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شود تا   كلية همزبانان گرامي دعوت مي      زا  
كليساي  فارسي زبان       در جلسات عبادتي    

  عصر برقرار   6هريكشنبه ساعت       كه  ارواين 
. ميباشد، شركت نمايند      

 

                                            15 Orange Tree Lane  
                                       Irvine, CA 92620 

                                                                                   

                                                                                  Info@IRANforCHRIST.com 

)949 (831 –1020: تلفن اطالعات  

 محبت  تلويزيون  پنجشنبه در     هرچهارشنبه و  
 

 : آدرس اينترنتي
 

 www.SimaMasih.com 
 www.Mohabat.tv       

 نوايي زيبا، پيامي دلنشين
مارلينبا صداي   

 
گرانبها براي  اي هديه

عزيزانتان با  شما و
              نو آغاز سال 

2008ميالدي   
CD; $12 

        DVD;$15 
 

جهت سفارش جزئي و يا كلي اين آلبوم با آقاي             
)925 (286 –1690شماره تلفن رافيك به     

.و يا با دفتر ماهنامه تبديل تماس حاصل فرمائيد  

   چگونه ميتوانيم در زندگي    
   زناشويي خود موفق باشيم؟ 

 

8ادامه در صفحة ...   
 و  ميتوان برخشم آيا

آمد؟ فائق عصبانيت  
8ادامه در صفحة ...    

 بيماري دروغگويي
10ادامه در صفحة ...   

 پيشگويي در بارة  عيالم    
10ادامه در صفحة ...   

 فيلم بادبادك باز
11ادامه در صفحة ...   

    2ادامه در صفحة ... كريسمس در بروكلين  

نگاه خداوند را دربارة عمل          
 بخوانيد 2جادوگري را درصفحة

كريسمس نمادهاي مشهور  
  3ادامه در صفحة ... 

 

نخستين پرواز و آغاز  
كار صنعت هواپيما 

4ادامه در صفحة ...   

دعا  تأثير علمي                         اثبات  
                                   در  زندگي 

    5ادامه در صفحة ... 

    مرگهاي عجيب در دنيا            
  بخوانيد  6را در صفحة                    

7ادامه در صفحة ...هور  داستان بن  

واتيكان فيلم ضد          
كرد   را محكوم        مسيحي     

  6ادامه در صفحة ...

 كليساهاي زيرزميني در ايران     
 

 كليساهاي           درگزارشي،از افزايشـ RIـ   Release International   سازمان
 ،   ) چاپ در ايران         (بازتابالملل   به گزارش سرويس بين.  زير زميني خبر داد

 به رغم وجود يك رژيم اسالمي تندرو در : نوشت “inspire”   سايت
 .كليساهاي زيرزميني در حال افزايش هستند            ايران،

 

اينگونه  چشمگيرفعاليتهاي كليساها حمايت ميكنند، از افزايش كه از اين)آي. آر(اعضاي ايراني سازمان
ايران  كه اين مؤسسه ازكليساهاي زيرزميني اين گزارش با بيان اين. دهند خانگي گزارش مي كليساهاي

رهبران :است شده با آموزش رهبران و برگزاري سمينارها و تشويق پيروان زن حمايت ميكند، مدعي
به  رو جامعه كه تعداد آنان با توجه به خفقان كليساها،آموزشها را به ديگران و زنان مسيحي جديد اين
هستند  رهبران كليساي زيرزميني درشاخه انجيليان درشهرها و روستاها فعال.است،منتقل ميكنند افزايش

 اند،به شده عمل وارد آنان براي انتشار عقايدشان درمناطق دورافتاده و دور ازچشم مقامات و بسياري از

 به ـاند شده مسيحي تازگي كه به  نفره ـ6اي خانواده آموزش براي تازگي جوان،به رهبران از يكي كه اي گونه

يكبار  اي رهبرجوان،هفته اين .بودند خانواده فقير، استقبال بزرگي از اوكرده روستاها رفت و اين يكي از
مدعي  مقامات از ديپر اندي. كند تبديل آموزش براي كليسايي تا خانه آنان را به وميكوشد آنها سرميزند به

اين . هستند افزايش درحال روست،تعدادمسيحيان روبه آن كليساي ايران با كه هايي رغم چالش به:است
ونحوه مشاركت فعاالن  آنها ارزش دانستن براي مسيحي كمك به زنان همچنين سميناري را براي مؤسسه

 كشور وازشبكه كليساهاي زيرزميني معرفي گوناگون بخشهاي از زنان. آنان درايران برگزار كرده است

 . حمايت ميكند جهان كشور 30در كليساها اين مؤسسه از اين:كرده است اين مؤسسه اعالم. ميشوند

سال بسيار پر بار و مباركي 
   را براي همة شما عزيزان 
.آرزو ميكنيم  

. موت مقدسان خداوند در نظر وي گرانبهاست              
دوست عزيز، كشيش رافي شاهورديان، درگذشت   

خواهر عزيزتان خانم كناريك را به شما و خانواده    
تسلي  خواهان خداوند از كرده، عرض تسليت گراميتان

.                                                                 شما عزيزان ميباشيم  
 الناتان و نازنين باغستاني

.موت مقدسان خداوند در نظر وي گرانبهاست  
آقاي فرد اهللا ورديان، درگذشت خواهر عزيزمان كناريك  

كرده،  از  خداوند    را به  شما  و  مادر گراميتان تسليت عرض
.  خواهان تسلي شما عزيزان ميباشيم  

الناتان و نازنين باغستاني                                                                      

گيرنده  نشاني به سال93از پس بود، شده پست1914درسال كه كريسمس كارت يك
  كانزاس ايالت اوبرلين شهر ساكن“مارتين اتل”بنام فردي براي كارت اين.رسيد

 كسي .كه چند سالي از مرگ وي ميگذرد فرستاده شده بود و اين درحاليست

 كسي يك قرن از زمان ارسال آن ميگذرد را چه كه نزديك به كارت نميداند اين

ايالت   در جايي كريسمس كارت اين ،“اتل” خواهرخوانده گفته به.است فرستاده
كارت به  در قيد حيات نيست، اين “مارتين” پيدا شده است و به دليل آنكه ايلينويز
 پاكتي در حالت همان به كريسمس كارت اين .ميشود داده اش خوانده خواهر

كارت  بر اين. گيرنده فرستاده شده است جديد به نشاني پست با و جديدگذاشته
.                            تمبري به مبلغ يك پني زده شده بود كه البته امروزه فاقد اعتبار است  

... گفت خود حمدخواهم دل خداوندتو را به تمامي اي
بسوي هيكل قدس تو عبادت خواهم كرد و نام تو را  

زيرا . به سبب رحمت و راستي تو: حمد خواهم گفت
.كالم خويش را به تمام اسم خود تمجيد نموده اي  
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 جادوگران
 

 كتاب درترجمة تفسيري
 مقدس واضح و روشنتر
 سرنوشت افرادي را كه 

 گريجادو خود را تسليم
 كرده يا به عبارتي همان

 اس لوئيز. گونه كه سي
 اشتياق” آنرا بيان ميكند 

: ، توضيح ميدهـد  “  به جادوگري را دارند   
را ترك   اسرائيل  قوم  خداوند به اين علت ” 

 جادوگـري از  ايشان سرزمين كه است  كرده
شرقيها و فلسطينيها پر شده و مردم رسوم        

 .)6: 2اشعيا(“.آورند جامي اجنبيها را به
حضور او   هيبت  مردم از ترس خداوند و  ” 

ها خواهند    صخره  شكاف  و  به درون غارها  
خزيد و خود را در خاك پنهان خواهنـد         

روزي خواهد رسيد كه بلندپروازي .   كرد
خداوند   فقط  و  نابودخواهدشد  انسانهاوتكبر
خداوند قادر    روز  آن  در  . خواهد بود   متعال
مـتـكـبـر         و  مغرور    بر ضد اشخاص      متعال

. خواهدكرد  وآنهاراپست  برخواهدخاست
ازبين خواهد   انسان  تمام شكوه وعظمت  . . . 

خواهـد    نشانده  خاك  به  آدميانوغرور  رفت
درآن   و  نابودخواهندگرديـد   بتهابكلي. شد

 :2اشعيـا ( “ . خواهدبود  خداوندمتعال  روزفقط
 21ـ19: 5غالطيانرادر جادوگري پولس.)18ـ10

اعمال نـفـس   ” .   بعنوان اعمال جسم مينامد 
عفتي،ناپاكي، و هرزگي؛     بي: روشن است 

بت پرستي و جادوگري؛ دشمني، ستيـزه       
جويي، رشك، خشم؛ جاه طلبي، نـفـاق،        
دسته بندي، حسد، مستي، عياشي و مانند       

پيشترهشداردادم،باز ميگويـم     چنانكه. اينها
را   خـدا   كارهاپادشاهـي   چنين  كنندگان  كه
كـه    اينجاست  جالب“ . نخواهندبرد  ميراث  به

به اعضـاي     غالطيه  كليساي  به  هشدارپولس
. اسـت   شـده   ،دادههستند  مسيحي  ،كهكليسا

ملكوت   ميراث  ،كهميشود  داده  آنهاهشدار  به
خدا را نخواهند داشت، اگر تسليم رفتـار        

 ...ادامه دارد.                    گناه آلود باشند
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آموزد هيچ  ماميه كه ب يك داستان زيباي واقعي
 5شهر نيويورك از. رويدادي بي دليل نيست

گفتگو در  مورد بخش دو. تشكيل شده است بخش
.اند نقشه نشان داده شده ماجراي حقيقي در اين  

 
 گزيدة جليل سپهر

 ترجمة بزرگمهر وزيري
 

نخستين  براي همسرش، و كار تازه كشيش
بازگشائي  كه خود خدمت و ماموريت

 بود در اوايل بروكلينكليسائي درحومة 
زمانيكه كليسا . ماه اكتبر وارد شهر شدند

را ديدند، دلشان از شور و شوق آكنده 
تعميرات  به  و   بود  قديمي  و  كليساكهنه.بود

دو نفري نشستند و . زيادي نياز داشت
شب  براي چيز همه تا كردند ريزي برنامه

.      شود دسامبرآماده24يعني كريسمس  
 كمي بيش از دوماه براي انجام كارها 

كشيش و همسرش سخت .وقت داشتند
ديوارها را با كاغذ . مشغول كار شدند
جاهائي را كه رنگ  . ديواري پوشاندند

ديگري  زدندوكارهاي داشت،رنگ الزم
روز . را كه بايد ميكردند، انجام دادند

دسامبرآنها از برنامه شان جلو بودند و 18
 19روز. كارها تقريباً رو به پايان بود

دسامبر باران تندي گرفت كه دو روز 
دسامبر پس از پايان 21روز. ادامه داشت

بارندگي، كشيش سري به كليسا زد، 
وقتي وارد تاالركليسا شد، نزديك بود 

سقف كليسا . قلب كشيش از كار بيافتد
كرده بود و در نتيجه بخش بزرگي  چكه
متر  6حدود اي اندازه به ديواري كاغذ از

متر از روي ديوار جلوئي و پشت 2/5در 
ميز موعظه كنده شده و سوراخ شده 

هاي   خاكروبه همة كه درحالي كشيش.بود
كف زمين را پاك ميكرد، با خود 

اي جز به عقب انداختن  انديشيدكه چاره
راه   در .ندارد كريسمس شب برنامة

بازگشت به خانه ديد كه يكي از 
خيريه  حراج يك محلّه، هاي فروشگاه

كشيش از اتوموبيل . برگزاركرده است
. خود پياده شد و به سراغ حراج رفت
در بين اجناس حراجي، يك روميزي 
بسيار زيباي شيري رنگ دستبافت ديد 
كار شده  آن روي  اي هنرمندانه طرز كه به  

كتابمقدس  تدريس برنامة نيايش و
  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه
 

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس
 

 )713 (410 - 6085: تلفن اطالعات

 كليساي ايرانيان
 مسيحا راهِ عيس

مسيحيت     هاي تلويزيوني        جديد تبليغي شبكه        شيوه    
جديدي را  تبليغ مسيحيت، شيوه وموسسه)نجات،محبت(مسيحي تلويزيوني هاي شبكه 

هاي  ، شبكه)داخل ايران(آريا  به گزارش از خبرگزاري. اند براي تبليغ انتخاب كرده
 هاي فرهنگي محموله مشابه ضمن ارسال و جديد اقدامي در مسيحيت تبليغ موسسه همچنين و)نجات،محبت(مسيحي تلويزيوني

هاي تلويزيوني  شبكه .اند طريق شده اين از ادامه ارتباط خواستار هواداران، و گيرندگان تماس براي طريق پست از )كتابمقدس(
)كليساهاي خانگي(ها  گيرندگان خود را به رابطان معرفي و هدايت هواداران را به مسئوالن هسته مذكور درگذشته، تماس
از تندروترين مسيحيان . ص. هاي ر ساعته به تبليغ ديدگاه 24صورت به“نجات”تلويزيون شبكه. در ايران واگذار ميكردند

 )نقل از مطبوعات داخل ايران( .پردازد حمالت را به اسالم و نظام ايران داشته، مي كه شديدترين پروتستان

شده  كار آن روي اي هنرمندانه طرز
درميانه  .بود عالي اش آميزي رنگ.بود

رو ميزي يك صليب گلدوزي شده 
روميزي درست به . به چشم ميخورد

كشيش .سوراخ روي ديوار بود اندازة
.را خريد و به كليسا برگشت روميزي  

حاال ديگر بارش برف آغاز شده 
زن سالمندي كه از جهت رو به . بود 

رويكشيش ميĤمد دوان دوان كوشيد 
تا به اتوبوسي كه تقريباً در حال 
حركت بود برسد، ولي تالشش بي  
. فايده بود و اتوبوس راه افتاد

. ديگرميرسيد دقيقة45بعدي  اتوبوس
جاي  به كردكه پيشنهاد زن به كشيش

ايستادن در هواي سرد به درون 
زن . كليسا بيايد و آنجا منتظر شود

كليسا  به  و پذيرفت  را كشيش دعوت
تاالر  نيمكتهاي از  يكي  روي  آمدو 
 را نردبان رفت كشيش.نشست نيايش

.  كند نصبديوار روي   را روميزي  آوردتا
 رضايتمندانه نگاه ازنصب،كشيش پس

كرد،باورش  شده آويخته پردة  به  اي
متوجه كشيش.اينقدرزيباباشد  كهنميشد

: زن پرسيد. شدكه زن بسوي او ميĤيد
ايد؟ و  اين روميزي را از كجا گرفته

بعد گوشة روميزي را به دقت نگاه 
. كرد EBG  در گوشة آن سه حرف 

اينها سه حرف .  گلدوزي  شده بود
.نخست نام و نام خانوادگي او بودند  

.... 7ادامه در صفحة    

حمايت مالي شما از   
ماهنامة تبديل، سبب  
.رشد آن خواهد شد  

                                            

 Change the World  
  By: Bethany Baghestani    
I am a girl that wants the 
World  to  change. I  want  
people to stop  being mean 
to people and making  fun 
of people. It doesn’t seem right. Just look 
in your heart and see who you  really are. 
 Change the world.  Make the world a 
better place for everybody. It doesn’t  
matter  if  you  are  small,  hairy, black  
skinned  or  flunked  a  grade. It doesn’t 
matter on what you look on the outside, 
it matters how you look on the inside.  As 

my teacher says, don’t judge a person by 
it’s outside!  

 

 ميشد خوب چقدر آلي، ايده آرزوي چه                         
            ساله8دختر  ما  مانند اين     اگر همة               كه

 خود  اطراف دنياي  براي چنين آرزويي
ما در    كه  گرامي،چقدر مهم است    دوستان.   ميداشتيم

خود شروع   درخانة  ميتوان صلح را. بكوشيم صلح  پي
ديگران   اينكه  بجاي  . ديگران  باخودمان    رابطة  در  . كرد

آنـهـا     را بـجـاي     خود  كه  است  كنيم، بهتر   را قضاوت 
 خواهيم بود تا عمـق      كه قادر   آنموقع است   بگذاريم،

 خـوشـا     : فرمايـد   مي  مسيح  چنانكه.   مطلب را  بفهميم   

كـرده    رحـم   ايشـان   بـر     زيـرا   كنـنـدگـان،     رحم  بحال
 زيـرا   خوشا بحال صلح كـنـنـدگـان،        . . .   خواهد شد 

طـي    باشدكه در .   ملكوت آسمان از آن ايشان است     
را سر    آشتي  و  رو داريم، همة ما صلح      كه پيش   سالي

 .دهيم لوحة زندگي خود قرار
 2008 لس آنجلس ژانويه                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 الناتان باغستاني

 كريسمس در بروكلين
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او از همان . نام داشت، در قرن چهارم ميالدي در تركيه متولد شد سنت نيكوالس  يا پاپانوئل اصلي كه سانتاكالز
او بخاطر گشاده دستي و . دوران كودكي بسيار ديندار و وارسته بود و زندگي خود را وقف مسيحيت نموده بود

اما با روي .كسب كرد، اما روميان به او اهانت كرده، وي را زنداني و شكنجه كردند بخشندگي به فقرا شهرت بسياري
 به مسيحيت ايمان آورد و در سال كنستانتيناز زندان آزاد شد، سنت نيكوالس  امپراطور روم، كنستانتينكار آمدن 

به خصوص  سنت نيكوالس.. را به نمايندگي خود منصوب كردنيكوالسرا تاسيس نمود و نيكا ميالدي، انجمن 325
كرده و  را حفظسنت نيكوالس اهالي هلند افسانه .بخاطر عالقه فراوانش به كودكان و بخشندگيش شهرت داشت

در هلند قرن شانزدهم، كودكان كفشهاي چوبي خود را به اميد دريافت هديه در نزديكي شومينه  .زنده نگهداشتند
هرچند عده اي از   . منتشر شد“شب قبل از كريسمس ”را سرود كه بعدها با عنوان  “سنت نيكوالس مالقات با ”شعر مشهور خود   مور  . كلمنت سي1822در سال   . ميگذاشتند

            .به شكل مرد شاد و تپلي در لباس قرمز شهرت يافته است سانتا كالز  عنوان ابداع كننده تصوير مدرن موربهنميدانند، اما هنري ليوينگستوپژوهشگران اين شعر را سروده 

 توانيد نوشته زير را بخوانيد؟ آيا مي

را   خـود   هـاى    چشـم   گـوشـه    نتوانستيـد،   اگر
. ببنيديـد %   90بكشيد و چشمانتان را تقريباً      

به متن نگاه     دوباره  حاال.   ها  مثل چشم ژاپني  
اين بار حتماً خواهيد توانست آن را         .كنيد

اين سيستم    از  ژاپنيها  جالب بود نه؟  .   بخوانيد
اسـتـفـاده      دوم  جنگ جـهـانـى      در  رمزبندى

از   بـجـزخـودشـان      ميكردند و هـيـچـكـس      
 .آورد هايشان سر در نمي نوشته

 را بخاطر داروشكليسا در ابتدا استفاده از 
. كرد تحريم غيرديني دررسوم داشتن ريشه
عيد،  تزئينات براي درعوض  مقدس پدران
.   راپيشنهادكردندراج  هاي ازشاخه استفاده  

آلمان  به كريسمس درخت از آغازاستفاده
چنين معمول بود . قرن شانزدهم برميگردد

كه اهالي آلمان درختان صنوبر را در 
داخل و خارج از منزل،با گل سرخ، سيب 

اين اعتقاد . و كاغذ رنگي تزئين ميكردند
طلب  اصالح لوتر مارتين كه دارد وجود

پروتستان، اولين شخصي بوده كه درخت 
كريسمس را با شمعهاي متعدد روشن 

چنين گفته ميشود كه او شبي . كرده است
تاثير  تحت خانه به بازگشت راه در تاريك
يك  هاي شاخه ازميان كه ستارگاني زيبايي

صنوبركوچك ميدرخشيدند قرارگرفته و 
براي ايجاد اين حالت بر روي درخت 

هاي آن  داخل منزل، شمعهايي را به شاخه
 19قرن تا كريسمس درخت .است آويخته

كاربرد زيادي در انگلستان نداشت و در 
 پنسيلوانياتوسط آلمانيهاي مقيم 1820دهه

.                                 به آمريكا برده شد  
دربسياري   عصايي آبنباتهاي كه  قرنهاست

از كشورها توليد ميشود اما تنها از حدود 
بود كه اين آبنباتها با خطوط 1900سال

قرمز تزئين شده و سرشان درست مانند 
گاهي  اين  آبنباتها  .  عصا،  خميده   شد  

در  كودكان نگهداشتن ساكت براي
آبنباتهاي. كليسا بين آنها پخش ميشد  
رنگ قرمز و(عصايي دررنگهاي مختلف  

 19قرناواخردر)محبوبتراست   ازهمه   سفيدآن
فكرتوليد  بهاينديانا اهل ساز آبنبات يك  

افتاد آبنباتي    
هاي نشانه كه  

را كريسمس   
 درخودداشته

ايده او. باشد  
اين بودكه يكي از آبنباتهاي دراز و 

او چند . سفيدرا به شكل عصا درآورد
سمبل ازعشق و ايثار مسيح را در اين 

يك  از او .كرد تركيب عصايي آبنبات
اين . آبنبات نعنايي سفيد استفاده كرد

سپس .اوبود وبيگناهي پاكي نشانه رنگ
وي با افزودن سه خط باريك سرخ، 
نمادي از رنجهاي مسيح را ايجاد كرد 

بعد .كه تعداد آنها نيز نشانه تثليث بود
از اين او خط سرخ ضخيمي را نيز به 

.    نشانه خون مسيح به آن اضافه كرد  
 شده خميده آبنبات اين  سر كه هنگامي

  اشاره    و ميشود شبانان  عصاي باشدشبيه

 مسيح،چوپان عيسي كه تعبيراست اين به

.                        ميباشد بشر و راهنماي  
وارونه، ابتداي  نام در حالت  عصا      اين  

. درميĤيد (Jesus) 

 

  بعدازظهر   1  : 30ساعت    هريكشنبه       تا   ميكنيم    دعوت   شما  از

  خداوند          پرستش     شامل؛   كه   كليسا   اين   عبادتي    جلسات    در

 . ميباشد، شركت فرماييد          كتابمقدس     بيانات     شنيدن     و  
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 كليساي ايرانيان ولي 
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انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست، 
ولي ميتوانيم مادر شوهر و مادر زنمان را 

)خانم پرل باك(. خودمان انتخاب كنيم   

كريسمس مشهور نمادهاي  
 يك  شاخه  داروش  

و   راج)    سمت  چپ(  
  ايدهكريسمس     روز   
كريسمس گرفتن جشن  

    دسامبر،  به  قرن25در   

.بازميگردد  ميالدي چهارم  
در آن      كاتوليك  كليساي    

كند كاري قصد داشت زمان    
 بت يك طرف از كه صدايي و سر پر مراسم و جشن  كه

پرستان برگزار ميشد و از نظر آنان تهديدي براي 
. مسيحيت به شمار ميرفت را تحت الشعاع قرار دهد
اين گروه، رومياني بودند كه تولدخداي خورشيد را 

دوره  آن در  هرچند .ميگرفتند جشن سال از ماه دراين
جشن گرفتن سالروز تولد مرسوم نبود، اما مقامات 

كافران،  جشن با مقابله براي كه گرفتند تصميم كليسا
برگزار  مسيح تولد مناسبت به رنگ و پرآب جشني
هرچند اين نظر وجود دارد كه فصل دقيق . نمايند

 دسامبر به 25تولد ايشان بهار بوده است، اما تاريخ 
.   عنوان تاريخ رسمي تولد مسيح درنظرگرفته شد  

جشن  براي ازميالدمسيح،كاهنان قبل سال   دويست
. ميكردند استفاده داروش ازگياه زمستان آغاز گرفتن
بر  همزيست صورت به كه-را سبز هميشه گياه اين آنها
كرده  آوري جمع-ميكند زندگي ديگر درختان روي

. و از آن براي تزئين منازل خود استفاده ميكردند
 درماني  خواص داراي گياه اين آنهااعتقادداشتندكه

اي داردكه براي هر مشكلي از نازايي زنان  ويژه
 اهالي  .دارد كاربرد غذايي  مسموميتهاي تا گرفته

و   صلح نشانه گياهي را  داروش نيز اسكانديناوي
خود عشق الهه  با را داروش آنها.ميدانند هماهنگي

 هاي زيرشاخه  در بوسه رسم.ميدانند مرتبط)فريگا(

. از همين اعتقادگرفته شده است نيزاحتماالً داروش  
                             

 پاپا نوئل
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فال بيني مشغول   و  كه به فعاليتهاي جادوگري     كرده، افرادي   كه مجلس پارلمان تاجيكستان تصويب      درپي اصالح قانون اداري    
بينـهـا     و فال       هرچند آمار دقيقي درمورد تعداد جادوگران     .   ميشوند، جريمه خواهند پرداخت   

درتاجيكستان در دست نيست، اما مقامات ميگويند گرايش به اينگونه فعاليتها درميان مـردم              
بـه    اول  بـار   بـراي   كـه   فردي  تغييرات،  گفته محمد رحيمف، طبق اين      به.   در حال افزايش است   

 و درصـورت     مـعـاش    درصدحداقـل   40تا  30برابر سحروجادو و فالبيني مشغول ميشود، مبلغي 

بـه ايـن     .   خواهد پرداخت   درصدحداقل معاش جريمه  70 تا 50اعمال، مبلغي معادل    اين  تكرار
بـازداشـت     ترتيب، منبعد هر فردي كه براي نخستين بار به دليل جـادوگـري و فـال بـيـنـي             

ايـن  .   خواهد پـرداخـت     دالرآمريكاجريمه400دالر و باردوم تا حدود    213تا  170ميشود،مبلغ
 اصالح قانـون   .است دالر 53حدود متوسط ومعاش  دالر6 ياحدود ساماني20كه معاش حداقل درتاجيكستان برابر درحالي است 

 . خواهد شد گذاشته اجرا مورد به تاجيكستان رئيس جمهوري امضاي و  پارلمان ازتاييدمجلس تنهاپس اداري

نخستين پرواز و آغاز كار صنعت هواپيما 

 كليساي سفيران مسيح          
 

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

.  بعدازظهربرگزارميگرددحضور بهم رسانيد3: 00   
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 
 

)818  (522-1525: تلفن اطالعات    

 سـال از بـرادرش       4به دنيا آمد و 1867 در ويلبر
شـشـم     آنها فرزند سـوم و     .   كوچكتر بود  ارويل
پدرشان كشيش . بودند فرزند اي با هفت خانواده

بود و تا وقتي كه به اسقفي رسيد، دائم در حـال      
با ”اين دو برادر بر طبق گفته خودشان        .  سفر بود 

كردند بـا     كردند، با هم بازي مي      هم زندگي مي  
“ كردند كردند و حتي با هم فكر مي      هم كار مي  

اي تـيـزبـيـن بـه دنـيـاي اطـرافشـان                   و با ديده  
خواست بدانند هر     نگريستند چون دلشان مي     مي

هيچكدام آنها مدرسه را تمام نكردند اما هر دو متفكر و . كند چيزي چطور كار مي
آنها به كسب و كارهاي زيادي دست زدند مثالً روزنامـه       .  اي دايمي بودند    خواننده

 .نگاري يا چاپخانه داري اما موفق نشدند
 

دو برادر  و سواري روآوردند ها به طرز ديوانه واري به دوچرخه  آمريكايي1892در 
كردندكه كارش   اي افتتاح  رفت عالقه داشتند، مغازه هم كه به هر چيزي كه راه مي  

آوري   جـمـع    آنها شروع بـه   .  آنها همينطور مشغول دوچرخه ساختن بودند.  گرفت
. كـردنـد     طراحـي  گاليدراطالعات راجع به پرواز كردند و بعنوان اولين قدم يك           

سعي آنها در اين بود     
ــراي       كــه روشــي ب
كنترل يـك جسـم       
پرنده پيدا كـنـنـد و        
تقريبـاً هـم مـوفـق         

به روش آنهـا    .  شدند
“ چــــرخــــان  بــــال”

 1899در  گـويـنـد    مي
 .   شد آماده آزمايش براي آنها  واقعيگاليدر اولين 1901درتابستان مدل و گاليدر

 

مـكـان     آنها با نكته سنجي هميشگي شان از دفتر هواشناسي آمريكا درباره بهتـريـن     
با اين  هاك سفر به كيتي. را يافتند“ كيتي هاك”اي به نام  پرواز سوال كردند و نقطه

حـتـي     و  همه اسباب و ابزار مشكل بود و دماي هوا، توفان، بادهاي سرد، تـنـهـايـي                
كرد اما تنها   “پرواز  ”گاليدر.  دادند، اما آنها نهايتاً موفق شدند       ها آنها را آزار مي      پشه

شـهـرشـان      بـه   آنـهـا  .با هفتاد درصد نيرويي كه آنها محاسبه كرده بودند، باال رفـت           
برگشتنـد و ايـن بـار          
دستگاه بزرگـتـري بـا       
سكان افقي در جـلـوي      

“ قناري”آن ساختند كه 
ــده شــد و در          ــي ــام ن

براي آزمايش آن 1901
هـاك    كيـتـي  دوباره به   
آنها به كار خود . آمدند

مطمئن بودند آنقدر كه    
 دسـامـبـر      17روز     در  

. دوربين عجيب و غريبشان را روي مسير آماده شده براي پرواز زوم كـردنـد         1902
واقـعـه     تـريـن    جـالـب    از  را  انـگـيـز     هاي هيـجـان     به لطف اطمينان آنها ما اين صحنه      

ثانيه طول كشيد   12اولين پرواز .  هوانوردي يا حتي همه تكنولوژي، در دست داريم       
 .پا آن طرفتر به زمين نشست120و

 !ثانيه در برابر هزاران سال آرزو12                                                                       

مايكل
 

 Michael Dellدل 

شركت    رييس  و   موسس
DELL كامپيوتري      سهامي    
در يك رستوران چيني ظرفشور بود 

اش  او از اين تجربه. گرفت دالر دستمزد مي2/5و ساعتي
بهترين بخش آن دوران، : گويد به نيكي ياد ميكند و مي

عقل و منطق صاحب رستوران بود و اگر كمي زودتر به 
. بكنم او از را استفاده نهايت توانستم مي رفتم، مي رستوران

 درب از كه هركسي به و ميكرد افتخار كارش به او

.                        داد  ميرستورانش وارد ميشد اهميت   

 آيا يك مسيحي قادر به گناه كردن ميباشد؟    
 

كه ميپذيردعيسى مسيح بجاى او جريمه گناهانش         كسى
كه روح    مسيحى  ديگرگناه ميكند؟وآيايك   آيا  راپرداخته

گناه كردن    قادربه  آيا  دراوست  خدا را دارد و روح پاكى     
دربـاره    اى  هست بايد بكنديانه؟ آيـه    و اگر يا نه؟  هست؟
بـايـد     داريـد؟آيـا    مسيحـى   يك  كردن  وياگناه  نكردن  گناه

 .بلهبكند؟ گناه ولي قادر است. خيرگناه كند؟ 
به خاطر   واقعى  يك مسيحى)   1  :   2 ،اول يوحنا4الي1  :   6روميان  ( 

يـك    او  چون ميداندباهرگناه   . گناه نميكند   عشق به مسيح  
. عيسى در روى صليب ميكوبد  چكش به دست و يا پاى     

هاى خود طورى عالقه داريد كـه    شما به همسر و يا بچه    
و   رسـيـدا  اگر بگويند بطور مثال اگر از چهار راه خيابان          

 اگر هر روز رد شويد، يك دوربين در سرآن          ويكتوري
چراغ هست كه به اداره پليس خبر ميدهند و يك مأمور    

خيلي   خيلي  سوزن  مخفى ميرود درخانه شما و فقط يك      
شما ال   حا.   كوچك شما ميزند    كوچك را به پهلوى بچه    

ازآن چهار   شما  ديگر  بعدچندمرتبه  بگوييد از اين به  من  به
 راه رد خواهيد شد؟
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. . . عالج واقعه قبل از وقوع آن            

 
   كشتي        مسافران       و   شد     توفان      دچار       بزرگي      دور،كشتي          زمانهاي      در  
    را به      خودش      توانست       مسافران، مردي             درميان    .    افتادند          آب  در 

را   مسافرش و  پاره  تخته موجها .بچسبد  آن  به و برساند        اي  پاره    تخته  
    زيادي        افتاد،  راه              راه      هدف     مرد بدون      .    بردند         ساحل      با خود به       

    شهر گروه          در دروازة       .    را ديد       هايي     از دور خانه            بودكه      نرفته   
  گرانقيمت     لباسي      .رفتند      او    بسوي     همه . بودند      ايستاده         مردم     از    زيادي  

    به    سوار كردند و با احترام                   او را بر اسبي         .   پوشاندند          تنش    به
 بود اما           خوشحال        پيدا كرده         نجات    شهر بردند، مسافر از اينكه                  

 او      شهر چرا آنقدر به             اهالي       بفهمدكه       خواست     مي     دلش     خيلي  
    اشتباه         ديگري      نكند مرا با كس           : با خود گفت        .   ميگذارند         احترام    
 بردند و          قصر باشكوهي            به    شهر او را يكراست             مردم   .   اند    گرفته   
كرد    بود، سعي   عاقل مرد مسافركه.  نشاندند   برتخت   شاه  بعنوان

    خوبي       آدم      برخورد كه          پيرمردي          به   عاقبت   .   به اين راز پي ببرد               
   شهر رسم   آن   مردم  گفتگو فهميدكه  درضمن.رسيد   نظرمي  به

    چندسال         وقتي      معموالً شاهان         :    اوگفت     پيرمرد، به        .  دارند       عجيبي   
   شاه      يك   هرسال      دليل       همين      مابه  . ميشوند         ميمانند،ظالم             برسرقدرت     

    خودمان   پيش   سال  شاه  سال هر.  ميكنيم   انتخاب  خودمان  براي
    تا كسي        شهر منتظر ميمانيم                   وكنار دروازة           اندازيم       دريا مي        را به  
    وارد شهر بشود، او را بر تخت  كه  كسي  اولين.  برسد  از راه
.  بيشتر عمر نخواهد داشت  يكسال  كه  تختي. نشانيم  مي  شاهي

    پادشاهي          تخت      به    بودكه      ماه  2!       چه سرنوشتي         مسافر فكر كرد            
.  اندازند       مي   دريا      به  را   او    بعد     ماه     10ديد    و  كرد      حساب  . بود      رسيده   

   اطرافيان          كه  اين    بدون    فردا     از   :كرد     فكري   خود    نجات     براي    او 
  ساختماني    هابودكارهاي          نزديكي      درهمان       كه   اي  بفهمنددرجزيره         

    هم     يكساله      ، شاه      باقيمانده         در مدت    .    قصر را آغاز كرد              يك
 مورد         و وسايل        مواد غذايي             و هم      ساخت      را در جزيره            قصرش  

    شاه    ، وقتي      بعد   ماه    10.  داد      انتقال        جزيره       را به     نياز زندگيش       
 را   گفتگو شاهي  و   حرف   ريختند و بدون  مردمبود،    خوابيده

    بود از قصر بردند و به                        سر آمده          به    اش   پادشاهي          يكسال      كه
   از قايقهايي   يكي  تا به  شناكرد   شب  تاريكي او در.دريا انداختند

 شد و   سوار قايق. باشند، رسيد   بودمنتظرش   دستور داده  كه
.  رسيد خدا را شكر كرد  كه   جزيره  به.  افتاد   راه  جزيره  طرف  به
    با همان        بود رفت اما ناگهان                   ساخته       كه    قصري      طرف     به

و    كرد       سالم   پيرمرد          به. شد    رو   روبه    بود      شده      دوستش        كه   پيرمردي     
    تمام      من :    داد      پيرمرد جواب          !    ميكني؟        تو اينجا چه        :   پرسيد    

 فكر       به    شدكه      تو چه      بگو ببينم      .    تو را زيرنظر داشتم                  كارهاي   
   من  :    افتادي؟مسافرگفت                جزيره      قصر در اين           اين   ساختن   
    خواهد افتاد، به                اتفاق        من     دريا افتادن             به    واقعة       كه     بودم      مطمئن   
 بايد       واقعه       و بوجود آمدن            از وقوع       پيش      كه   گفتم      دليل      همين  

اگر      . هستي      باهوشي       تومرد     :پيرمردگفت        . بكنم      خود       حال    به    فكري  
.                               دركنار تو همينجا بمانم                     هم    من     بدهي     اجازه     

     
                هم   از آن   پيش    دچارمشكلي ميشودكه       كسي   پس، وقتي     ازآن

    آينده   براي    كسي   را بگيرد و يا هنگاميكه        جلو مشكلش          ميتوانسته   
. بايد كرد    از وقوع     قبل    واقعه    عالج   ميشودكه    ميكند،گفته    ريزي  برنامه  
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هايش در امور ديني مسيحيت تحصيل كفش مرد سال فوتبال اروپا قصد دارد بعد از آويختن  
سوئيس،نويه زورخر سايتونگ  به نقل از روزنامه . كرده و در  صورت  امكان، كشيش شود  

  2007كه روزيكشنبه عنوان مرد سال فوتبال اروپا درسالآث ميالن  و برزيلي تيم 25بازيكن  
بعد از فوتبالم، مايلم  در دانشگاه در رشته علوم ديني مسيحيت: ، عنوان كرد را به دست آورد  

دشواري حد، راه بسيار تا آن البته  وي ادامه داد. بروم باال كشيشي تا رده كنم و اگر بتوانم تحصيل  
بازيكن  برزيل ملي درتيم كه كاكا .دهم گسترش بعد معلوماتم را از انجيل كنم و تحصيل بايد ابتدا در رشته علوم ديني چرا كه رو دارم را پيش

ديني، مايلم  دركنار تحصيل در امور: وي اظهار داشت. ارتباطش را با اين رشته قطع كند  قصدندارد بعداز ترك فوتبال،  قابل اعتنايي است،
 فرانس روز يكشنبه از سوي گزارشگران مجله كاكا.براي اين منظور دوست دارم مربي يا مدير فوتبال شوم. ارتباطم را با فوتبال حفظ كنم

.قرارگرفت وعنوان مرد سال فوتبال اروپا را به خود اختصاص داد) بارسلونا(مسي ليونلو ) منچستر يونايتد(كريستانو رونالدو فوتبال، باالتر از    
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 تفاوت بين خانمها و آقايان 

ش مي   
 مرد سال فوتبال اروپا كشي

  
شود  

 

 
 

 

  نشان دهنده خداوند،آقا و مالك،
 خدا حد بي قدرت و مطلق مالكيت

 از اين عنوان.  بر بندگانش است
 ؛10:6؛مكاشفه24:4؛ اعمال29:2لوقادر

 ،4ويهودا1:2دوم پطرسدر و خدا براي
 .براي مسيح استفاده شده است

، ميدهي رخصت را خود ةبند خداوند اي الحال -29:2لوقا{
 }.خود كالم برحسب سالمتي به
يكدل  به چون اين را شنيدند،آواز خود را -24:4اعمال{
كه  آن خدا هستي تو خداوندا،: بلندكرده،گفتند خدا به

 }آنچه درآنها است آفريدي، آسمان و زمين و دريا و
 عقب از و شدم روح در خداوند روز در و -10:6مكاشفه{

 }آوازي بلند چون صداي صور شنيدم، خود
بودند،  نيز كذبه قوم،انبياي درميان لكن-1:2دوم پطرس{

چنانكه در ميان شما هم معلّمان كذبه خواهند بودكه 
بدعتهاي مهلك را خفيه خواهند آورد و آن آقايي را 

هالكت سريع  خواهند نمود و كه ايشان را خريد انكار
 }را بر خود خواهندكشيد؛

اند  زيرا كه بعضي از اشخاص درخفا آمده-4يهودا،{
كه از قديم براي اين قصاص مقرّرشده بودند؛ مردمان 

كه فيض خداي ما را به فجور تبديل نموده و  دين بي
  }.اند را انكاركرده خداوندما و واحد ،آقايمسيح عيسي

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 مايكل جردن هم ممكن است 

 وقتي براي اولين بار با توپ 
نكرد،  پرتاب اولش را در            گل 10بسكتبال آشنا شد،

بسكتبالـيـسـت      بهترين  به  بسيار،  تمرينات  و  كوشي  اماباسخت
بهتـري    كه اگربخواهيدسخنران   نكته اين است  . شد  دنيامبدل

 .كنيد شويدبايدتمرين
بصورت داوطلبانه هنگام اوقات بيكاري جلوي دوستانتـان        

سعي   بتدريج  . كنيد  عادت  ايستادن  جمع  جلوي  به و  قرارگرفته
و   ايدبيفزايـيـد    قرارگرفته  درمقابلشان  كه  نفراتي  تعداد  كنيدبه

در   كـه   اسـت   ايـن   اينكـار   ايده  . نماييد  اسـتفـاده  از افراد قويتر  
نقـاط    و  اشتباهات  كه اهميتي ندارد،متوجه    غير واقعي   شرايط
به اين ترتيب هنگاميكه روز موعود فرا       .   خود شويد   ضعف

و   قـرارگـرفـتـه      جمـع   مقابل  كامل در   ميرسد با اعتماد بنفسي   
 .چيز به خوبي پيش خواهد رفت همه

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

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
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 . را بخوانيد   15يوحنا   كه مردم نامهربان به نظرميĤيند،                وقتي 
 
 

  

     

       اثبات علمي تأثير دعا      
 يو نيايش در زندگ                      

 
 
 
 
 
 
 

اين تحقيقات و آزمايشات نشان داده است كه دعا و نيايش           
نتايج نه تنها وقتي افراد .   مختلفي داشته باشد    ميتواند شكلهاي 

بـراي    آشكار دعا ميكردند، بلـكـه       و  براي پيĤمدهاي مشخص  
 . اتفاق افتاد هم دعا ميكردند، هيچ چيزمشخصي زمانيكه براي

ويكدلي،  ازتقدس نافذي دعا،حس عادت براي رفتارساده يك
براي درمان  را موقعيتموجود نيازمند، براي دلسوزي و نگراني

نشان  همچنين آزمايشات.آن موجود فراهم ميكند شفاي و
: است نيايش برموارد زيرنيزتاثيرگذاربوده و كه دعا است داده

 . اضطرابقلبي،سردرد، ،حمالتجراحتهافشارخون باال،زخم و
: عـبـارتـنـداز      اند  كه تحت تاثيردعا و نيايش بوده       فرايندهايي

فعاليت آنزيمها، سرعت رشد گلوبولهاي سفيد خون، تغييـر         
بـذرهـاي     و  هـا   دانه  زني  جوانه  و  و دگرگوني باكتريها، رويش   

سـرعـت     سلولها تنظيم كننده ضربان قلـب،       مختلف، سرعت 
الزم براي   تيروئيد،زمان  و  التيام زخمها، اندازه تومارها    و  بهبود

 الكتروپوستي  فعاليت  مثل  مستقلي  بيدارشدن ازبيهوشي،تاثيرات 
پوست، مقدار تحليل و خونكافت گلوبولهاي قرمز و سطـح          

كسي باشدكـه     اينكه فردي كه دعا ميكند پيش     .   هموگلوبين
. براي او دعا خوانده ميشود يا نه، تاثيري درقدرت دعاندارد         

و   كنيد  كه بسيار دور از شماست دعا       كسي  شما ميتوانيد براي  
در .   كـنـد    هيچ چيز نميتواند اثر دعا را متوقف      .   نتيجه بگيريد 
اطراف   گذاشته شده و    موضوع تحقيق در قفسي     يك تحقيق، 

پوشيده شد، اما     الكترومگنتيكآن با انواع و اقسان نيروهاي       
باوجود شواهد و مدارك    . تاثير دعا همچنان از آن عبوركرد     

از   دعـا   كـردن   دريـغ   علمي، محققين ديگر تصديق ميكنندكه    
 . يك فرد بيماركاري عاري از مسئوليت است

 ....ادامه دارد

2008      ژانويه 27  شمارة    سال سوم  

 ها بلوچي                              
 
 
 
 

 

بلوچها،كه نامشان درلغت به معناي آواره است، از معدود         
اندكه عمدتاً شيوه زندگي نيمه باديه نشيني         نژادهاي ايراني 
خشك   بسيار  هوايي  و  آب  شايدالگوي. اند  كرده  خودراحفظ

  .باشد  شده  زندگي  شيوه  اين  تداوم  باعث  آنها  مسكوني  مناطق

 شرقي  اليه جنوب  منتها كه جمعيت بسياركم و بيابانهاي وسيع 

غرب پاكستان را در برمـيـگـيـرد،           افتاده  دور  نواحي  و  ايران
 چابكي  و  آنهاسواركاران ماهر . بلوچهاست  طبيعي  سكونتگاه

 . بسيار مشهور است آنها شتردواني مسابقات و هستند

 
 

ارتباطي  وسيله يك  بعنوان را  تلفن  مردان   

به ضروري   و كوتاه  پيامهاي  ارسال  براي  

يك زن و دوستش.ديگران درنظر ميگيرند  
 ميتوانند به مدت دو هفته با هم باشند و
 بعد از جدا شدن و رسيدن به خانه، تلفن

را برداشته و به مدت سه ساعت ديگر با هم شروع به 
.صحبت كنند   

 نخستين روز سال مسيحي بر اساس تقويم ژوليان       
 

بر اساس .  ژانويه نخستين روز سال نو مسيحي است 14براساس تقويم ژوليان، 
 تقويم درحوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ 6حاضر در اروپا،  تاريخ نگاريهاي

م است، . ق5777قرارميگرفت كه تقويم چرخه خورشيدي كه مبدا آن سال   
م از . ق4714 با مبدا ژوليانهمچنين تقويم دوره  . قديميترين آنها به شمار ميرود

. م است . ق45 است كه مبدأ آن سالژوليانتقويم ديگرتقويم .آن جمله است   
 هم اكسيونمبدأ تاريخ . م.ق38 اسپانيا است با مبدأ سال سزارديگري تقويم 
در . سال يك قبل از ميالد است  پيسا  نيز م است و البته  مبدأ تقويم  . سال اول، ق

 حاكم است و گريگوري حال حاضر در غالب كشورهاي جهان تقويم  
تقويم را   بيشتركشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگركشور اين   

.                                                                                                   مبناي كار خود قرار داده اند   

            ترس از تاريكي

آنگاه در تنگي خود نزد خداوند 
تنگيهاي  از را ايشان و برآوردند فرياد

ايشان  را  از .  بخشيد رهايي  ايشان 
 .بندهاي ايشانرا بگسست بيرون آورد وموت   ساية و تاريكي

 )14-13: 107مزمور(
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پيشاني انسان    دانستيد كه   آيا مي 
 اگر  يعني  است  انسان  مركز دماي 

شما دماي پيشانيتان را تغيير دهيد       
 انداره  همان  به  هم  دماي بدنتان  

تغيير ميكند اين يكي از داليلي         
 است كه وقتي ما ميخواهيم ببينيم     

كه آيا تب داريم يا نه دستمان را         
 .روي آن ميگذاريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـاه    دراوايـل “ . مـيـشـود     غيرانسانـي 
 حـقـوق    كـاتـولـيـك      اكتبر مجمـع  

بـا    درنـيـويـورك     مـدنـي    و  مذهبـي 
را   آن“ نماي طـاليـي     قطب  ” تحريم
 مسيحـيـت    به  كردكه  خطاب  فيلمي

هـا   و الحاد را براي بچه      ميزند  ضربه
 .تبليغ ميكند

عنوان   به  فيلم  اين  از  واتيكان  روزنامه
و     كـرد   يـاد “ ضدكريسمس” فيلمي
 نمايش  اول  درهفته  فيلم  اينكه  نوشت

دالر   ميليون26نااميدكننده  فروش  به
 .است“تسلي بخش”يافت، دست
مـيـلـيـون     180فيلم  سينماكه  نيوالين
توزيع   را“ طاليي  نماي  قطب” دالري

هفته   در  فيلم  كرده، اميدوار بود اين   
دالر   ميليـون 40 تا30اول اكران بين  

نيـفـتـاد،امـا       اتفاق  اين  يابدكه  دست
بسيار   المللي  بينسطحدر فيلم  فروش

“ طاليي  نماي  قطب“ . بهتربوده است 
اهل  ليرا نام به ساله12دختري  داستان

قطب   به  او  وسفر  آكسفوردانگلستان
جاييكـه    است،  ديگر  دنيايي  و  شمال

. ميافتـد   گير  شر  و  خير  ميان  درنبردي
الشـعـاع      تـحـت    فيلم  شخصيت هاي   

و   وجود خود قرار دارند“   شياطين” 
حرف   هستندكه  حيواناتي  بين  دراين
 . زنند و روح دارند مي
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نماي   قطب” كردن  محكوم  با  واتيكان
كـرد    توصـيـف    آن را فيلمي  “ طاليي

تبليغ   را  ازخدا  عاري  و  سرد  دنيايي  كه
 انتقاد واتيـكـان     بزرگترين  اين. ميكند

از   پـس   يك فيلـم    از يك نويسنده و   
رمـز  ” وكـتـاب    فـيـلـم     كردن  محكوم
 2006و2005درسـالـهـاي   “ داوينچي

از مقاله اين روزنامه      دربخشي  . است
،امـيـداصـالً    پولمـن دنياي    در” : آمده

 نيست،  رستگاري  وجودندارد،چراكه
بـراي    وفردگرايانه  ظرفيت شخصي   و

بـرحـوادث     كنترل شرايط و احاطـه    
 .ميزند را اصلي حرف كه است

مـاه      اوايـل   كـه “ طـاليـي    نماي  قطب“ 
نـيـكـول      درآن  و  شـد   اكـران   گذشته
آفرينـي    نقش  كريگ  دانيل  و  كيدمن
 گانه  جلدسه  نخستيناز  ،اقتباسيميكنند

“ او  اهريمـنـي    نيروهاي” شده  تحسين
روزنامه واتيكان  .   پولمن است   نوشته
سرماي   جز  صادق  تماشاگران” : نوشت
دراين فيلم پيدا     ديگري  حس  بزرگ
، پولمنخلق شده     دردنياي“ . نميكنند
سازمان پرقدرت و مخـوف     كليسا و 

Magisteriumتحقيقاتي   ها و باآزمايش
 باهـدف   هستندكه  درارتباط  بيرحمانه

 صورت ميگيرد و   گناه  ماهيت  كشف

 مشروعيت  كهواقعياتي    ميكنندبر  تالش
مـيـبـرد،      سـوال   كليسارا زير   قدرت  و

ساخته شده    درفيلم. بگذارند  سرپوش
كليسا   به  ارجاعات  تمام  كتاب  روي  از

كارگردان   وايتز  كريسو  شده  حذف
ممـكـن     كرده ازهرچيزكه   سعي  فيلم
شود،   تلقي  كليساروها  توهين به   است

 گروههاياز  بعضي  اينحال  با. پرهيزكند
از   درامريكاازمدتهـاپـيـش     كاتوليك

توجيه . كردند  راتحريم  آن  فيلم  اكران
آنها اين بودكه نمايش فيلم ميتوانـد       

كتابهـاي    خواندن  رابه  بيشتري  آدمهاي
روزنامه   . كند  ترغيب  پولمن  پرفروش
 پولمـن   وكتابهاي  فيلم  نوشت  واتيكان
را   بكوشـدخـدا    انسان  وقتي” داد  نشان

 سرد و چيز كند، همه  از خود حذف

 بازيكن سال جهان شد كاكا 

  

مـيـالن     آث   ستاره برزيلي و بازيكن باشگاه فـوتـبـال          كاكا
 وي  . ايتاليا از سوي فيفا بازيكن سال جهان نام گرفته اسـت          

مسـي    ليونـل و  كريستيانو رونالدو     براي كسب اين عنوان از    
را پس    مهم  ساله برزيلي اين عنوان   25بازيكن.   پيشي گرفت 

 بازيكـن   اوكه پيشتر .   از ثبت سالي درخشان دريافت ميكند     

را   گرفته بود، با زدن ده گل تيم آث ميـالن     سال اروپا لقب  
 .كـرد  هدايت اروپا هاي ليگ قهرمانان باشگاه به پيروزي در 

 تـيـمـهـاي      مـربـيـهـاي      و  كاپيتانها  ازتمامي  دريك نظرسنجي 

 و  راي504آرژانـتـيـن     ازمسـي      ليونلراي،  1047كاكا  ملي،
 وي. آوردند دست راي به426پرتغاليكريستيانو رونالدوي 

اين  واقعاً  خيلي ”:  گفت 
 زماني -برايم ارزش دارد 

براي  بازي     بود   كه    
 يك      و  فقطسائوپائولو 

 برزيل   برايم    براي بازي  

اما ”      “.يك   رؤيا    بود
 كتابمقدس    ميگويد   كه

خدا ميتواند بيش از آنكه 
. شما  بدهد  به ايد  خواسته

 با        روز   يكشنبه كاكا   “
ديگردر فينـال    دوگل  زدن  براي  سازي  گل و زمينه    زدن يك 
او براي  تيم تا كرد كاري هاي جهان در ژاپن باشگاه قهرماني

عـنـوان قـهـرمـانـي           به-ركورد است   يك  كه-چهارمين بار 
جمع بازيكنان بزرگي     او با كسب اين عنوان به     .   دست يابد 

و   رونـالـديـنـيـو       زيـدان،   زين الديـن   فان باستن،   ماركوچون  
آرژانـتـيـنـي       مـهـاجـم   ( مسـي   كاكا، ليونل . ميپيونددجورج وه آ،  

مـنـچـسـتـر        پرتغـالـي    و  تهاجمي  هافبك( رونالدو  كريستيانوو) بارسلونا
كشـورهـاي     ملي  تيمهاي  ازمربيان  نظرسنجي ، براساس) يونايتد

جـمـع     مردان،واز  و  زنان  ملي  تيمهاي  برخي  وكاپيتان  مختلف
 45رأي  بـا   درماه اكتـبـر     كاكا  . بودند  شده  انتخاب  بازيكن  30
اي سال  حرفه فوتبال، عنوان يهترين بازيكن“حرفه اي”هزار

 .فوتبال جهان را به دست آورده بود

ب در دنيا
مرگهاي عجي

 

رهبران ديني امريكا خواستار توجه   
 مقامات به صلح شدند    

 

 يهودي و  ،مسيحيمسلمان رهبران نفراز60از بيش
را  آن و كرده امضا را اي بيانيه متحده اياالت در

به دولت امريكا ارسال كردند تا آنها به صلح 
از   نقل به بنابرگزارشي.كنند بيشتري توجه

 درخانه  صلح باعنوان بيانيه تايمز،اين نيويورك

 نوشته شده است در اين بيانيه آمده  هاي ما
 خداوند صلح و عدالت از ايرانيها و : ...است

انتخاب   را  كامل  صلح خواهد مي آمريكاييها
و بيش از اين ميان صلح و جنگ ترديد  كنند

همانطوركه انجيل به ما آموخته .نداشته باشند

شده   ازتصويرخداوندخلق هرانساني كه است
رهبران ديني در هر بند از اين بيانيه . است

علتي را براي انتخاب صلح اعالم كرده و در 
كنيد  انتخاب  را صلح:اند  آورده  ازبندها  يكي

آور است  چرا كه از ديدگاه خداوند نيز شرم
كه مسيحيان، مسلمانان و يهوديان نسبت به 

جنگ  انزجاربه اين.انزجاركنند ابراز يكديگر
شود و جنگ توجهي براي انزجار  منتهي مي
درهركدام ازجوامع ما افرادي . شود بيشتر مي

.  دهند هستندكه انزجار و نفرت را اشاعه مي
رهبران ديني ازدولت امريكاخواستند به تمام  

ازجنگ  حمايت يا طرحها و اقدامات،تهديدها
.                                عليه ايران خاتمه دهد   

2008      ژانويه 27  شمارة    سال سوم  .در اثر قورت دادن خالل دندان خفه شد) م. ق289، 361خودكامه سراكيوز (: آگاتوكسل              
 

 هنگام نرمش) 1884، 1819موسس آژانس كارآگاهي آمريكا (: آلن پينكرتون                                  
                                    صبحگاهي به زمين خورد و زبانش الي دندان ماند و زخم شد و در

 .                                    اثر قانقارياي ناشي از اين زخم درگذشت
 

 در اتومبيل بود، كه هنگامي)1927، 1878آمريكايي  رقاص(: آيزادورا دانكن                                   
  .خفه شد و شكست وگردنش كرد گير اتومبيل چرخ عقب به گردن بلندش                          شال

 

 يك ميمون خانگي گازش گرفت و در اثر عفونت) 1920 ،8931پادشاه يونان(: الكساندر             
 .             خون در گذشت

 واتيكان فيلم ضد مسيحي را محكوم كرد       
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اي بر سر  عمامه. معلوم بود شاگردان خاص او هستند 
ريخته  هايش شانه بردوسوي اش خرمايي موهاي  و نداشت

نيازي . او با لبخندي زيبا مستقيم به جلو نگاه ميكرد. بود
با . نبود كسي به جذاميان بگويد كه او همان ناصري است

. آيد آنجاست، دارد مي: ”  گفتترصابه ميريام ديدن او، 
وقتي اين را گفت،كمي از صخره جلوتر رفت !“ بيا فرزندم

لحظة سرنوشت ساز فرارسيده . و روي زانوهاي خود افتاد 
اگر اين فرصت را از دست ميدادند، شايد ديگر . بود

ترصا : ”گفت سپس. هيچوقت اميدي برايشان باقي نميبود
ميريام !“ شايد صدايمان را نشنود. جلوتر بيا، نزديكتر بيا

ازجا برخاست و جلوتر رفت ودرحاليكه دستهايش را باال 
. گرفته بود، با صدايي دلخراش شروع به فرياد زدن كرد

اي برگشتند و وقتي صورت هولناك او را ديدند،  عده
فالكت وضع بشري، وقتي به اوج ميرسد، . خشكشان زد

همان بهت و حيرتي را در انسان ايجاد ميكند كه شكوه و 
 ناتوان بر ترصا! هاي فاخرشان عظمت پادشاهان در جامه

بعد از چند لحظه، . زمين افتاده بود و ميترسيد جلوتر برود
وقتي مردم از تأثيير وحشتناك اين صحنه بيرون آمدند، 

اين ! سنگسارشان كنيد! جذامي، جذامي: ”فرياد زدند
اما هلهلة شادي ديگران و !“ ملعونين خدا را سنگسار كنيد

آناني كه . حمد و پرستش ايشان، اين فريادها را قطع كرد
مدتي را با ناصري بسر برده بودند، ناگهان متوجه قصدي 
الهي در چهرة پرعطوفت او شدند، بدون اينكه بدانند اين 

ديدند كه ناصري مركب خود را آرام بسوي . قصد چيست
ناصري  .خواهدكرد چه ببينند تا شدند ساكت .ميراند اي نقطه

از جاده خارج شد و مستقيم بسوي زنان آمد و درمقابل 
زنان روي زانوان خود، خيره به چهرة او . ايشان ايستاد
آرامش، شفقت، پاكي و تقدس در آن موج . مينگريستند

اي  عده. چشمان نافذش حاكي از نيتي آسماني بود. ميزد
اي نيز بيتاب براي  كه با آنان چه خواهد كرد، عده متحير

در سكوت عميق آن صحنة . ديدن يك شگفتي ديگر
اي موال، : ”ملكوتي، اين كلمات ميان آنان رد وبدل شد

برما ! اي موال، نياز ما را ميبيني؛ تو ميتواني ما را شفا دهي
ايمان داري : ”صداي مهربان گفت!“ رحم فرما، رحم فرما
تو هماني كه پيامبران : ”عرض كرد“كه ميتوانم چنين كنم؟

. چشمان ناصري درخشيد!“ تويي مسيح خدا. اند وعده داده
 آنچه !است عظيم ايمانت:”گفت بخش  اطمينان لحني  با

ديگري  كس ايستاد،گويي آرام اي لحظه !“بشود خواستي،
. و بعد آرام به راه خود ادامه داد! يك لحظه! آنجا نبود

آنجا  در شايد هيچكس. جماعت بدنبال ناصري براه افتاد
 موجودات  آن  و ناصري  ميان كه را عاطفه و احساس گسترة

و   شادي فريادهاي .نكرد درك شد، وبدل رد بخت نگون
 باقي   حالت همان  در دقايقي  ميريام .شد سرگرفته از ستايش

درعمق  را صحنه آن  لحظات تمامي ميخواست  ماند،گويي
وقتي ناصري دور شد، باز صورت . وجود خود حك كند

دخترم، : ” آمد و فرياد زدترصاخود را پوشاند و بطرف 
او همان مسيح ! ببين، او با ما سخن گفت؛ او به ما وعده داد

به  خود، زانوهاي  روي  آنها !“يافت خواهيم شفا حتماً ما .است
اما به همان ميزان كه . تماشاي دور شدن جماعت نشستند

 زن دو آن درون در ديگري قدرت ميافت، كاهش صدا قدرت

 مطبوع  گرمايي ابتدا .بود  شده آغاز معجزه .ميگرفت اوج

 ذره كردندكه حس را گرما از موجي بعد، و شد تندتر قلبشان

... ادامه دارد....                    شان را ميپيمود بدن پوسيده ذرة  
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كريسمس در بروكلين...2ادامه از صفحة   
 سال پيش اين روميزي را دركشور اتريش درست 35او

وقتي كشيش براي زن شرح داد كه ازكجا . كرده بود
باوركردنش براي زن سخت . روميزي را خريده است

سپس زن براي كشيش تعريف كرد كه چگونه . بود
پيش از جنگ جهاني دوم، او و شوهرش در اتريش 
زندگي خوبي داشتند، ولي هنگامي كه هيتلر و نازيها 

شوهرش . سركارآمدن،اوناچارشد اتريش را ترك كند
قرار بود كه يك هفته پس از او، به وي بپيوندد ولي 
شوهرش توسط نازيهادستگير و زنداني شد و زن ديگر 

.هرگز هم به ميهنش برنگشت و هرگز شوهرش را نديد  
كشيش ميخواست روميزي را به زن بدهد، ولي زن 

كشيش . بهتر است آن را براي كليسا نگه داريد: گفت
اش  اصرار كرد كه اقالً بگذارد او را با اتوموبيل به خانه

برساند وگفت اين كمترين كاري است كه ميتوانم 
زن در سوي زندگي . زن پذيرفت. برايتان انجام دهم

ميكرد و آن روز براي تميز كردن ديگر شهر، يعني 
 خانة يك نفر به اين سوي شهر آمده استاتنجزيرة 

كليسا  تاالر. كريسمس برنامه عالي برگزارشد شب. بود
موسيقي و روح حكمفرما بر كليسا فوق . تقريباً پر بود
در پايان برنامه و هنگام خداحافظي، كشيش . العاده بود

و همسرش با يكايك ميهمانان دست داده و خدا 
نگهدار گفتند، بسياري از آنها گفتند كه بازهم به 

وقتي كشيش به درون تاالر نيايش . كليساخواهند آمد
برگشت مرد سالمندي را كه در نزديكي كليسا زندگي 

مرد از . ميكرد، ديد كه هنوز روي نيمكت نشسته است
كشيش پرسيد كه اين روميزي را از كجا گرفته ايد؟ و 
سپس براي كشيش شرح داد كه همسرش سالها پيش 
در اتريش كه روميزي درست شبيه به اين درست 
كرده بود و شگفت زده بود كه چگونه ممكن است 

مرد به كشيش گفت . دو روميزي عيناً شكل هم باشند
كه چگونه توسط نازيها دستگير و زنداني شده و هرگز 

پس از شنيدن اين . اش پيدا كند گم شده نتوانسته همسر
اجازه بدهيد با ماشين : كشيش به مرد گفت سخنان،

سپس . دوري بزنيم و با هم گپ و گوئي داشته باشيم
 و خانة زني استاتناو را سوار اتوموبيل كرد و به جزيرة 

كشيش به مرد . كه سه روز پيش او را ديده بود، برد
هاي ساختمان سه طبقه باال برود و  كمك كرد تا از پله

وقتي جلوي در آپارتمان زن رسيد، زنگ در را به صدا 
وقتي زن در را بازكرد، صحنة ديدار دوباره . درآورد

. . .          زن و شوهر پس از سالها وصف ناشدني بود  
كشيش      توسط كه بود واقعي داستان يك خوانديد آنچه

      خداوند كارهاي   :ميگويد كه.است شده گزارش“ريد راب”

. . .                                                                  شگفت انگيز است   

بااندوهي جانكاه و ميريام  !“بگوكه خيلي دوستش داشتم”
در همان لحظات، ديدند .  زانو زدترصابالتكليف دركنار

 ميريام. كه مردي بسرعت در جاده به آن سمت ميĤيد
ببين، اآلن از اين مرد سراغ !  قوي باشترصا: ”گفت

نجات ما نزديك ! شجاع باش. ناصري را خواهم گرفت
 كمكش ميكرد تا بنشيند، امراه در حاليكه ترصا!“ است
. اي كه ما جذامي هستيم مادر،گويا فراموش كرده:”گفت

مرد رهگذار اگر از روي مهرباني ما را سنگسار نكند، 
كه گويي از  اما مادر...“ ناسزا نثارمان خواهد كرد“ حتماً

جايي نيرويي تازه دريافت كرده بود، به جاده نزديك شد 
: ودر حاليكه صورت خود را پوشانده بود، فرياد زد

اما با كمال تعجب ديد كه آن !“ ناپاك! ناپاك هستيم”
رهگذر وقتي به دو سه قدمي . مرد درست بطرف او ميĤيد

 با ميريام“ اي زن، چه ميخواهي؟: ” رسيد، پرسيدميريام
مگر وضع ما را ! مواظب باش، نزديك نيا: ”تعجب گفت

افرادي  به كه هستم كسي آور پيام من:”مردگفت“نميبيني؟
براي همين من . اي ميگويد و شفا مييابند نظير تو كلمه

 كه از اين تصادف عجيب حيرت كرده ميريام!“ نميترسم
بود وحس ميكرد در يك قدمي رستگاري قرار دارد، با 

آيا تو ميداني او از كدام راه به اورشليم : ”هيجان پرسيد
 دستها را به ميريام!“ از همين راه: ”گفت“ خواهد رفت؟

هم زد و با شادي به آسمان نگاه كرد و خدا را با صداي 
“ تو فكر ميكني او كيست؟: ”مرد پرسيد. بلند شكر گفت

ميبينم كه : ”مرد گفت!“ او فرزند خداست: ”جواب داد
خداوند تو را مورد لطف خود ! دانشي الهي داري، زن

عدة زيادي همراه او دارند      ! همين جا بمان! قرار دهد
بهتر است بروي و كنار آن صخره بايستي، آنجا . آيند مي

وقتي او از اينجا عبور ميكند، فرياد . نزديك آن درخت
اگر ايمانت به اندازه دانشت باشد، او صداي . بزن و نترس

من به ! تو را خواهد شنيد حتي اگر تمام آسمان بغُرد
خداوند ! اورشليم ميروم تا براي ورود او تدارك ببينم

مرد رفت و زنها آهسته به طرف !“ پشت و پناهت باشد
. اي رفتند كه حدود سي قدم از جاده فاصله داشت صخره

 از ناتواني به ترصا. آنجا در ساية درخت به انتظار نشستند
حدود ساعت نه صبح، جذاميان از محلي كه . خواب رفت

بودند، ميتوانستند بخوبي ببينند كه رفت و آمد درجاده 
يك ساعت بعد، جاده پراز . لحظه به لحظه بيشتر ميشود

زنها ميديدند كه مردم در حاليكه شاخه . انبوه مردم شد
. هاي نخل در دست دارند، از سربااليي جاده باال ميروند

در مقابل چشمان . از مقابل نيز عدة ديگري ظاهر شدند
از . زنان، آن دو گروه شادي كنان به يكديگر پيوستند

حركت و نحوة تجمع جمعيت، مشخص بود كه توجه 
. زنان به آن نقطه نگاه كردند . همه متوجه يك نقطه بود

 كه ايستاده بود، ديد كه در وسط جمعيت، مردي با ميريام
دور او . اي سفيد، سوار بر االغي در حركت است جامه

 چندين  نفر  با  شادي و رقص كنان  حركت  ميكردند كه

2008      ژانويه 27  شمارة    سال سوم  

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



 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 

م  پنجبخش            
بايدتوجه حال درعين  

 داشته باشيم كه براي 
از   طرفين نيست آميزالزم سعادت زناشوئي

تفاوت . تمام جهات شبيه يكديگر باشند
ممكن  اخالق، تفاوت تاحدي وحتي سليقه

است باعث توسعه و رشد زندگي زوجين 
ولي نكته مهم اين است كه هر دو . شود

ها و معيارها و اصول فلسفه  در مورد پايه
زندگي توافق داشته باشند و نظر اساسي 

.               آنها در مورد حيات يكي باشد  
 مطالب مناسب همسر انتخاب مورد  در

بيشتري ميتوان گفت ولي بنظر من  فراوان
. سه عامل فوق الذكر از همه مهمتر هستند

كه در قضاوتهاي خود رشد  دو نفري
ميشناسند  خوبي به را يكديگر و دارند كافي

اند كه آشنائي بيشتر با  و متوجه شده
يكديگر باعث خواهد شد كه اتحاد و  

بيشترشود،  يكديگر به نسبت آنها احترام
مورد  در الزم قدمهاي ميتواند زوجي چنين

 ازدواج را بردارد و مطمئن باشدكه داراي

  . بود  خواهد سعادتمند  و دوام با اي خانواده
وقتي پرويز و مريم با هم هستند، به قدري 
احساس شادي  و وجد مينمايند كه  ساير 

آنها عاشق .موضوعات را فراموش ميكنند
 يكديگر هستند و در نظر دارند ازدواج

ساير  مگر .ندارد  حدي آنها شادي .كنند
موضوعات مهم است؟ولي وقتي هر يك 

 فكر از آنها تنها ميماند و دربارة آينده 

مغز   به  سئواالتي  چه  ميداندكه ميكند،خدا
آيا درآينده هم مانند :”او خطور مينمايد

حاال خوشحال خواهيم بود؟ ازكجا معلوم 
كه اكنون از آن  كه اين شادي و شيريني

مند هستيم در طي سالها در مقابل  بهره
مشكالت زندگي پايدار بماند؟ چرا 

  خوب  خيلي  ابتدا در  كه ازدواجها از بعضي

 اند؟    شده منتهي بدبختي   به  بعداً  بودند

چطور ميتوانيم تداوم سعادت خود را 
... ادامه دارد    تضمين نمائيم؟                          

 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                 مصرف مواد دخاني مهمترين عامل مرگهاي قابل پيشگيري است      
 

 شيميايي   ماده  هزار4از بيش سيگارحاوي  و تنباكو  دود

كه شمار زيادي از آنها مواد محرك يا سمي و  است
 تركيب  نوع40از بيش سيگار دود  .هستند زا سرطان

      سرعت  به  تنباكو و سيگار دارد،نيكوتين  زا سرطان

ميرسد      مغز به ثانيه30ظرف و ميشود خون جريان جذب
.                            روي سلولهاي عصبي آن اثر ميگذارد  و   

 اعتياد  موجب  مركزي اعصاب دستگاه  بر اثر با نيكوتين

، )پنبه نسوز(ميشود، دود تنباكو و سيگار مانند آزيست 
زا  آرسنيك، بنزين و گاز رادون، جزء مواد سرطان

ترين  نيتروزآمينها فعال. درجه يك طبقه بندي ميشود
 .هستند تنباكو  و سيگار دود در موجود  زاي سرطان مواد
قابل   ميرهاي   و مرگ  عامل  ترين  مهم  دخاني مواد 

درسيگاريها   خطربروزسرطان.ميشود   محسوب پيشگيري
سال زودتر   15بيش از ديگران است و اين افراد حداقل     

خطر بيماري قلبي و    . از افراد غير سيگاري به سنين در معرض خطر سرطان ميرسند        
سرطان ريه در افراد غير سيگاري كه در خانه در معرض دود سيگار اطرافيان خود      

خطر پيدايش سرطان سينه در زنان سيگاري و     . درصد بيشتر از ديگران است  25هستند، 
را، بيش از ) درمكانهاي سربسته(حتي در زناني كه در معرض دود سيگار اطرافيان هستند    

هاي  سرطان  درصد30از بيش و مردان در  مثانه  هاي سرطان  درصد 50. دانست زناني ساير
مثانه در زنان با استعمال دخانيات ارتباط دارد و سرطان كليه نيزدر افراد سيگاري           

ميانسالي سيگار كشيده اند، قطع افرادي كه سالهاي زياد حتي تا زمان . تر است شايع
.       كامل استعمال دخانيات خطر پيدايش سرطان ريه را به ميزان زيادي كاهش ميدهد       

فائق آمدن 
برعصبانيت و      

  پرخاشگري 
 

ميĤيـد    بوجـود   وقـتي   عصبانيت
كه شما توانايي مقابله با برخـي    

عصبانيت خـود مـشكل      اگر با.  ها را نداشته باشيد     موقعيت
مهمي وجود دارد كه هنوز آنها را حل      نهفته  داليل  داريد،
اسـتفاده    هاي مقابله روحي ناكارآمـد   شيوه  ويا از ايد  نكرده
هاي دروني    براي روبرو شدن با عصبانيت، شيوه   .   كنيد  مي

بـا    كـه   هـايي   شـيوه   بسياري از .   و بروني زيادي وجود دارد    
عـصبانيت    كنترل  براي  ميتوانند  ميكنند،  مقابله  منفي  عواطف
كنترل بر ارزشهاي مهم باعث بوجود  عدم. كار روند نيز به

براي فائق آمدن بـر عـصبانيت        .   آمدن عصبانيت مي شود   
و بفهميد چرا بـه      كنيد  بايدارزشهاي مهم خود را شناسايي    

 .توانــايي خــود بــراي خوشــحال بــودن اعتمــاد نداريــد         
 بـاقي مانـدن،     عـصباني   و  خودتـان   يـا   ديگران  مقصردانستن

جديـد بـراي      راههاي  يافتن  . ميكند دشوارتر  مسيررا  پيمودن
كردن درباره موقعيتهـا وخوشـحال كـردن خـود بـه              فكر

 . تالشهاي ماهرانه نياز دارد
آمدن عصبانيت    بوجود  باعث  كه  را  وترس  عواطف آسيب 
ترس و    به خاطرداشته باشيد عصبانيت از  .   ميشوند،بشناسيد

يا اهداف   برخي ارزشها.  حس نا اميدي ناشي ميشود   نوعي
مهم مورد حمله قـرار ميگيرنـد وشـما احـساس ميكنيـد               

 شـايد دوسـت   .   كنترل خود را بر اوضاع از دست ميدهيد       

خود اعـتراف كنيـد       وترس  آسيب  احساس  به  باشيد  نداشته
ولـي  .  زيرا فكر ميكنيد اين اعتراف نشانه ضعف شماست       

اين احساسات به شـما كمـك خواهنـد كـرد ارزشـها و               
. اند بشناسـيد    اهدافي را كه مورد حمله وتهديد قرارگرفته      

شناسايي عواطف تـرس وآسـيب در را بـراي كنكـاش              
 . اي بازخواهدنمود درباره مسائل ريشه

 

  .احساس همدردي ودرك خود را بيشتر كنيد
ايد عصبانيت خـود را نـسبت بـه افـراد           اگر تصميم گرفته 

كاهش دهيد، اولين قدم تالش بـراي ديـدن موقعيـت از             
كارخود را بـا سـؤال دربـاره           شايد. ميباشد زاويه ديد آنها  

كنيـد دربـاره      زاويه ديد آنها آغـاز كنيـد،آنها را ترغيـب         
اي كه آنها را   اي يا عوامل زمينه  فرضيات واعتقادات ريشه  

كه مورد رضايت شـما       بسوي داشتن زاويه ديد يا رفتاري   
هـاي آنهـا را       گفته.  كنند  نيست سوق داده است، صحبت    

معموالً راه تحت . كنيد درباره احساساتشان خالصه گويي
زاويـه ديـد     كنترل قرار دادن عصبانيت، درك وضـعيت،    

 ...ادامه دارد .               ودليل اعتقادات ورفتارهاي افراد است

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

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

 آمين.   بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم
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   همه منتظر عدالت هستيم :پاپ
  . مسيح را كه رعايت انسانيت است در نظر بگيريم   بايد خواستة

 

  پاپ  بنديك  شانزدهم  در
 جمعي  از  هيات   مديريت 

 كريسمس روزهاي هاي برنامه
 كريسمس    بدون:    گفت

 توجه به ميالد مسيح، عيدي
 پاپ.  خالي از  لطف است

 در ديدار عمومي خطاب به
 جمعيتي  مشتاق  كه  آماده 

 كريسمس جشنهاي برگزاري
اگر كه ما ندانيم كه خداوند چه       :   بودند، اظهار داشت  
و    احسـاسـي    چـه   دارد،  خـود   اعـيـاد    انتظاري از بشر در    

ما :   تواني براي برگزاري كريسمس داريم؟ وي افزود      
در ايـن      همه منتظر عدالت هستيم و اهميت مسيحيـت  

است كه منتظر يك نجات دهنده است كه عدالت را          
كند به اين معنا كه   ما را خداوند نظاره مي    .   برقرار كند 

كـاري بـراي         چـه     چشمان خداوند در نظر دارد كـه        
هـاي     كاتوليـك   رهبر.   دهيم برقراري عدالت انجام مي  

ما بايد جهان را براي آمـادن       :   جهان، خاطر نشان كرد   
مـاده     مسيح، آماده كنيم و در اين اعياد بايد خود را آ          

سـال    هـزار   دو:   افـزود   وي.   براي آمدنش نشان دهـيـم     
كند، كه چگونه منتظـر       است كه مسيح ما را نظاره مي      

رعـايـت     كـه   را  او  ما بايـد خـواسـتـة       .   آمدن او هستيم  
: پاپ در پـايـان افـزود       .   انسانيت است در نظر بگيريم    

ديدن مسيح، و كريسمس   به  بزرگ  بدون اميدي  ايمان
ندارد و زندگي ما تاريك  بدون فهميدن مسيح معنايي

 . و جاهالنه خواهد بود
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اش  كليـسـايـي    خدمت  دورة كه .) م823وفات(تيموتائوس  اسقف
الرشيـد   دربغداد،درزمان هارون   عباسيان  قدرت  اوج  دورة  شامل

خـلـيـفـه       دربـار   در  شود، درجلسات مـبـاحـثـه     مي. )  م809  -786( 
شامـل    اين مباحثات .   جست  شركت. )  م 786  -785( الهادي  موسي

اما طبق مدارك موجود، هيچكس .  چهار انجيل نيز ميگرديد 
و   علماي اسالم در مورد الوهـيـت  .   به انجيل برنابا اشاره نكرد    

اشـاره    شخص عيسي بحث كردند، اما هيچگاه به اين انجيـل         
كه حقوق مذهبي . )    م  861 -847( جعفرالمتوكلخليفه .  نكردند

و حق بناي كليسا را لغو كرد و قوانين تبعيض براي مسيحيان            
نـظـيـر      و يهوديان را وضع نمود، در دربار خود با اشخـاصـي           

اما در اينجا نيزهيچكس به انجيل .   كرد  اسقف ايليا مباحثه مي   
 .عنوان مرجع استناد نكرد برنابا به
-935(النديم  اسحاق  محمدابن  ابوالفرج  نوشته  الفهرست  كتاب

گويند به تمام مراحل فرهنگ قرون         كه مسلمانان مي  .)م990  
نويسندگان   طويلي ازكتابهاو   است،فهرست  كرده  اشاره  وسطي

  او فهرستي از تمام كتابهايي را كه كتاب       .  دست داده است    به
دهند ارائه داده، اما در هيچ جا به انجيل  مقدس را تشكيل مي

 .برنابا اشاره نكرده است
و . )   م1492  -756( كـردنـد    ها بر اسپانيا حـكـومـت       مسلمانان قرن 

گفت و شنودهاي بسياري ميان مسلمانان و مسيحيان صورت         
عنوان شاهدي  انجيل را به گرفت، اما هيچ مسلماني هرگز اين

دراين دوره، نويسندگان .   ارائه نداد مسيحيت برعليه اعتقادات 
 الـفـارابـي   و مورخان و فالسفه مسلمان بسياري بودند نظـيـر            

، ابـن    . ) م961وفات(، القندي.)م956وفات(، المسعودي.)م950وفات( 
الـعـارف     ، ابوالـعـبـاس   . ) م1111وفات( ، الغزالي. ) م1063وفات( حزم

الدين ابن الـعـربـي       ،محي. ) م1198وفات(، ابن رشد.)م1141وفات( 
اما هيچيك از ايشـان  .   . ) م1406وفات(و ابن خلدون.)م1240وفات( 
ازكتابهـاي    عالوه،درهيچيك به. است  نكرده  اشاره  كتاب  اين  به

نوشته شده، از اين كتاب نام      .   م1700تفسير قرآن كه پيش از    
باوركردكه اين انجيل  لذا بسيار دشوار بتوان. برده نشده است 

 .توانسته پيش از قرن چهاردهم ميالدي وجود داشته باشد مي
 ....         دامه دارد             ا 
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حكمت و قدرت انجام معجزات  اين مرد از كجا اين:مسيح را ميشنيدند شگفت زده شده ميگفتند كسانيكه تعاليم عيسي
خوشابحال پاك دالن، : از سخنان عجيب او را  بازگو ميكنيم در اينجا، بعضي ).54آيه 13متي  (! دست آورده است؟ را به 

كرده   مردي از روي شهوت به زني نگاه كند در دل خود با  او  زنا هرگاه ... ). 8آيه 5متي (.زيرا ايشان خدا را خواهند ديد
اما من  ). 39 آيه 5متي (.اگر كسي برگونه راست تو سيلي ميزندگونه ديگر خود را به طرف او بگردان... ). 28 آيه 5متي .(است

با ديگران  ). 44 آيه 5متي (. كنيد  دعا  به شما ميگويم،  دشمنان خود را  دوست بداريد و براي كسانيكه به شما جفا ميرسانند
هر كه ميخواهد در  بين شما  بزرگ باشد بايد ...). 12 آيه 7متي (.همانطور رفتار كنيد كه ميخواهيد آنها با شما رفتار كنند

دادن از گرفتن فرخنده تر ). 27 و 26 آيات 20متي.(خادم همه گردد و هركه بخواهد باال تر از همه شود بايد غالم همه باشد
ام شما نيز يكديگر  را دوست  همانطوركه من شما را دوست داشته. يكديگر را دوست بداريد:به شما فرمان تازه اي ميدهم ). 35 آيه 20اعمال (. است
                                                                      !وقتي اين سخنان عجيب را ميشنويم ما نيز تعجب ميكنيم ).34آيه 13يوحنا  .(بداريد

ب بود
 تعاليم مسيح عجي

 .تكريسمس اس    هاي جشن ناپذير اجتناب  ضرورت  نيايش 
 اسقف اعظم كره

 

اسقف   اعظم 
الزارو كره،   

سيك  يوهونگ 
در   پيامي   به 

كشور  اين مردم
 رسيدگي خواستار

 به امورخيردر
  طول جشنهـاي  

: اسـت   آورده  پـيـام    درايـن   كره  اعظم  اسقف. شد    كريسمس
است، اما    كريسمس  ناپذيرجشنهاي   اجتناب ضرورت  نيايش

و   تـوجـه    خـود   نزديكـان   و  كارها به دوستان    بايدقبل از همه  
 با اشاره به    پيام  در اين    وي .كرد  كمك  آنها  درحد امكان به  

بايدكمكهاي خود را   : كرد  كره،تصريح  مسيحيان  نيازمندي
امـور    شـكـل    بـه   هاي فرهنگي و اجتماعـي      كمك  در قالب 

يكـديـگـر      تا با كمك  . كليساها انجام دهيم    خيريه از سوي  
خـود    و قبل ازآن دركشـور   مسيحيان را درجهان    مشكالت

 كـره   مسـيـحـي     خـواهـران    انـجـمـن     راسـتـا   اين در .كنيم  رفع

ميليـون  12ميان  هاي هدية خود را به مناطق محروم در         بسته
 .نيازمند توزيع كردند
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 كه درقافله برپا شده است                چه غوغا است          اين 
 درسينه هويدا شده است                كه  چه شور است         اين 

 

 ر سح   به تا  شب  همه مجذون    كه است  عشقي  چه اين
 سر  به محراب  دل و  دامن  ليال  شده  است                         

 

 اين چه موجي است كه تا پنجه به دريا افكند                           
 در گم گشته برون از كف دريا شده است                    

 

 چه ياري است كه تا پرده ز رخسار دريد                          اين 
 عالمي  در  طلبش  غرق  تمنا  شده  است                         

 

 چه نوري است كه از تابش آن ديده كور                         اين 
 باز گرديده و چنين روشن و بينا شده است                        

 

 چه طرحي است بر اين گنبد مينا ز ازل                       اين 
 كه جهان غافل از اين حل معما شده است                       

 

 سر   اين  را   زسپهر  از  دل   بيگانه   مپرس                              
 كشف  اين  راز  به  ميالد  مسيحا  شده  است                          

 

 چون  خدا  قافله  بي قافله  ساالر  بديد                         
 به جهان آمده در صورت عيسي شده است                      

 ك ش ي ش   ج ل ي ل   س پ ه ر                                                                     

يك بدهد  10يك مسيحي بايد    

 10از  قسمت يك دادن   معناي به يك ده
هزار  10هر  از دالر هزار  يا درآمدمان   قسمت

خدا  روشهاي از يك،يكي10دادن   .ميباشد  خدا به ما عايدي دالر
كمك به شماست تا شما نيز عضوي موثر در ملكوت او بر  براي

اين امر به شما يادآوري ميكندكه هرچه داريد . گرديد روي زمين
ازخدا است و فرصتي براي شما مهيا ميسازد تا نظارتي موثر بر           

فرصتي براي شما تا . كه خدا به شما داده است داشته باشيد اموالي
هر بخشندگي نيكو و هر بخشش كامل از باال است و       : سهيم شويد 

.                                                             17: 1يعقوب...نازل مي شود از پدر    
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هر ! آن هم بي دليل!مسلماً خدا موجودي نيست كه تشنة انتقام باشد
تنبيه و مجازات گناه مرگ  و. كه گناه هست،تنبيه خدا خواهد بود جا

اين بايد براي همة ما كامالً جا بيافتد كه خداوند باج سبيل نه . است
نه به صغرا و نه به !! به  باقر و نه به اردشير، نه به ژوزف و نه به جك

ديوارهاي آن را فرو ريخت و ! همينطور نه به هيچ كشور خاصي، عربستان كه سهل است حتي به اورشليم!! مريم ميدهد
پس . شهر داود. شهر مقدس خود! تمام طال و آالت مقدس پرستشي را به دست دشمنان بي خدا و كافر اسرائيل سپرد

مورد ديگري هم كه ملت گرامي ايران بايد به خاطر داشته باشد اين است !! فكر نكنيد كه ايران كشوري جدا از آن است
كه درست در همين لحظه گناه و فساد و شرارت و ناعدالتي و زنا و قمار و لواط و زورگويي از ديوارها و شهرها و    

درست در همين لحظه حلقوم آزاده خواهي تا به مرگ فشرده شده، بچه يتيمي گرسنه خوابيده، . هاي ما باال ميرود كوچه
اي تختش را براي نان شب فرزندانش فروخته، دروغ و ريا نقل مجلس شده، دسيسه و نفرت در خانه ها تخم  زن بيوه

آورند و بت پرست  اي از ياس و نااميدي مطلق، خدا را انكار ميكنند و به كفر روي مي گذاشته و فرزندان ما در هاله
و شما انتظار داريد كه خدا در برابر اين بي عدالتي و گناهان فاحش و گريه ساكت بماند و گوش به جمالت . ميشوند

 سال پيش توسط نبي اسرائيل پيشگويي كرده و ملت 2600عربي و نمازهاي ما بدهد؟؟ خداوند عاقبت امروز ايران را،
.                                      ايران بايد منتظر اين اجراي عدالت خدا باشند همانطور كه مادر و پدر و برادر و خواهر ما بايد  

دربارة عيالم پيشگويي  
)ايران فعلي(  

 پس از مسيحي شدن   
 

گاه از فلسـفـه       در دورة اوليه كليسا، متفكران مسيحي     
اما به طوركلي در .   كردند    استقبال و گاه آن را رد مي      

كه فلسفه را  كمتر متفكري وجود داشت قرون وسطي
كه فلسفه در تار و پود الهيات  جدي نگيرد، به طوري

خود در زندگي     نوبه  به  امر  اين  و  وسطي وارد شد    قرون
 بـه   مقاله  اين . افتاد  موثر  بعدي  هاي دوره  مسيحي  عقايد  و

سنت آگوستين، وسطي، قرون ازفيلسوفان رويكرديكي
به داليلي ميتوان گفـت  .   پردازد به فلسفه و الهيات مي    

كه قرون وسطي از حدود قرن دهم ميـالدي شـروع            
تر ميتوان قرون وسطي     ميشود، اما به مفهومي گسترده    

مـيـالدي     را دوره هزار ساله از قرن پنجم تا پانـزدهـم          
قرون وسطي در كليساي اوليه ريشه دارد و          .   دانست

در  . يابد  تا دوره رنسانس و اصالحات كليسا ادامه مي       
شهيـد  ژوستين  دوران كليساي اوليه، كساني همچون      

داشتنـد كـه       با اطمينان بيان مي   كلمنت اسكندراني   و  
ايـمـان     عده زيادي از بت پرستان از طريق فلسفـه بـه         

داشتند كه فـلـسـفـه         اند و اظهار مي     واقعي دست يافته  
عهدعتيق براي يهوديان است،   مانند  قديم يونانيان  براي

)  مـيـالدي  220تا160(ترتولياناما اشخاص ديگر همچون  
كردند، چراكه فلسفه     اين استدالالت را كامالً رد مي     

كـه    دانستند و معتقد بودنـد      ها مي   را ريشه تمام بدعت   
وجه انسان را به معرفت   به هيچ  دنيوي  حكمت  يا  فلسفه

رساله به  در رسول پولس دراين باره،. رساند مسيح نمي
باخبر باشيد كه كسي شما را :   كولسيان هشدار ميدهد 

با فلسفه و مكر باطل طعمه قرار ندهد، برحسب تقليد          
كولسيـان  (   مسيح  برحسب  ونه  دنيوي  اصول  مردم،برحسب

آن جا  از: به اعضاي كليساي قرنتس هم ميگويد).  8:2
بـه    كه برحسب حكمت خدا، جهان از حكمت خـود  

معرفت خدا نرسيد، خدا بدين رضا داد كه به وسيلـه           
اول قرنتيان  ( .   بخشد  جهالت موعظه، ايمانداران را نجات    

كه مسيح نه فقط قدوسيت و مايه نجـات      يا اين .   ) 21:1
اگر بـه  .   ) 30:1اول قرنتيان   ( .   ماست، حكمت ما هم است    

عهدعتيق مراجعه كنيم، آنچه را كه معموالً فـلـسـفـه            
درتعالـيـم   .   شود، درآن پيدا نخواهيم كرد      خوانده مي 

. نـدارد   وجـود   آن  مـعـمـولـي      معـنـاي    به عيسي هم فلسفه 
دوگانه   درموردفلسفه،احساسي  اوليهكليساي  در  بنابراين

همانطور كـه   .   آميخته به عالقه و نفرت وجود داشت      
آباي يوناني    از) م165حدود  متوفي( شهيدژوستين  بيان شد   

زبان كليسا بودكه ايمان مسيحي را يگانه فلسفه معتبر         
 الهي لوگوسكرد كه  دانست و استدالل مي     ومفيدمي

تـا    متفكراني مانندسقراط شـده بـود      سبب تنويرافكار 
 ...11ادامه درصفحة   . خطاهاي بت پرستي را درك كنند

 زن  پيامبر
هم   در 

جمهوري  
آذربايجان 

 ! شد پيدا 
 

 آذربايجـان   گوندليگ  روزنامه  به نوشته 
اوا،   نوشابه مصطفي  زني بنام    باكوچاپ  

جـمـهـوري      شـنـاسـي     زيست  كارشناس
آذربايجان اخيراً ادعاي پيامبري كـرده      

اين روزنامه روز دوشنبه به نـقـل      .   است
: نوشت  آذ،. دي  غيردولتي  خبرگزاري  از

اين زن مسن آذري درجمع خبرنگاران   
 ادعا كرد دراين ارتباط از استعداد باكو
ذاتي و خدادادي براي هدايت       قدرت  و

 . و اداره كردن جهان برخوردار است
آيه   به  گزارش وي با استناد     براساس اين 

 مـيـتـوانـد        هـم   ،زنگفت  قرآن21سوره  7

 پـيـشـرفـت      بـراي   اوا مصطفي. پيامبرشود

جديدتاكيد   برلزوم اتحادي   جهان  آيندة
 خـدا   فـرسـتـاده     كـه   با ادعاي اين    كرد و 

همچنـيـن     و  جهان  كشورهاي  سران  است
دبيركل سازمان ملل متحد را به گفـت        
 .و گو درباره پيشرفت جهان فرا خواند

از طرف خدا به او الهام      :   وي ادعا كرد  
جمهـوري    رييساف    الهام علي كه    شده

هنوز مقامات  . بايداستعفاكند  آذربايجان
در مورد    ذيصالح جمهوري آذربايجان  

سالمتي روحـي     و  خبر  اين  سقم  و  صحت
 .و رواني اين زن اظهار نظر نكردند

بزرگترين مجسمة مسيح در   
  برداري شد  آسيا پرده 

 

 مجسمـه   بزرگترين  از  يكي اندونزي  كشور

 تساهل نشانه به را درآسيا مسيح هاي عيسي 

بـرداري      پرده مانادو  نشين  درشهرمسيحي

نماد   يك  بعنوان  متري30مجسمه  اين. كرد
 شده  نصب  توريست  جلب  همچنين  و  ديني

 مردم  تقديس  براي  پرواز  درحال  را  مسيح  و

 سفيدكـه   مجسمه  اين  ساخت  . ميدهد  نشان

 گشـاده   بـازوانـي    و  بـلـنـد     ردايي  با را  مسيح

 مجسمه  . انجاميد    طول    به    سال  3ميدهد  نشان
فـوالد    تُـن 35و  فـلـزي  فيـبـر    تُن  25از  مسيح
 اين  اندونزي  وقايع  موزه  . است  شده  ساخته

درآسيا   مسيح  مجسمهبزرگترين    را  مجسمه
 . نامگذاري كرده است
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 بيماري دروغگويي                      
 
 
 
 

 عالئم معمول
مـعـمـوالً    .   طفره رفتن از نگاه مستقيم    .   1

 گفتگوزمان   از  نيمي  الاقل  صحبت،  هنگام
اگـر  .   همراه اسـت     چشم  در  چشم  با نگاه 

چنـيـن     متوجه شديدكه شخص مقابل از    
ــگــاهــي ــا  كــرده  خــودداري  ن زمــان   در  ي

 نگاه ميكنـد،    آسمان  مشخصي به زمين و   

 . نگويد وجود دارد راست احتمال اينكه
 يـا   بـلـنـدي     تغييـرآهـنـگ،     . صدا  تغيير.   2

هـنـگـام      شـخـص    كردن  صحبت  سرعت
و   كه نسبت به راسـت      توضيح موضوعي 

دروغ بودنش شك داريد هم ميـتـوانـد         
و   كـردن “ مـن   مـن ” . بـاشـد    نشانه مـهـمـي    

دليل مكرر نيز ميتوانند نشانه       مكثهاي بي 
 .دروغ بودن مطلب باشند

مخاطب، با   كردن به  پشت.   زبان اعضا. 3
 هـنـگـام     دهـان   يـا   چـهـره    پوشاندن  دست

، بي قراري دست و حركات تند       صحبت
پا و ناهماهنگي حركات بخشي از بـدن        

نـاراسـت     با بش ديگر، ميتوانند عـاليـم       
 .بودن سخنان شخص باشند

شـنـيـدن      طـبـعـاً     . متـنـاقـض     هاي  گفته.   4
كه با يكديگر     توضيحات ضد و نقيضي   

آيند، بايد شما را به دروغ         در نمي   جور
مشـكـوك     ازمـاجـرا    بخشـي   يا  تمام  بودن
 كه  اگر شما، ازجمله افرادي هستيد    . كند

افـتـاده     پـا   پيـش   امور  درباره  تمام مدت و  
دچـار    دروغ ميگوييد، به احتمال بسـيـار      

چنين  حاضر اگردرحال هستيدكه مشكلي
 اساسي  بستهاي  را بن   شما  درنهايت  نباشد،

 خصوصـي، امـور      و  در روابط اجتماعي  

 ايـنـكـه   .   خـواهـدكشـانـد      مالي و قانوني  

بـه    را  شـمـا    كـه   متوجه شويد عامل اصلي   
 تمـايـل  -ميكندچيست  وادار  دروغ گفتن 

 بـودن،   محـبـوب    ديگران،  توجه  به جلب 

بـه    عـالقـه    و  مواجهه با واقـعـيـت       از  ترس
 . قدم در راه بهبودي است اولين -هيجان

ميبريم،  ما كه رنجي در
 درد نه تنها در زخم

اعماق  در بلكه هايمان،
قلب طبيعت نيز حضور  

فصل،  هر درتغيير .دارد
كوهها، درختان و رودهـا ظاهري 

در  انسان كه مييابند،همانگونه دگرگونه
گذر عمر، با تجربيات و احساساتش 

در دل هر زمستان، تپشي . تحول مييابد
از بهار و درپوشش سياه شب، لبخندي 

جبران خليل جبران   .است  نمايان ازطلوع  

آيا ميدانستيدنيروي 
در پاهاي نگهدارنده 
تعداد    كه عنكبوت 

عدد  آنها   هشت   
 برروي ميباشد،حتي

 اي اندازه به صيقلي و صاف سطح يك

وزني معادل صد و  است قادر كه است
.كند برابر وزن خود را تحمل شصت  
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Ingredients: (4 servings) 

• Vegetables: parsley, dill, coriander 
spinach, spring-onion ends, 1/2 pound 

• Basmati rice, 20 oz 

• Peas, 20 oz 

• Beans, 20 oz 

• Lentils, 20 oz 

• Beef or lamb, 500 grams 

• Onions, 3 large 

• Turmeric, 1/2 teaspoon 

•Cooking oil 

•Salt & Black pepper 
 

Directions: 
Soak peas, beans and lentils in 
water for 4-5 hours. Peel and 
chop onions and fry in oil until 
slightly golden. Cut meat into 
small pieces and fry with     
onions until it changes color. 
Add peas, beans, lentils,     
turmeric, salt, pepper and hot 
water, and cook over low heat 
for about one hour. Wash rice 
and add to the aash. Cook for 
another 20-30 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wash vegetables and chop 
finely. Add to aash and cook 
for another 10-15 minutes, 
stirring frequently. Add more 
hot water during cooking if 
necessary. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خالد عبداهللا،زكريا   بازيگران؛ —مارك فورستركارگردان؛ 
ابراهيمي،علي دانش، همايون ارشادي، آتوسا ليوني                 

ااحمدخان محمودزاده، ناصر عارزي   
 

بادبادك،  نماد تمامي آرمانها و آرزوهاي       
پرواز در  به كه در آسمان عشق بشري است

بادبادك حامل ارزشهايي است كه     .  ميĤيد
. را برادر هم ميدانـد      همه  پشتون،  يا  اي  هزاره

و   حسـادت،   و  درگيـري، نـفـاق       و  جنگ  و
 ...ميكند دو محكوم آن بين را تجاوزها

بادبادكي است    چنين  نيازمند  جهان امروز ما  
به آسمان  كودكانه تا آن را بياد صميميتهاي

و خالدحسيني،نويسنده با استعداد    ...بفرستد
 ...ميگويد بادبادك اين ارزشهاي باذوق،از و

بنام امير    پسري  بادبادك باز روايت زندگي   
از خانواده اي اشرافي و رابطه عاطفي او با         

از   روايـتـي  .  حسن، پسرپيشخدمتشان است  
از نشاط      سرشار  دوكه  آن  صميمانة  دوستيهاي
اين روزهاي  اما. است كودكانه و شيطنتهاي

اي   حـادثـه  ...آورد  نمـي   خوش دوام زيادي  
 ... دور ميكند ناگوارآن دو را از هم

حـس    توجه بيش از حد پدر امير به حسـن        
حسادت و كينه را در امير تقويت ميكـنـد          
بطوريكه رابطه صميمي و دوست داشتنـي       

كه   جايي  تا.كدر ميشود   امير نسبت به حسن   
به حسن   مهري  بي  اي امير با نهايت     درحادثه
است  بوده او دهنده نجات و حامي كه هميشه

بـطـور     حسن  و  كمك نميكند و رابطه امير    
همين زمان   و درست. به هم ميخورد  كامل
اميربه همراه  و ميشود آغاز جنگ كه است

واينموضوع ... آمريكاميشوند عازم  پدرش
يـك    وجدان امير بعنـوان     در  هميشه  براي

 ...سنگيني ميكند گناه نابخشودني
 شباهتهاي فراوني بين زندگي واقعي خالد
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  !)وحشت(آشنايي با ترس غير منطقي 

گذر هراسي يا بازار هـراسـي   :آور به انواع مختلفي تقسيم ميكنند ترسهاي غيرمنطقي را بسته به موقعيت يا شيء هراس 
كمك رسيدن به او اندك   كه فرد تصور ميكند احتمال  ترس از تنها ماندن درخيابان يا اماكني استبه معناي) آگورافوبيـا ( 

بـه    ترين نوع آن است كه بيمـاران را وادار       ترين مشكل ترس غيرمنطقي و نيز شايع  اين نوع ترس ناتوان كننده  .   است
گرفتن در موقعيتهاي  قرار از ترسمعناي به ترس اجتماعي،. اي و مراجعه به روان پزشك ميكند جستجوي كمك حرفه

در چنين شرايطي فرد تصور     .   اجتماعي نظير غذا خوردن در رستوران، رفتن به سينما، يا صحبت كردن در جمع است              
اين افـراد از      .   ميكند كه زير ذره بين ديگران قرار دارد و بقيه مشغول كند و كاو و حتي سرزنش و تحقير وي هستند     

مـيـلـرزد،      صـدايشـان    كـردن   اين كه كاري بكنند كه موجب شرمندگي آنها شود، نگران هستند و در موقع صـحـبـت               
 . صورتشان سرخ ميشود و لرزش دست پيدا ميكنند

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

        www.IRANforChrist.com 
          www.SimaMasih.com   
 www.Tabdilmagazine.blogfa.com 

بعداز مسيحي شدن                               ... 10ادامه از صفحة   
نويسنده  ) ميالدي220 تا160حدود(ترتوليان امابرعكس

ها ميدانست  زبان، فلسفه را ريشه تمام بدعت التيني
كردكه حكمت دنيوي بدون ايمان باطل  وتاكيدمي

پديدار  هايي نيزكشمكش عادي مردم درسطح.است
.  و پيروان ماني بودها گنوسيشد كه اولي مناقشه 

مسيحيت  بوداز عبارت گنوسيعقايد ميشدكه گفته
آن مسيحيتي كه با   يوناني شده، يعني ديدگاه 

.  عقايد بيگانه فلسفه يونان تغيير ماهيت داده بود
 تا 354(آگوستينترين متفكر اين دوره اوليه  بزرگ

 آگوستين. آفريقابود درشمالهيپو اسقف)ميالدي430
ازپدري غير عيسوي و مادري عيسوي به دنيا آمد، 
ليكن  غسل تعميد نگرفته بود و اصول عقايد دين 

آشفتگيهاي  نظميهاو وبي دانست نمي رادرست مسيح
جوانيش نيزفرصت اينرا نگذاشته بود كه معلومات 
خود را در اين باب تكميل كند، او در مورد 

هاي مختلف مطالعه داشت، ولي فلسفه او را  فلسفه
با خدا آشتي نداده بود و مفهومي به زندگي او  

اما روبرو شدن با مسيح اين آشتي را . نبخشيده بود
مسيحي شدن او نه فقط . براي او به ارمغان آورد

            تفكرجديدي نيروي كرد،بلكه عوض را  او زندگي

 بعد از توبه كردن و مسيحي آگوستين.به او بخشيد
شدن، زندگي خود را وقف اين موضوع ساخت 
كه مسائل روز را از ديد يك مسيحي مورد مطالعه 

قبالًجزو   هم  خودش  كه(ماني باپيروان آگوستين.قراردهد
برخالف  . مسئله شرارت را مطرح ساخت)آنهابود

 كه شرارت را يك اصل ابدي مانياعتقاد پيروان 
كرد   استدالل ميآگوستيندانستند،  بر ضد خدا مي

شرارت  و چيزاست همه وحافظ خالق خدايگانه كه
عبارت است از فقدان نيكويي و در مورد انسان 
شرارت زماني آغاز شد كه از آزادي خدادادي 

 جنبه تحقيقي آباي آگوستين. سوء استفاده كرد
يوناني و جنبه عملي آباي التيني را جمع كرد و با 

عقايد   افالطوني،اصول فلسفه و انجيل آميختن هم به
جهت  همين به .ساخت ثابت و مدون را عيسوي دين

تا چندين قرن حكماي مسيحي آراي او را ماخذ و 
 در شكل دادن آگوستيندادند و  مالك قرار مي

الهيات قرون وسطي بيش از هر متكلم ديگري 
 مانند همه آبا معتقد بوده آگوستين. موثربوده است

  .    است كه خدا عالم را از هيچ خلق كرده است

. دارد  وجـود   داستـان   قهرمان  امير،  و  حسيني
 جـنـگ    خاطرات حسيني از دوران بدون    

 افغانستان قبل از اشغال آن بوسيلـه        كشور  

 از  اش هاي شخصي  تجربه  و  شوروي  ارتش

قوم هزاره منجر به نوشتن نخستين رمانش       
 كـه   هنگـامـي  .باز منجر شد    يعني بادبادك 

ايران زندگي ميكردند،     در  حسيني  خانواده
بـراي  “خـان   حسين”اي به نام      مردي هزاره 

 .آنها كار ميكرد
 

 وي  بـه   بـود   سـوم   كـالس   وقتـيـكـه     حسيني

رابـطـه     با اينكـه  .  خواندن و نوشتن ياد داد    
 و رسمي مختصر اي مردهزاره اين حسيني با

 وي  بخـش  اندك الهام   رابطه  همين  ولي  بود

بـاز    در بادبادك “  حسن”شخصيت  درخلق
 درمقـابـل    نويسنده در داستان قاطعانه   .  شد

 تنها زاييده را آنها ميايستد و قومي اختالفات

 كشـورش مردم     ذهن  به  ميداندكه  خارجيهاتفكر

 ...و پشتون اي  هزاره اختالف ...اند كرده تزريق
 

وآواره   شـدن   كشـتـه    بـاعـث    كه  اختالفاتي 
 سنـاريـوي    .است  شده  بيگناه  افغاني  ميليونها  شدن

حضـور    كودكي،  دوران  فلش بك   4از  فيلم
 و   كـابـل    امير بـه     امير درآمريكا، بازگشت  

 .بردن سهراب به آمريكا
 

 رويـدادهـاي    شـاهـد    كابل اميربه  دربازگشت
فجيعانةطالـبـان     جنايات...هستيم  دلخراشي
مـذهـبـي      خـانـواده    دريـك   اميركه.مسلمان
 رويـدادهـايـي     چنين  ديدنبا  است  نشده  بزرگ

پـايـان     ايـن   امـا ...  ميشود  رانده  بيشتر از دين  
 بخـش    انسانيت  حريم  به  تجاوز  ...كارنيست

در   دلـخـراش    رويدادهـاي     اين  از    ديگري  
 ...دل داستان است

،خـيـانـت    پيشخدمتـش   عليهمسر   پدراميربه
 برگرداندن اميردر.نميگويد هيچ ميكند وعلي 

و   حسـن   بـراي   فردوسـي   شعرهاي  دروغين
ــروگــذاري   كــوشــشــي  ازهــيــچ  او  آزار ف

و دوستدار  حامي هميشه حسن نميكند،ولي
دارد،   سـعـي    بـاز   دركل بادبـادك  .  اوست

بيطرفانه به فرهنگ و شخصيتهاي افغانـهـا        
 .بپردازد

در   بيشـتـرداسـتـان      اگرچهكه    گفتني است 
خـاطـر    بـه   ولـي   مـيـافـتـد      افغانستان اتـفـاق   

فـيـلـم      بـراي   امنيـت   ازعدم  ناشي  مشكالت
كنندگان فيـلـم      كشور، تهيه   دراين  برداري

مـحـلـي      يـافـتـن     بـراي   مجبور به جستجـو   
كابل و جغرافياي  شهري به فضاي شدندكه

 .افغانستان نزديك باشد

2008      ژانويه 27  شمارة    سال سوم  
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Be thankful for our 
freedom of religion 

 
DEC. 11, 2007 

Have you been persecuted for 
your faith lately? Being called a 
"fundamentalist" or "intolerant" 
doesn't count. Neither does 
being unable to sing an explicitly 
 Christian  song  at  a  school   
Christmas play, or shopping at  
a store with banners reading   
"Happy  Holidays"  instead  of   
"Merry Christmas". Those issues  
are  annoyances  and should 
be   challenged,   but   nobody 
suffered physically as a result 
of them. If you answered "no," 
as   nearly   every   American 
should,  then   it's  one  of   the 
primary reasons we should be 
thankful today.  

 
 
 
 
 
 
 
 
We should cherish our religious 
liberty and remember the many 
worldwide who aren't so blessed: 
In  Iran, a  woman  who  ran  a 
tailoring business was teaching 
three girls how to sew, according 
to a report by the Christian news 
service OneNewsNow.com.  
During their lessons, the woman 
talked about her Christian faith, 
but one of the girls was from a 
Muslim   family   that    became 
upset over the conversations.   
The sewing shop was broken    
into, equipment was destroyed, 
and the  woman  was  beaten  
and threatened with death. She 
was then taken to court, and a 
judge said her persecutors were 
within their rights to attack her. 
Converts from Islam to Christianity 
in Iran are still subject to the 
death penalty. 

We should carry on their tradition    
by treating people of all faiths with 
respect. We can't win true converts 

by force. We win people over             
by demonstrating the value and 
principles of our faith in daily      

living, and by how we treat others. 
 

 Nestorians. Between 1834 and 
1871 some fifty-two missionaries 
were sent by this organization 
into Iran with several physicians. 
In 1870 their work was transferred 
to the Board of Missions of the 
American Presbyterian Church, 
and  the  mission  was  divided 
into  those  of  the  Eastern  and 
Western   Persia,   the   former 
including    Tabriz,    Tehran, 
Hamadan, Rasth, Ghazwin, and 
Kirmanshah:  the  latter, the 
Province of Azarbedjan (Urumiah, 
Khosrowa) and parts of Kurdistan, 
Caucasus, and Armenia.By 1910 
the   American   missionaries 
managed to establish 62 schools 
and 4  hospitals  educating  and 
providing  health  care  for  both 
Christians  and  Muslims. More 
missionaries arrived from other 
countries including Russia and 
they managed to convert several 
thousand  Nestorians  into  the 
Russian Orthodox  Church. The 
converts were motivated to seek 
Russia's   protection   against 
sporadic  persecutions  by  the 
Muslim rulers of Iran and religious 
authorities. The end of the 19th 

century   is   the   beginning   of 
fundamental changes in Iran and 
the  start  of  the  Constitutional 
Revolution. Christian partisans 
such as Yaprem Khan, his daughter 
Setareh along with other minorities 
participated in the movement. 
They   were   instrumental   in 
forming  the   first   multiethnic 
Secret  Society  of 1905,  which 
began  the  debate  on  political 
change.  
                       TO BE CONTIUNUED… 

 

Unmolested  and  one  of  their  priests 
Father Luzel  became a great favorite 
with Mizra Aghasi, the prime minister 
at  the  Qajar  court. They  built  a  new 
seminary and a large new church and 
trained new priests by teaching them 
Latin, French, Syriac, and Armenian, 
as  well   as   theology.   Besides   the 
seminary,  two  other  colleges  were 
opened,  one  for  boys,  the  other  for 
girls,  the  latter  under  the  care  and 
direction of  the Sisters of Charity. To 
these were soon added one hospital 
and  one  orphan  asylum,  where  all 
including Muslims were admitted. 
Nasr-ed-Din  Shah  allocated  a  yearly 
allowance of 200 tomans ($400) towards 
the maintenance of the two institutions. 
Soon after,  two  more  hospitals  were 
opened,  one  at  Urumiah  and  one  
at  Khosrowa.  By  late  19th  century 
most missionaries expanded to Tehran 
and established schools, churches and 
hospitals at the capital. The missionary 
schools were instrumental in providing 
modern thought and education for the 
Iranians and  they  were  the  first  who 
established girls' schools in Iran.  
Catholics were not  the  only  Christian 
group interested in missionary work in 
Iran. The earliest Protestant missionaries 
Moravians   arrived  in 1747  but  had  
to   withdraw   because   of   political 
disturbances. The next missioner was 
Henry Martin, a chaplain in the British 
army in India, who,  in 1811, went to 
Shiraz and   completed   his   Persian 
translation  of  the New Testament  in 
this city.   The   German   missionary 
Reverend Pfander arrived in 1829 and 
in his famous books Mohammedanism 
and "Mizan-ul-Haag"  (The  Balance  of 
Truth), argued in favor of the superiority 
of  Christianity over Islam. American 
Protestant missionaries arrived in1830s. 
They established a school in Urumiah 
but   like   most   other   non-Catholic 
missionaries  lost  many  adherents  to 
the  Catholic  missionaries.  The  first 
successful    Protestant    missionary 
attempt  took place in 1834, when  the 
American  Board  of  Commissioners 
of  Foreign  Missions  (Congregational) 
commissioned  Justin Perkins  and 
Asahel Grant (1835) and their wives to 
establish a mission among the Persian  
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 In the early part of the seventeenth 
century, the  kings  of  Persia  sought 
friendly  relations  with  Europe. This 
gave   a   new  impetus  to  Catholic   
missionary enterprise, and Carmelite, 
Minorite,   and   Jesuit   missionaries 
were sent and were well received by 
Shah Abbas  the  Great. He  allowed 
them to establish missionary stations 
all through his dominion and Isfahan 
became a popular center for missionary 
work. Soon others such as Augustinians 
and Capuchins arrived. They enlarged 
their missionary field, extending it to 
Armenians and for the first time openly 
to Muslims. The most distinguished 
of these missionaries was Father de 
Rhodes of  Avignon,  known  as 'The 
Saint'  who was so  popular that  the 
Shah, his court  and  many  ordinary 
people in Isfahan attended his funeral 
in 1646. Under Shah Sultan Husayn 
and later on Nadir Shah persecutions 
started again. The missionaries were 
forced   to   flee,  and  thousands  of 
Christians  were  compelled  either to 
migrate or to apostatize. The second 
epoch of Catholic missionary work in 
Persia begin in 1840 by the Lazarists 
and started with a French civil servant 
Eugene Boré, a fervent Catholic, he 
was sent to Persia in1838on a scientific 
mission by the French Academy and 
the Minister of Public Instruction. He 
founded  four  schools, two in Tabriz 
and Isfahan  for  the  Armenians, and 
two in  Urumiah and  Salmas  for  the 
Chaldeans. They were joined later on 
by the French Sisters of Charity and 
other priests who took over the schools 
founded by Boré. The establishment 
of a new French representative at the 
Persian Court helped and the Lazarists 
were   permitted   by   the   Persian     
Government  to  continue  their  work  
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           In  the  Bible  there  is  a  story  about  a  man  
           named  Jonah  who  was  swallowed  by  a  
           whale  because  he  didn't  do  something 
           God had asked him to do. When Jonah 
           was in the whale's belly he prayed to  
           God  and  said  he  was  sorry. God 
           then told  the whale to spit Jonah 
           out which the whale did. The whole 
           time Jonah was not hurt or afraid  
           because  he  knew  God  would 
           always look after him. 
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