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كنيم     مي ما شما را دعوت
 1: 30تا هريكشنبه ساعت

بعدازظهر در جلسات 
عبادتي اين كليسا كه شامل 
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 :  تلفن تماس
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WEHICLE REGISTRATION 
 
Tel:         818. 887. 2300 
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golnazbayat@hotmail.com          
www.expertoneins.com 
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 چهارشنبه و پنجشنبه هر 
 .  در تلويزيون محبت

 آدرس اينترنتي   
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 درخاورميانه،        كانال اين فركانس 
  اروپا و ايران بر روي ماهواره 
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كتابمقدس  دريافت به مايل آيا
 به زبان فارسي هستيد؟
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دنـيـا     آخـر   وقـايـع    بـا   رابـطـه    در  را    نبـي    نبي، پيشگويي اينحزقيال كتاب 39   و38  فصلهاي در
، ماشك  ،ماجوج  ملل  كه  جوجاو نام مردي را بيان ميدارد باسم   6 ،3 ،2 : 38حزقيال  در.  درمييابيم
 ايـن   هسـتـنـد؟     كـجـا    امـروزه   كشورها  اين!    را هدايت و رهبري ميكند     توجرمه و   جومر،  توبال

و   آذربـايـجـان     و  ارمنـسـتـان     و  ايران قسمت شمال غربي ،تركيهكشورها امروزه شمال و شرق  
امتداد   از  دارند  دست  را در  جنگ در زمان آخر  كه تهاجم و  رهبراني.   ميگيرند   را در بر  جورجيا
نـيـز     را  ديگري   مللحزقيالاما . باشند  تا به سرزمين ميان درياهاي سياه و درياي خزر مي تركيه

متـحـد     باال  در  كه با كشورهاي ذكر شده  فوط و   كوش،  فارسكند يعني     شامل اين نواحي مي   
بـر    . بـاشـد    مي  ايرانكنوني همانا  كه در دنياي  استفارسآن  اولين.  5 : 38حزقيالخواهند شد، 

 .حمله خواهند نمود كه به اسراييل  جزو كشورهايي استايرانطبق پيشگويي حزقيال نبي 
 در  قديم فوطكه   است فوطسومين .  مي باشداتيوپي و سودانكشورهاي  كنوني شامل كه در زمان  مي باشدكوش  دومين

 اين او   و  است شمال از ايشان  رهبر و كشورها با هم متحداً به اسراييل حمله خواهند برد اين.  استليبيدنياي امروزي همانا  

كه ذكر  كشورها همچنان امروزه اين. كرد كشورهايي را كه در اطراف درياي سياه و درياي خزر هستند، رهبري خواهد
 ارتش با شمال از اين رييس. ميباشند اتيوپي و سودان، ليبي سابق همراه با ايران شورويكشور از   و چندينتركيه شامل  شد

 خود سرزمين به يهوديان كه حمله زماني اتفاق ميافتد اين. كرد خواهند  حملهاسراييل به ليبيو  سودان، ايرانبا   خود همراه 
 متوقف تهاجم  اين و چگونه  .الواقع بله آيا آن زمان اتفاق افتاده است؟ في. و احساس امنيت خواهند نمود  كرده بازگشت

 خواهد عمل مستقيماً خود خدا.  بيان ميدارد كه چگونه اين ارتش متوقف خواهدشد22 -19 : 38حزقيال در خدا شد؟ خواهد
 و زلزله  و   تگرگ مانند  طبيعي بله خدا با بالياي. رخ خواهد نمود سختي ارتش به اسراييل برسند زلزلة اين كه زماني و نمود
 كه زيرا پوشانيد خواهد كرد و خداوند يهوه ميگويدكه من بار ديگر روي خود را از ايشان نخواهم را نابود ارتش اين آتش
 متحد خدا كالم برطبق با هم  كشورها سرانجام روزي خواهد رسيد كه اين. اسراييل خواهم ريخت برخاندان را خويش روح

     حزقيال كه و مختصري بود ازآنچه اين چكيده . خواهند خورد خواهند برد اما در نهايت شكست حمله اسراييل بر  و    شده

 .           زمانهاي آخر  و در مورد ايران پيشگويي كرده است  دربارة نبي                     

 

، روز پدر17يكشنبه   
Golnaz Bayat 
Office Manager 

Lic. # 0E91526 

 كتابمقدس تدريس و برنامة نيايش
  بعدازظهر7ها ساعت  چهارشنبه
  ظهر12 ها ساعت يكشنبه

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس
 :تلفن اطالعات

6085 - 410) 713( 

 كليساي ايرانيان
 مسيح اعيس راه

با مسرت و شادي افتتاح     
كليساي ايرانيان را در شهرآپلند   
.به اطالع  هموطنان عزيزميرسانيم  

 
.شركت براي عموم رايگان ميباشد  
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Located: 295 E. 9th Street  

Upland,  CA 91786 
 

 Info@IRANforCHRIST.com 

روز پدر بر همة پدران ايراني مبارك  

گي                كتابمقدس و چگون نبي در حزقيال پيشگويي
 كنوني و ايران با خاورميانهارتباط آن 

 سپري  خداوند حضور در را تري پر بركت لحظات مراحل زير كارگيري با به گرفتن داريد، ميتوانيد روزه  قصداگر
  از شما هدفكنيد،  خود را مشخص هدف: مرحله اول .شويد برخوردار بيشتري روحاني              كنيد و از بركات

 يا برخورداري از فيض  مشكالت هدايت، شفا،حل طلب روحاني، براي بيداري چيست؟ آيا گرفتن روزه                                 
 بخواهيد تا شما را در انتخاب هدف  القدس ميگيريد؟ازروح روزه براي رويارويي با موقعيتي دشوار الهي              

 دعا كنيد و  تر منظم و مشخص تا ساخت خواهد شما را قادر اين امر. كند               براي روزه و دعاي خود هدايت
 دهيم كه    مي اجازه القدس به روح و ميسازيم خدا فروتن حضور دعا، ما خود را در و  با روزه.              روزه بگيريد

 كردن  هدف، اولين   مشخص.  زمين ما را شفا بخشد 14 : 7دوم تواريخ               روح ما را تازه گرداند و مطابق با 
 ...ادامه دارد     .باشد               مرحله در روزه مي

 راهنمايي در بارة روزه گرفتن



                    
                

 
   واژة پدر يكي از زيباترين القابي
 است كه كتاب مقدس به خداوند 

خداي قادر مطلق. نسبت مي دهد  
 براي اين كه قلب خود را براي ما

دلسوز  پدري همانند خودرا سازد، نمايان گمگشده انسانيان
ارزش  آنها  احتياجات  و خود فرزندان  به نسبت  وفاداركه و

خدا تو  در واقع تفكراتي نظير؛  . قائل است معرفي ميكند  
فراموش   را تو خدا ...نيست تو فكر به او ...ندارد دوست را

كه  چرا .است واقعيت از دور و نبوده بيش توهمي ...كرده
خدا  به را خود هاي انديشه :ميفرمايد   انجيل  در مسيح
و در جايي ديگر . كنيد او براي شما فكر ميكند واگذار

كدام پدري است كه كه پسرش از او ناني    : اضافه ميكند 
؟ البته همة ما كه     بخواهد و او  به پسر خود سنگي بدهد     

هاي خود را براي فرزندانمان  يا مادر هستيم بهترين و پدر
براي  خدا فكرهاي بيشتر چقدر .ميكنيم فدا و داريم آرزو

تواند  او هرگز نمي. تك تك فرزندانش سالمتي است
.                                  نسبت به احتياجات ما بي تفاوت باشد    

 آري دوستان عزيز، شايد در اين لحظه خود را درمانده   
مضطرب  را شما زندگي بارمشكالت شايد .بينيد مي تنها و

. بينيد ساخته و خود را در مقابل گناه و وسوسه عاجز مي
آينده  اعتمادكرده، خدايي چنين بياييدبه است، چنين اگر
پدرمان   بدهيم اجازه.واگذاركنيد او به را خود نيازهاي و

درآنوقت شما هم . تان را بدست بگيرد خدا عنان زندگي
خداوند شبان    : همانند حضرت داود اعالن خواهيد كرد 

.                          من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود    
     زحمتكش پدران همة به را پدر روز  كه نيست مناسبت  بي

.                                 هموطن از صميم قلب تبريك بگويم      
.  فيض پدر با شما باد                                                          

     2007آنجلس ژوئن  لسالناتان باغستاني،  
 

   ماهنامة تبديلماهنامة تبديلماهنامة تبديل
 The Change   

الناتان باغستاني :   مدير مسئول  
سازمان خدماتي ايران براي مسيح:      ناشر  
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ـايـمـز، حـدود               يگزارش  به  19 به نقل از واشنگتن ت
ـا  افسانـه   از  اي مجموعه  كتاب  درصد معتقدندكه اين   و   ه

درصـد  31حدود  براساس اين نظرسنجيها  .  داستانهاست
ـيـح      كامـالً   كتابمقدس  آمريكا معتقدند كه  مردم   صـح

درصـد  47.  كرد  است و بايد كلمه به كلمه به آن عمل        
ـنـد    الهامات خداوندي   از  آمده  بوجود  كتابي  را    آن  ميدان

ـا      از  اي مجموعـه   را  آن  درصد19و ـانـه ـت ـيـن      و  داس قـوان
توجـه    با.  بشر قلمداد ميكنند    توسط  بوجودآمده  اخالقي

مـردم    قوي  كه اعتقادات   گرفت  به اين آمارميتوان نتيجه   
درحقيقت   شكي  كه  كساني آمار و نكرده چندان تغييري 
بوده   ثابت  تقريباً  تاكنون1991سال    از  ندارند  كتابمقدس

 متفاوت  ديني  مختلف  هاي ميان شاخه  در  باور  اين.  است

ـيـك،      درصد مسيحيان 46.است ـاتـول  درصـد 48  غيرك

ـا        درصـد 61و  پروتستانها ـيـكـه ـاتـول بـودن    الـهـي    بـه   ك
ـيـس    نيـوپـورت   فرانك. دارند ايمان  كتابمقدس  ايـن   رئ

 افـرادي   از  درصد10كه  است  جالب  :ميگويد  نظرسنجي

 خدا  راكالم  ندارندكتابمقدس  خاصي  مذهبي  كه عقيده 
ـاشـي    را  نيزآن  دسته  درصداين26و  دانسته ـات     ن ـام  ازالـه

جـزء    كتابمـقـدس   به درصد مومنين54.آسماني ميدانند 
ـتــنـدكــه    افـرادي  ـا     بــه  هـرهـفــتـه     هس ـيــس ـل مــيـرونــد    ك

ـيـق      اين.  هستند  ديپلم  درصدنيزداراي42و ـاه   در  تـحـق  م

از   نـفـري  3010  اي نمونـه   روي  بر2005،2006،2007مي
. درصـداسـت  2آن  خطاي  وميزان  بزرگساالن انجام شد  

ـان  جـمـهـوري     درصـد 78سياسـي   احزاب  درميان  خـواه

ـنـوان    به كتابمقدس   دمكراتها  درصد69و  خـدا   كـالم   بع

ـايـي      به  آمريكاييها.ايمان دارند  ـنـه ـال   در  ت  25حـدود   س
ـيـون    609ارزش  بـه   جلدكتابـمـقـدس     ميليون ـل ـي دالر   م
ـاوت    از قشرهاي بسيار    نيز  كه خريداران آن    ميخرند متف

 .     اجتماع هستند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوست دارد ميتوانيم به خداوند       شرايطي
تر است اعتماد      كه از همه چيز عظيم      

ما را از تمام مشكالت ميرهاند  او. نماييم
. و همه چيز را به نفع ما ميگرداند               

پس آناني كه از    “:فرمايد  كتابمقدس مي 
اند، با ايمان به        راه ايمان نجات يافته     

زندگي ادامه دهند و در هر امري به             
واّال، اگر به عقب      .  خدا توكل نمايند   

برگردند، خدا از ايشان خشنود نخواهد       
در زمان     حتي.  38آيه10 باب  عبرانيان“شد

بحران مالي، ما بايد مطمئن باشيم كه           
ما .  كند  خداوند هرگز ما را ترك نمي      

هرگز نبايد در شرايط سخت زندگيمان      
: فرمايد  مي  ما  به  مقدس  كتاب.بلغزيم

كالهخود نجات را بر سر گذاشته،             
 . شمشير روح را بدست گيريد

را محافظت  )افكارما  منبع(كالهخود سر ما   
زمانيكه ما كالهخود را بر سر       .  كند  مي

ميگذاريم، سر خود را محافظت              
منظور كتابمقدس از اينكه       .  مينماييم

كالهخود نجات را بر سر بگذاريم، اين       
است كه ما بايد خون گرانبهاي عيسي         
مسيح و فيض رهايي بخش او را بياد            

ما بايد به خداي نيكوي خود         .  آوريم
ايمان داشته باشيم كه ميخواهد ما در           
روح، بدن و شرايط بركت يابيم، و             

ما بايد مثبت و    .  همواره مثبت فكر كنيم   
ما بايد همواره به مراحل        .  مؤثر باشيم 

ازگناه تا نجات، رنجش تا محبت،     مثبت
بيماري تا شفا، فقر تا ثروت و از لعنت           

هنگاميكه ما راجع   .  تا بركات بينديشيم  
بديگران، افكار منفي داشته باشيم، آنها       
را متهم و سرزنش نماييم، ما نيز منفي           

پر   زندگي  داشتن  مابراي.  خواهيم شد 
كتابمقدس .  قدرت به شادي نيازمنديم    

. به ما ميفرمايدكه در هر زمان شاد باشيم
براي داشتن شادي، به چه نيازمنديم؟         

صليب عيسي مياندشيم،         زمانيكه به   
ازآنجائيكه ما ايمان     .بيابيم  شادي  ميتوانيم

داريم كه عيسي ما را دوست دارد و از          
طريق صليب فيض خود را بر ما                         

 ...ادامه دارد        ...باراند مي

 
 

 

  
اينكه زندگي موفقي داشته باشيم       براي 

و از تيرهاي شيطان برحذر باشيم، بايد          
ايمانمان به خداوند باشد كه ما را محبت        

. فرمايد و بايد به جلو گام برداريم            مي
خداوند ما را دوست  كه الزم است بدانيم

ما نبايد نااميد   . ايم دارد و فرزندان او شده 
پس اگر ما خدا را دوست       “شويم بلكه   

داريم و مطابق خواست و اراده او             مي
زندگي ميكنيم، بايد بدانيم كه هرچه در       

 “زندگي ما رخ ميدهد، به نفع ماست           
ما بايد ايمان داشته،       .  28آيه8 روميان باب  

ايمان خود را حفظ نماييم و به قدرت           
ما بايد به   .  خداوند توكّل و اعتماد نماييم    

محبت خداوند و كالم غير قابل تغيير او         
اعتماد و توكل نماييم تا متزلزل و از او           

به شدرك، ميشك و عبدنغو     .  دورنشويم
كه نبوكدنصر بسيار        زماني.  بيانديشيد

غضبناك شد و دستور داد ايشان را             
حال خود  “:بحضورش بياورند، او گفت    

را آماده كنيد تا وقتي صداي آالت             
موسيقي را ميشنويد به خاك بيفتيد و           

اگر اينكار را    .  مجسمه را سجده كنيد     
نكنيد بيدرنگ به داخل كوره آتش            

آنها چه جوابي     .“افكنده خواهيد شده    
اگر “دادند؟ آنها به پادشاه جواب دادند،  

به داخل كوره آتش انداخته شويم،            
خداي ما كه او را مي پرستيم قادر است          

پس اي پادشاه، او ما را . ما را نجات دهد
ولي حتي  .  از دست تو خواهد رهانيد       

اگر نرهاند، بدان كه خدايان و مجسمه         
دانيال “طالي تو را سجده نخواهيم كرد        

اين نشان ميدهد كه ايشان     .  18تا17آيه3باب
. به محبت خداوند، ايمان مطلق داشتند       

علّت اينكه ما بايد سپر ايمان را داشته            
باشيم، اين است كه خداوند، تنها فرزند        

او محبت . خود را به ما عطا فرموده است
خود را نه تنها در غالب كلمات بلكه با           

. فرزند خود به ما، ثابت نمود       يگانه  عطاي
مسيح زمانيكه مصلوب شد، رنج كشيد        
و با ريختن خون و پاره شدن بدنش جان   

ما .  سپرد، محبت خود را به ما ثابت نمود       
توانيم به اين واقعيتهاي ثابت شده،           مي

به همين دليل است    .  اطمينان داشته باشيم  
عيسي مسيح    و  توانيم به خداوند    كه ما مي  

ازآنجائيكه خداوند  .خداوندتوكل نماييم 
و عيسي خداوند ما را دوست دارد،                

از .  توانيم اطمينان داشته باشيم           مي
 آنجائيكه ميدانيم خداوند ما را تحت هر

 حمايت مالي شما از ماهنامة تبديل
.  باعث رشد آن خواهد شد  

 دكتر ديويد يانگي چو 
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Tel: 818. 522.1525  

Tabdil@IRANforCHRIST.com 

كتابمقدس         به    اعتقاد  مردم آمريكا                   
 

 كليساي سفيران مسيح
 از شما فارسي زبانان عزيز دعوت 

بعمل مي آورد تا در جلسات 
عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه 

 بعدازظهر برگزار           3ساعت
.گردد حضور بهم رسانيد مي  

21300 Califa St.  
(between De Soto & Canoga) 

 Woodland Hills, CA 91367 

: تلفن اطالعات    
 1525-522)  818(  

8و 17 آيات 119مزمور .  چشمان مرا بگشا تا از شريعت تو چيزهاي عجيب ببينم. كالم تو را حفظ نمايم  و خداوندا به بندة خود احسان بنما تا زنده شوم  



 
 روحاني كتب مدت اين او در

   زبان  فارسي مفيدي  نيز  به
 كتابمقدس كرد، كه  ترجمه
 كودكان ازجمله براي مصور
 .ها است آن

 به  اتهامات  1985 در  سال  
تدريج از تمام     ايشان به   .  مختلف روانة زندان گرديد    

اتهامات تبرئه شد، اما بخاطر پافشاري در ايمان                  
براي 1993 مسيحي خود و عدم انكار مسيح، در سال          

ايشان در جلسه   .  محاكمه به دادگاه ساري احظار شد       
دادگاه دفاعيه معروف خود را ارائه داد كه در روزنامه          
تايمز لندن نيز به چاپ رسيد و باعث بركت بسياري از           

اما دادگاه او را مجرم شناخته شد        .  مسيحيان جهان شد  
در واكنش به   .  و به اتهام ارتداد به مرگ محكوم نمود       

درآن    كه  اين حكم اعدام، اسقف هايك هوسپيان          
زمان رهبري كليساهاي جماعت رباني ايران را بر               
عهده داشت، محافل جهاني را از اين امر باخبرساخت          

كوتاهي بعد، مقامات حكومت تحت فشارهاي       و مدت 
 .آزادكردند  المللي پدرم را بدون هيچ توضيحي           بين

 سال9 از  ،پس1994سال    در ژانويه   ايشان  ترتيب  بدين

 .اززندان آزاد شدند روزاسارت27 و
روزي كه ايشان با ما بودند، از طريق      9 ماه و  5 درمدت 

دوران زندان و نـيـز        درميان گذاشتن تجربيات روحاني   
ضبط شهادت زندگيشان بر نواركاست، باعث بـركـت         

كشورهاي   ايشان اين بود به  ازاهداف يكي.شدند  بسياري
همسايه نظير پاكستان و مخصوصاً افغانستان سفركنند و 

به همين دليل نيز مدت     . خداوندرادرآنجاخدمت نمايند 
كشور افغانستـان را      شان ويزاي كوتاهي قبل از شهادت 

مهدي ديباج .شدند  رفتن به آنجا آماده مي گرفتندوبراي
ازباغ كليسا واقع در   كه هنگامي ،1994 ژوئن24 در روز 

 تولد دخترشان  در جشن    شركت  براي  كرج  زيبادشت
 خدانشناس ربوده       عازم منزل بود، توسط متعصبيني

 حومة هاي جنگل آنها ايشان را با اتومبيل به .         شد
 چاقو  با ضربات رحمي بي  بردند و دركمال           تهران

 او هميشه در نهايت سادگي و          .            به قتل رساندند
 خاطر  ميكرد و پيوسته خدا را به   زندگي             قناعت 

 به او داده كه در راه خداوند             اينكه اين افتخار را
 اي موعظهآخرين .          خود زحمت ببيند، شكرميكرد

 شان دركليساي   چند  روزقبل از شهادت       نيز كه                             
            جماعت رباني مركز در تهران ايراد كردند، در

                          Kalameh.com.             مورد شكرگزاري بود

 
 

 

 

 
  

 در شـهـر    1934 سال آگوست 5   مهدي ديباج در تاريخ 

بـه    عالقة عـجـيـبـي       ازكودكي  ايشان.   دنيا آمد   اصفهان به 
از عـيـسـي       خوابي  سالگي3در سن   .   شناخت خدا داشت  

شـنـاخـت      بـه   مسيح ديد و بدين ترتيب اشتياق شديـدي       
بـراي    روزي  سـالـگـي،   14در.   آمـد    مسيح در دلش پديد   

مسـيـحـي      ازبستگان خود به بيـمـارسـتـان      عيادت ازيكي 
از   اي جـزوه   ازكـاركـنـان     رفت و درآنجـايـكـي       اصفهان  

دقـت   بـه   را  پدرم اين جـزوه    .   كتابمقدس به او هديه داد    
و بررسي فراوان در      ازتحقيق  پس  مطالعه كرد و سرانجام   

اصـفـهـان      اسقفي حضرت لوقـاي     دركليساي1947 سال
عنوان  مسيح را به توبه نموده، عيسي خود رسماً از گناهان

اما وقتي جدي بودن ايـمـان       .   پذيرفت  خود    دهندة  نجات
. خانه اخراج كردند را از او شد، اش روشن او بر خانواده

و در منزل يكي از مسيحيان  بنابراين پدرم به تهران رفت 
پس از چندي در يك كتاب فروشـي        .   آنجا پناه گرفت  

اشـتـيـاق فـراوان         و  شـور   بـا   و  مسيحي مشغول كـار شـد      
پيشنهاد رهبران  به مدتي بعد. كالم خدا پرداخت پخش به

 وقت كليساي انجيلي، جهت فراگيري الهيات مسيـحـي        

هاي تكميلي  دوره  گذراندن  براي  سپس  و  شد  بيروت  عازم
  بـه   ايشـان .   به كشورهاي هندوستان و سوئيس سفر كـرد      

ايـن    در  و  كـرد   مدت دو سال نيز در افغانستـان خـدمـت         
عـنـوان     تـحـت    مـرقـس    مدت عالوه بر ترجمة انـجـيـل        

هاي راديويي مسيـحـي       ، برنامه “ خبري براي همه    خوش” 
ها با صداي خـود ايشـان از            كرد كه تا سال     نيز تهيه مي  

 .شد پخش مي“ راديو نداي مسيح”طريق 
 سالگي ازدواج   37 پس از بازگشت به ايران، در سن         

از آنجا كه به    .   فرزند بخشيد  4 كرد و خداوند به ايشان    
 عنوان استاد زبان     زبان انگليسي تسلط كافي داشت، به       

دردانشكدة فني بابل دراستان مازندران مشغول تدريس       
وقت   طور تمام   شد، اماكمي بعدازاين مقام استعفادادتا به     

 . درترجمة تفسيري كتابمقدس همكاري داشته باشد

  
 
 
  در را بسوي خداگشودهمسيح  
خدا را  شكر كه احتياجياست؛    

ب نيست كه ما به اصطالح در  
بايستيم در حالي كهحياط خدا    

  مسيح  در  خانه  از  ما  دفاع  و 
چون  گناهان.  كند شفاعت مي  

است، با جرأت  ما بخشيده شده   
  ميتوانيم وارد حضورپدر بشويم

كالم خدا حتي ما. 20 :10عبرانيان  
بياييد تا با دليري به تخت : فرمايد كند و مي را تشويق مي

بخش خدا نزديك شويم تا رحمت يافته و در وقت  فيض
دعا هميشه درنام عيسي . 16 : 4عبرانيان . احتياج از او فيض يابيم

در واقع . شويم مسيح نزديك مي خواهد بود چون بوسيلة 
هيچ كس جز به وسيلة من نزد : گفت عيسي به شاگردانش

صحبت  خود پدر با  توانيم مي روز هر ما .6 : 14يوحنا ،آيد نمي پدر
به عالوه، در . كنيم و لحظه به لحظه از او كمك بگيريم

كند، حتي  حضور پدركسي هست كه كامالً ما را درك مي
هاي ما را چون خود او زماني در اين جهان  ضعفها و وسوسه

چون خود او وسوسه و رنج ديده است، قادر است . بوده است
.       18: 2  عبرانيان.فرمايد هاروبروهستندياري  باوسوسه راكه آناني   
دعا  ما خداوندصعودكرده،ازطرف  كند؛ مي  دعا  ما براي  مسيح 
آنها دعا  وقتي عيسي در ميان شاگردانش بود، براي. كند مي
و : شفاعت عيسي براي پيروانش درآسمان ادامه دارد. كرد مي

به اين سبب او قادر است همه كساني را كه بوسيلة او به 
 كامالً و براي هميشه نجات بخشد، زيرا  آيند، حضور خدا مي

. 25 :7عبرانيان.كند تا به ابد زنده است و براي آنان شفاعت مي او
. اين حقيقت براستي تشويقي است براي همة پيروان مسيح
 مسيح حتي در جاللش به فكر ماست و عالقه ومحبتش نسبت

با  ما وقتي است؛ رنج از پر پيروزي، بسوي مسيح راه .دارد ادامه ما به
شويم ممكن است يأس و نا   فساد و شرارت اين دنيا روبرو مي

كه عيسي متعال را  ولي ايمانداراني. اميدي ما را فرو گيرد
شوند زيرا مي دانند كه او سلطنت  مأيوس نمي  اند،  ديده
با وجود . پادشاهي وسلطة جامع او يك حقيقت است. كند مي

اين، اين خداوند صعود كرده، با دستها و پايهاي سوراخ 
.       است صليب ازطريق پيروزي جاده آوردكه مي ما بياد خود،  

                       ... ادامه دارد                                                                       
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 گفته است هرساله در ايران   يك استاد دانشگاه تربيت معلم تهران در همايشي براي بررسي خودكشي
 ميكنند، و ازميان آنها آمار اقدام به خودكشي ميان جوانان  نفر اقدام به خودكشي3000 به طور متوسط

  با توجه به آمار.درصد موارداقدام به خودكشي به مرگ منجر ميشوند  حال حدود ده بااين.  بيشتراست
  ارائه شده، اقدام  به خودكشي در ايران بيشتر در ماههاي گرم سال صورت ميگيرد و در مناطق غرب، 

 با اين حال، نرخ خودكشي در ايران به مراتب كمتر از. صوص ميان عشاير و روستائيان بيشتر استخبه 
  هزار  نفر100 مورد  خودكشي براي  هر16در جهان به طور متوسط .  متوسط جهاني اعالم شده است

به گزارش خبرگزاري دانشـجـويـان ايـران،        . خودكشي در ميان مردان نيز به مراتب بيشتر از زنان است .جمعيت صورت ميگيرد 
 مورد منجر 20 مورد اقدام به خودكشي ثبت شده كه از ميان آنها        206ايسنا، در ايران و در ميان دانشجويان دانشگاههاي دولتي،          

 BBCنقل از شبكة خبري . خودكشي در ميان دانشجويان پسر بيشتر از دختران بوده است. به مرگ شده است



. كـرد   اينكار را خـواهـم     . . . خوب، خوب   . . . را رهايي ده  
كه ممكن اسـت       به جاهايي :   ولي يك نصيحت كوچك   

چه ميخواهي بگويي؟ از فيلمهاي غير        . وسوسه بشوي نرو  
كه درتو وسوسه ايجادميكنندپرهيزكن، همينطور       اخالقي
در   را  خـودت . ادبـانـه    بـي   كردن به صـحـبـتـهـاي          ازگوش

 دوستـانـه    ازارتباطات  بعضي.   ناخوشايند قرارنده  موقعيتهاي

براي تو    بعضي از به اصطالح دوستانت    .   كن  ات را عوض  
. شـد   اندكه به زودي گرفتارآن خـواهـي         كرده  دامي پهن 
بنظر ميرسدكه دارند تفريح    .   كه درآن نيافتي    باش  مواظب

به عنـوان    ازمن. خواهدبود درمورد تو، نابودي ميكنند، ولي 
تـو  .   البته كه ميفهمي     ! نميفهم   . آخرين ابزار استفاده نكن   

وقتي درموقعيت خطرناكـي  .   اي  كرده  بارها اينكار را بامن   
هستي، مشكالتي داري؛ به من با خواهش وگريه متوسـل          

مشكل بيرون    كه ازاين   خداوند به من كمك كن    :   ميشوي
 يادت. بيايم ، به تو قول ميدهم كه اينكار را تكرارنكنم

سكوت   حق چه                                                                                                                       ميĤيد كه
ميگرفتي؟   از                                                من شانتاژ  

  حقيقتاً شرمنده و.                                           خداوند بله

 آمده؟ چه                                             چيزيادت. هستم

 كه  زن      خوب،آن                                               روزي
مرا ديده بودكه                                                                                                                                                         همسايه

. مغازه ميروم به كه بودم در حاليكه به زنم گفته ميرفتمباربه 
اگر او به زنم نگويدكجا رفتـه       : ويادم ميĤيدكه بهت گفتم   

اوچيزي   . كليسابروم  به  هريكشنبه  كه  ميدهم  توقول  به.   بودم
. متأسفم خـداونـد     نگفت ولي تو به كليسا نرفتي مگه نه؟       

تا امروز فكر ميـكـردم كـه اگـر دعـاي               .   خيلي پشيمانم 
انتظار نداشتم .   ام را انجام بدهم، راحت خواهم بود  روزانه

بلـه     . دعـايـت راتـمـام كـن          . كه امـروز ايـنـطـوربشـود        
 زيرا ملكوت و قوت و جالل تاابداالبـدازآن        . خداونـد 

 آيا ميداني چه كسي به من جالل خواهد         . تواست، آمين 
نه ولي دوست  داد؟ چه چيزي مرا خوشحال خواهدكرد؟     

متوجه شدم كـه     .   ميخواهم تو را خشنود كنم    .   دارم بدانم 
ام انجام دادم، ولي ميخواهم تو مـرا           هركاري در زندگي  

 تو به  . اينطوري خيلي پر جالل خواهد بود     . راهنمايي كني 

 جـالل   مـرا   كـه   بله، چـيـزي     ! واقعاً . دادي  سؤال من جواب  

 مـرا   وجـودشـان    كه بـا تـمـام         است  كساني  ميدهد، داشتن 

پرده كهنه    گناهانحاال كه از  . دوست داشته باشند،مثل تو   
 بگويم كه است مشكل كمي رفتند،حاال برداشته شد وازبين

خداوند، ببينيم كه تـو      . چه كاري با هم انجام خواهيم داد      
 هسـت   كـه   چه كاري ميخواهي بامن انجام بدهـي،هـرچـه        

 .بله ببينيم .قبول دارم

ما . خوب، ميتوانيم اينجا به نتيجه برسيم .حقيقتاً آزاد باشم
پيروزيهاي فراواني    ميتوانيم  تو ومن .   كرد  كارخواهيم  با هم 

خداوندگوش كن،  . من به توافتخارميكنم !   بدست بياوريم 
نان .   بيشتر از هميشه وقت گرفـت     .   كنم  حاال بايد تمامش  

 توبايد كمتر غذا بخوري؛     . . . كفاف ما را امروز به ما بده      
هـمـان     انـدازه   هر روز بـه    .   گاهي وقتها زياده روي ميكني    

ولي خداوند من فقط به وظيفة مسيحي خودم عمـل           ! روز
ومرابه يادتمام ضعفهايم  ظاهرشدي حاالتويكدفعه.ميكردم
آيا ميداني كه   .   دعا كردن چيز خطرناكي است     . مياندازي

 يافته ببيني؟ اين چيزي است كه       تبديلميتواني خودت را    
تو مرا صدا كردي، و      .   سعي ميكنم در تو به انجام برسانم      

بـه  . اسـت   ديـرشـده    گـردخـيـلـي      عقب  براي. اينجاهستم  من
. اسـت   برايم جالب   دعايت  بعدي  قسمت.   دعايت ادامه بده  

ترس؟ ازچي؟ ميدانم چـه     . ميترسم ادامه بدهم   . كن  شروع
را   مـا   و قرضهـاي    . ديد  كن وخواهي   شروع. گفت  خواهي
 . . .بخشيم  مي    داران خود را    ما نيز قرض    چنانكه  ببخش
اواشـاره    بـه   كـه   مـيـدانسـتـم    . بـودم   مطمئن چه؟  فرانسوا  پس

او از  .   گفت  ولي، او درمورد من دروغهاي زيادي     .   ميكني
ولـي  .   من پول زيادي كشيد و هيچوقت هم بمن پس نداد  

! ولي دعاي تو    . من قسم خوردم كه پولهايم را پس بگيرم       
به چيزي كه ميگفتم   كه كردي چه مي شود؟ پس دعايي
چيززياد جالبي  . الاقل آدم راستگويي هستي    . فكرنميكردم

كينه كه  كينه در قلب حمل كنيم، اين حس يك كه نيست
نه چيز جالبي نيست،  اينطور فكر نميكني؟. در قلبت است

كه اينكار را تمام كنم احساس بهتري خواهم          ولي موقعي 
براي او درس خوبي دارم، او از اينكه اينكار را با           .   داشت

تو احساس بهتري نخواهـي       . من كرده پشيمان خواهد شد    
خـودت    بـه .   داشت؛ برعكس، انتقام چيز شيريني نـيـسـت        

ولي من ميتوانم  !   نگاه كن كه از همين حاال چقدربدبختي      
ومن تـو      . ميتواني؟ چطور؟او را ببخش . كنم اين را عوض 

 مشكل خودش خـواهـد     فرانسواگناهان  . را خواهم بخشيد  
ممكن است پولت را از دست بدهـي        .   بود و نه مشكل تو    

اورا   خداوند، نـمـيـتـوانـم         ولي  . را حفظ ميكني    ولي قلبت 
تو هميشه  . . . ميبينم. من هم نميتوانم توراببخشم     پس . ببخشم

بيشتر مايل هستم كه با تودراتحاد باشم تا . راست ميگويي
و نزد تو دعا ميكنـم  . خداوند، او را ميبخشم...انتقام بگيرم 

فكر ميكنم كه انسان بدبختي . كه او طريق درست را بيابد 
به نزد خودت   ميتواني  كه او را به طريقي  ميدانم  است، ولي 

نه بد،  . . . هومممم  حاال چه احساسي داري؟   . رسيدم. بياوري
ميداني، فكر ميكنم كه براي اولين بار بـدون         .   بلكه خوب 

شايد خستگي من  از . عصبانيت و ناراحتي خواهم خوابيد
ادامـه  . . . دعايت را تمام نكـردي   . . . كم خوابي ناشي نميشد   

 را  شرير ما   ما را درآزمايش مياور، بلكه از .اوه، باشه.بده
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 نرگس مرد گلهاي باغ همه ماتم گرفته از جويبار خواهش كردند براي گريستن         وقتي
 اي  نرگس را  دوست           كشيد و گفت به درجه جويبارآهي. به آنها چند قطره آب وام دهد

داشتم كه  اگر تمام آبهاي من به اشك مبدل شده و آنها را بر مرگ نرگس بپاشم باز كم   مي
جويبار پرسيد ... گلها گفتند راست ميگويي، چگونه ممكن است با آنهمه زيبايي نرگس را دوست نداشت؟. است

كه نرگس غالباً خم شده  و صورت زيباي خود را در آبهاي شفاف تو    تويي: مگر نرگس زيبا بود؟ گلها گفتند 
من نرگس را براي اين دوست               : جويبار گفت . كه نرگس زيبا بود تماشا ميكرد، بايد بهتر از هركس بداني

 .توانستم زيبايي خود را در چشمان او تماشا كنم داشتم كه وقتي خم شده به من نگاه ميكرد مي مي

 
 نرگس

 پدر آسماني 
www.kelisanet.org 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطع نكن  بله؟ ...اي پدر ما كه در آسماني                 
 !كردي  تو مرا صدا ولي  كنم  دعا مي  دارم                      

 فقط  تو را صدا نكردم، من      من!   كردم                        صدا

باز !   ميبيني اي پدر ما كه درآسماني؛.   كردم  دعا مي  داشتم
تـومـراصـدا     راتكـراركـردم؟    چه چيزي   . هم تكراركردي 

جا هستم،  همين... اي پدر ماكه درآسماني: گفتي. كردي
فـقـط   . بـگـويـم     چيزخاصـي   نميخواستم  من  ولي شده؟  چي

من هميشه دعاي   .   داشتم دعاي روزانه خودم را ميخواندم     
دسـت    مـن   به  خوبي  رباني را ميخوانم و بعد از آن احساس       

باشد، ادامه   . ام  داده  انجام  انگاركه تكليف خودم را . ميدهد
جمله ميخواهي به  اين با صبركن، ...نام تو مقدس باد. بده
تومقدس   نام:   جمله  با  جمله؟  كني؟ با كدام   چيزي اشاره   چه
اين فقط   ازكجا بايدبدانم؟! نميدانم...اوه...خوب يعني . باد

 ولي واقعاً چه معني ميتواندداشته.   يك قسمت ازدعا است   

اگر ايـن  !   ببين  . . . پر جالل   ،مقدسيافته،  تكريم  يعني باشد؟
 كلمة معني هرگزبه قبالً! چقدر پرمعني است طورباشد،پس

تو چنانكه    ارادة  . توبيايد  ملكوت . فكرنكرده بودم   مقدس
آيا حقيقتاً اين  . . . درآسمان است،بر زمين نيزكرده شود    

چه كار    با اين جمله ميخواهي     البته،چرا؟   طورفكرميكني؟
فكر نميكنم كاري بخواهم انـجـام       . . . كني؟ چه كار كنم؟   

چقدرعالي بود اگر ميتوانستي      فقط، فكر ميكنم كه   .   بدهم
بر تمام امور اين جهان تسلط داشته باشي همانطوركه آن          

من به ... خوب روي تو اين تسلط رادارم؟... آيا .باالداري
 اين عادت   پس.   نكردم  من اين را از توسؤال     . كليسا ميروم 

كه در  بهتر ميداني ات؟ واخالق بدت؟خودت طمع ورزي
خـود    شـيـوه    وحـتـي،ايـن   . داري  چـقـدرمشـكـل      اين زمينه 
و ... ات در خرج كردن پولت، فقط براي خودت خواهانه

چرا اين را فقط به من ميگويـي؟           كتابهايي كه ميخواني؟  
مرا  . . . كليسابدتر نيستم   اعضاي  از  ازبعضي  كه  ميداني  خوب
. ام دعا ميكـردي  فكر ميكردم براي برقراري اراده.  ببخش

آغازشودكه براي    اگر قرار باشدبه اينجابرسدبايد باكساني    
فـكـر   .   خوب باشد . . . مثال افرادي مانند تو. آن دعا ميكنند 

حاالكه صحبت . دارم  بدي  عادتهاي  ام  درزندگي ميكنم كه 
ديـگـرازآنـهـااشـاره        چـنـدتـاي     ميتوانم بـه     هم  ميكني،من

تا به حال اينفدر جدي به ايـن      . . . من هم همين طور      . كنم
مساله فكر نكرده بودم ولي دوست دارم كه بعضي چيزها 

 دارم ميداني، دوست...كنم را در زندگي خودم حذف

مانند  كنيد، عبادت چون 
امتها تكرار باطل مكنيد 

زيرا ايشان گمان          
برندكه به سبب زياد  مي

.ميشوند مستجاب گفتن  

 www.SimaMasih.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـن    از  خـدا   خواب ديدم كه با خدا صحبت ميكنـم       شبي  
اگـر     دادم  پـاسـخ    ميخواهي با من سخن بـگـويـي؟       : پرسيد

وقت من : خداوند لبخند زد وگفت  .   وقتش را داشته باشيد   
دربـاره    چـيـز    چـه   . بي پايان است هر چه ميخواهي بپـرس       

از   آنـهـا  :   زده ميكند؟ خدا جواب داد انسانها تو را شگفت  
بسوي رشد و بـزرگ    .   دوران طفوليت زود خسته ميشوند    

بـچـه     زمـانـي    شدن يورش ميبرند اما دوباره بعد از مـدت         
از   را  اينكه براي بدست آوردن پول سالمـتـيـشـان         ! ميشوند
آن   بـا   سپس پولشان را صرف ميكـنـنـدتـا          و  ميدهند  دست

اينكه با فكرهاي ناراحت كننده ! سالمتيشان را باز گردانند
در   درباره آينده حال را فراموش ميكنندو بدين ترتيب نـه         

طـوري    آنـهـا    ايـنـكـه   !   حال زندگي ميكنند و نه در آينـده       
گويـا     وطوري ميميرند    زندگي ميكنند كه هرگز نميميرند    

 دستهايم را در دستهايش     خداوند  ! اند  هرگز زندگي نكرده  

مـن دوبـاره     .   در سكوت سپري كرديـم      مدتي  ما  و  گرفت
و مادر چه درسهايي دوست داريـد          در مقام پدر  :   پرسيدم

 ديـگـران   نميتوانند  بياموزندكه: بياموزند؟ فرمود  فرزندانتان
 ميتواننـدطـوري    تنها  داشته باشند    دوستشان وادار كنندتا   را

بياموزندكـه  .   رفتاركنند كه ديگران دوستشان داشته باشند     
بياموزند كه تـنـهـا      .   نكنند خود را با ديگران مقايسه     هرگز

 كـس   ميكشد تا زخمي عميق بر قلـب آن     چند ثانيه طول 

كه دوستش داري وارد كني اما سالها طول ميكشد كه آن 
ياد بگيرند ثروتمند كسي نيست كه هـمـه         .   را التيام بخشي  

 ياد .چيز دارد بلكه كسي است كه به كمترين نيازمنداست
 بگيرند كه كساني هستند كه آنها را از صميم قلب دوست

خويش را بيان كرده   چگونه احساس  دارند اما نميتوانندكه  
يـك     بياموزندكه دو نفر ميتوانند بـه       .و به نمايش بگذارند   

 تنهاكافي  بياموزندكه.اما آن را متفاوت ببينند چيز بنگرند،
 كه  ديگري  را  ببخشي                                           نيست
 .نيزببخشي را بايدخودت                                          بلكه

  كه با من                                           به خدا گفتم ممنونم
 چيز  ديگري  آيا  .زدي                                           حرف 
 بخواهي  فرزندانت   كه                                            هست

                                          بدانند؟ فرمود تنها  بدانند كه
 .                                         من  اينجا هستم

                                                    

 
 
را   زناشويي   زندگي يك مردها ازهمه، قبل :روابط  

تمام  اي رابطه   وقتي .آورند  نمي بحساب رابطه يك
ميشود، زن شروع به گريه نموده و سفرة دلش را براي 

مردها  همة”  باعنوان شعري نيز و خودميگشايد دوستان
مرد . سپس به ادامه زندگيش ميپردازد. ميسرايد“نادانند
پس  ماه 6 .است بيشتر مشكالتش اندكي جدايي هنگام

 نيمه شب به همسر سابق خود تلفن 3جدايي،ساعت از
از  را زندگيم كه بداني ميخواستم فقط” :ميگويد و   ميزند

بين بردي، هيچوقت تو را نميبخشم، از تو متنفرم، تو 
فرصتي  يك هم باز بداني ميخواهم ولي اي، ديوانه يك

ازت ”نام اين كار، تماس تلفني .“  براي ما باقي مانده
درصد مردان حداقل يك 99است كه“ عاشقتم/متنفرم
اي  مشاوره  كالسهاي  برخي .ميدهند   انجام را بارآن

مخصوص مردان براي رها شدن از اين نياز تشكيل 
...         اي داد. ميشود كه معموالً تاثيري در بر ندارند  

                   

احتياج به دعاي  وجود دارد كه آيا موضوعي در زندگي شما: خوانندة گرامي
از . باشند خصوص داريد؟ تيم دعاي ما در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما مي

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

 )    818 (522 - 1525:                                                                       تلفن
       Email:Prayer@iranforchrist.com    
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گفته  هشتم، هنري زمان در فدايي مسيحي يك مر،  توماس
يك مرد لياقت نام پدر را ندارد، اگر بخاطر اشكهاي : است

 آنقدرخدا جهان را محبت كرد، كه. فرزند خود گريه نكند

تا  گشت، انسان و وآمده گريست، فرزندانش بخاطراشكهاي
فرزندانش  همة طرف به خواهد مي خدا .دهد راتسلي آنان

خواهد  او مي. اند برود، بخصوص آنانيكه به گمراهي رفته
چشم بند را از جلوي چشمانشان دور كند، كساني كه 
توسط فرشتگان سقوط كردة شيطان فريب خورده اند، و 

زندگي ما كوتاه . آنها را در نور حقيقي عيسي مسيح بياورد
:     است و مانند آمدن يك موج در يك بركه گذرا است  

. بهار گذشته است، اما شكوفه نياورده است  
. ميوه خراب شده است، اما برگها سبز هستند  
. جواني من گذشته است، اما من هنوز جوانم  

. اما هيچ چيز نديده بودم, من دنيا را ديده ام  
. تار نخهاي من بريده شده است، اما تنيده نشده بود  

.گذرد كنم، بزودي زندگي من مي بزودي زندگي مي  
 

)   14:   1جـامـعـه   ( در  در بارة مردن و باطل بودن انسان، سليـمـان         
كرده ميشود،    و تمامي كارهايي را كه زيرآسمان         : گويد  مي

ديدم كه اينك همة آنها بطالت ودر پي باد زحمت كشيدن 
ما بسياري از بزرگان اين دنيا را كه آمدند و رفتند را     . است

ما خدايـان   .   ديديم، وعده هاي آنان انجام نشده مانده است       
و گوروهاي اين دنيا را ديديم كه مردندمانند همة انسانهاي          

خواستند خدايان باشند، مـانـنـد        فراعن مصر، كه مي   .   ديگر
داود .   خاك در بيابان به اين طرف و آنطرف خواهند رفت         

در مزمور خود يك بندگردان مانندِ اين چنيني را تـكـرار              
نـابـود          و  زيرا كه بـاد بـرآن مـيـوزد          )   16:   103مزمور( كند    مي
درهـمـان     امـا . شـنـاسـد     گردد و مكانش ديگر آنرا نـمـي      مي

 مـيـگـويـد       اي ديگر با اطميناني ابدي چـنـيـن           مزمور درآيه 
تـا    ازازل   ليكن رحمت خداوند بر ترسـنـدگـانـش    ) 17  :   103( 

وكـالم  .   ابداآلباد است و عدالت او بر فـرزنـدان ِفـرزنـدان            
اطمينان توكل  اين خواند، به عيسي، پسرِ خدا، ما را برآن مي

آورد   هركه به مـن ايـمـان     .   من قيامت و حيات هستم:   كنيم
 .حتي اگر مرده باشد، زنده خواهد شد
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ميكنند  زندگي آنجا كه مردمي بدهد اونشان به تا برد روستايي به  را خود پسركوچك ثروتمند، پدر يك روزي
به هنگام بازگشت . آنها يك روز و يك شب درخانة محقر يك فرد روستايي بسر بردند. چقدر فقير هستند

 به زندگي  :  پدر! عالي بود بابايي: پسرم، نظرت دربارة مسافرتمان چه بود؟ پسرگفت: پدر از پسر خود پرسيد

كمي فكر كرد  چه چيزي ازاين سفر فراگرفتي؟ پسر دوباره :پدر. فكركنم: آنها توجه كردي پسرم؟ پسر
 ما درحياط خانة خودمان فانوسهاي. فهميدم ما درخانة خودمان يك سگ داريم و آنها چهار سگ: وگفت

!...                      انتهاست  آنهابي اماباغ محدودميشود، ماباديوارهايش حياط.هارادارند وآنهاستاره داريم تزئيني  
!   كه به من نشان دادي كه ما چقدر واقعاً فقير هستيم متشكرم بابايي: پسر اضافه كرد.  زبان پدر بند آمده بود  

 

گذرد سريع مي زندگي         تفاوت بين خانمها و آقايان  

ما چقدر فقيريم
!

 

پـدر  ( يعني.   ابيشاي  شماره  اين    در
ازآن نـام      كتابمقدس  كه در ) .   عطا

برده شده اسـت را بـه         
 .شما معرفي مينماييم

ارشد اوالد    پسر   ابيشاي،
 و  برادر  يـوآب      و   خواهر  داوود      صرويه
 شـجـاعـان     يكي از شجاعـتـريـن       و  عسائيل

هـمـواره     وي  16  :   2اول تـواريـخ    .   داوود بـود  
نسبت عموي خود داوود امين و از جملـة         

بود چنانكـه     آنجناب  پيش خدمتتان خاص  
. رفـت   چـادرشـائـول     داوود بااوتـنـهـا بـه       

 و  ودرجنگ با اشبوشت    12 الي 5:   26سموئيل1
 و13و12:   18تـواريـخ  1. بود  سپاه  سردار  ادوميان

           .سردار بوددر جنگ سوريان و امونيان نيز
و در جنگ فلسطينيـان       14و10:   10 سموئيل   2

داوود را خالصي بخشيده اشبناب پهلوان      
و قلب لشكر   17و16 : 21 سموئيل2. را گشت

سپاه مخالف را دريده به حوالي بيت لحم        
سـي    عبور نمود و نيزة خود را درمـقـابـل         

قـتـل     آنهارا بـه     صد نفر جنگجو بلندكرده  
و در اعـمـال     18 الي14  : 23 سموئيل  2.   رسانيد
 .شبع با داوود بود و آبشالوم و شيمياي

  . 7 و6 : 20 و 21 :19 و 2 : 18 و 9 : 16 سموئيل 2 
 قاموس كتاب مقدس  ترجمه           رونوشت متن  از                     

 از مستر هاكس چاپ انتشارات اساطير                                                 و تأليف 
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درقرية  نازنين دكتريوسف كشيش وم مرح
 به ديده1327درسال اروميه شهر ازتوابعانهر

روستا  در خودرا  كودكي  دوران.گشود جهان
ابتدايي   دورة شدن ازتمام وپس گذرانده
دوران  شهرآمددرهمين به تحصيل ادامه جهت

نوجواني وجواني بود كه بخاطر برخورداري 
از صداي خوب درگروه كُر تلويزيون مركز 

 وارد شده و خفرياروميه به سرپرستي آقاي 
به   شروع گروه سوليست بعنوان بسرعت
سرودهاي مختلف كرد و به شهادت  خواندن

خود در اين ايام بودكه غرق درگناه شده و 
حتي در يكي از سرودهاي خودش اينچنين 

:                                                     ميگويد  
 يادمه آن قديما كه غرق بودم توي گناه

 ...    لوليدم توي گناه چه روزهاي تاريكي مي
 

 در اين ايام او از خداونددورترودورتر ميشد       
اما مادرش هر روز براي نجات او دعا ميكرد         

خـدمـت     بـه 1347درسـال .   و روزه ميگـرفـت    
 سربازي رفت و بعد از پايان دورة خـدمـت           

 آردلاستخدام شركـت       به  سربازي در تهران  
 انـجـام    كيـفـيـت     درآمد و بعنوان ناظر كنترل    

سـالـگـي    24در1351مينـمـودودرسـال     وظيفه
 دختـر   سميرداراتوسط    انجيل  مژدة نجاتبخش 

 تسـلـيـم     را  خـود   و قـلـب      خاله مادرش شنيده  

اينطوردعاوروزه مـادرش بـه       خداوندكردوبه
ازهمان بدوتولدتازه  يوسف نازنين. ثمر رسيد 

خودغيرت عجيبي براي خـدمـت خـداونـد          
داشت و مرتب با شهادت زندگي خـود در           

  او در ايـن راه     .   ميداد  جا مسيح را جالل     همه  

پـيـش     كـارخـود    تا حد اخراج از محـل       حتي
بـه    خـدمـت   از  دسـت   رفت اما هيچـوقـت    

 .برنداشت خداوند
ــيــن  كشــيــش  ــازن ــه1352درســال  ن دعــوت   ب

پنطيكاستي   خداوندخدمت خودرادركليساي 
بـزرگـي     روحـانـي    وبـيـداري    شـروع   آشوري

ثمر اين  .ها آغاز شد و خانواده درميان جوانان
از   بعـضـي    بودكه  نجات دههانفرجوان   بيداري

خـدمـت   حـاضـردركـار     اين جوانان درحـال   
 در همين زمان با خانم. خداوند ميباشند

 

 تبديل بسوي نور               

ماهنامة تبديل را هر ماه       
از مراكز ايراني، بطور    
.رايگان دريافت كنيد  

 
 

ها به تثليث معتقد هستند، اما   مورمون
تفسير آنان از اين آموزه با تفسير 

در  ) تعليم صحيح (ارتدكس مسيحيت
، پدردر تعليم مورمون . تضاد است
القدس سه خدا هستند كه  پسر و روح
پدر داراي . ماهيت متفاوتند و در ذات

 گوشت و استخوان است كه زماني

خدايي   مقام به سپس و بوده انسان
بر اين اصل، هر انساني . رسيده است

اين توانايي را در خود دارد كه خدا 
آنان ميگويندكه خداي پدر نيز . شود

داراي پدري بوده و به طور جسماني 
خداي . از مادرش متولد شده است

ها اسير تكامل و تغيير پذيري  مورمون
 عيسيدر اين آئين غلط، . است

چنداني  ديگرتفاوت باانسانهاي مسيح
او اولين روح خلق شده توسط . ندارد

خداست كه نامش قبل از زندگي بر  
او ابدي . روي زمين يهوه بوده است 

ها  است، اما نه تنها او بلكه همه انسان
طبق اين نظريه . اند در روح ابدي

ها بوده كه جسم  مسيح يكي از روح
گرفت و اينك يكي از خدايان شده 

ها نه  پس فرق مسيح و انسان. است
در ذات، بلكه در ترتيب زماني جسم 

استدالل،  اين طبق .است پوشيدن
كليساي مورمون مسيح را برادر ارشد 

مسيح بيگناه و در . ما معرفي ميكند
با خدا يكي است، اما او خداي  هدف
زوجات  تعدد از او .نيست شده مجسم

حمايت كرده و در روي زمين با 
مريم، مرتا و مريم مجدليه ازدواج 

.               دار شده است كرده و بچه  
با     القدس  روحآنهامعتقدندكه    ضمناً

روح خدا متفاوت است و ميتوان آن        
را يك روح غير شخصي ناميد كه          

ها به ميزان     مانند مايعي سيال در انسان    
القدس تنها با  روح. متفاوتي قرار دارد

دستگذاري كشيشهاي مورمون به        
 .شود اشخاص عطا مي

 ...ادامه دارد                                        

  آشنا وايلت اوديشو

     آشنايي  اين شد  و 

   .به ازدواج انجاميد

 بعدها   ايشان   به      
  كليساي    استخدام 

 رباني  در جماعت 
 آمده  و  در سمت 

. خدمت گرديد  مشغول  نگاري  مديريت نامه 
در كنار اين خدمت در هيئت مديرة كليسا        

اي   ارزنده  و درامركمك شباني نيز خدمات    
 خـدمـات    ازپرثمـرتـريـن     يكي.   انجام ميداد 

ايـن      كـه   بـود     كار در ميان معتـاديـن     ،ايشان
در     خدمت را هرماه با هـمـسـرصـبـورخـود          

 وايستـادگـي    كه با ايمان ها انجام ميداد  خانه

زوج افراد زيادي زندگيشان دگرگـون        اين
امـروزدرخـدمـت      كه تعدادي ازآنـهـا     . شد

 بـه        خـدمـت  .   بـاشـنـد     كليساي خداوند مـي   

يكي از فعاليتهـاي ديـگـر         مسيحي  زندانيان
نجات آنها  از انواع      باعث    اين عزيز بودكه    

  بعنوان شبان1361در سال. گرديد  گناهان
 
 
 
 
 
 

 كليساي جماعت رباني اصفهان منـصـوب       
 رهـبـران    و  كشيـشـان    گرديد و با تاييدهيئت   

 نـائـل    كشيشـي    به مقام مقدس   1362درسال

 از اصفهان به كـلـيـسـاي         1368درسال  . شد
 مركزدر تهران برگشت وبه خدمـت خـود        

 جـنـاب    به دعـوت   1372سال    در  و  داد  ادامه

 كشيش داودطوماس به آمريكـامـراجـعـت       

 ربـانـي    كليساي جـمـاعـت      كردودرخدمت

كه تحصيالت   كرد  راپيدا  آن  فرصت  آمريكا
خود را در رشته الهيات ادمه داده و مـوفـق         
به اخذ مدرك ليسانس در رشته الهيات و         

وفوق دكتراي    مسيحي  مشاوره  فوق ليسانس 
 .روانشناسي شود

پـرثـمـرخـود       روحـانـي    اودرطول زنـدگـي   
كـه    اسـت   سـرايـيـده      قطعه سـرود   90حدود

اغلب اين سرودهابرداشته از تجارب عميق      
زندگي روحاني خود و با اشاره به گذشتـه         

در   باشدكه  تلخ زندگي انسان گناه آلود مي     
بـه    خـدمـت   . مـانـد    مي  خاطر مسيحيان باقي  

  .اوبود وعشق زندگي خداوند،كالم

 سريع   خيلي  ماه،2وكمتراز     اما بطور ناگهاني  

را از پاي درآورد و درسـت         بيماري، ايشان 
روز تولدشـان    يعني  در روز هفتم خرداد ماه    
 كه  آرزويشان  و به .   چشم از جهان فروبستند   

همانطوركه . بسوي مسيح بود رسيدند  پرواز
 :سالهاي پيش سروده بود

 پرواز، پرواز آرزوي من است
 رسيدن به عيسي، در وجود من است

 
 

   تقديم به خانوادة نازنين، 
 گرامي يادش

 كليساي سفيران مسيح، شبان الناتان باغستاني 
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 اگر جان من اگر مال من
  صرف خدمت خداوند شود
 اگر روز من اگر شب من

  صرف خدمت خداوند شود 
 غالم بي منفعت منم

  هر چند وقت يكبار 
  صادقانه به خودم

   نگاه ميكنم و 
بينم؛  درونم مي  

. زشت  است  
هنوز  آيا  : از خدا ميپرسم  

...؟داري دوستم    
وقتي  و   !بله:  ميدهد جواب   هميشه  او  و 
چرا؟  ميپرسم كه   
چون: او ميگويد   
!هستيمال من    

هاي تو با آيينه دانستم                من از دلبستگي
 تر از مايي          بر ديدار خود اي تازه گل عاشق كه

 )رهي معيري(                                                      
 

.  ام شده  عاشقت:گفت خرس به جيرجيرك
زمستاني  خواب وقت االن :گفت خرس
صحبت  اش باره در شدم بيدار وقتي    است
. ديد را جيرجيرك شد بيدار وقتي .كنيم مي

روز  سه ها جيرجيرك دانست نمي خرس
.                              كنند بيشتر عمر نمي  

مديران بايد راه و رسم فراهم ساختن فضا و محيطي را كه مشوق تحول   
مديران  )1. باشد ياد بگيرند و تغيير و تحول را فرصت بدانند نه تهديد

 و كنند كه مرزها  مديران موفق چنان رفتار مي )2. عزت نفس دارند و    خودآگاه هستند  موفق
 )4. آرمان و هدف نهايي مديران موفق، مشخص و روشن است )3. ها نفوذپذير شوند حريم

استقبال از فن ) 7. انتخاب آرمانهاي پرمعنا )6. عملگرايي و طرفداري از عمل )5. اعتماد آفريني
مديران بايد اگر كوچك هستند دست به كارهاي بزرگ بزنند و اگر بزرگ ) 8. آوري پيشرفته

.    آورند ها را به صورت فدراسيون درمي و سرانجام، مديران، شركت)  9. هستند، افتادگي كنند  

  صفت برجستة مديران9



 
 
 

 

 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 
 بخش اول                 

 
 

 

سالهاي   كه  هلندي  دانشمند  دولد  وان  دكتر
متمادي از عمر خود را صرف راهنمائـي        

ها نموده است، زناشوئي موفق را        خانواده
به معبدي تشبيه ميكند كه بر چهار اساس        

به نظر  پايه يا اولين اساس. يا پايه قرار دارد 
 . او عبارتست از انتخاب همسر مناسب

كه قصد ازدواج دارند،      كساني   براي تمام 
مهمترين نقطه براي آغازكارعبارتست از      

اگر همسر مناسبي  .   انتخاب همسر مناسب  
. نخواهيم داشت   مناسبي  ازدواج  نكنيم  پيدا

روشـن    حـقـيـقـت     اين با نميتواند  هيچكس
معهذا غالباً به اين حقيقـت      .   مخالف باشد 

مـورد    در  و  نـمـيـشـود      تـوجـهـي     مهم  بسيار
شكي . انتخاب دقت كافي به عمل نميĤيد

نيست كه اگر تمام ازدواجها از راه قرعه         
كشي و بطور تصادفي انجام شود، امكان       

موفقيت آميز  دارد بعضي از اين ازدواجها 
كه اگر انتخاب از   ولي بديهي است  .   باشد
همسر انجام   خصوصيات  مورد  در مطالعه  راه
 . خواهدآمد بدست بهتري خيلي نتايج شود

كه ظرف اين چند سال به    مطالعات عملي 
عقيده را ثابت  ايم صحت اين عمل آورده

شـانـس     مـنـاسـب     زوجـهـاي    . اسـت   كرده
پس . دارند  سعادتمندي  زندگي  براي  بيشتري
كه به سن ازدواج ميرسند بايد بـا          جواناني

. همسرمناسب باشند   جديت در فكر يافتن   
راجدي   موضوع  آنها  از  اي  عده  خوشبختانه

ميگيرند و در واقع بايدهمينطورهم باشند      
انـتـخـاب      ايـن   بـه   آنـهـا    آيندة  سعادت  زيرا

انـتـخـاب      آزادي  درگذشـتـه  . دارد  بستگي
وجود نداشت وحتي امروز هم در بعضي       

هـمـسـر      كـه   ازكشورها انسان آزاد نيست   
از   دربــعــضــي.   نــمــايــد  انــتــخــاب  را  خــود

همسرتوسط   انتخاب  زمين  مشرق  كشورهاي
ايـن    در  گـاهـي    حتـي   . ميشود  انجام  والدين
 .عمل نميĤيد به مشورتي جوانان با مورد

 ...ادامه دارد                                               

 
 

 يك بررسي نشان داده كه يكي از شاهان   نتايج
دوره   آن  شاهـان     تصور اينكه   هخامنشي برخالف 

حضور   اندبيشتردر شوش جمشيدبوده درتخت  كه
از اينرو ميتوان شوش را پايـتـخـت         .   داشته است 

به گزارش  .   كرد  دوره معرفي   آن  واقعي  سياسي و 
درپنجاه و عبدالمجيد ارفعي   CHTN)  ( آريا  ميراث
مركز پژوهشـي     نشستهاي  ازسلسله  نشست  سومين
تاريخچـه    به  مطلب  اين  عصربابيان  مكتوب  ميراث
: كـردوگـفـت     آمريكااشاره  ها به   گل نبشته   انتقال

ريـچـارد     آرنو پـوبـل،  آثارتوسط   اين  رمزگشايي
وي . انجام شد  پيير پوور    وهلك، جرج كامرون    

هـاي   نـوشـتـه     با بيان اين موضوع كه بيشـتـرگـل        
 اين: داد ادامه .است شاهان هاي سفرنامه هخامنشي

 كـه ) م .  ب 513( نهم  ازسال  متن  جزتنهايك  هابه  لوح

 دوران پادشاهـي   به اندمتعلق شده شناسايي  تاكنون

 ونيزكبيسه  هاآمده نبشته  درگل  وي  نام  كه( بزرگ  داريوش

سـال    تا پايـان ) م. ب509( سيزدهم  ازسال)   22سال  بودن
تـعـداد     تـاكـنـون   . هستـنـد  ) م. ب  494( وهشتم  بيست
اندكه همگـي    شده  خوانده  هلكتوسط    متن2087

 Persepolis Fortificationباعـنـوان    وي  دركتاب

Tabletsگل74آنهاتعداد  ازميان. اند رسيده  چاپ  به 

و   كـامـرون    عددتوسـط 43پوبل،  استاد  توسط  نبشته
هلك از سال .   اند شده  خواندهپوورعددتوسط  13

نبشته را   گل  2586مرگ،   يعني تا زمان1980تا1969
 DAFIرادرمـجـلـة      متن 33خوانده كه از ميان آنها    

 150  نيزمتن  كامرون. است  رسانده  چاپ   به 8شمارة
شـده،    گل نبشتة ديگر راكه به ايران بازگردانده      

دكـتـر     توسـط   واكنون  نرسيده  چاپ  به  كه  خوانده
 گل نبشتة 14همراه  دوباره خواني شده و به      ارفعي

بــه   مســئلــه  ايــن.   شــده  آمــاده  چــاپ  ديــگــربــراي
موسسه   از  هرتسفلد  گروه  شناسي  كشفيات باستان 

بـاز  1312درسـال شيـكـاگـو     دانشگاه  شناسي  شرق
 قطعـه 000/30الواح  تعداداين شده ميگردد وگفته 

 صندوق به امانت به آمريـكـابـرده         50در  كه  بوده
 دكتر ارفعيفعاليت    با شروع1377شده و درسال    

الـواح    ايـن   تـكـلـيـف      و پيگيري ايشان در تعيين    
 تعدادي به ايـران    شيكاگودرمركز شرق شناسي    

بازگشته و مابقي به دليل مسائل غير علمي هنوز         
 هاوالواح بسيـاري    اين گل نبشته  . باز نگشته است  

 تبديل  ميسازد،ازجمله  ازنكات تاريخي را روشن   
 .تدريجي داد و ستد به حساب به صورت نقدي
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كل   و  بايستد  اي  كنار جاده    فردي در  اگر 

كنار  او  كه از جمعيت چين را نظاره كند 
ميگذرد،   يك نفر   ثانيه  هر  در  رد ميشوند و  

الزم خواهد بود    بيش از بيست سال وقت    
قـواعـد     سختـريـن  .   تا آخرين نفر بگذرد   

 لنين.     ميكند   بر اين قوم حكومت   لنينستي
كه براي نابودي  چه هر: است چنين نوشته 

نظم كهن استثمارگرانه ضروري اسـت،       
، لـنـيـن   بنابه گـفـتـة       .   اخالقي نيز ميباشد  

مذهب نيز جزو اين مقوله است و بـايـد           
اما مسيحياني در چين وجـود      .   نابود شود 

اين طريقِ  .   هراسند  دارندكه ازمرگ نمي  
ــدن  آغــوش  در ــي   كشــي ــان ــادآســم و   دام

گـزارشـي   .   دريافت بوسة مقدس ميباشد   
دست رسيده    به  هونان  قابل توجه از ايالت   

دار   بـه   توسط كمونيسـتـهـا      واعظي.   است
. آويخته شد ولي فوراً او را رها كـردنـد         

برادران توانستند او را پايين آوردند و او        
 گويد هنگامي وي مي. زنده استاكنون 

 
  

 
 
 
 
 
 

ودر   بــوده  دورگــردنــش  بــه  طــنــاب  كــه
درخـت    شـاخـة    از  شـدن   آويخته  شرف
آن   بــه  تــوانســت  كــه  آنــچــه  تــمــام  بــود،

روي   بـر   كـه   بينديشد، خداوندمـان بـود    
 ملت بزرگ چين براي. كرد صليب قيام

ها   خدا چيني   . كنيد  ايمانداران آن دعا    و
چرا كه آنان را  را بسيار دوست ميدارد،

 .به تعداد زياد آفريده است
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  بريتانيايي موفق شدند، رابطة ميان سيگاري بودن والدين و تأثير آن بر جنسيت نوزادان را   محققان
   زن  باردار كه9000 روي  به نقل از يونايتد اينترنشنال پرس، دانشمندان  بريبه گزارش. كشف كنند

اند و همسرشان نيز سيگاري است به اين نكته دست يافتندكه فرزندآنان در اكثر موارد  سيگاري بوده  
عالوه بر اين، ميزان سقط جنين فرزندان ذكور در والديني كه هردوي آنان . آزمايش، دختر بوده است   تحت

اين تحقيقات ازآن جهت اهميت داردكه نشان ميدهد ميزان اثرگذاري . درصد بيشتر است 50اند، سيگاري بوده
ها   غيرسيگاري جزء كه زناني شد، مشخص همچنين .است صورت چه به ها وكروموزوم يافته لقاح درتخم نيكوتين
.                                 تولد  فرزند دختر در آنان بيشتر از سايرين است و ميزان  شده  جنين  نيز دچار سقط  هستند  

هخامنشيان   سياسي پايتخت شوش زناشويي زندگي در موفقيت                 

مزد گناه مرگ است،              
اما نعمت خدا حيات جاوداني 
.در خداوند ما عيسي مسيح  



!سفرة بخيل  
سه ديدكه بخيلي برسفره بريان مرغي  ظريفي  

عمر: گفت. خورد روزپي در پي بود و نمي   
 اين مرغ بريان بعد از مرگ، درازتر از عمر

! اوست پيش از مرگ   

 خداوندا، من

          كنم مي اعتراف

 .هستم گناهكار كه
 كه دارم ايمان
 مسيح بخاطر عيسي

 روي بر  من گناهان 

 جان خود  صليب،

و به  را فدا فرمود
رستاخيز خود  وسيله
مرگ، مرا  بر و غلبه

 تو عادل حضور در

 اكنون من  . ساخت
         را  بعنوان  او

دهنده، در  نجات
 خود   قلب

 آمين. پذيرم مي

 

 
جهان سراسر مسلمان از متخصصان و دانشمندان  

هاي  توليد  خواستار منع آسيب  رساندن  به  اندام  
 مثلي زنان تحت عنوان ختنه كردن و تعيين 
مجازات و تنبيه براي افرادي شدندكه اين عمل را 

كه  به گزارش ايسنا، در كنفرانسي. دهند انجام مي
 دراين موضوع در قاهره پايتخت مصر برگزار شد، دانشمندان و محققان  
مسلمان  تاكيدكردن كه  دولتها  بايد قوانين كنوني در جهت مبارزه با اين 

پيش از اين رهبران مذهبي در مصر اعالم كرده . عمل را تشديدكنند
بودندكه اين عمل به لحاظ مذهبي هيچ توجيهي ندارد و بلكه پذيرفته      

هايي از آفريقا و  ختنه كردن زنان درعصر حاضر در بخش. هم نيست
اين  در حالي است كه اين عمل در بسياري از . خاورميانه گسترش دارد

سايركشورهاي مسلمان شامل كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا، 
والديني كه از انجام . شمال آفريقا و عربستان سعودي تقريباً ناشناخته است

كنند بر اين باور هستندكه  اين عمل در مورد دختران جوانشان حمايت مي
اين . بند و بارگونه از دخترانشان ميشود اينكارمانع ازسر زدن رفتارهاي بي

اين . عمل اغلب باعث محروم شدن حس زنانگي در اين اندامها ميشود
گويند ختنه كردن زنان  كه محققان و دانشمندان مسلمان مي درحالي است

.                             يك عمل وحشيانه عليه زنان است و بايد متوقف شود  

روي .  نقشه مربوط به طبقة تحتاني زندان بوداين
اين : و بعد گفت. آن راهرويي بود و پنج سلول

نقشه،  اين روي .داد من به گراتوس كه است اي نقشه
اما در واقع آنجا شش سلول  . فقط پنج سلول هست

رئيس ! شش؟: همه با تعجب گفتند. وجود دارد
ميگذاشت،  ميز روي را بعدي نقشه درحاليكه زندان
طبقه  سلولهاي كه ميدهد نشان نقشه اين:گفت

همه نگاه كردند و ديدند . تحتاني چطور بايد باشند
كه پشت سلول شمارة پنج، سلول ششمي هست 

فرماندار گارد كه فكر . اي نيامده كه در هيچ نقشه
: ميكرد گزارش رئيس زندان تمام شده، فوراً گفت

نقشه را بده تا دستور بدهم نقشه جديدي  ! آفرين
اجازه  قربان، :گفت عاجزانه زندان رئيس .كنند تهيه

طبق دستور شما، من . بدهيد بقية ماجرا را بگويم
. رسيدم تحتاني طبقة به .كردم  بازديد را سلولها همة

 هيچوقت باز گراتوسدرِ سلول پنج، طبق دستور 
در طول اين هشت سال، غذاي زندانيها  . نشده بود

هميشه از منفذ كوچك كنار در به داخل فرستاده 
زنداني   سه هر كه ميدانستيم غذا خالي ظرف از .ميشد
. كنم باز را در كردم سعي كنجكاوي با .هستند زنده

وقتي در را كمي فشار داديم، در . ولي قفل باز نشد
. داخل شدم. همة لوالهاي آن زنگ زده بود. افتاد

پيرمردي بود . اما يك نفر بيشتر داخل سلول نبود
. موهايش به كمرش ميرسيد. كور و الل و لخت

ناخنهايش مثل ناخن پرندگان دراز شده بود و پيچ 
سرش  .هستند كجا زندانيها بقية پرسيدم .بود خورده

در آن سلول، اثري از . را بعالمت نفي تكان داد
اگر هم مرده بودند، . زنداني ديگري نبود

.                  استخوانهايشان ميبايست آنجا ميبودند  
يعني :    فرماندة گارد كه بي صبر شده بود، پرسيد

ماجرا هنوز تمام : چه؟ پس ماجرا چه بوده؟ گفت
من دستور دادم آن مرد را استحمام كنند و . نشده
. اما امروز او برگشت. بپوشانند و به شهر ببرند لباس

با حركات دستش، در حاليكه اشك ميريخت، به 
من هم اينكار . من فهماند كه او را به سلولش ببرم

كرد و فهميد  وقتي در و ديوار را لمس. را كردم
كه سلولش خودش است، دستمرا گرت و مرا به 

. بعد روي زمين خم شد. ديوار انتهايي سلولش برد
. ديدم سوراخي در ديوار، كنار كف زمين هست

او در حاليكه . ديروز متوجه اين سوراخ نشده بودم
دست مرا گرفته بود تا مطمئن شود كه ميبينم، سر 
خود را جلوِ سوراخ گرفت و صدايي از خود 

كه شبيه صداي حيوانات بود، چون زبانش  درآورد
از آن طرف ديوار، صداي ضعيفي . اند را بريده

او را كنار زدم و . خيلي تعجب كردم. جواب داد
آهاي، كسي آنجا هست؟   : خم شدم و فرياد زدم  

اين بار، . دوباره صدا زدم. اما كسي جواب نداد
شكر  را تو خداوندا، :ميگفت كه شنيدم صدايي
اما قربان، اين صدا با كمال تعجب، صداي ! ميكنم

يك : تو كي هستي؟ گفت: پرسيدم! يك زن بود
به داد . كه با دخترش اينجا مدفون شده زن يهودي

طاقت  كه گفتم آنها به !ميريم مي وگرنه برسيد ما
آن  فهميدم كه بود آنجا .بياورم كمك بروم تا بياورند

مرد كور هميشه غذاي آن دو نفر را از آن سوراخ 
اين . حق با توست: فرمانده گفت. به آنها ميرسانده

. بوده دروغ هم مرد سه ماجراي .است حيله يك نقشه
 هم گراتوسدر بين روميها، افرادي شرافتمندتر از 

بعد، مأمورينِ حاضر در اتاق را شاهد ! پيدا ميشوند
زندانيان  اين برويم !كنيد عجله :گفت همه به و گرفت

قربان، بايد  : رئيس زندان گفت. را نجات بدهيم
قبالً بين سلول پنج و شش . ديوار را سوراخ كنيم

وخشت،  سنگ با و برداشته را آن  گراتوس .بوده دري
فوراً چند كارگر با : فرمانده گفت. ديوار كشيده
لحظاتي بعد، آن گروه  ! عجله كنيد! وسايل بياوريد

پشت ! به طرف طبقه تحتاني زندان روانه شدند
ديواري كه قبالً درِ زندان بود، دو زن چشم انتظارِ 

هشت سال بود كه بغير از . نجات خود نشسته بودند
صداي خود، صدايي نشنيده بودند؛ هشت سال بود 

آنها . جز سياهي آن سياهچال، نوري نديده بودند  
بياورند  طاقت كه بود گفته زندان رئيس بودند؛ منتظر

خواهر  و مادر جز كسي زن، دو اين .بياورد كمك تا
سرانجام، بعد از هشت سال، روزنة ! هور نبودند بن

شايد بزودي آزاد ميشدند و  .  اميدي باز شده بود
-همه چيزهاي از دست رفته را دوباره باز ميافتند
در . خانه، اجتماع، اموال، و پس و برادر خود را

آن لحظاتِ انتظار و التهاب، گرسنگي و تشنگيِ 
ميترسيدند تنِ . دو روز نيز بر آنها فشار ميĤورد

.                                نحيفشان ديگر طاقت نياورد  
كه انتظارش را ميكشيدند، باالخره اتفاق   اما چيزي

. ميرسيد گوش به صدايهايي ديوار، زير منفذ از .افتاد
كوبيده شدن چكش به آن سوي ديوار بلند  صداي
. سرهم پشت ضرباتي بعد و ديگر؛ اي ضربه بعد .شد

اي دوخته  چشمان آن دو زن در تاريكي به نقطه
شده بود كه از آنجا صدا ميĤمد؛ ميترسيدند كه اگر 
چشم از آن نقطه بردارند، صدا و به همراه آن، 

دستهايي  ديوار، طرف آن در .برود ميان از اميدشان
لحظه  هر .بودند كار در نيكو نيتي با ماهر، و نيرومند
آزادي   و ميشد، شنيده تر واضح ضربات صداي

.                                 نزديك و نزديكتر ميگشت  
...  ادامه دارد          
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  هورهور  بِنبِن

 نوشته ژنرال لوواالس
 ترجمه آرمان رشدي
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 !دهند درصد مردم دنيا، رشوه مي10
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                                                                                                     بخش دوم
 

 : عواملي كه با افسردگي مربوط هستند شامل موارد زير است  
 
ـبـي                :ارث  محققين چند ژن را كه ممكن است با اختالالت دو قـط

به دنبال ژنهايي ميگردند كه با  آنان اند، مربوط باشند را مشخص كرده
 اما همه افرادي كه سابقه فاميلـي      .  مرتبط باشند   افسردگي  ساير اشكال 

ـتـرس  .  شوند  را دارند به اين اختالل دچار نمي        افسردگي ـايـع   :  اس وق
پراسترس زندگي، به ويژه از دست دادن يا تهديد به از دست دادن           

ـاشـد     يك فرد محبوب با شغل ميتواندمحرك      ـا .  افسردگي ب : داروه
 كنتـرل       جهت  كه  مانند داروهايي   داروها  ازبرخي  مدت  طوالني  استفاده

ـيـري     ميشوند، قرصهاي خواب يا قرصهاي      استفاده  فشارخون  جلـوگ

ـنـد        ازبارداري ميتوانند عالئم افسردگي رادربعضي     ـن ـادك . افـرادايـج
ـغـزي،     بيماري قلبي، سكتـه     مثل  ابتال به يك بيماري مزمن،    :  بيماريها م

شمادرخطر بيشتري بـراي       ميشودكه باعثآلزايمريا    ديابت، سرطان 
بين افسردگي و     نشده  ثابت  ارتباط  يك  مطالعات.  قراربگيرد  افسردگي

كه حـملـه       افرادي  دربسياري  افسردگي.  بيماري قلبي را نشان ميدهد    
نشده ميتواندشمارادرخطر  درمان افسردگي. افتد مي اتفاق اند داشته قلبي

 ابتال. بيشتري براي مرگ در سالهاي اول پس ازسكته قلبي قرار دهد 

ـاعـث بـروز        باشد   حتي اگرخفيف  تيروئيدكاري    كم  به هم ميتواند ب
شخصيتي خاصي مانند اعتماد بـه           صفات  :شخصيت   .افسردگي شود 

ـا       نفس پايين و وابستگي شديد، بدبيني       وحساسيت در برابر استـرسـه
ـان  افسردگي پس از      .  ميتواند شما را مستعد افسردگي نمايد      : زايـم

ـتـه پـس            احساس خفيف ناراحتي   از   كه معموالً چند روز تاچند هف
 ممكن زمان در اين. است شايعي افتد در مادران مسئله زايمان اتفاق مي

ـاهـش            احساس  است عصبانيت،اضطراب، تحريك پـذيـري وك
پس از زايمان     افسردگي  baby bluesفرم شديدتري از  .  كنيد  ظرفيت

 الكل، نيكوتين .  ناميده ميشودكه آن هم تازه مادران را گرفتار ميكند        

كارشناسان تصورميكردندافراد افسرده الكـل،       :و سوء استفاده ازمواد   
ـاهـش              نيكوتين و داروهاي تغيير دهنده خلق را بعنوان راهي براي ك

ـا            .  افسردگي استفاده ميكنند   اما در واقع استفاده از اين مواد ميتوانـد ب
ـاي   :رژيم غذايي.  افسردگي و اختالل اضطرابي مرتبط باشد    كمبوده

هاي افسـردگـي       ايجادنشانه   ميتواندباعث B12  اسيد فوليك و ويتامين   
ـيـف               .  شود ـع ـاسـخ ض بـه    تـري   سطوح پايين هر دو ماده مغزي با پ

 . داروهاي ضد افسردگي همراه هستند 
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 خداوندم چه نيكو با دل من گفتگو كردي
 كردي مرا غرق گناهانم تو هرجا جستجو

  

 هاي جسم لرزانم خداوندم تو بر ويرانه
 كردي كردي، برايم رستگاري آرزو گذر

 

 اي مغرور و گمراهم خداوندم چو ديدي بنده
 جو كردي كالمت را به درمان غرورم چاره

 

 خداوندم به خون پاك خود شستي خطاهايم
 و موجودي گنه آ لوده را اينسان نكو كردي

 

 اي سوسو زند در زير خاكستـر چوديدي شعله
 خداوندم تو آتش را درونم زير و رو كردي

 

 خداوندم دميدي در وجودم نور ايمان را
 ام را نرمخو كردي و روح عاصي و سرگشته

 

 ات بودم خداوندم چو در اعماق قلبم در پي
 مرا با ماه رخسارت تو هرسو روبرو كردي

 

 خداوندم، قدم بگذاشتي بر ديدگان من  
 و مخلوق حقيرت را قرين آبرو كردي

 

 خداوندم مرا اليق شمردي بهر فرزندي
 سرافرازم به نزد آشنايان يا عدو كردي

 

 خداوندم سكوتم را شكستي چون زبانم را
 به ذكر نام نيكويت چنين ُپر گفتگو كردي

 

 خداوندم چو ديدي تشنه كام و درپي جامم
  لبالب از شراب عشق هر جام و سبو كردي

 

 خداوندم، سپاس من نثار خاكپاي تو
 مرا با عشق و شور و مهرباني روبرو كردي

 

 خداوندم هزاران بار شكرت را بجاي آرم
 كه پاكي را نصيب رو سياهي كينه جو كردي

 

 سپارم اين وجودي را خداوندم بدستت مي
 اش زير و رو كردي كه با نور حقيقت اينچنين

  رضا بحري 

 
 
 

 

اي بني اسرائيل،         ”: وچون عيسي ابن مريم گفت    
آور اهللا براي شما هستم كه آنچه را پيش از من     من پيام

كنم و شما را به    در تورات مكشوف شده تأئيد مي
آيد                دهم كه پس ازمن مي آوري بشارت مي پيام

 . )61:6سوره(“ باشد مي‘حمد شده’كه نامش
ميكنند،   ميخوانندو قرائت را در قرآن  آيه اين كه  مسلماناني

 را پيشگـويـي     ميپندارندوآن“ اصلي  انجيل” از  اي  راگفته    آن

درنظرايشان، انجيل  . كنند  مي  ظهورمحمدتلقي  براي  روشن
مـرگ    ميبايست  عيسي راپسر خدا بنامدو     اصلي نميتوانسته 

ازمسلمانان در    بعضي.   عيسي برصليب را انكاركرده باشد    
  دنبال   مسيحيان،به  مقدسه  كتب  اعتبارساختن  بي  براي  تالش

اگـر    عقايد سازگارباشد،حتـي    بااين  گردندكه  مي  مداركي
مـدارك،    ازايـن   يـكـي  . باشد  ناميده  كليساآنهاراجعلي  كل

دراين انجيل،به گفته بعضي    . “ برنابا  انجيل” بنام  است  كتابي
قـانـونـي      كه باانجيلهـاي    هست  زيادي  ازمسلمانان، مطالب 

 ايشـان . تضاد دارد اما با اعتقادات مسلمانان همـسـواسـت         

كه   روند  پيش مي   دارند،آنقدر  بامسيحيان  كه  هايي  دربحث
اي ميدانندكه ازآسمان برعيسي نازل       آن را انجيلي اصلي   

  عقايـد   مسلمانان  از  برخي.   خواند  شده واوآنرا بر برنابا فرو    

 كـتـاب    ايـن   برپايـه   تعاليم عيسي   و    زندگي  مورد  در  را  خود

 يـك . وسـنـت    وكتابمـقـدس    قرآن  بر نه و سازند، مي  استوار

 فـراوانـي    زحـمـت    كـه رحيم    آتائور  بنام  پاكستاني  مسلمان

 گـفـتـه     بشناساند،چنـيـن    پاكستان  در  را“ انجيل” اين  تا  كشيد

كه ازيكي ازشاگردان   است  انجيلي  يگانه  برنابا انجيل: است
را   خـود   كه بيشـتـر وقـت        عيسي باقي مانده،يعني ازكسي   

 لـذا،   . گـذرانـد   او درمعيت عيسي درطول سه سال خدمت 

 و    شـده،تـجـربـه         پذيرفـتـه    انجيلهاي    نويسندگان  برخالف
امـررا    ايـن   رحيـم   . داشت  عيسي  تعاليم  از  مستقيمي    شناخت

خدمت عيسي از      از ابتداي   يوحنا  ميگيردكه  ناديده  كامالً  
اوهيچ شواهدي  .   همراهان او بودومتي نيزاندكي بعدازآن    

ارائه نميدهدتانشان دهدكه برنابا درطول سه سال خدمت     
 ...                                                                  ادامه دارد       .         عيسي، واقعاً شاگرد او بوده است
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ها خداوند نيكوئي  

اند،  و بعضي از پيامبران داراي معجزات بوده والياس چه موسي اگر
و      اما هيچكس تا كنون به اندازه عيسي مسيح معجزات بزرگ

متعدد انجام نداده است؛ زيرا مريضان را شفا ميداد، كوران را 
 اعمال اين نه تنها خودش. بينايي ميبخشيد و مردگان را زنده مينمود

بخشيد    نيز قدرت  خود  شاگردان  به  بلكه   ميداد،  انجام را  عجيب 
وقتي شاگردان، او را ديدند كه در موقع . كارها را بكنند همين تا 

 كه  كيست اين: گفتند شده طوفان، دريا را آرام مينمايد، متعجب 

.              41 آيه4مرقس فصلميكنند؟  از او اطاعت  باد و دريا هم حتي 

ب بود
ت مسيح عجي

 معجزا

 ببخشيد بخاطر بزرگ بودن ااگر نتوانستيد شخصي ر
!كوچك بودن قلب شماست گناه او نيست، بلكه  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نام اولين تمدن شهر نشيني ايران مركزي  سيلك                     
 غربي جنوب  كيلومتري                      در كاشان است كه در سه

سـتـگـاه    واخـ   تـريـن    قديمي.   است  گشته  واقع  كاشان                     
 اولين جايي كنند يعني تمدن بشري را سيلك در كاشان عنوان مي

هـا اولـيـه تـمـدن            كه شهرنشيني شكل گرفت آنجا كه آريـايـي        
 سال پيش يك هيات فرانسوي بـه         60. شهرنشيني را ايجاد كردند   

 روي  بـر   سـال   2و  داد  تحقيقاتي انـجـام    گريشمن    رومنسرپرستي  
 كرد آثار جالب توجـهـي چـون ظـروف             هاي سيلك تقحيق    تپه

متأسـفـانـه بـخـش        .   ها به دست آمد       و فلزي از دل اين تپه       سفالي
در   و  شـده   به خارج از كشور مـنـتـقـل          ها    تپه  اي از آثار اين     عمده
ايـران    نگهداري و بخش ديگر در مـوزة مـلـي        پاريسلوورموزة  

موزه ملي ايران باستان و مقدار ناچيزي         در  باستان و مقدارناچيزي  
تمدن كهن هم در      و از جواهرات اين     .  قرار دارد  فيندر موزه باغ    

آثار به دست   .   شود  در توكيو نگهداري مي     شخصي  يك مجموعة 
آمده بيانگر اين است كه چند هزار سال قبل در سـيـلـك ذوب            

گري وجود داشت و مردم آن زمان با ايـن         ريخته  فلزات و صنعت  
هاي دوم     مربوط هزاره  گلي و سنگي  حرفه آشنا بودند و دوكهاي    

كـه سـيـلـك از           و سوم قبل از ميالد پيدا  شده، بيانگر آن  است           
. و  بافت  پارچه  بوده اسـت             نخ  ريسندگي    هاي  ترين محل   قديمي

 سـال    5500ظاهراً در  .   رسد   هزار سال مي   7 ها  به         قدمت اين تپه  
شوش، نگارش خـط را       با مدنيت  ارتباط   پيش، اين اقوام  بر اثر 

با قديميترين نوع اين خـط،    فراواني  گلي  هاي اند و لوحه فرا گرفته 
سـيـلـك      هـاي   تـپـه    اقوام    تمدن  .   اند  در سيلك به يادگار گذاشته    

 سال پيش، مغلوب تمدن آريايي گرديد كه آثار آنها در 2500در
با نقش اسب،   دار بلند  طبقات مختلف حفاري از قبيل ظروف لوله      

 .بلندكشف شده است هاي خورشيد، اسلحة آهني، شمشير ونيزه
     

 
 
 

 
   سيما شماسبيدكتر:  نويسنده

 

باور نكردني    و  عجيب  شماهم  عيدبراي  اين  عنوان  آيا 
كنيد كه كسي پيش از روز قيامت          است؟ آيا باور مي   

كنيد، تعجبي    باشد؟ اگر باور نمي       كرده  قيام    مردگان  از
حتي حواريون هم در ابتدا     .  ندارد چون شما تنها نيستيد    

زيرا آنها هم عقيده داشتند كه قيامت           .  باور نكردند 
پس موضوع  .  براي همه دريك زمان اتفاق خواهدافتاد     

اين نوبر قيامت چه بود؟ بياييد نگاهي به وقايع آنروز             
روزي كه زندگي همة ما را بنوعي          .  يكشنبه بيندازيم 

درحدود دوهزارسال پيش در يك     .تحت تاثير قرار داد   
مسيح بر صليب     غروب درعيد فصح، بعداز اينكه عيسي   

جان و خونش را داد، شخصي دولتمند بنام يوسف              
اي كه از شاگردان او بود از ترس يهوديان مخفيانه     رامه

از پيالطس فرمانرواي رومي اجازه گرفت وجسد را از         
كه يكي از كاهنان يهود    نيقوديموس .آورد صليب پايين 

 كيلو32بود، درحدود   آورده  ايمان  مسيح  به عيسي   و  بود

. كردن جسد با خودآورد حنوط مر مخلوط با عود براي
رسم   به  باحنوط  دركفن  برداشته  را  عيسي  بدن  آنگاه

كه عيسي مصلوب شد      درموضعي.  تكفين يهودپيچيدند 
اي بود كه هرگز هيچكس       باغي بود و در باغ قبر تازه       

درآن دفن نشده بودويوسف آنرابراي خودش از سنگ 
آنها جسد را در آن قبر گذاشته و سنگي          .  تراشيده بود 

آنها اينكار را كردند چون     .  بزرگ بر سرآن غلطانيدند   
آن قبر نزديك بود زيرا كه زمان تهيه يهود يا عيد                 
فصح و بعد عيد فطير و روز سبت بودكه كار كردن در  

توانستند راه دور بروند و تا        آن روزها جايز نبود و نمي     
زنان منجمله .صبركنند حنوط نميتوانستندبراي هم يكشنبه

مريم مجدليه ومريم مادر عيسي  بدنبال آنها رفتند و قبر 
پس برگشتند  .  گذاشته شدن بدن اوراديدند     وچگونگي

اما روز شنبه   .  تاحنوط وعطريات براي يكشنبه مهياكنند    
كاهنان يهودكه شنيده بودندعيسي مسيح حداقل سه بار    
به همراهانش گفته بود كه قرار است بميرد و روز سوم           
ازمردگان قيام كند،به همكاري روميان كه حاكم وقت        
اسراييل بودند، رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را            

آن شب و تا شنبه همه      .  با كشيكچيان محافظت نمودند   
گذشته   هاي  يهوديان مثل همة شنبه   .  چيز عادي گذشت  

دست ازكاركشيده بودند وحواريون از ترس درجايي        
روز  بعد  از      .  جمع شده درها را بروي خود بسته بودند       

  آن  سبت  هنگام  فجر   روز  اول  هفته  يعني  در شروع

 
 
 
 

بعدازظهر  6 تا بعدازظهر 6  از   را  روز  يهوديان( تاريخي يكشنبة
 بعدازظهر   6يعني روز يكشنبه از ساعت   .  روز بعد حساب ميكردند   

 شد و منظور از فجر روز اول، صبح نبود بلكه شنبه شروع مي

با   مادرعيسي  مريم و مجدليه مريم  .)بود روزيكشنبه   شروع
فكر      در راه . بعضي ديگر از زنان بر سر قبرآمدند

 را از سر قبر براي  سنگ  كه  كيست   كردند كه مي

چون نگريستند ديدندكه سنگ غلطانيده . ما بغلطاند
در قبر باز بود و . شده است زيرا بسيار بزرگ بود

آمدند  در قبر به  آنها چون .نبودند   درآنجا كشيكچيان
جواني را كه جامه سپيد در برداشت بر جانب راست 

او بديشان گفت . نشسته ديدند پس متحير شدند
ترسان مباشيد عيسي ناصري مصلوب را ميطلبيد او 
برخاسته است در اينجا نيست آن موضعي را كه او 

ليكن رفته شاگردان او . را نهاده بودند مالحظه كنيد
و پطرس را اطالع دهيد كه پيش از شما به جليل 
ميروداورادرآنجا خواهيد ديد چنانكه به شما فرموده 

بخاطر   پطرس قوي احتمال به گفتندچون   را  اين .بود
سه بار انكار كردن خداوند درحال پريشاني بسر 

از  زنان .دهد تقويت اورا خواست مي خداوند و ميبرد
قبر گريختند زيرا لرزه و حيرت ايشانرا فرو گرفته 

 و وقتي. ترسيدند بود و به كسي هيچ نگفتند زيرا مي

حرف  بودندگفتند،شاگردان ديده آنچه حواريون به
پطرس وقتي  . آنها را هذيان پنداشته باور نكردند

شنيد كه خداوند او را صدا ميزند و او را به اسم 
خوانده است قوت گرفت و بر خاسته دوان دوان 

كفن را تنها گذاشته ديد  خم شده بسوي قبر رفت و
. و از اين ماجرا درعجب شده به خانه خود رفت
هنوزتاريك بود ولي راه نزديك بودومريم مجدليه 
كه بعلت اينكه شاگردان حرف او و زنان ديگر را 
هذيان پنداشته بودند شك كرده بود، يكبار ديگر بر 
سر قبر رفت و وقتي اطمينان پيدا كرد كه جسد 

 به و رفت يوحنا  و  پطرس نزد دوان دوان نيست، درآنجا

اورا  نميدانيم و اند قبربرده از را خداوند گفت ايشان
به  شده يوحنابيرون و پطرس آنگاه .اند كجاگذارده

هردو با هم ميدويدند اما يوحنا  . جانب قبر رفتند
راگذاشته  كفن شده قبررسيدوخم به اول افتاده پيش

بعد پطرس نيزازعقب اوآمد و .ديد ليكن داخل نشد
كه   را ودستمالي .ديد گذاشته را كفن قبرگشته داخل

.  پيچيدهعليهده  درجاي بلكه نهاده باكفن برسراوبودنه  
...     ادامه دارد                                                                                       

10 
2007 ژوئن      20 سال دوم       شمارة  

Tel: 818. 522.1525 
Tabdil@IRANforCHRIST.com 

 64 تا 20دركانادا،مردان ها خانواده آمارهاي حاصله از وضعيت  طبق

    نسبت ميكنند، زندگي  همسرانشان  جدا از يا اند گرفته طالق كه اي ساله

زنان . را تجربه ميكنند از افسردگي اي دوره بيشتر برابر 6مردان متاهل   به                                                         
. اي ميشوند نيم برابر بيشتر دچار افسردگيهاي دوره و كه كماكان متاهلند سه مطلقه نسبت به زناني

مردان بيشتر از زنان در كه؛  سال به طول انجاميده به اين نتيجه رسيده است10آن تكميل  كه اين آمار
همچنين زنان و مردان پس از طالق بيش از ديگران در . اثر طالق دچار آسيبهاي رواني ميشوند
در زندگي ايجاد ميكند،  مهمي پايان يك رابطه، غالباً تغييرات. معرض خط ابتال به افسردگي هستند

.و همچنين كاهش حمايتهاي اجتماعي)كه در مورد زنان شديدتر است(از جمله دشواريهاي اقتصادي  

همة كسانيكه از روح خدا هدايت ميشوند، ايشان  ... 
از آنرو كه روح بندگي را نيافته ايد تا باز . پسران خدايند

ايد كه به آن  ترسان شويد بلكه روح پسرخواندگي را يافته
همان روح به روحهاي ما . ابا يعني اي پدر ندا ميكنيم

. شهادت ميدهد كه فرزندان خدا هستيم  
16 الي 14 آيات 8رساله به روميان فصل   

 افسردگي مردان بعداز طالق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ingredients: (6 servings) 

• Basmati Rice, 4 oz  
• Ground Beef, 20 oz  
• Chick-pea Flour, 4 oz  
• Herbs (spring onion ends, parsley, common-

dill, sweet-fennel, mint, tarragon) 20 oz  
• 3 Eggs  
• Split-peas, 4Ooz  
• 3-4 onions  
• 1/2 cup of cooking oil  
• 2-3 spoons of turmeric  
• Salt & Black pepper  
• Barberries and Walnuts, 4 oz 
  

Directions: Koofteh-Berenji is a 
delicious ball of meat, rice and herbs 
with extra goodies inside. Cook rice in 
some water with a bit of salt until it 
softens, then filter out the water. Do 
the same to split-peas. Mix rice,                
split-peas, chick-pea flour, meat, eggs, 
salt and pepper very well. Cut the 
herbs very finely and mix in with the 
rest. Chop the onions and fry in oil 
until golden. Save some of the fried 

onions. Add 5-6 glasses of water to 
the rest of the onions with a bit of salt, 
pepper and turmeric (or tomato paste) 
and bring to boil. Make balls about 
the size of an orange from the mix, 
leaving a bit of barberries, walnuts and 
fried onions at the center. Place the 
balls in the boiling water and cook for 
a few minutes. Then continue cooking 
at low temperature until the koofteh is 
completely cooked. Make sure the 

container is not covered during  
cooking. 
 

                                                                  
 

 
  .ميليارد تومان صرف خريد انواع مواد مخدر ميكنند10معتادان روزانه

  ميليون نفر معتاد در ايران وجود دارد، معتادان به2                                                           طبق آمار ارايه شده 
هريك دالر     صرف  كه  است  بيانگراين  تحقيقات  . هزار تومان مواد مصرف ميكنند     5 طورمتوسط روزانه   

ـنـه    جويي  دالرصرفه30مخدر  مواد  مصرف  براي پيشگيري ازسوء   ـاي    درهزي ـان     ه ـاد     .اسـت     درم ـي ـت در             اع
سـوء    اثرات  آموزش  براي  تيم49  گذشته   درصدي توليد ميشود، درسال    50هاي كاري سبب كاهش     محل

آماراين   اندكه كرده  ارايه  آموزشي   هزار نفرخدمات300مصرف مواد مخدر فعال بودند و به يك ميليون و        
 .رسد  تيم مي60سال جاري به ها در تيم

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
.اريك راث: فيلمنامه. رابرت د نيرو:    كارگردان  
.   بروس فاولر، مارچلو زارووس:         موسيقي  

.رابرت ريچاردسون:         مدير فيلمبرداري  
مت ديمن : بازيگران.طارق انور:        تدوين  

، ]مارگرت آن راسل[آنجلينا جولي، ]ادوارد بل ويلسن    [  
  بيل ، ]لورا[تامي بالنشارد، ]سام موراك[   الك بالدوين

، ]ژنرال بيل ساليووان[رابرت د نيرو، ]آرچ كامينگز[كرداپ  
،  ]فردريكس[مايكل گامبون، ]سناتور جان راسل[كاير داليا  

.]تامس ويلسن[تيموتي هاتن، ]فيليپ آلن[  ويليام هرت   
نامزد اسكار.  آمريكا2006محصول.  دقيقه167    

       بهترين طراحي صحنه، نامزد جايزه بهترين  
  فيلمبرداري از انجمن فيلمبرداران آمريكا، نامزد

...برلين و جشنواره طاليي  جايزه بهترين طراحي صحنه ازاتحاديه طراحان صحنه، نامزدخرس  
 

 عضوانجمن ييل   ادوارد ويلسون، تنها شاهد خودكشي پدرش دردوران تحصيل دردانشگاه       
. دارند عضويت درآن باالرتبه منصبان جمهوروصاحب ازروساي بسياري  كه انجمني.ميشود

موقعيت خانوادگي ويلسون و هوش سرشارش باعث ميشود مورد اعتماد بزرگان اين محفل        
اين دفتر  . استراتژيك به دست آورد“ اس. اس. او”قرار گرفته و شغلي خوب دردفتر خدمات

 اطالعات مركزي آژانس كه در دوران جنگ دوم جهاني تأسيس شده، بعدها پاية تشكيالت

سازمان   اين وارد اندوخته،  فراوان سردتجربه آغازجنگ ازسالهاي نيزكه  ويلسون .ميشود سيا
دليل اصلي اين كار اعتقادات ميهن پرستانه شديدي است كه دارد و براي اعتالي   . ميشود

 اما با شدت   . ميهن خود حاضر به هرگونه فداكاري است و خويشتن را وقف كارش ميكند     

كم كم شروع به شك در اعتقادات خود ميكند، مخصوصاً  1960گرفتن جنگ سرد در دهه 
از جمله فروپاشي   . زمانيكه درمييابد بهاي سنگيني براي حفظ باورهاي خود پرداخته است      

...                                                                                              اش خانواده و حتي نابودي عروس آينده    
 

  به نظرميرسد ميراث دورة جنگ سرد هنوز براي بسياري از فيلمسازان كشش خود را از            
دست نداده و درامهاي اين چنيني در واقع تسويه حساب كارگردانها و فيلمنامه نويسها با آن           

همانگونه كه از نامش برميĤيد درام شخصي     شبان نيكو   . دوران و سياستمداران آن زمان است   
ولي نه   . يكي ازكساني است كه قرار بوده نقش چوپان و راهنماي ملتي از گوسفندان باشد    

خيلي زود، درمييابدكه شايد گرگي بيش نبوده و آن چه به خاطرش جنگيده ارزش واقعي 
موقعيتي  قبالًچنين كهنيكو شبان  سال كهن نويس  فيلمنامه راث اريك  .است  نداشته چنداني

رادرنفوذي نيزتصويركرده بود، اين بارابعادي گسترده تربه آن داده و نه يك شركت، بلكه    
اما مشكلي كه   . يك آژانس اطالعاتي وگردانندگانش را به خاطر روشهايشان زيرسوال ميبرد    

 هم نازل شده و دركنارگريم نه   شبان نيكو  گريبانگير نفوذي بود، يعني طوالني بودنش، برسر  

بحران  نه فيلم عمده موضوع .ميطلبد چالش تماشاگررابه  حوصله ديمون  مت  قبول  قابل چندان
پرستانه  ميهن باورهاي بلكه داري، سرمايه باجهان كمونيسم  برخورداردوگاه كوباونه موشكي
 كه خود دنيرو نقش وي را بازي ميكند، مدام از        ساليوان  شخصيتهاي فيلم مانند ژنرال     . است

اما دو راهي اخالقي ايجاد شده براي ويلسون نشان          . دوست داشتن آمريكا سخن ميگويند   
.                                                                       ميدهد كه آنها در اين بازي ميهن پرستانه تنها خواهند    

 دو كتاب جديد  
توانيد با  كه عالقمند هستيد مي در صورتي

 خدمات فارسي زبان با آدرس وب سايت
www.persianwo.org 

 و يا با دفتر ماهنامه به شماره 
 .  تماس حاصل فرماييد818. 522. 1525تلفن 
 .اطالعات در مورد كتابها در زير آمده است  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA-500250-B     صفحه و كد كتاب79
  دالرآمريكا به اضافه هزينة پستي4 بها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA-200009-B   صفحه و كد كتاب352

  دالر آمريكا به اضافة هزينة پستي8بها  

 

 فيض پدر
 

 ميخزيدم روي خاك همچو مار
 او گرفت دستم و گفتا زنهار

 

 اين نباشد جاي تو اي پسرم
 بازگرد به آغوشم، من پدرم

 

 تو نباشي مگر يك مشتِ خاك
 چون تو با خون مسيح گشتي پاك

 

 اي پسر، تنها تو اين را بدان
 اليقت بادا عمرِ جاودان

 

 پس برو آزاد باش از هر گنُه
 كه ترا تنها مسيح باشد ره

 

 تو همانا بگير اين را به گوش
 كه صليبت باشد روزانه دوش

 

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

  

 خانواده مسيحي
 
 
 

 دكترسيما شامسبي: نويسنده
 

     آمريكا 2004انتشارات سازمان خدمات جهاني، چاپ 

 دانستم و خداوند مرا تعليم داد پس
  الف18 آية 11از كتاب ارميا نبي باب  

 
 
 
 
 

 دكتر سيما شامسبي: نويسنده
 

  آمريكا 2004انتشارات سازمان خدمات جهاني، چاپ 
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  و خرگوشها 

طوطيها بدون     
چرخاندن  نيازبه

سر خود قادرند 
.پشت سر خود را ببينند  

عاقبت  كار           
كسي كه  حاضر             
نيست  حقيقت           

. را   بپذيرد           

 آمار معتادين به مواد مخدر در ايران
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    China's Ongoing      
Bible Shortage 

  In China's countryside, where 
the majority of Christians live, 
there is a continuing shortage 
of Bibles. The Christians in the 
villages often cannot afford to 
travel to the towns to buy   
Bibles. Others will not buy 
Bibles from the registered 
churches because they are 
afraid  they will have to       
disclose information about  
their membership in the house 
church. The result is that   
there are millions of  Christians 

 

 

 

 
 in China who do not have a 
Bible.As a result of the massive 
revival since the beginning of 
the 1970s, the Chinese church 
has  become  the  la rges t     
Christian community in the 
world. There are about 80  
million Christians in China. Of 
these, about 23 million meet in 
the officially recognized 
churches in China, the Protestant 
Three  Self  Church (18 million 

m e m b e r s ) .  T h e  C h i n e s e               

government wants aid to go 
only to the official churches. So 
it is illegal to supply house 
churches directly with Bibles 
and study materials.  

  

 

at Seleucia and elsewhere, 
some in small towns and 
ano the r  ma jo r  one  a t 
Jundaishapour. The most 
colorful Christian personality 
of the period was Barsauma, 
who fought for the success  
of the Nestorian confession, 
founded the new school        
in Nisibis and was very   
active politically. He also 
rebelled against the leader of 
the Christian community 
Catholicos Babuwai.            
Khosro Anoshirvan's (531-79) 
wars against Byzantium  
( 5 4 0 -5 4 5 )  and  Empero r 
Heraclius's victories once 
more prompted persecutions 
but peace was resumed 
afterwards. The king once 
again guaranteed the i r 
freedom of worship and 
many celebrated Christians 
such as the philosopher Paul 
the Persian and members of 
the famous learned family 
Bukhtishu joined the royal 
court and Jundaishapour 
University. His successor 
Hormizd IV. furthermore 
supported Christians. His 
mother was the Byzantine 
princess Maria a Christian 
and his support created a 
back lash  amongs t  the 
Zoroastr ian c lergy wi th 
v io len t  resu l ts  aga ins t 
Christians. Khosro II, Parviz 
(579-90) regained his thrown 
from Bahram Chobeen with 
help from his father-in law 
Emperor  Maur i t ius and 
remained loyal to Christians. 
He paid honor to Virgin Mary 
and to a number of saints 
popular among the Syrians. 
His wife remained a devoted 
J a c o b i t e  a n d  w a s 
immortal ized in Persian 
literature as Queen Maryam 
in the love story "Khosro and 
Sheereen". However Khosro 
Parviz soon turned against 
Christians when new wars 
broke out once again. Khosro 
Parviz sacked Jerusalem in 
610, his Syrian troops looted 
the city for 3days, massacred 
thousands of Christians and 
religious relics including a 
piece of the true cross (the 
one Jesus died on) were carried 
 off to Iran.                              
                         TO BE CONTIUNUED  

 

 
 
 
 

 
in the sixth century. 
Between 450 and 500 the 
Nestorians, followers of      
Nestorius the patriarch of  
Constantinople who created 
his own brand of Christianity 
were persecuted in the Roman 
Empire. They fled to Persia 
and received protection.    
Nestorianism had been     
rejected at a meeting of Chris-
tians from all over at 431 in 
Ephesus (Turkey) and their  
bishops were forced to flee to 
Iran. From 488 during the reign 
of Qubad, the whole Persian 
Church adopted Nestorianism 
at the synod of Jundaishapour 
(Syrian Beth Lapat) and henceforth 
the Catholicos of Seleucia 
became the patriarch of the 
Nestorian Church of Persia, 
Syria, China, and India.     
Nestorians believed in the 
doctrine of the two natures of 
Christ (human and divine) as 
opposed to Monophysite's 
believe in one nature only. The 
Nestorian doctrine was popular 
in the Persian border districts, 
in the 'Persian School' of 
Edessa and it was also a way 
to eliminate the suspicion of 
conspiracy with the Romans.  
The 'Persian School" was 
closed and transferred from 
Edessa now a Monophysite 
stronghold to Nisibis and   
became very famous. The first 
rector was the leprous Narses 
(Narsai) a prolific writer he  
enjoyed immense reputation. 
He was a great poet and his 
gift for language made him a 
master of the Syriac idioms. 
His scholarship helped the 
church to be built on strong 
bibl ical and theological       
foundations and was later 
honored by the title Rabban 
the Great'. The central aspect 
of the school was its spiritual 
discipline, Bible study and 
missionary work. This university 
consisted of a single college, 
with the regular life of a     
monastery. Its rules are still 
preserved. At one time it had 
more than 800 students. The 
fame of this theological      
seminary was so great that it 
inspired the Italian Pope to 
establish the Cassiodorus's 
monastery at Vivarium. Other 
less important schools existed 

  
 
By: Massoume Price, 
  

The king took a particular 
interest in the question of 
religion and studied all 
religions practiced in Iran. 
But he remained a zealous 
Zoroastrian and at the end 
started persecuting both 
Christians and Jews. He 
tried to convert Armenians 
back into Zoroastrianism; 
he was defeated once, won 
again and took hostage 
the leaders of the Armenian 
Church and leading   
members of the local  
aristocratic families by 
carrying them off to Iran. 
The next successor Peroz
(459-84) faced many   
disasters and wars and 
ended up a hostage. He 
persecuted the Jews and 
watched the Christian 
community going through 
internal conflict and    
doctrinal divisions. In 486 
the church made a decision 
that went against the radical 
ascetic tendency of the 
East and against the 
canon laws of the West. It 
rejected celibacy and  
affirmed the rights of all 
C h r i s t i a n s  t o  m a r r y             

including ordained priests 
or even bishops. The texts 
mention social and cultural 
factors for this verdict. But 
the state also pressured 
the church to change its 
stand on celibate clergy. 
Zoroastrians held the  
unmarried clergy in     
contempt and considered 
celibacy as a cause of 
weakness in the empire. 
The virtue of virginity  
irritated them and there 
are accounts of nuns 
forced out of monasteries 
to be married and were 
put to death if refused. 
This movement against 
the enforced celibacy of 
the clergy did not last and 
the decision was reversed 
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