.  ديگري نمود دارد   هر جاي 

خواهيم كه به     از خدا مي    و  متوجه مردم عراق شد     دعاهاي ما 
كـه    را  رحـمـتـي     و  رنجديده، مهرباني، عـدالـت      اين ملت 

گـفـت     كوبيا .ن محروم بودند، عطا كند    آهاي مديد از      مدت
آتي   و  فعلي  حاكمان.  كند  كليساها دعا مي    كه شوراي جهاني  

مـردم    رابطه با حكومتداري بـراي      در  عراق، ميراث جديدي  
و   وفـاق   پي ايجـاد    كشوربجا بگذارند و سران عراقي، در       اين

 .هاي اين كشور باشند ميان همه گروه در احترام متقابل

 سال نو   ة  در آستان  روژهالت      شبكة تلويزيوني      
دهد، مأموران وزارت         ميالدي گزارش مي      

اطالعات ايران از برگزاري مراسم مذهبي            
        طبق مسيحيان در شهررشت ممانعت كردند،              

FCNN به نقل از اين            گزارشي از شبكة خبري      
مطلب كه موج       شبكة تلويزيوني، با بيان اين         

دستگيري گستردة مسيحيان در شهرهاي مختلف               
موران وزارت     أ م: گفت   . ايران آغاز شده است    

اطالعات با اعمال فشار و تهديد مسيحيان از             
در  . كنند برگزاري مراسم مذهبي آنها جلوگيري مي             

هاي    هفته   رشت در   كليساي    مقامات   دستگيري   پي
اخير، اعضاي كليسا به علت وجود تهديدات از             

 سه سال   اين كليسا  .اند  بازمانده    انجام مراسم مذهبي    
وزارت اطالعات        مأموران   حملة  نيز مورد    پيش

قرار گرفت و همة اموال آن مصادره شد و تا            
رهبران  .  كنون به آنها باز پس داده نشده است        

كليساي رشت هم اكنون در زندان به سر                 
برند و مأموران وزارت اطالعات از مالقات                مي   

كنند  آنها با خانواده يشان جلوگيري مي          .  



   
 
 

 
يك موشي  بخاطر كه بوديم چقدر ما احمق

هـم    با  كه وارد سوراخ سمت راست شده،     
باز هـم  :  شوهر فرياد زد...    مشاجره كرديم 

شروع كردي؟ آنـان بـراي بـار دوم از              
يكديگر طالق گرفتند و ايـن بـار بـراي            

 . هميشه از هم جدا شدند
 از تر    آيا تمامي مشاجرات ما واقعاً مسخره

 ماجرا نيست؟  اين
با سپري  .   اكنون  يكسال  ديگر سپري شد      

شدن يكسال،  به  وعدة  مالقاتمان با خـدا            
تمام نگرانيها و اختالفاتي . ايم نزديكتر شده

كه آنها  را  اين  قدر مهم  مي پنداشتـيـم،              
حسـاب    در روز داوري خداوند بـه چـه         

 خواهند آمد؟
 
 
 

    باشد كه صميمانه خطاهاي سال گذشته    
را بـا      2007را مالحظه نموده، سال جديد      

ما در سال جديد، خدا، . اعتماد آغاز كنيم 
فرشتة محافظ  و القدس، نجات دهنده، روح

توانيم اعتماد داشتـه      مي.  را خواهيم داشت  
 .باشيم خدا ما را كامياب خواهد كرد

 
 
 

 
باشد .  هم به اتمام رسيد2006   سال 

ومشاجرات  گناهان ناراحتيها، تمامي كه
براي . سال گذشته نيز با آن بگذرد

گناهانتان، در خون مسيح آمرزش 
سال آينده ناراحتيهاي . وجود دارد

لزومي ندارد . خود از خواهد داشت
كه ناراحتي سال گذشته را وارد سال 

جنگ و جدل ها اهميت . جديد كنيد
.                   اند خود را از دست داده  

كه از روي عشق با يكديگر      زوجي
ازدواج كرده بودند، پشت ميز نشسته، 

ناگهان . يكديگر را در آغوش گرفتند
آيا ديدي؟  يك : زن ترسيد و گفت

موش وارد سوراخ سمت راست اتاق 
او : شوهر او را آرام كرد و گفت. شد
من آن . اي بزند تواند به تو صدمه نمي

يك چيز كوچك كه وارد . را ديدم
.                     سوراخ سمت چپ شد  

   زن اصرار ورزيد كه موش وارد 
شوهر از . سوراخ سمت راست شد

اقتدار شوهري خود استفاده كرد تا 
زن را متقاعد كند كه حق با او بوده 

بايست در سوراخ  است، موش مي
آنان بخاطر همين . ديگر رفته باشد

.        مطلب از يكديگر طالق گرفتند  
 سال جدايي، دوستان موفق 7     بعد از

كه آنها را با يكديگر آشتي  شدند
آنان دوباره ازدواج كرده، در  . بدهند
:زن گفت. اتاق پشت ميزنشستند همان  
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   ياران هميشه همراه؛ خوانندگان گرامي ماهنامة 
از اينكه . تبديل، درودهاي فراوان ما را بپذيريد

.  متشكريم بسيار بوديد همراه ما  با وفادارنه را يكسال
كه  كرديم سپري  را   آخرسال  روزهاي   درشرايطي

كماكان دنيا پر از تالطم و اخبار عجيب و غريب 
دانيم كه  هيچكدام از ما دقيقاً نمي. به اتمام رسيد

را   رخدادهايي و  حوادث چه داريم رو  پيش  كه سالي
اين تنها خداوند است . براي ما رقم خواهد زد

بيند، شايد در ميان شما  داند و آينده را مي كه مي
هاي  دغدغه بخاطر  كه باشند  افرادي عزيزان،

زندگي به وسايل و افرادي دل ببندند كه نه تنها 
آنجائيكه اين   كننده نخواهند بود؛ بلكه از كمك
باعث  بيشتر باشند نمي خدا  ارادة با مطابق كارها

ما . سرگرداني و تشويشات شما خواهند گرديد
 تا به خدا  كنيم، در همينجا از شما درخواست مي

 2007توكل كرده، از او بخواهيد تا در سال آتي 
شما را حفظ كرده، هدايت كند و آيندة خود را 

باشد كه بركات . به دستهاي پر قدرت او بسپاريد
.                          فراوان او هر روزه با شما باشد  

كلية عزيزاني كه تا به  كه از در اينجا جاي دارد   
امروز ما را در امر تهيه و توزيع اين ماهنامه ياري 

درخواست  مطلق قادر خداي از .كنم تشكر اند، داده
بركت  را  شما دست عمل و  زندگي  كه كنم مي

و همكاري  حمايت از اين هم با كه بعد باشد. بدهد
.        شما بتوانيم به انتشار اين ماهنامه ادامه دهيم  

با آرزوي روزهايي خوش                             
                   2007آنجلس ژانويه   لس الناتان باغستاني، 
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و     خدا در زمان سختيها با ما هـمـراه        

پـدر    جـز   بـه   هيچكـس همدرد است؛   
 . جفا نكشيده است ما آسماني

گنـاه    جريمة   براي پرداخت  هيچكس 
نـكـرده     كـاري   ما كه مرگ ابديست،   

 اندازة او از اينـكـه       به      هيچكس.   است

خورد نـاراحـت    بشردرگناه غوطه مي 
شده، يگانه   حاضر  او به خاطرما  .   نشده
بـه    مسـيـح    . كـنـد    خود را قربـانـي      پسر

صليب رفـت     گناهان ما به روي     خاطر
و خون خود را ريخت، تا نشان دهـد     

خدا از . دارد كه چه قدر ما را دوست
او   بـه   خواهد كه در سـخـتـيـهـا          ما مي 
خـدا    . كرده، به او اعتماد كنيـم       توكل

.                     رهـانـيـد     هم در مقابل ما را خـواهـد       

 

خـيـالـمـان       آينـده   كه تا پنجاه سال      مناسب
اتومبيل  و منزل  يك داشتن حتماً .باشد راحت

 اگـردرايـن      .شـمـاسـت     نگرانيهاي  جزو    هم

. كنيد  نكته توجه   اين  به  نگران هستيد،   افكار
فكر   در  او.  است  ديگري  گونة  به  روش خدا 

ما فكر  روز هر او براي و احتياجات ما هست
خـود    قوم   براي   خدا در عهد عتيق   .  كند  مي

كتاب خروج فصل شانزدهم      كند؛  فكر مي 
خدا براي  دهد مي كامل در اين بارة توضيح

امـروز    و  كـرد،   مـي   هروز قوم خود نان تهيه 
ايـن    براي ما كه قوم خاص او هستيم نيزبـه        

آيـنـده     نگـران   بنابر اين .  كند  مي  گونه عمل 
فـرداي    فـكـر    در  خـدا   چون  خودتان نباشيد 

كندكه  مي دعوت شما و من او از. شما است
مـانـنـد      اوبسـپـاريـم     دست  آيندة خود را به   

 . كند كه به والدين خود اعتماد مي فرزندي

 
 كنيم مي زندگي ما در دنيايي  به طور يقين     

 وقتي مثالً.  دارد زيادي وجود كه  نگرانيهاي

 ديشـب :  گوييد  مي        زنيد  دوستي حرف مي    با
 دانـم   نـمـي  !    نـبـرده    خوابم  نگراني  شدت  از

را             هـا   خــيـلــي   مــا.  شـود   مــي  چــه  مـن   آيـنــده 
روزه   هر  و  هستند  كه زير اين فشارها ببينم  مي
بايـد    را  سوال  اين  حال  .شود  آنها اضافه مي    به

 در  بايـد   هم  كه آيا ما ايمانداران     مطرح كرد 

مـنـفـي      جـواب   قطعـاً .  اين غمها اسير باشيم   
. اسـت   كـرده   آزاد  را  مـا   مسيح  است زيراكه 

آيد؛ با نگرانيـهـايـي      مي سوال پيش اين  حال
 سـوال   اين  جواب    بكنيم؟  چه  دارند  وجود  كه

نگرانـيـهـاي      بار  خواهيم  مي    ما  آيا  .است  ساده
 خـداونـد    بـه   را  آن  يـا   بگيريم  دوش  به  را  خود

و   خـوب   شغلي شايد فكركنيم بايد .  بسپاريم
 حساب بانكي يك   يا و   زياد   حقوق با  راحت

كه  آنهايي
توانند صداي  نمي

موزيك را 
بشنوند؛  فكر 

 كساني كنند مي

رقصند  كه مي
      .ديوانه هستند
                      

  مارتين لوتركينگ                        

ك ر د ،    م ي  ر و ز ي   م ر د ي   ا ز   ر ا ه ي   ع بـو ر   
گ ذ ش ت ،   ب ا   م ر گ    ك ه   م ي  د ر   ط ي   ر ا ه ي 

پـر سـيـد كـجـا             ا ز   م ر گ .   ك ر د   م ال ق ا ت 
د ه    ا م ش ب   ج ا ن  :ر و ي ؟   ا و   پ ا سـخ   د ا د  م ي 

 . گ ي ر م  ه ز ا ر   ن ف ر   ر ا   مـي 
      آ ن   م ر د گ ف ت ؛   چ ق د ر ت ل خ   و   ن ا ر ا حـت   

 مـن   ا ي ن   و ظ ي فـة :   م ر گ   گ ف ت !   ك ن ن د ه   

 سـمـت   بـه   آ ن   م ر د   و   س پ س .   ا ي ن   ا س ت 

ش ن ا خ ت   خ ب ر    و   ه ر ك ه   ر ا   م ي  ر ف ت  ش ه ر 
 م ر گ  ف ر ش ت ة  ب ا  م ر د  ر و ز  ف ر د ا ي   آ ن . د ا د 

 گ ف ت ي   ف ق ط  ك ه  ك ر د   و گ ف ت   ت و  م ال ق ا ت 

جـا ن     چ ر ا   ر ا   م ي ك ش ي ،   پ س   ن ف ر   د ه   ه ز ا ر 
پ ا س خ     م ر گ   گ ر ف ت ي ؟   ه ز ا ر   ن ف ر   ر ا   ه ف ت ا د 

ا ز     د ه   ه ز ا ر   ن ف ر   ر ا   ك ش ت م ،   ب ق يــه   م ن   : د ا د 
 .  م ر د ن د ت ر س ش د ت   

ما را تعليم ده تا ايام ... خداوند
 12: 90مزمور .  خود را بشماريم

كنيم كه  از شما استدعا مي
كاهالن  را هشدار دهيد؛ كم 

جرأتان را تشويق كنيد؛ ضعيفان 
را حمايت نماييد؛ و با همه 

 . بردبار باشيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 

روبر  اثر فرانسه، ساخت1966سال در “بالتازار ناگهان”    فيلم
؛  از آن دسته فيلمهايي است كه بعد از هر بار ديدنش برسون
او با مهارتي شگرف. شود اي از لذت تماشاي آن كم نمي ذره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يابد و اين دنياي پيچيده را به   به دنياي درون انسانها راه مي
 فيلم سازي بود كه با برسون. دهد كمك واقعيت نشان مي

سينماي روز فرانسه مخالفت كرد و زباني خاص در سينما ايجاد  
“ ناگهان بالتازار”فيلم . كرد كه خود آن را سينماتوگراف ناميد

 است كه نوشتن دربارة آن دشوار  برسونيكي از آثار درخشان 
در اين  . فيلم داستان زندگي االغي است به نام بالتازار. است
به تماشاگر نشان     ) االغ( دنيا را از چشم بالتازار برسون،فيلم 
ها و سپس  اي است براي بازي بچه او از ابتدا وسيله. دهد مي

: دنياي بالتازار، جهان بي عدالتي است. وسيله اي براي باركشي
هايي كه به سراغ االغ بي آزار   دنياي شرارت جوانان، پليس

روند، دنياي قاچاق، تهمت، شكنجه، تجاوز، و در يك  مي
بينيم  در واقع در اين فيلم االغي را مي! كالم دنياي شر و بدي

دنياي اين االغ پاك و  . كه تماشاگر اعمال انسانها است
صميمي است و درست برعكس، دنياي آدمها پر است از خشم  

بالتازار در اين جهان زيادي . و رنج و نفرت و اذيت و آزار 
كشد، سپيده  دم كنار   است و پس از شبي طوالني كه درد مي  

.                                        ميرد ها و ميان گوسفندان مي    تپه  
 

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

 مهران پورپشنگ

دوست يك  
  هيچگاه معمولي

تواند گريه    نمي
 . تو را ببيند

هايش از  شانه واقعي دوستيك 
 . گريه تو خيس خواهد شد

 

دوست يك 
 يك معمولي

جعبه شكالت براي 
 . آورد تو مي مهماني

 

 زودتر واقعي دوستيك 
 آيد و تا دير وقت   به كمك تو مي

 . ماند براي تميز كردن مي
 

دوست يك 
 از    معمولي

 دير تماس 
 گرفتن تو 

 دلگير  و  ناراحت 
 .شود مي

 

پرسد كه چرا  ميواقعي  دوستيك 
 نتوانستي زودتر تماس بگيري؟ 

 
دوست يك 

 معمولي
دوست دارد     

به مشكالت 
 .توگوش دهد

 
 سعي دوست واقعي يك 

 . كند در حل آنها مي
 

 پندارد   ميدوست معمولييك 
 كه دوستي شما بعد از يك 

 .شود مرافعه تمام مي
 
 
 
 
 
 
 
  

 داند كه  ميواقعي  دوستيك 
تر  بعد از يك مرافعه دوستي شما محكم

 !خدا كنه ... شود مي

 

4صفحة  ماهنامة تبديل  

اهميت جلوگيري از دلتنـگـي         
به عقيده رواشناسان نـبـايـد         كودكان،

دلتنگي كودكان در يك محيط ناآشنـا       
به عقيـده روان    .   را امري طبيعي دانست   

توانيم با اموري كامال سـاده        شناسان مي 
مثال كودك را سـرگـرم      .   از اين پديده مخرب جلوگيري كنيم     

اش  اي بـراي خـانـه         كنيم، و يا اينكه از او بخواهيم نامه         كاري  
 . بنويسد و يا درباره موضوعات مختلف با او صحبت كنيم

ازدواج مثل يك هندوانه است
 

كه گاهي خوب 

 ضرب المثل اسپانيايي   . مي شود و گاهي هم بسيار بد

  طرز فكرهاين هم يك جور  ! ! ! عجب 

  

    
دسـت    از  را  خـود   فرزنـد   4من  غيراز  به  و  بودند  الكلي  دو  هر  من پدر و مادر  

 .كردند واگذار ديگري كس به مرا سرپرستي داده بودند، پس
سـن    در.   تجاوزكرد  من  به  از من نگاه داري ميكرد در بچگي         كسي كه 

و   بـردنـد    كليسـا   به  كردند و مرا     سالگي، پدر و مادرم مسيح را مالقات       8
مـن    بـه   خـادم   ايـن   طـريـق    از  خداوند  و  كرد  در آنجا خادم خدا برايم دعا   

. بـود   خـواهـم    نامش  جالل  براي  او  كه من نيز خادمي در دستان       پيغام داد 
خـود    خـانـوادة    جمع  به  كرد من نيز  كه خداوند خانواده مرا مالقات  وقتي

خداونـد    كه  فهميدم  و  پيوستم و در ايمان خود روزبه روز رشد ميكرديم        
اسـت    كشـيـش    كـه   هـمـسـرم     بـا   سال  چند  از  بعد.   چقدر مرا دوست دارد   

بـراي    پسـرم .   داد  مـا   بـه   ارزش  بـا   خـيـلـي     فرزند  2كردم وخداوند   ازدواج
و   مـعـتـاد     افـراد   كـه   اسـت   ايـن   از او    خداوند  سرايد و دعوت    خداوند مي 

نيـز    دخترم  و.   كند  خدمت  شده  افرادي را كه از نظر جنسي به آنها تجاوز        
هسـتـم     نـوه   5داراي  اكنـون   در خداوند داشته است و هم    ازدواج مباركي 
ازاولـيـن     قبـل .   كنند  خداوند را خدمت مي  ام با شادماني   كه همه خانواده  

دكـتـر     بـه   چـكـاب    و  معاينـه   ام كه به كشور لهستان بود براي        سفرخدمتي
. هستـم   سينه  سرطان  بيماري  دچار  كه  شدم  بعد از ماموگرافي متوجه   .   رفتم
مسافـرت    اين  به  بايد  من  و  احتياج دارد   دانستم كه كشور لهستان به من       مي
بـر    تاريكـي   ساية  كه  پس با همسرم دعا كرديم و خداوند پيغام داد        .   بروم

هـمـان     با  پس.   آيد ولي خداوند جالل خود را آشكارخواهدكرد   من مي 
 اعضـاي   و  لهستاني  كشيش.   آغازكردم  را  خدمتم  و  لهستان رفتم   بيماري به 

بـيـمـاري      اين  دادكه  پيغام  من  خداوند بارها به    و  كليسا برايم در دعا بودند    
 . است ابدي شفاي درمسيح كه داشتم ايمان. را از تو خواهم برداشت

دكـتـري     مـن   بـه   وخـودش   كند  عمل  درمن      پس دعا كردم كه خداوند    
كـردم،    درمـانـي    شيـمـي    ماه  6  و  ساعت جراحي داشتم  12. كند  معرفي را

اسـتـفـاده      مختلـف   گيسهاي  موهاي خود را از دست داده بودم و ازكاله        
اسـت    آمده  من  بر  كه  تاريكي  دانستم كه خداوند از اين ساية       مي.   ميكردم

بودم، بـطـوريـكـه       شاد  پس بسيار.   كرد براي جالل نامش استفاده خواهد 
بـود    گرديـده   بسيار متعجب  كه در درون من بود  دكتر از روحيه و شادي    

بـهـبـود      دارندبراي  سرطان  بخش  اين  در  كه  كه با خانمهائي    گفت  و به من  
چطور در برابر اين بيماري مقاومـت         كه  كنم  روحيه آنها، با آنها صحبت    

و   اسـت   داده  من  به  را  به دكتر گفتم كه فقط عيسي مسيح اين قوت        .   كنند
بـيـمـاران      به  را  الهي  خداوند فرصتي بخشيد تا بتوانم پيغام نجات و شفاي    

ازسـفـر     پـس   . گـردنـد    سـهـيـم     ما  شادي  و  بخش برسانم و آنها نيز در شفا      
از   قـبـل  .   خداوند را خدمت ميكردم     لهستان، به سفرهاي مختلفي رفتم و     

شـدم    متوجـه   و  رفتم  به دكتر   يكي ديگر از سفرهايم براي چكاب مجدد      
نـخـواهـم      زنده   ماه بيشتر  13كه اين دفعه دچار سرطان استخوان هستم و       

راه   نـزديـك    طـور   بـه   تـو   بـا   كه  داد  پيغام  كردم و خداوند به من      دعا.   ماند
بـا    ام  بيـمـاري    اولين  از  كه  به شوهرم گفتم همان خداوندي    .   خواهم رفت 

ادامـه    خود  سفرهاي  به  پس.   است  من بود و مرا شفا داد، اين بار هم با من          
ازايـن    دريـكـي  .   شـد   نمـي   ام  دادم و هيچ چيزي مانع از سفرهاي خدمتي   

خانمهـا    براي  رفتيم، درآنجا   كوه  باالي  به  روزها با گروه خانمها براي دعا     
خواهـم    مي  كه  گفت  من  به  دعا كردم تا از روح القدس پرشوند، خداوند       

كـه    وقتـي   تودعاكنند،  شاهد زنده من باشي به خانمها بگو تابراي بيماري        
 روح  از  هـمـگـي     كـنـنـد     دعا  من آنها متحدا شروع كردند تا براي بيماري 

نـيـكـوئـي       به  من  در آن روز زيبا خداوند باز از بيماري       .   القدس پر شدند  
ـتـر      خيلـي   من  استخوان  سرطان   بيماري . كرد  براي جالل نام خودش استفاده     بـه

كه زنـده     ماه است21اآلن   ولي  بماني زنده تواني  ماه مي13شده، دكترها به من گفتند  
 بلكـه   دارد  دوست  نه فقط.   را دوست دارد  ما عيسي. است خداي ما مهيب.  هستم
فـكـر             مخصوص  كند و به ما به عنوان يك فرزند  ما محافظت مي    از      او.   ماست  عاشق
ـعـجـزه        و  براي تمامي معجزاتش.   او بخاطر ما مرد   .   كند  مي ـاتـش      بخصـوص م نـج

  . . . .متشكرم
 http://honiball.com/shiloh.htmنقل از 
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   دكتر  فيروز نادري مدير كل برنامة 
اجرائي  برنامة فضائي مريخ  و مدير   

 سياحت منظومة شمسي ومتولد شيراز
   سال پـيش  بـه آمريـكا40او. است

تا بـه حال يك مدال . مهاجرت كرد  
  ناساخـاطر مديريت برتر از    به لياقت

 گرفته است و زير نظر او تا امروز سه
ايشان عالقة زيادي به . سفينه به مريخ  فرستاده شده است

.             تحقيق در زمينة وجود حيات ماوراي زمين دارند  
 دكتر نادري؛ ديپلم از دبيرستان انديشة تهران    تحصيالت

 فوق  آمريكا، آيووا دانشگاه از برق مهندسي ليسانس و

 كاليفرنياي دانشگاه از ارتباطات و برق مهندسي ليسانس

كاليفرنياي  دانشگاه برق  مهندسي  دكتراي  و   آمريكا  جنوبي
.                                                         جنوبي آمريكا  

 
  

 
 
 
 
 
 مارتين   

 پر رهبرانيكي از  لوتركينگ 
 و جهان مدني  حقوق نفوذ جنبش  
 مبارزسياهپوست درخشان هاي چهره از

 كه به سبك گاندي وارد  كشيشي  وآمريكا

 گفـت   مي  سخن  شمرده  و  فصيح  شد، چنان   مدني  مبارزة

 بياد ندارد، حال به كه تاريخ آمريكا چنين صدايي را تا

شهـر    در  ميالدي1929سال  ژانوية15در  كينگ،  كشيش
شناسي  خود را در رشته جامعهديپلم   آمد،  دنيا به  آتالنتا

وي براي    درخواست  كرد،  اخذ  مورهاوس،  پوهنتوناز  
بـه    و   پذيرفته نشد  ييل  ادامة تحصيل در مدرسة الهيات    

 درمـدرسـه    تـا   رفـت چستر پنـسـيـلـوانـيـا         به  همين دليل 

 ميالدي1951درسال  بخواند،  الهيات كروزر  شناسي دين

 كرد،  در رشتةالهيات دريافت    را  خود  تحصيلي  مدرك

 شـنـاسـي     ديـن   با درجة دكـتـراي      ميالدي1955  درسال

هـاي    پيمايي  راه  .   التحصيل شد    فارغ بوستون    ازدانشگاه
حـقـوق     همبستگي سياهپوستان جهت دفاع از    براي  او  

 بـه   و  بسيـج   ،باعثو دستمزد برابر    رأي  حق  و  شان،  مدني

 ،شـد   آمريكائـي   سياهپوست  درآوردن ميليونها   حركت
 اليحة حق   و  ميالدي1964سال  حقوق شهروندي   اليحة

 بيرون  ها پيمائي  راه  از دل همينميالدي 1965سال   رأي

. گـرديـد    مـتـحـده     ايـاالت   و وارد قانون اسـاسـي       آمد،
ضـدجـنـگ      جـنـبـش     گيري  آغاز اوج    سال 1965سال
 ايـن   وقـت  دولت جنگي در برابرسياست او و بود  ويتنام

ســال   آپــريــل  4ســخــنــرانــي  و  كــرد،  مــقــاومــت  كشــور
 اوج  در  سـفـيـد؛     كـاخ   به ضد بمـبـاران      او  ميالدي1967

جـهـت     آمـريـكـا     52بـي   پيكـر،   غول  پرواز هواپيماهاي 
 :بانگ برداشت   مارتين لوتر .   بمباران ويتنام شمالي بود   

، كـنـد    خـود   مستـعـمـرة   را    ويتنام  خواهد  آمريكا مي . . .   
 ،است  شده  جهان  در  آمريكا بزرگترين مروج خشونت   

 بـه داشـت؛      اعالم  و  را از اين مرز نيزگذراند      لوتركالم

 شديد  تقابل   براي در ارزشها   حقيقي  انقالب  يك  زودي

 پـول   غـرب   داران   اسـت، سـرمـايـه        الزامي  ثروت  و  فقر

ــادي ــا،  زي ــي ــا   درآس ــق ــري ــكــاي   و  آف ــري ــي    آم ــوب جــن
فـراوان    كه سـود    براي اين   اند تنها   كرده  گذاري  سرمايه

به بهبود   كاري كه آن بدون آورند؛ از اين طريق بدست 
   .داشته باشند كشورها اجتماعي

نـظـام     در  اي  ريشـه   تـغـيـيـراتـي        خواهان     لوتركينگ
توانيد در مـورد   شما نمي:   د، و افزود  شآمريكا    سياسي

كه از ميلياردها     كنيد بدون آن    مشكل سياهان صحبت  
توانيد در مورد پايان دادن به  دالر صحبت نكنيد، نمي   

؛ اسكان غيررسمي افراد فقير بـدون    slum( ها    اصالم
در   مـوجـود    سـود   از.   كـنـيـد     صحبت  ) امكانات شهري 

 درسرمايه زيادي مشكالت نكنيد، صحبت ها اصالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاري وجود
 دارد، بايد توزيع
  بهتري از ثروت

سـوسـيـال      بسـوي   بايدآمريكا  و  وجود داشته باشد، شايد   
لـوتـر     مـيـالدي  1968درسـال .   كـنـد    حركت  دموكراسي

نشـان     راهپيمائي بزرگ مردمان فقير را بـراي         كينگ،
كـرد،    برگـزار   دادن وضعيت نامناسب عدالت اقتصادي    

آنها خواهان كمك به محرومان اياالت متحده بودنـد،         
آمريكا   در  را  اجتماعي   انقالب  رهبري يك   رفت تا   او مي 

برعهده بگيرد و اين بزرگترين زنگ خطر براي سرمايه 
 بانگ انقالب از زبان كشيشي بلند شده بـود      .   داران بود 

رهبران وقت سخـن      از  تر  جذاب  تر و   كه بسيار پرقدرت  
در   حركت  ها آمريكائي را به كالمش ميليون  گفت و   مي
سـال     آپريل 4 و يك دقيقه بعدازظهر    6ساعت.   آورد  مي

 به دست يك سفيد پـوسـت      لوتركينگ  ميالدي،  1968

يك راهپيمايي  براي   خود را    كه    درحالي و   نژاد پرست 
كرد ترور شد، او زماني ترور شد كه          طوالني آماده مي  

خـود    با چند تن از هـمـراهـان        يك هتل بالكن     از روي 
. شد  مي  سخنراني  يك  در  شركت    آمادة  و  كرد  مي  گفتگو

مـوزيـك     يـك   كه اكنون در متن     او  سخنان تاريخي   اين
سـراسـرجـهـان       در  نسـخـه    ميليونهـا   در  انگيز  هيجان  بسيار

رؤيـايـي     مـن   : بـود   گفتـه   است، كه   پخش شده خواندني  
مـعـنـاي      بـه   و  خـاسـت    روزي اين ملت برخواهـد    ؛  دارم

آشـكـار     را  حقـايـق    ما اين .   حقيقي زندگي خواهد كرد   
 مـن   . انـد  شـده   خـلـق    برابـر   كة همه انسانها  :   خواهيم كرد 

 جـورجـيـا     سـرخ   هـاي  تـپـه    روي  بـر   روزي  دارم؛  رويايـي 

داران پيشين بـا      هاي پيشين و فرزندان برده      فرزندان برده 
مـن    . خـواهـنـدنشـسـت       ميزهاي بـرادري     پشت  يكديگر

سيپي، ايالتي بيـابـانـي        روزي ايالت ميسي   رويايي دارم؛ 
زار    عدالتي، به سبـزه     خسته از گرماي سوزان ظلم و بي      

چهار  من رويايي دارم؛.   شد خواهد بدل عدالت و  آزادي
كـرد    كودك من روزي در سرزميني زندگي خواهـنـد     

شان قضاوت نشوند بلكه با ظرفـيـت          كه با رنگ پوست   
از   توانـيـم    با اين ايمان مي   .   شان سنجيده شوند    شخصيت

ايـمـان     ايـن   بـا .   كوه يأس، سنگ اميد استخراج كـنـيـم        
هـم    بـا .   كـنـيـم     كنيم، با هم نيـايـش       كار  توانيم با هم    مي

 .    كنيم، با هم به زندان برويم تالش
  ....          5ادامه در صفحة                                                           

  
 

مـهـر،     خـبـرگـزاري     از  نقـل   به   
قـديـمـيـتـريـن         از  يكي  نخجوان
و     هـزار   3با قدمت   جهان  شهرها

    تاريخ .است  هزارسال4 يا 500
   نيزهنوز نامگذاري اين شهر

 . در دسترس قرار دارد 
 برخي از منابع از نامگذاري 

 تركي شهر توسط قبايل
 بـرخـي    و  كنند  مي نخج حكايت  

 نامگذاري نخجوان ديگراز منابع

دهند    مي  نوح نسبت   به شخص   را
 Nukhتركي زبان در وي نام  چراكه

در   نـوح   كشتي.  شود  خوانده مي 
 دورپس از سيلي    بسيار  هاي  زمان

رخ   پـيـش    سـال   500و  هـزار   7  كه
 و ساحل گرفت داد، در نخجوان
. گـزيـد    مسكن  نوح در اين شهر   

بسيـارمشـهـور     روايتهاي  براساس
و   شـهـر    جـنـوبـي     بخـش   در  نوح

بـخـش     شـهـرودر    در  خواهر وي 
 .شده است دفن شهر شمالي

  جمهوري خود مختار نخجوان            
 آذربايجان  جمهوري  از بخشي

 
   
 شهرنخجوان        آن كه مركز است  

 مربع    كيلومتر12شهر اين .   است
 از      دارد وكل جمهوري   وسعت

 و       شهرستان5 شهر، 5               

  روستا 203درحدودو                                                                                      

      9در  و   شده  تشكيل                                             

    1924فوريه  سال                                                    
               ميالدي نخجوان به 

خود  جمهوري             صورت
 گويشهاي  در .شد مختار تأسيس

جـوان،    نخجوان،ناخ   مختلف به 
  نـاخ   و  وان   ايـجـه    جاوان،نـاخ   ناخ

كـه    است  ايجاوان هم گفته شده   
زبان   در  وان  ايجه  ناگان   ازناخ  شايد
و به معني     است  گرفته شده   ارمني

گفته .  نخستين استراحتگاه است  
 ســال  در  نــوح  حضــرت  شــود مــي

از   پـس    پيش از مـيـالد،    3669
در   طـوفـان    جوشش  نشستن  فرو

بـه    . گـزيـد    مسـكـن    شهـر   همين
همين دليل نخجوان با گويش     

 .شد اسم ناميده ارمني بدين
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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

 

wwwwwwwww...MohabatMohabatMohabat...tvtvtv   

 كـرده     دريـافـت    خداوند  از  2006درسال  بيشماري  بركات  

 .كه آنها را بيادآورده، او را شكركنيـم         ايم، جاي آن دارد   
و   ازآرزوهـا   بسـيـاري    كـه   دارد  وجـود   از طرفي اين واقعيت   

 . اند دعاهايمان بدون پاسخ باقي مانده
كه دعاهايش براي        يكي از قديسين بدين شهرت داشت     

در اين صورت   :   يكي از او پرسيد   .   يافت  ديگران پاسخ مي  
 .كني كه نقص عضو تو شفا يابد؟ او نابينا بود  چرا دعا نمي

لذت شخصي    بر  اطاعت از ارادة خدا   :    وي در پاسخ گفت   
 پاسخ آنها     كه  براي دعاهايي .   من از بينا بودن رجحان دارد     

كـه    براي مـواردي     ايد شكرگزارباشيد، و    را دريافت كرده  
او .   اند نيز ارادة خدا را بپذيريـد        دعاهاي شما پذيرفته نشده   

دعاهاي پـاسـخ     .   بهتر ميداندكه شما به چه چيز نياز داريد       
اند،   شده  بيان  درجهل  كه  اند  دعاهايي بوده   نيافته ممكن است  

برايتان زيانبار   توانست مي يعني ناآگاهي ازاينكه تحقق آنها 
پسـرش،    بـراي   مونيكا غمگين بود از اينكه دعـايـش       .   باشد

بودكه وي     او دعاكرده.  پاسخ مانده است آگوستين، بدون 
 شريرانـه   كرده بود و زندگي     مادرش را فراموش    پسر.   بماند

اي در پيش گرفته بود و به راههاي اسرارآميز و تـعـالـيـم        
غريب و مرموز گرايش داشت؛ اما مادرش هميشه براي او 

آگوستين به ميالن رفت و در آنجا با اسقـف     .   كرد  دعا مي 
او .   اين امر منجر به توبة او گـرديـد    .    مالقات نمود آمبروز

 بعداً بدل به يكي از بزرگترين معلميني گشت كه تا كنون
 .        كليساي مسيحي به خود ديده است

  ....3ادامه از صفحة 
با ...  با هم براي آزادي قد علم كنيم         

. كه آزاد خواهيم شد      يقين به روزي   
از   يك سال بعد       دكتر لوتركينگ،  

كليسا   يك  تحصيالت بعنوان خطيبي   
كرد و پا در جاي پاي پدر         شروع بكار 

خود گذاشت در اين        بزرگ و پدر   
زمان، او يك فعال حقوق مدني              

آمد و از      شناخته شده به حساب مي      
اعضاي كميته اجرائيه اتحاديه ملي پيشبرد حقوق               

بود در    آمريكا  سياهان  سازمان  بزرگترين  پوستان  رنگين
و پر    رهبر سرشناس   يك  به  لوتر  شدن  حال تا تبديل    اين
كشيد، دكتر    طول  اندكي  درآمريكا  مدني  جنبش  نفوذ

را در      آميز سياهان   مسالمت  بزرگي  تظاهرات  اولين  كينگ
اقدام   با  تظاهرات  اين  كرد،  رهبري  ميالدي1955سال

پوست آغاز شد     خانم پير سياه  پارك    روزاآميز    اعتراض
 به يك سفيد     خود در اتوبوس     صندلي   ازواگذاري  كه

آمريكا با آن     سياهان  زمان  درآن  كرد،  خود داري   پوست
 كه به اندازة ديگران براي سوار شدن اتوبوس پول بليط         

بنشينند،   عقب  صندليهاي  در  داشتند  اجازه  تنها  اما  دادند،  مي
يك سفيد پوست  زمانيكه تا بود جلوخالي  اگر صندليهاي

اولين روزا پارك   سر پا بود آنها حق نشستن نداشتند،          
سياه پوست آمريكايي نبود كه از دادن صندلي خود به           
يك سفيد پوست سر باز زد، پيش از اين اعتراضات              
بسياري به اين قانون نژاد پرستانة امريكايي شده بود، اما          

گسترده و سازمان يافته، در اين زمان بود كه  نه بصورت
برعهده گرفت،  را اين مخالفتها لوتركينگ جوان رهبري

ازسوار شدن    روز382براي ماستانمريدرشهر پوستان  سياه
در روز     خوداري ورزيدند، تا زمانيكه     و  به سرويسها اباء  

جدايي   قانون  آمريكا  عالي  ديوان1956دسامبرسال21
را   درسرويس  سفيدپوستان  و  سياهپوستان  صندليهاي

كرد، اين اعتراض     مخالف قانون اساسي خوانده و نقض     
مشهور ماتكامري  سرويس تحريم به سياهپوستان گستردة

شد و لوتركينگ بعنوان يك رهبر پر نفوذ جنبش مدني 
براي كسب حقوق سياه     بر سر زبانها افتاد، دكتركينگ      

پوستان دست به اقدامات بيشماري زد، تنها بين سالهاي         
 ميالدي او بيش از شش ميليون مايل سفر         1968تا  1957

 هزار سخنراني ايراد كرد، و در هر          25كرده و بيش از   
جاي آمريكا كه بي عدالتي و تظاهرات بود، او حضور           

مبارزه با تبعيض نژادي را پيشينه خود         كرد، او   پيدا مي 
ساخته بود و همنوعان خود رااز هر خشونتي مانع                       

ميالدي جنبش عظيمي به رهبري     1963شد، در سال      مي
وي با راهپيمايي بزرگ به منظور رفع تبعيض نژادي و            
اخذ حقوق سياهان در آمريكا بر پا شد مارتين لوتر به             

بدون خشونت درجهان      و  آميز  واسطة مبارزات صلح   
نوشت،    كتاب  پنج  اوهمچنين  سالها،  دراين  دارد  شهرت

 سالگي جوانترين   35مرد سال مجله تايمز شد و در سن         
ميالدي موفق به دريافت    1964در سال   كه    شخصي شد، 

  آالباماجايزه صلح نوبل شد، راهپيمايي مارتين لوتر از          
با تقاضاي لغو تبعيض نژادي در اتوبوسها شروع شد، و           
در ديگر اياالت جنوبي آمريكا به تظاهر عليه هر نوع             

 28تبديل شد و روز ) به ويژه در مدارس(بروز آپارتايد

 ...9ادامه از صفحة 
بـه    به احتمال زياد اين يهوديان در واقعة پنطيـكـاسـت          

در   خـود   وطـن   بـه   و در بـازگشـت      مسيح ايمان آوردند  
فـرانسـوي     مـحـقـق     البـور .   اند  مورد مسيح بشارت داده   

درحـدود    رسـوالن   كه چون كتاب اعـمـال       معتقد است 
كـه    اسـت   ايـن   دهـنـدة    شده نشان    ميالدي نوشته  70سال

در   ) مغرب زميـن  ( مسيحيان ساكن در امپراطوري روم      
هاي دوردست    سرزمين  مسيحي  آن زمان قطعاً با جوامع    

در   گـيـردكـه    مـي   اونتيجه  . اند  آشنايي داشته   زمين  مشرق
النهرين  در بخش بين مسيحيت ميالدي 80 تا70هاي سال
ســيــطــرة   تــحــت  كــه  روم  امــپــراطــوري  درشــرق  واقــع

 ادامه دارد .    امپراطوري اشكاني بود، رواج داشته است

تـجـمـع       ميالدي بـه    1963آگوست سال   
وسيعي در واشنگتن انجاميدكه مـارتـيـن       

 ، يعني خود  معروف  آن جمع جملة    در  لوتر
 كـه   را  I have a dream رويايي دارم   من

 است بدانيم او با وسـواس       ادا كرد، جالب  

راهپيمايان تذكراتي در جهت رعـايـت         به
 تـوصـيـه     عدم خشونت داده بود و حـتـي        

مواظب جاده و پياده رو و        . 1.   ( بود  كرده
. حركت كنند   مرز بين آنها باشند وازكنار    

و صلح جويانه، با   راهپيماييها همه آهسته، در سكوت    .   2
كُندي پس رفت   با  نژادي  البته تبعيض. )   اميد به پيش رود   

اونشـد، دكـتـرمـارتـيـن           قـتـل    اما شيوة آرام هـم مـانـع        
كه بـراي      ميالدي زماني 1968لوتركينگ درآپريل سال  

زباله، كثافات، به     آوري  جمع  ماموران  كمك به اعتراض  
در   ذكـرشـد    قـبـالً     رفته بود، همانطوريـكـه     ميمفسشهر  

خاطرة مارتين لوتركينگ     و  ياد  خودترورشد،  بالكن هتل 
         . جاودانه باد

شـمـا     آيا موضوعي در زندگـي :   خوانندة گرامي 
مـخـصـوص      دعـاي   بـه   احتيـاج   كه  وجود دارد 

آمـاده    داريد؟ تيم دعاي ما در ماهنامة تبديـل       
از شما خواهشمنديم .   باشد  خدمت به شما مي   

ما با    تا  مطالب دعاي خود را به ما ارسال كنيد       
 .                         شما متحد شويم

  

 )818 (522 - 1525:    تلفن
 Email:  Prayer@iranforchrist.com 
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 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

 ماهنامة تبديل

همجنسگرايي، واقعيتي تلخ 
 اما حاضر در جامعه                 

 
  تهيه و تنظيم از بابك سيار

ماهنامة تبديل را هر ماه از 
مراكز ايراني، بطور رايگان 

 دريافت كنيد

رفته   كرد و رفته     اين قانون تغيير     1988
گرديد تا جائي     بخشي از زندگي اجتماعي   

سال   18كه سن مجاز براي اين عمل به           
گروه   اخيراً طرفداران اين    .  تقليل يافت  

فشارهايي را بر دولت و كارگزاران وارد         
اند تا بتوانند سن مجاز براي اين             ساخته

 سال برسانند   16عمل را تقليل نموده و به        
اما .  باشد  كه سن بلوغ براي نوجوانان مي       

بعض از مدافعين همجنسگرايي در          چرا؟
دفاع از موقعيت خود اين مسئله را اينگونه        

كنند كه همجنسگرايي امري        مطرح مي 
كه   باشد  طبيعي و حق مسلم هر فرد مي          

چگونه در مورد زندگي شخصي خود           
كه   دارند  ايشان اعالم مي   .  تصميم بگيرد 

اين موضوع يك واقعيت در خلقت انسان       
باشد، به عبارت      وعامل فيزيولوژيكي مي   
اي است از جانب      ديگر اين موضوع هديه   

خدا كه در خلقت ايشان قرار داده شده           
پس اگر خدا خالق كل كائنات،         .  است

آنها را اين چنين آفريده چرا آنها نبايد در         
 ناگفته.  خود آزاد باشند    عملكرد  و  زندگي

عده بسياري از همجنس گرايان        كه  نماند
دانندكه مشكل در كجاست و         واقعاً نمي 

چه كسي سئول است، خدا بعنوان خالق يا        
محققين در اين زمينه براين باورند       .  انسان

كه آزادي عمل، باور شخصي ما در رابطه        
با اين موضوع و تاثير اجتماع در اين رابطه 
نقش اساسي را بر عهده دارد بر اساس             
تحقيقي در همين زمينه علل عمده                
همجنسگرايي بيشتر در مسئله تربيتي و           
روانشناختي يافت شده است تا يك مسئله       

به عبارت ديگر يكي از         .  فيزيولوژيكي
كه ايجاد كننده اختالل هويتي در        عواملي
بطور .  موضوع تربيتي است  .  باشد  فرد مي 

محيطي   در  كه پسرهايي زمينه نمونه درهمين 
 كه بيشتر اعضاي آن        يابند  پرورش مي  

 دوران بزرگ سالي    در  اينان  باشد  مي  مونث

و بيشتر خود     گردند  مي  هويت  اختالل  دچار
كنند و    مي      را با جنس مونث همانند سازي     

خود را بجاي يك جنس مذكر يك              
 .بينند جنس مونث مي

 

زمينه تربيتي و مسئله        
 روانشناختي اين موضوع

 
و            تربيتي  زمينة  در  ديگر     موضوعي
. باشد  مي  “طلبي  مهر”  مسئلة  روانشناختي

كه افراد در آن نياز دارند تا مورد  اي مسئله
 محبت اطرافيان قراربگيرندوتوجه ديگران

كه  است اين موضوعي .نمايند جلب خود به را
 گردد تا براي بدست آوردن اين         سبب مي 

دست بهركاري   ”  مهر طلبي  ”يعني  مسئله
در امكان    يعني از تظاهرات جنسي     .  بزنند

در امكان    عمل  عمومي گرفته تا ارتكاب به     
خاص كه برآورد كننده خواسته و اميال           

ناگفته نماند كه بسياري از اين       .  ايشان است 
افراد صادقانه سعي و تالش كرده اند تا اين          
مسئله را براي خود حل كرده تا بتوانند              
همانند سائرين به زندگي معمولي خود            

 و  تالش  تمامي  سفانه با أادامه دهند اما مت     
خود موفق به جوابي قابل قبول             كوشش
  .اند نرسيده

 

 سابقه تاريخي اين موضوع
 

   همجنسگرايي موضوعي كـامـالً جـديـد         
براي جوامع بشري نيست چرا كـه پـولـس            

 سـال    2000نماينده و فرستاده عيسي مسيـح     
كـنـد و       پيش هم در اين مورد صحبت مـي       

دارد كه مردم روم باستان از ايـن            اعالم مي 
موضوع بعنوان عاملي در پرستش خـدايـان         

كردند و ظاهـراً يـكـي از            خود استفاده مي  
 در برابـرآن  پولس بودكه روزگارمي آن  رسوم

دارد كـه ايـن         اعالم مـي     و  ميكند  ايستادگي
چرا كه  .   هدف خدا در آفرينش نبوده است     

 و  خدا انسان را مرد و زن آفريـد       
شويـد    يك به ايشان فرمود  سپس

خدا انسان را   .   و زمين را پركنيد   
به شباهت خود آفريد تا نماينده      

 برتمامي  او بر روي زمين باشد و     

 .  حكمت كند خلقت
اما مشـخـصـاً ايـن اراده در مـورد افـراد                  

 اگر چـه   .   تواند باشد   همجنسگرا صادق نمي  

ازهمجنسگرايان دركشورهايي نظـيـر       بعضي
حـتـي     جنوبي، بلژيك، هلند و نروژ      آفريقاي

داده شده اسـت امـا          اجازه فرزندخواندگي 
 دركـــالم  چـــنـــانـــكـــه  آن  مـــوضـــوع  ايـــن

آن   شكارمي گـرددكـامـالً       خدا،كتابمقدس
اي است كه خدا به اجداد مـا آدم و               نقشه

حوا فرمود تا براساس آن زمين پرگشـتـه و           
 عـده   آمارگـرفـتـه شـده        براساس  يابد  بركت

 كشور دنـيـا بـخـاطـر        36كثيري از مردم از     
 تـمـايـل     يـعـنـي   ( خـود   مشكالت  و  ساختارجنسي

 در اروپا   مختلف  كشورهاي  به) موافق  جنس  بسوي

 كنند  مي  تقاضاي پناهندگي   و  نموده  مهاجرت

 جـواب مـنـفـي        بـا   اما اين تقاضاهـا اغـلـب       

 مسئلـه  .گردد ردمي دادگاهها در و  روبرواست

 تـنـهـا     نـه   كـه   موضوعي اسـت    همجنسگرايي

و خاورميانه بلكه حـتـي در          شرقي  درجوامع
كشورهاي پذيرفته شده غـرب نـيـز            بعضي

 هنوز با تناقشات و              
 ......  8ادامه در صفحة                                     

 
 
 
 
 
 
 

اين مسئله تنوعي است در خلقت همانند         
افراد چپ دست در برابر افراد راست             
دست و اين موضوعي است كه بايد آن را      

پذيرفت و براي آن خوشحال بود                  
خوشبختانه و يا متأسفانه همجنسگرايان         

توان وجود    جزئي از جامعه هستند كه نمي     
اين موضوع نه تنها       .  آنها را منكر شد      

مختص كشورهاي غربي بلكه جوامع           
شرقي و حتي خاورميانه را نيز در بر                      

گيرد اگر چه اين موضوع در اين               مي
كشورها قابل مطرح كردن و گفتگو                 

هدف ما دراين بررسي روشن       .  باشد  نمي
كردن بخشي از اين مسئله است كه عده          
بسياري از مردم حتي مذهبيون با آن              

اميد ما اين است كه اين         .  مشكل دارند 
 مقاله بتواند بصورتي بي طرف راهنما و

 رهگشا آن دسته از افرادي گردد كه در          
خود جنگ و كشمش دروني دارند و            

توانند آنرا با فرد ديگري درميان              نمي
اما براستي با اين موضوع       بگذارند؛

آيا .  چگونه بايد برخورد نمود       
بدليل قدمت و وجود اين افراد در       

يا                            و    تاريخ بايد ايشان را پذيرفت     
بايد ايشان را محكوم و طرد نمود        
چون مخالف ايدئولوژي و مذاهب     

كشور انگلستان يكي از          بسيار است  
كشورهايي است كه اين دسته از افراد را          

نه   كه  بعنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته       
تنها داراي حقوق وامتيازاتي مساوي در         

باشند بلكه حتي     برابر سائر شهروندان مي    
توانند نماينده     در كابينه دولت هم مي         

اگر چه اين موضوع سالها       .  داشته باشند 
بود   قبل داراي مجازات و حبس زندان مي      

ولي امروزه در بسياري از كشورهاي             
شكل طبيعي زندگي محسوب             غربي يك 

توانند   شود كه بر حسب آن افراد مي          مي
 روابط اجتماعي  و جنسي خود  را  با  هم

جنس خود يا جنس مخالف انتخاب             
است كه    گرايي موضوعي   همجنس.  نمايند

مجازات   داراي  انگلستان  در1967سال  تا
  سال  بود  ولي  پس  از  آن  در زندان  مي

 
 
 
 
 
كهن كه    اي است   همجنسگرايي مسئله        

همواره در طول تاريخ مورد بررسي و           
كنكاش قرار گرفته و امروز ه هم در اكثر 
كشورهاي غربي بيش از هر زمان ديگري  
بدليل پذيرش جامعه در قبال اين موضوع       
پيروان آن آزادانه به بحث و تبادل نظر           

گرايي   اما براستي همجنس    .  پردازند  مي
 چيست؟ 

 جمعيت و آمار همجنس گرايان
   در حال حاضر دو درصد از جمعيت          
مردان دنيا و چهار درصد از جمعيت زنان     

 . دهند دنيا را همجنسگرايان تشكيل مي
 در بسيار از كشورهاي غربي      آنهااگر چه   

بعنوان يك نهادي اجتماعي در جامعه          
اند و افكار و عقايد خود را با    شناخته شده 

گذارند، اما در برابر       ديگران در ميان مي    
كشور دنيا كه در ميان ايشان      83اينان هنوز 

 كشور مسلمان هستند اين موضوع را        26
غير قابل قبول دانسته و آن را محكوم                  

“ مايكل دوو ”به گفتة اسقف      .  كنند  مي
همجنس گرايي موضوعي   
است كه مردم در برابر آن      
بطور كلي به چهار شكل       
مختلف از خود عكس         

  . دهند العمل نشان مي
نگرش ة همجنسگرايي و نحو   

 مردم نسبت به آن
 ديدگاه اول، اين گروه از مردم                  

به .  باشند  مي)  فاحشه(افرادي روسپي     
كالمي ديگر اين گونه افراد با عمل خود        
در برابر خدا طغيان كرده و دست به              

زنندكه شايسته مجازات     گناهاني قبيح مي  
در اين رابطه                    هستند ديگاه دوم،      

گويد كه بايد با اين افراد همانند يك          مي
به عبارت ديگر اين     .  بيمار برخورد نمود  

باشند همانند    افراد در رده بيماراني مي       
ديگاه سوم، اعالم           .  معتادين به الكل     

كند اين موضوع يك مسئله ژنتيكي          مي
كه بصورت تصادفي در خلقت        باشد  مي

بايست براي درمان     رخ داده است و مي     
 آن  بـا  شـفقت  برخـورد  نـمود  ديـگاه

 در همين زمينه بر اين باورند كه   چهارم،

چون روا نداشتند خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ايشان را به ذهن مردود واگذاشت تا ...
كارها مستوجب  كنندگان چنين كه دانند هر چند انصاف خدا را مي...كارهاي ناشايسته بجا آورند 
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رانان،    ارابه  حركت  
در جهت خالف  

ساعت  عقربة حركت
بود، يعني از راست   

در يك سر   . به چپ،
اين ميدانِ بيضي   
شكل نيز جايگاه 
مخصوص بزرگان 
.   شهر قرار داشت
در روزهاي مقرر،   

مسابقات مختلفي از صبح در ميدان برگزار   
آن روز در ساعت اول صبح، ثروتمندان    . ميشد

سوار بر تخت روان، با خدمة خود بسوي ميدان   
جاي مخصوص آنها در ميدان  . در حركت بودند

ساعتي، بعد، جمعيت دسته دسته   . محفوظ بود 
در ساعت  . از هر طرف، بسوي ميدان روان شدند    

 صبح به وقت امروزي، 9سوم روز، يعني ساعت  
باالخره، صداي . ميدان مملو از جمعيت بود

.                    شيپور حضار را به سكوت دعوت كرد     
   از دروازة شرقي ميدان، روبروي جايگاه      
سلطنتي دستة موسيقي و سرايندگان وارد   

بعد از آنها .شدند و مراسم را رسماً افتتاح كردند
داور مسابقات و مقامات بلندپاية شهر با جامه   

بدنبال آنها، . هايي پر زرق و برق وارد شدند 
خدايان را آوردند، بعضي را بر تختهاي روان و        

هاي چهار چرخ كه بطرز خيره  بعضي را بر ارابه
دست آخر، شركت . اي تزئين شده بودند كننده

كنندگان در مسابقات با لباس مخصوص خود  
. داد اي كه مي وارد شدند، هركس برطبق مسابقه

تمامي اين موكب، آهسته و مطابق با ضرب  
. موسيقي يك دور كامل در ميدان رژه رفت 
صداي هلهله و استقبال مردم به خروش امواج   

گرچه خدايان قادر نبودند به . مانست دريا مي
استقبال گرم مردم پاسخ بگويند، اما داور و   

كنندگانِ مسابقه، خوشامد مردم را  شركت
مردم قهرمانان را با فريادهاي . گفتند جواب مي

از استقبال پرشور مردم، . كردند بلند تشويق مي
رانان بيش از همه مورد  كه ارابه بود مشخص

توجه هستند كه اين استقبال هم بي مورد نبود   
هاي تزئين   ارابهتأللؤكه شكوه و  زيرا هركسي

كشيد و  شده و چهار اسبي را كه هر ارابه را مي
توانست از ابراز  ديد، نمي سواران آنها را مي
قسمتهاي مختلف . كند احساسات خودداري

ميدان به يكي از رنگهاي قهرمانان تزئين شده  
كه عربها و يهوديها نشسته  در قسمتي. بود

هاي سفيد آويزان بود؛ در  بودند، همه جا پارچه
قسمت روميها نيز طبعاً رنگ طاليي و بنفش     

 را مساالو هور  بنغريو مردم كه نام . حاكم بود
. زدند، فضاي ميدان را پر كرده بود فرياد مي

 از مقابل طرفداران خود عبور           مساالوقتي 
كرد، همه محو تماشاي ارابة زيباي او كه با  مي

.                          عاج و طال تزئين شده بود، شدند    
كه رژة قهرمانان خاتمه يافت، همگي از      وقتي

دروازة ميدان خارج شدند تا مسابقات مختلف،   
ديگر هور  بن. به ترتيب معين شده برگزار شود

امروز آن . دانست كه دعايش مستجاب شده مي
روزي است كه تمام امپراطوري منتظر نتيجة       

ساعت سه بعد از   .  خواهد بود  مساالمبارزة او و   
همة مسابقه ها انجام شده بود، . ظهر فرا رسيد

اي كه ميان    در فاصله. به جز مسابقة ارابه راني   

ساير مسابقات و 
راني    ارابه مسابقة
اي  عده آمد، بوجود

به جمع تماشاگران 
در  ميان .   پيوستند  
مي شد آنها،     

بالتازار   و سيمونيدِس
را ديد كه همراه دو  
زن وارد شدند و در  

 ايلدريمكنار شيخ 
 بود و ديگري   استرآن دو زن، يكي . نشستند
در همين موقع،  .  مصريبالتازارِ ، دختر ايراس

كه شش مرد بطرف شش  تماشاگران ديدند
دروازة بسته كه در يك سر ميدان، زير جايگاه     

دانستند كه  همه مي. سلطنتي قرار داشت، رفتند
پشت سر هر دروازه، يك ارابه ايستاده و منتظر  

هر يك   . باز شدن دروازه و آغاز مسابقه هستند   
از آن شش نفر، لباسي به رنگ ارابه ران پشت      

در اين مسابقه، شش ارابه   . دروازه به تن داشت 
ران از  شش شهر شركت داشتند، كه عبارت بود       
.  از كورِنت، رم، آتن، بيزانس، صيدا، و يهوديه        
مردم ديدند كه مردي كه رنگ طاليي و بنفش به      
تن داشت، بطرف دروازة اول رفت و آنكه رنگ      
سفيد پوشيده بود، بطرف دروازة كناري آن،   

دانستند كه هور  بنطرفداران . يعني دروازة دو
صداي شيپور  . قهرمان محبوبشان آنجاست

بعد از آن صداي غرّش سم اسبها  . شنيده شد
پشت دروازه ها بگوش رسيد، يكي از ارابه رانان      
كه در محل خود حاضر نشده بود، به جايگاه خود      

در اين لحظه مردم ديدند كه چند نفر از  . رسيد
خدمة ميدان، هفت ماهي و هفت توپ چوبي را  
در يك سر ديوار دروني در مقابل جايگاه 

اين  :  از سيخ پرسيد  بالتازار. سلطنتي قرار دادند
:  ماهيها و توپها براي چيست؟ شيخ جواب داد   

اي شركت  هان، گويا تو تا بحال در هيچ مسابقه
هر بار كه ارابه رانان، يك دور را تمام ! اي نكرده
ها را بر     ها و توپ كنند، يكي از اين ماهي مي
.   شود تمام مسابقات دورِ هفت تازمانيكه دارند، مي  

   بعد، مردم ديدند كه دو نفر، يك طناب بلند را  
در وسط ميدان نصب كردند كه يك سرش به    
جايگاه تماشاگران بسته مي شد و سر ديگرش به   

مردم . اين خط آغاز مسابقه بود . ديوار دروني
باالخره . ديگر از هيجان صبرشان تمام شده بود 

شيپوري به صدا در آمد، و آن شش نفر، دروازه        
اولين چيزي كه . ها را به روي ارابه رانان گشودند  

مردم ديدند، پنج اسب سوار بود كه بطرز مجللي   
بود هور  بنفقط . كردند رانان حركت مي جلوِ ارابه

كه بخاطر حفظ امنيت خود، طاليه دار نخواسته     
اما مردم به اين اسب سواران و زيبايي آنان   . بود

صبرانه منتظر خروج  آنها بي. توجه نداشتند
به محض   . قهرمان محبوب خود از دروازه بودند    

ديده شدن ارابه رانان، فرياد مردم مانند غرش  
با عالمت داور، ارابه رانان كه    . آتشفشان بلند شد

بعد از تاريكي داخل اصطبل، نور خورشيد        
كرد، به سرعت شروع به تاخت  اذيتشان مي

كردند تا هر چه سريعتر، خود را به خط آغاز      
. مسابقه و در ضمن، به كنار ديوار دروني برسانند 
قرار گرفتن در كنار ديوار دروني بسيار حياتي    

...       كرد  بود چون به هنگام دور زدن، كمك مي    
....      ادامه دارد    

 همقسمت ن
 مسابقه

  هورهور  بِنبِن

 نوشته ژنرال لوواالس
 ترجمه آرمان رشدي

    

 كـارگـردانـي     بـه   مسيح هاليـوود   مصائب  دالري  ميليون370از فروش  پس   

فـيـلـم      ديزنـي    سال گذشته    .آورده است   فيلمهايي با مخاطبان مذهبي روي    
 مـاه .  آورد در  عمـومـي     را به نمايش   كمد   و ساحره،  شير،  نارنيانگاري    وقايع

را براي توليد  جديدي بخش كه اعالم كردقرن بيستم  فاكس شركت گذشته
 اختصاص DVD روي و و ايمان در سينما موضوع مذهب با و نمايش فيلمهايي

 و    مريم  سينما هم قصد دارد فيلمي را با داستان      نيوالين  شركت  و    است  داده
شب   يك  همچنين فيلم .   تهيه كند  كاترين هاردويك   كارگرداني  به  يوسف
استـر    نام  به  وانجيل ساخته شده داستان دختري  كتابمقدس  از  با اقتباس با شاه   

فـيـلـم      و  دهـد   نـجـات    نابـودي   از  را  خواهد يهوديان   كه مي   را روايت ميكند  
 فـوتـبـال     مسـيـحـي     مـربـي    يـك   بخـش   كه داستان الهام    رودررويي با غولها  

شـكـسـت      فـوتـبـال     مربي  يك دبيرستان را روايت ميكند اين       در  آمريكايي
. رسد مي  زندگي در بزرگ تحولي آورد به مي خدا روي به خورده هنگاميكه

ويژگي منحصر  يك مذهبي فيلمهاي: گفته است يك تهيه كننده هاليوودي
تـبـعـيـت       هاليوود  در  كه از قواعد معمول بازاريابي و فروش        به فردي دارند  

برنـامـه     ما  كنند  فقط بايد كشيشان و روحانيون فيلم سينما را تاييد  .  كنند  نمي
بابت   اين  از  و  ايم  گرفته  ايم و جواب هم  اي را تدارك ديده   صادقانه  بازاريابي

 سينمايي  دنبال   تماشاگران كننده شمار زيادي از گفته اين تهيه به. خوشحاليم
 .كند حمايت مي آنها خانوادگي ارزشهاي و زندگي سبك از كه هستند        

 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

  بطور متوسط هر .شود  افسردگي در جوانان ايران دست كم گرفته مي  
تنها نيمي از مبتاليان به اين بيماري . برند پنج جوان از مشكالت روحي رواني رنج مي
اين بيماري به ويژه در جوانان باالي . اند تحت پزشك متخصص روان درماني مداوا شده

ها و پزشكان موضوع  اين مشكالت در جوانان براي خانواده. شود  سال رويت مي14
خيلي از اين رفتارها بيشتر در زمان بلوغ دختران و پسران بوده و به . غيرقابل هضمي است

تر  هر چه سريع. شود گيري در جوانان ظاهر مي شكل خجالت يا حجب و يا گوشه
  .                                شود بيماري رواني و درمان آن شناخته شود شانس درمان بيشتر مي
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نشان   باشدكه  مي  روبرو  بسياري  مسائل 

كه هنوز اكثريت اجتماع      دهندة اين است  
 .نگرنند اي ديگر به آن مي به گونه

 نتيجه گيري
   خالصه بايد گفت اگرچه شايد نتوان         

اي سياه و سفيد       اين موضوع را به گونه      
بررسي نمود ولي ميتوان گفت كه بايد با         
اين افراد با شفقت و مالطفت رفتار نمود         
تا بتوان بنوعي ايشان را دراين مشكل            

البته اين پذيرش به معني          .  ياري داد  
باشد بلكه     تصديق عملكرد آنها نمي        

كمكي است براي شناخت واقعيت و           
همراه شدن با حقيقت خدا در كالم زنده        

بعبارت ديگر به نزد    .  او يعني كتابمقدس  
شخصي برويم كه ما را آفريد و براي             

تواند جوابگو     تمامي مشكالت ما مي       
اگر چه شايد ما امروز نتوانيم به اين     .  باشد

موضوع جواب قطعي بدهيم اما مسلماً            
توانيم از طبيب روح وجان كه كالم           مي

گويد تمام عالم هستي بتوسط او        خدا مي 
حيات يافت دعوت كنيم تا به اين سئوال         

سئوال :  فرمايد  ما پاسخ دهد چرا كه او مي    
كنيد كه به شما داده خواهد شد، بطلبيد          
كه خواهيد يافت، بكوبيدكه براي شما         

زيرا هركه سئوال   .  باز كرده خواهد شد      
كه بطلبد دريافت كند و       كند يابد و كسي   
 .         گشاده خواهد شد او هركه بكوبدبراي
    7عيسي مسيح انجيل متي فصل               

   
 

گنـاهـان     از    يكي
ــه   ــورك ــه ــه  مش  ب

 طــي  در  ســادگــي

روز آن را     و  شبانه
 دهـيـم    انجام مـي   

 زبان  از طريق   گناه

 .اسـت   كالم مـا    و
ــه  ــت ــف ــاي  گ ــا  ه  م

كـالم    ايـن   . كـنـد    مـي   تعييـن   مارا  سرنوشت
هــيــچ .   اســت  دركــتــابــمــقــدس  خــداونــد
بـيـهـوده        سـخـن    كه ماچقـدر    ايد  فكركرده

گوييم؟ چقدر سخنانمان برگناهان مـا        مي
سـخـن     خداوند زبان و قـدرت     !   افزايد  مي

گـنـاه     اي براي   گفتن را به ما نداد تا وسيله      
خـيـلـي      را  نآ  اما متأسفـانـه   .   كردن ما شود  

بـريـم،     مي  گناهانمان بكار  جهت  راحت در 
 زنيم و نـاسـزا    تهمت مي   گوئيم،   دروغ مي 

مسـخـره          ديـگـران را    .   گوئيم  و فحش مي  
كنيم در يك لحظه با       كنيم، تظاهر مي    مي

 در لحـظـه     و  گوئيم  مي  را شكر   خدا  زبانمان

. گوئيـم   كفرمي  را  او  ديگر با همان زبان     اي
از   سخنان انسان نشان دهندة باطن اوسـت       

در   كـه   ميتوان پي بـرد     سخنان انسان نيك  
دارد و سخنـان      وجود  نيكو   اندوخته  او  باطن

او خبـر     دل  بد  انسان بد ذات نيز از اندوختة     
 .بايد شناخت اش  ميوه  از  را  درخت .دهد  مي

 درخت  و  دهد  مي  خوب  ميوه  خوب  درخت

كـتـابـمـقـدس                در  خـداونـد  . . .   بـد   مـيـوه    بد
كه براي هر سخن بيهوده بـايـد          فرمايد  مي

 و  دهـيـم    در روز داروي به او جواب پـس       
مارا تعيين   سرنوشت  حاال  همين  از  ما  سخنان

 شويـم   تبرئه  كند كه آيا در روز داوري       مي

پاك   را  درونمان  بياييد.   گرديم  محكوم  يا و
روح ما    كه  از خداوند بخواهيم    كنيم بياييد 

 شـفـا    مـارا   گفتار وقلب   و  را شفا دهد افكار   

مسيح پاك    همچون عيسي   تا درونمان   دهد
 چون  و   كالم او شفا است     شود همانطوركه 

بخشـد،    مي  آرامي  جانها  به  رسد  مي گوش  به
 بـا   و  مارا بـبـخـشـد        تا خداوند   اوبخواهيم  از

 تــا  كــنــد،  مســح  را  مــا  خــودش  قــدوس  روح

 وقلبمان  درونمان رخت بربندد  از  آلودگيها

 جـاري   زبانمان  از  آنگاه هرچه   پاك شود و  

اين   و  شود  روح ديگران  احياي  موجب  شود
هدايت وقوت  ميسر نيست جز به كمك و 

دعا .   مسيح  روح قدوس خداوندمان عيسي   
 اي باشد   وسيله  كالممان  كنم كه زبان و     مي

خداوندزنده و    بنام مقدس   دادن  جالل  براي
 ... كه جز او خدايي نيست راستين

 بنام نامي عيسي مسيح آمين

               
 
 

انجام   گذشته  سال طي  كه مرورآنچه    با
ايم، گناهان بسيار خود را بخاطر  داده
يكي از . علل آنها بسيار است. آوريم مي

تواند اين باشد كه ما معلم  اين علل مي
معلمين  مورد در .نداريم درستي روحاني
كه پيروان بسياري دارند هوشيار  مذهبي
.  رياكارباشند آنان  ردكهدا امكان .باشيد

كردند،  اگر حقيقت كامل را بيان مي
.               يافت مستمعنيشان كاهش مي  

   عيسي هنگامي كه نان را بين جمعيت 
كثير تقسيم كرد و يا دردهايشان را شفا 
داد، هزاران نفر دور او را گرفته بودند، 
اما با اين حال تعاليم او از سوي جمعيت 

آيا جمعيت به دنبال معلم . پذيرفته نشد
برطبق   فقررا اگر آيا  شود؟ مي روانه شما

بحال  خوشا :گويد  مي  استادكه سخن
آورد،  مي بجا را آن و  داد مي تعليم فقيران،

كرديد؟              آيا باز از او پيروي مي  
وي .    به شخصي مقداري پول داده شد

: با اين سخن از گرفتن آن امتناع وزريد
به او . من پول الزم براي امروز را دارم

پولي كه داري دوام نخواهد : گفتند
داشت، اين را بگير تا روزهاي آتي نيز  

:   او در پاسخ گفت. پول داشته باشي  
          ضمانت كنيد كه من بيش از چند

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

زنده   كند، مي مرا نيازهاي كفاف كه اي سكه
خواهم ماند؛ آنگاه پول شما را خواهم 

.                                                  پذيرفت  
    بنابراين معلمي را بجوييد كه به شما    

كه نداريد زياد  كه براي چيزهايي گويد مي
كه داريد  نخوريد، بلكه به چيزهاي اندكي

عيسي با وجود اينكه دولتمند  . راضي باشيد
زيرا از فيض . بود، بخاطر شما فقير شد

خداوند ما عيسي مسيح آگاهيد كه هر چند 
دولتمند بود، بخاطر شما فقير شد تا شما در 

9 آية 8دوم قرنتيان فصل . نتيجة فقر او دولتمند شويد  
وجود “ داشتن”    در زباني عبراني، فعل 

شما . تنها خدا مالك همه چيز است. ندارد
. مي توانيد مالكيت همه چيز را داشته باشيد
معلمي را بجوييد كه به شما نه تنها چگونه 
راضي بودن را تعليم دهد، بلكه همچنين 
چگونه مسرور بودن از داشتن خدا را نيز 

.                                                    بياموزد  
 

 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

 

The Change Monthly Paper is Distributed to most of the Persian 

speaking community, and your monthly payment will help The 

Change paper to be more effective for the Persian speaking world. 

 Yes! I want to subscribe THE CHANGE   24 $ for one year 
  

 Name     _____________________________________________ 
 Address _____________________________________________ 
 City       ___________________ State _________   
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 Phone     (         )______________________________  
 

Please clip and return with payment to: 

Iran for Christ ministries 
 

P. O. Box 371043  Reseda,  CA  91337 USA  
 

Tabdil@iranforchrist.com 
 

 TEL: 818. 522. 1525 
http://www.iranforchrist.com/Tabdil.htm 

.  كوبد  كسي بر در خانة شما مي
.    مبادا برود. نگذاريد پشت در بماند
در بگشاييد و . كه اگر برود، خدا برود

      ديوارها را فرو ريزيد. پذيرايش شويد

 و فرياد برآوريد. درآغوشش بگيريد و
و روزها شما را  بخوانيدش زيرا چه شبها

و خود را ناخوانده  بسوي خود خوانده
                       .بنگريدش. او را. او را... ايد  انگاشته

چشمانتان را . اي رهايش نكنيد لحظه و 
 . آيد دوباره مي او. ببينيد و بگشاييد

هان بر در ايستاده :  عيسي مسيح فرمود
كسي اگر صداي مرا بشنود و . كوبم مي

در به رويم بگشايد، كسي اگر صداي 
مرا بشنود و در به رويم بگشايد، به 
درون خواهم آمد و با او همسفره 

 .خواهم شد و او با من
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دنــبـال     هـب  روزمره  از آنجا كه هر انسان در زندگي       .  . .
چـنـيـن      در  هـم   بـاشد، جوان نا اميـد      دليـلي براي بـودن مي   

 به و مواجه شده يأس شرايطي اين علت را نخواهد يافت، با

 . كرد خواهد خودكشي آن اقدام به دنبال
مشـكـالت     كـردن   در جـهـت بـازگـو         امن  ايجاد فضاي     

در نـظـر     آنان  توان براي كه مي  است  جوانان حداقل اقدامي  
كـه    اكـتـيـو     هـاي  مركز مشـاوره     داشت، تشكيل و فعاليت   

خود اطمينان   اسرار  ماندن  جوانان با ورود به آن از محرمانه      
مشاوران قادر   ديگر احساس نمايند   داشته باشند و از طرف    

 خواهند بود از مهمتـريـن      آنان  به  كردن  به كمك و همدلي   

قيد و    پذيرش بي .   باشد  افسرده مي   جوانان  به  كمك  راههاي
 جـانـبـي     مسـائـل    به  توجه بودن مشاورين   بي  و  شرط جوانان 

 تواند ندايي بـه      جوان مي   خصوصيات ظاهري   و  اهميت بي

 داشتن توجه ويژه در     و  در اوج نيازهايش    او  خواهي  كمك

ــاشــد            حــكــم ــه وي ب داليــل   از  يــكــي.   يــك انســان ب
انسانهـا      شادي    شمردن    ضد فرهنگ   سازبودن موارد؛   افسرده

 اين  معقول جامعة ايراني بخاطركمبود شاديهاي. باشد مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در  براي پذيرفته شدن    كه  آورد  حس را در فرد بوجود مي     

سـر    و  شـود،   ساختگـي   ماسكي  پشت  در  پنهان  به  ناچار    جامعه
 چـنـيـن     . دهد  انجام اقداماتي مطابق ميل اطرافيان انجام مي      

 . خواهند بود از اينكه خودشان باشند در رنج افرادي
كه آزادي موهبتي الهي است و تا جائيكه به              درصورتي

 بـايـد    و هنجارهاي جوامع آسيب نرسانـد       قوانين اجتماعي 

 اي اصل مهم نتيـجـه      عدم رعايت اين    چراكه  رعايت شود، 

 شـكـاف    مسـألـه  .   داشـت   شادي اجتماعي نخواهد    عدم  جز

 بـا   مسـتـقـل     مـوجـودي    بـعـنـوان     جوان  پذيرش  عدم  و  نسلها

 از  كـنـونـي     شرايط  توسط پدر و مادر تحت      خاص  نيازهاي

 كه موجب انتقـال     گسترش فرهنگ ارتباطات    و  طرف  يك

 ازجـملـه    ديگـر   طرف  از  بوده  جوان  نسل  هاي جديد   آگاهي

با   امروز  جوانان كه چرا. باشد عوامل افسردگي اين نسل مي 
هاي ويژه سنين خود به عـلـت             گرايي    آل    ها و ايده    آگاهي
 اي خانـواده   داشتن  و  بوده  روبرو  مختلف  هاي با رسانه   ارتباط

خـانـواده     كه  در صورتي  و  باشد مي  آنان آرزوهاي از آل  ايده
را نداشته باشد او هـم    وي  مشكالت  حل براي كافي  فرصت

مـوجـه     افـراد   بـه   دهـد  ترجيح مـي     ممكن  حالت  در بهترين 
 مشاوران روآورده  و  اساتيد  جمله  از  خود،  اجتماعي پيرامون 

 و  افـراد   ايـن   كـه   آنان طرح دوستي بريزد و در صـوتـي          با  و
رسد كه  مي  هم پذيراي او نباشند جوان به اين نتيجه       جامعه

درك   را  او  كسـي   و  نـداشـتـه     درجـامـعـه     هيچ جـايـگـاهـي     
                        . كند  نمي

!نشانم  داد گناهم          توبه كردم، هللوياه   
!كرد  راهم          توبه كردم، هللوياه مقدس  

 

!شنيد عيسي  زآهم          توبه كردم، هللوياه  
!گناهم         توبه كردم، هللوياه به آغوشش  

 

!من نَكاهم         توبه كردم، هللوياه طوفان به  
!       زنورِ او چو ماهم           توبه كردم، هللوياه  

     

!       هميشه در  رفاهم          توبه كردم، هللوياه  
!گواهم          توبه كردم، هللوياه باشد عيسي  

 
باشد هللوياه يك كلمة عبري است و به معني حمد بر خدا مي: نكته  

 http://norehaalam.blogfa.com :  گزيده اي از نورِ عالم  

    دانيال نبي از پيامبران بـزرگ     

 اوبـه   كه نَسب   است  اسرائيل  بني

در   رسـد،   مـي   يهوداپسريعقـوب 
كتاب دانيـال     بخشي بنام   تورات
درعصــر   ايشــان  . اســت  آمــده

و   كوروش  پادشاهان هخامنشي، 
سال 2500از زمان تولد او بيش از. است ميزيسته داريوش

 به همراه گروهي ازيهوديان  سالگي12در سن .   مي گذرد 

 شد و پس    برده  اورشليم توسط نبوكدالنصراسير و به بابل     

بـه    مـيـالد    از  قـبـل    539درسـال   كورش  از فتح بابل توسط   
آزاد شد و به سبب حكمت        اسرائيل  اي ازبني   همراه عده 

گرديد   درباركورش وداريوش   مقرب  تعبيرخواب  ودانش
 وفـات   شـوش   در)  قبـل ازمـيـالد     513( سالگي85در سن   و

انــدكــه   آورده  دانــيــال  جســد  كشــف  درخصــوص  . يــافــت
سـپـاه     تـوسـط    شـوش   هجري قمري بعد از فتح    16درسال
اشعري در شهر شوش اتاقـي        ابوموسي  اي  فرمانده  به  اسالم

درب   . راديدندكه مهروموم حكومتي برآن نهاده بـودنـد       
 كـه   ديدند از شيشه  تابوتي  اتاق  درآن  اتاقك را باز نموده،   

آن   ازمردم دربـارة  .   ميشد  نگهداري  جسد پيرمردي درآن  
 . جسد دانيال است اين:شنيدند پاسخ. كردند پيرمرد سؤال

    
English Service, Sundays1pm 

Farsi Service, Sunday 3pm 
  

21300 Califa St,  Woodland Hills  
CA, 91367                                     

 

TEL: 818.522.1525 

تـاريـخ     بـررسـي   به مقاالت، درچند شماره، سري    دراين
تصـور    اينـگـونـه     ممكن است .   پردازيم  مي  ايران  كليساي
ايـران    بـا   تـاريـخـي     كه مسيحيت هيچگونه ارتـبـاط       كنيم
 خواهد شد   موجب  اين مقاالت   ولي بررسي   است،  نداشته

 را يك  مسيحيت  ببريم و  ديرينه بيشتر پي  ارتباط  اين  به  كه

درايـن    . ايرانيان نـدانـيـم       براي  بيگانه  و  كامالً جديد   آيين
درايـران    آغـازمسـيـحـيـت       چـگـونـگـي      شماره بيشتر بـه   

مذهبـي    حركت  عوامل مهم اين    پردازيم و مروري بر     مي
در رابطه با تاريخ مسيـحـيـت          سؤال  اولين. داشت  خواهيم

در ايران  كليسا .آن است ايران موضوع قدمت  دركليساي
آغاز گشت؟ بايد اذعان نمود      طور جدي   از چه زماني به   

كه پاسخ به اين سؤال چندان ساده نيست چرا كه بيشتر           
 .اي از ابهام و ترديد قرار دارد اطالعات در هاله

دسـت    در  كه از ورود مسيحيت به ايـران     هايي    گزارش
است كه   است بيشتر بر اساس روايات و احاديثي استوار       

 . اين خصوص دانست    در  موثقي  توان آن را مدارك     نمي

ازپـادشـاهـان      كـه   ) فـرهـادك  ( پنجم  مسيح در زمان فرهاد   
هرحال بـايـد    دنيا آمد و به بود به)   پارت( سلسلة اشكانيان   

را به قدمت حكومت اشكانيان  شروع مسيحيت در ايران
در ايران بايد  كليسا براي بررسي شروع. در ايران دانست

دركتاب اعمـال     . نمود  اشاره  به اين روايات بطوراجمالي   
القدس  واقعة پنطيكاست و ريزش روح  دوم  رسوالن باب 
چون اين ايـام    .   رشتة تحرير درآمده است     توسط لوقا به  

مـوقـعـيـت       داشـت   نـام   خود، عيد پنطيكاست يا پنجاهـه     
از سراسر    بودكه  زيادي  يهوديان  آيي  گردهم  براي  مناسبي

. نقاط جهان براي مراسم مذهبي به اورشليم آمده بودند        
پارتيان و نام  ازاقوامي به9آيه در باب دوم ازكتاب اعمال

كه در  كه به اقوامي برده شده است  نامماديان و عيالميان
به احتمال  .   كند  ايران آن روز سكونت داشتند اشاره مي      

 ....5ادامه در صفحة زياد اين يهوديان در                          

 توبه كردم
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Ingredients: (4 servings) 

• Basmati rice, 500 grams 

• Chicken, 750 grams 

• Carrots, 750 grams 

• Medium onions, 4 

• Sugar, 100 grams 

• Saffron, 1/2 teaspoon 

• Cooking oil 
Salt. . . 
 
Directions: 
  Wash and 
peel car-
rots, then 
grate them, and fry in oil for a 
few minutes. Dissolve sugar in 
a glass of hot water, add to 
carrots and cook over medium 
heat for a few minutes until 
little water is left. 
 

    Peel and slice onions and fry 
in oil until slightly golden. 
Wash and cut chicken into 
pieces, and fry in onions on 
both sides until color changes. 
Add salt and one glass of hot 
water, and cook over medium 
heat for about 20 minutes. 
Allow chicken to cool down, 
then remove bones and cut 
meat into small pieces. 
 

   Prepare rice for Polow, but 
after rice is half-cooked and 
rinsed, mix it with chicken 
(and juice) and carrots, and 
continue cooking. When ready,  
dissolve saffron in 2-3 spoons 
of hot water in a bowl, then 
add rice and mix well. Add 
saffron-rice on top of Haveej 
polow and serve.  

 طالق در 68روزانه 
 دهد تهران رخ مي

 
 
 
 
 

 
  هموطن؛ مديركل ثبت احوال استان تهران       

آمار به دست آمده از ابتداي       براساس: گفت
 واقعه طالق   68درهرروز سال جاري تاكنون،  

: احمد قشمي افزود    . در تهران رخ داده است    
 832 هزار و    18از ابتداي سال جاري تاكنون   

واقعه طالق در تهران رخ داده كه اين رقم           
نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته           

از  نشان كه  است،    بوده 647 هزار و     16كه  
.  درصدي آمار طالق در تهران دارد13رشد 

مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اين         
واقعه  18 هزار و   91 ماهه گذشته      9كه در    

است،  ازدواج در تهران به وقوع پيوسته            
اين رقم نسبت به مدت مشابه خود در : گفت
واقعه ازدواج،   519و هزار 91يعني گذشته سال

وي با . داشته است حدود يك درصد كاهش
 70ماه گذشته در تهران، 9طي كه اشاره به اين 

 نوزاد  827 هزار و    74نوزاددخترو 220هزار و 
 107در قبال هر  : اند، گفت   پسر به دنيا آمده    

 . اند  دختر در تهران متولد شده100پسر
    مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان          

كه از ابتداي سال جاري تاكنون در هر           اين
 والدت در تهران رخ داده         526روز    شبانه

 نفردر  22در هر ساعت حدود    : است، افزود 
اين  به   قشمي با اشاره     . اند  تهران متولد شده  

روز    در هر شبانه   85 ماهه اول سال     9كه در   
هر ساعت   در :گفت ايم، داشته فوتي مورد147

 .اند  نفر در تهران فوت كرده6حدود 
    مديركل ثبت احوال استان تهران با اشاره        

در    تا كنون  جاري     كه از ابتداي سال     به اين 
است،   داده رخ والدت   47  هزار و  145تهران  
 319 هزار و       145در سال گذشته       : گفت

آمار    كه طبق  واقعه تولد در تهران رخ داده       
5حدود  امسال  آمده  دست  به / درصد   0

 . ايم در تهران داشته كاهش مواليد

  
 
 
 

كه ما به  وجود ما همان چيزي است    
چهارچوب  ما اعتقادات اعتقادداريم، آن

و  جهان و دهند مي تشكيل را زندگيمان
مردم اطراف ما همانگونه عمل ميكنند 

اگر مثبت . كه ما از آنها انتظار داريم
منفي  يك يا و واقعگرا اگر باشيم، انديش

باف تمام عيار باشيم، وجود ما و جهان 
خرافه يا . ما، همانگونه خواهد بود

موهوم پرستي، در شيوه تفكر و اعتقادات بسياري از افراد جهان از مقام مهمي 
.    اي هر چند نازك در خرافات دارد برخوردار است و عموماً فرهنگ هر قوم، ريشه  

شناختي  جامعه پرسشهاي از بسياري راهگشاي تواند مي آنها با برخورد وشيوة خرافات اين
اي، به موضوعي اعتقاد داشته باشند،  و روانشناسانه باشد زيرا اگر شخص يا جامعه

تحت تاثير مستقيم يا غير مستقيم آن، فرهنگ و شيوه زندگي خود را به سمت خاصي 
براي مثال، طلسم مهر . دورخواهند بود آن كامالً از روند اعتقادان، هدايت ميكندكه بي

درطبقات  بسياري عدة كه بشراست دست ساختة ياطلسمهاي ادعيه  ازجملة ومحبت،
كه زندگي مشترك خود را بر پايه اين اعتقاد  زوجي. جامعه به آن اعتقاد دارند مختلف
زندگي  رادر ودوستي محبت و مهر انساني و طبيعي نميكنندازطريق هرگزكوشش بناكنند،

خود جاري سازند، بلكه به يك دعانويس مراجعه كرده و پس از انجام دستورات او، 
مانند تا همسرشان با وجود ظاهر ژوليده، زبان تلخ و اخالق تندشان، عاشق و  منتظر مي

كنند تا با  به همين ترتيب نوعروسان كوشش نمي. بيقرار شده و زندگي شيرين شود
زبان ”اخالق خوش و حفظ احترام، دل مادر شوهر را به دست بياورند، بلكه به دنبال 

كشورهاي غربي، دانش آموزان به در . مي گردند تا از زبان تند او خالص شوند“ بند
جاي درس خواندن، يك پاي خرگوش در جيب مي گذارند تا شانس آورده و در 

در فرهنگ عامه چه جايگاهي  اما اينكه خرافه چيست و. امتحان قبول شوند و الي آخر
چه  خرافاتي شخص يك .ايم پرداخته خواهيم آن به ادامه در كه است موضوعي دارد،

كمي مشكل به نظر  اعتقاداتي دارد؟ يافتن يك معناي دقيق و همه پسند براي خرافات
 كرده معنا چنين را موهومات به اعتقاد يا خرافه روانشناسي، درعلم محققان اولين .ميرسد

يا  سري عوامل به طبيعي، توضيح با پديده يك بروز دادن نسبت براي استعداد يا گرايش :اند
انسان  و .باشد شده ثابت علمي طريق از آن نادرستي كه شده باورپذيرفته يك يا طبيعي فوق

يا  پديده به را معلولي و علت ارتباطات كه شخصي :اند كرده توصيف چنين را خرافاتي
تفكر  شيوة براي كه ديگري تعريف .ندارد آن با ارتباطي هيچ درواقع كه دهد نسبت شيء

 شخص خرافاتي وجود دارد اين است كه او دچار ترس آميخته با احترام يا وحشت  
. . .                        ادامه دارد                    .            از چيزي ناشناخته، مرموز يا تخيلي است  

   

   
كـه    شـده   مشخـص      طبق تحقيقات چندين ساله محققان،    

حتي   و  سيگاري  افراد  روي  مخربي بر   كشيدن سيگار اثرات  
كـه    سمومـي   ،غدد نشريه از به نقل. گذارد غير سيگاريها مي 

فعالـيـت     بر  وتار، قطران،  مانند نيكوتين، منوكسيدكربن  بوده  سيگار  خود  يا  و  دود  داخل
كـاهـش     بـا   افـراد   اينگونه.  گذارد منفي بجا مي  سيگاري تاثير  افراد  بدن  وجوارح  اعضاء

. شوند مي  روبرو  نفس  و يا تنگي  آن كاهش  تبع  و به  ها در ريه  تورم  ها  فعاليت در ماهيچه  
 شـده   رفتار  در  دچاراختالالت بينايي درك زمان و عدم هماهنگي  درازمدت افراد  اين

 مطالعه با پژوهشگران. وافزايش فشار خون نيز مبتال خواهند شد خوني عروق تنگي وبه

 سايرين از كه اين افراد بيش از زنان سيگاري به اين نتيجه دست يافتند گروهي روي بر

 ايـن   مردان  در  و.  شوند مي  استخوان  لگن پس از سن يائسگي و پوكي        شكستگي  دچار

 و عضالني ورزشهاي و سنگين كارهاي انجام به كه به گروهي است مربوط بيشتر عارضه
 بـودن   از  يـا   و  كـرده   اند از اين رو از كشيدن سيـگـاراجـتـنـاب             روي آورده   اي  ماهيچه

  .سيگاري جلوگيري به عمل آوريد دركنارافراد

Fasting in January 
All January long 
 This month we’re pushing back the plate 
and reaching for more of God. The Word 
calls us to times of fasting and prayer so 
we can get clarity and power. Don’t miss 
this wonderful time of church unity!  

 http://www.inhispresencechurch.org 
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 ماهنامة تبديل

 . . .خواب ديدم
 .در خواب با خدا گفتگويي داشتم

 خواهي با من گفتگوكني؟ پس مي: خدا گفت
 .گفتم اگر وقت داشته باشيد

چه سؤاالتي . من ابدي است خدا لبخند زد، وقت
 خواهي از من بپرسي؟ در ذهن داري، كه مي

چه چيز بيش از همه شما را در مورد انسان 
 كند؟ متعجب مي

آنها از بودن در دوران  كه اين. . . خدا پاسخ داد
 .شوند كودكي ملول مي

بعد حسرت  و عجله دارندكه زودتر بزرگ شوند
 .خورند دوران كودكي را مي

 اين كه سالمتشان را صرف به دست آوردن پول
و بعد پولشان را خرج حفظ سالمتي   كنند مي
كه با نگراني نسبت به آينده، زمان  اين. كنند مي

 .شود حال فراموششان مي
 كنند آنچنان كه ديگر نه در آينده زندگي مي
كنندكه  و نه در حال، اين كه چنان زندگي مي
ميرندكه  گويي هرگز نخواهند مرد و چنان مي

 .اند گويي هرگز زنده نبوده
مدتي هر  و خداوند دستهاي مرا در دست گرفت

 .دو ساكت مانديم
خواهيد  عنوان خالق انسانها، مي به. . . پرسيدم بعد

 آنها چه درسهايي از زندگي را ياد بگيرند؟
 خدا با لبخند پاسخ داد، 

ياد بگيرند كه نمي توان ديگران را مجبور به 
توان محبوب  اما مي. كرد دوست داشتن خود

 .ديگران شد
ياد بگيرندكه خوب نيست خود را با ديگران 

 .مقايسه كنند
كه دارايي  ياد بگيرندكه ثروتمند كسي نيست

 .دارد كمتري نياز كه است كسي دارد، بلكه بيشتري
توانيم زخمي  ياد بگيرندكه ظرف چند ثانيه مي

كه دوستشان داريم، ايجاد  عميق در دل كساني
كنيم و سالها وقت الزم خواهد بود تا آن زخم 

 .با بخشيدن، بخشش را ياد بگيرند. التيام يابد
كساني هستندكه آنها را عميقاً دوست  ياد بگيرند

دارند، اما بلد نيستند احساسشان را ابراز كنند يا 
 .نشان دهند

شود دو نفر به يك موضوع  ياد بگيرندكه مي
 . آن را متفاوت ببينند و واحد نگاه كنند

كافي نيست ديگران آنها را  ياد بگيرندكه هميشه
 .ببخشند بلكه خودشان هم بايد خود را ببخشند

 .هميشه.  و ياد بگيرندكه من اينجا هستم

 گشت و باد نافه گشاي هوا مسيح نفس
 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 (حافظ)

 
 

 
 
 

 آلماني پرتيراژ اشپيگل در گزارشي رويدادهاي مهم ة   مجل
 : ميالدي را به شرح زير اعالم كرده است2006سال 

اي اتـحـاديـه اروپـا را           اتريش رياست دوره ) 06/   1  : ژانويه
 آريل شارون، نخسـت ) 06/    5.   ماه به عهده گرفت     براي شش 

 علت حمله قلبي در بخش ويژه بيـمـارسـتـان            وزير اسرائيل به  

سـازي    ايران بار ديگر فـعـالـيـت غـنـي           )   06  /   10. بستري شد 
ميشل باچلت، كانـديـداي      ) 06  /   15 . را از سرگرفت    اورانيوم

 ايـن  جمهوري دوم انتخابات رياست دور در سوسياليست شيلي 

اولين   كشور توانست با كسب بيشترين آراء نام خود را بعنوان       
ثبـت    به  آمريكاي جنوبي   همچنين  و  رئيس جمهوري زن شيلي   

 سرموضوع هسـتـه     بر  موجود  تنشهاي  به دنبال )   06/   19.   برساند

 كشـور   ايـن   بـه   فرانسـه   جمهوري  ژاك شيراك، رئيس  ايران  اي

 فرانك  )06 / 20.داد هشدار
 والتراشتاين ماير، وزير امورخارجه آلمان درباره حضـوردو         
تن از نيروهاي امنيتي اين كشور در عراق توضيحاتي را ارائه           

 . داد
در انتخابات ) حماس( جنبش مقاومت اسالمي فلسطين)   06 / 25

 . پيروز شد
مسافـربـري     كشتي  يك شدن  در جريان غرق ) 06  /   3  : فوريه 

  / 18.    تن جان خود را از دست دادند       1027در درياي سرخ،    
تشكيالت خودگردان فلسطين، اسماعيـل       رئيس  ابومازن،)   06

 بـراي اولـيـن     )   06  /   23.   هنيه را مامور تشكيل دولـت كـرد         

 هايي از همكاري سازمان اطالعات آلمان در جـنـگ         بارنشانه

 . مشخص شد عراق
اي ميان آمـريـكـا و        قرارداد همكاري هسته)   06  /   2  : مارس

ارتش آمريكا از تـعـطـيـلـي زنـدان           )   06  /   9.  هند منعقد شد 
 و  آزاد  دمـوكـرات    چـپ،   حـزب   ) 06  /   10. داد  ابوغريب خـبـر   

سبزآلمان خواستار بررسي بيشتر درباره همـكـاري سـازمـان            
 آمـريـكـا     مـركـزي    اطـالعـات    اطالعات اين كشور با سازمان    

 . شدند به سيا  موسوم
بـالروس     جمهـوري   رياست  لوكاشنكو، در انتخابات) 06 / 19

 . پيروز شد
سيلويو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا در )   06 /   11  : آوريل

 . انتخابات اين كشور شكست خورد
او مورالس، به عنوان نـخـسـت وزيـر جـديـد           )   06  /   1  : مي

آمـريـكـا از عـادي سـازي            )   06  /   15.   بوليوي انتخاب شـد   
كابينه آلمان موافقت ) 06 / 17. مناسبات خود با ليبي خبر داد

 بـر   ) 06 / 21. كنگو اعالم كرد به نظامي خود را با اعزام نيروي 

نتايج يك همه پرسي مونته نگرو به عنوان يك كشـور             اساس
 . يافته شناخته شد استقالل
 شـمـال    نـيـروهـاي     آلمان فـرمـانـدهـي       ارتش)   06  /   1  : ژوئن

ــه       ــان را ب ــغــانســت ــومصــعــب)   06  /   8.   گــرفــت  عــهــده  اف  اب

) 06  /   19.   كشـتـه شـد       القاعده در عـراق       الزرقاوي،سركردة
مرگ را بـراي صـدام در نـظـر                مجازات  عراق  عالي  دادگاه
 . گرفت

بر اساس حكم دادگاه آلمان به يك معلـم  )   06 / 7 : جوالي
 . محجبه زن در شهر اشتوتگارت اجازه تدريس داده شد

 
 
 
 
 

بـه    محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق همچـنـان  )  06 / 21
 . كار خود ادامه داد

آمريكا براي  جرج بوش، رئيس جمهوري)06 / 6 :سپتامبر
اولين بار وجود زندانهاي مخفي سازمان اطالعات مركـزي         

توني بلر، نخست وزير انگليس از )06 / 7. را پذيرفت) سيا(
پارلمـان  )   06  /   20. كناره گيري قريب الوقوع خود خبر داد      

 هزار نيرو به لـبـنـان        2آلمان موافقت خود را با اعزام حدود      
با موضـوع    يك كنفرانس بين المللي   )   06  /   27.   اعالم كرد 

 . اسالم در آلمان برگزار شد
بـانـكـي      شوراي امنيت سازمان ملل متحـد، )   06  /   9  : اكتبر

 . انتخاب كرد مون، را به عنوان دبير كل جديد اين سازمان
تروريسم به   آمريكا بر سر مبارزه با  و  اتحاديه اروپا)   06  /   10

 . توافقي دست پيدا كردند
 . صدام به مجازات اعدام محكوم شد) 06 / 5 :نوامبر

عضويـت    سر  بر  اتحاديه اروپا روند مذاكره با تركيه)   06  /   8
پارلمان )   06  /   10. دراين اتحاديه را به حالت تعليق درآورد      

كشور در   اين آلمان موافقت خود را با تمديد حضور نظامي 
جان پيتربالكنند،نخست وزير ) 06 / 22. اعالم كرد  افغانستان

 . لوكزامبورگ بار ديگر در سمت خود ابقا شد
تن ازمردم لبنان خواسـتـاركـنـاره       هزاران)   06  /   2  : دسامبر

) 06  /   3.   كشور شدند   گيري فواد سنيوره، نخست وزير اين     
ونزوئال انتخاب    جمهوي  ديگر بعنوان رئيس    چاوز، بار   هوگو
خـودرادربـاره     گـزارش   عـراق   تـحـقـيـق      كميتة  ) 06  /   6.   شد

پنوشه رهبر  آگوستو) 06 / 10.كرد كشور اعالم اين وضعيت
وزيـر    اولمرت، نـخـسـت       ايهود)   06  /   11.   درگذشت  شيلي

اسرائيل از دارابودن تسليحات هسته اي در اين رژيم خـبـر            
اي   شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامـه )   06  /   23.   داد

صدام ديكـتـاتـورسـابـق      )   06  /   30. كرد عليه ايران تصويب 
عراق به سبب محكوم شدن در پرونده كشتار مردم دجيـل           

  .به دار مجازات آويخته شد

 ريتا استريكلند

 طبيب راه نشين درد عشق نشناسد
 دمي مسيح كن اي مرده دل برو بدست 

 )حافظ( 



  Jesus was a good boy and he never caused his 
parents one bit of worry.  
Jesus grew up. Now he was a man.  
Mary and Jesus were invited to a wedding.  
After the wedding, there was a big party.  
In the middle of the party, they ran out of wine.  
Mary told Jesus what happened.  
Then she said to the servants, "Do what ever 
Jesus tells you." Nearby there were 6 great big 
jugs. Jesus said to the servants, "Fill the jugs 
with water." The servants did as he said and 
filled them to the brim. "Now dip some out and 
take it to the man in charge of the party," Jesus 
said. Again, the servants did as Jesus asked.  
When the man tasted what the servants 

brought him, he was amazed.  
He said, "You have kept the best 
wine for last!"  
This was Jesus' first miracle.  
Were you surprised at Jesus miracle?  
Did you know Jesus could perform 
miracles?  
Were you surprised that Jesus' wine 
was the best?  
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to prove to the people that 
they asked for an evil thing 
when they asked for a king    
(1 Sam. 12:17,18). An unnamed 
prophet prayed and Jeroboam 
's withered hand was restored 

(1 Kings13:6).Elijah prayed and 
fire fell from Heaven and con-
sumed the sacrifice, the wood, 
the stones, the soil and the 
water in the trench (1 Kings 
18:30-40). Elisha prayed and 
his servant's eyes were opened 
to see into the spirit realm (2 
Kings 6:17). Solomon prayed 
and fire fell from Heaven, 
consuming the burnt offering 
and the sacrifices and the 
glory of the LORD filled the 
temple (2 Chron. 7:1).  

    Jehoshaphat prayed and his 
pursuers in battle drew away 
from him (2 Chron.18:31,32). Job 
prayed for his friends and God 
didn't deal with them according 
to their folly (Job. 42:8). David   
prayed   and   was   protected 

  Around 800 Dalits (formerly known as 
‘untouchables’), comprising those of 
Christian, Hindu and Buddhist    
background, joined together      
yesterday in a protest in Parliament 
Street, New Delhi, to call upon the 
Indian government to provide Dalit 
Christians with the same rights as 
other Dalits. While applauding the 
positive reforms of India’s United 
Progressive Alliance government, 
they also called upon the            
government to guarantee the      
protection of the Christian minority 
which has experienced widespread 
violence throughout 2006. Such 
violence has been particularly acute 
in states ruled by the Hindu        
nationalist Bharatiya Janata Party 
(BJP), where police have often been 
inactive or even complicit in the 
attacks. The rally was organised by 
the All India Christian Council (AICC) 
and the All India Confederation of 
SC/ST Organisations. Leaders Dr 
Joseph D’souza and Dr Udit Raj sent 
a joint memorandum outlining their 
concerns to Prime Minister         
Manmohan Singh and Congress 
Party leader, Mrs. Sonia Gandhi. 
 CSW’s Advocacy Director, Alexa 
Papadouris, said, “We fully support 
the requests made by the leaders of 
this rally. This demonstration of 
solidarity between Dalits of Hindu, 
Buddhist and Christian background 
shows that this is a matter of 
concern not only to Christians 
but to the whole Dalit commu-
nity. It also disproves the    
assumption that Hindu Dalits 
do not support equal rights for 
Dalit Christians. We urge the 
Indian government to do all it 
can both to end restrictions on 
the religious freedom of Dalits 
resulting from its unequal    
reservation policy and       
state-level anti conversion 
laws, and to protect Dalit Chris-
tians from violent attacks often 
committed with impunity”.  

 

(Gen.25:21).Rachel prayed for 
a child and God gave her 
Joseph(Gen.30:22).Jacob 
prayed and was saved from 
his brother's murderous hate 
(Gen. 32:11). Moses prayed 
for Aaron and his life was 
spared (Deut. 9:20). He also 
prayed for Miriam and she 
was healed of her leprosy in 
one week(Num.12:10-15). 
 Hanna prayed for a son and 
her disgrace and reproach 
were removed not to      
mention that God gave her a 
very special son(1 Sam. 1:10-
20). Manoah, the father of 
Samson, prayed that the 
angel of the Lord would 
return to show them how to 
bring up Samson and he did 
return (Judges13:8,9). Samson 
prayed and God enabled 
him to push over the central 
pillars in the temple (Judges 
16:28-30).Samuel prayed 
and it thundered and  rained 

 

 The devil will attack us with 
doubt when we pray....if   
we pray with doubt,we     
will not get answer 
(James1 :6-7), therefore 
when you pray, dont say: 
Oh God,I hope you will  
supply  my needs. 
...be sure that he will 
answer your prayer and will 
supply  all your needs....To 
help in this battle against 
doubt, look up the following 
references and notice how 
one, lone person praying 
changed the circumstance 
es!(Your faith will grow as you 
ponder these Scriptures.) 
  Ab ra ha m  p r a ye d  f o r 
Abimelech, his wife and slave 
girls and they were able to 
have children again (Gen. 
20:17,18).Abraham's servant 
prayed and found a wife for 
Isaac(Gen. 24:12-15). Isaac 
prayed for his barren wife, 
Rebekah, and she had twins   

from Saul (Psa. 57:1). Hezekiah 
prayed and 15 years were 
added to his life (Isa. 38:1-5). 
Daniel prayed and Gabriel was 
sent to bring him insight and 
understanding (Dan. 9:20-23). 
Our God is so faithful. 
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Did you know  
Samson was strong 
because of his hair?     

At first, he did not use 
his strength wisely  

until God taught         
him a lesson.  

(Read Judges:13 in the Bible). 

HINDU AND BUDDHIST  
DALITS JOIN CHRISTIAN 

RALLY FOR EQUAL RIGHTS 

 


