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2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم     

. ماهنامةتبديل پذيرائيم        حمايت مالي شما را از     

با  كه  Ridgeline Express INC.        با تشكر از كمپاني 
 حمايت مالي خود ما را در چاپ ماهنامة تبديل          

.  ياري دادند   ژوئن    در ماه     

دوشنبه     هر      پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت       شبكة      صبح به وقت لُس آنجلس  در                   9  ساعت 

 :   آدرس اينترنتي
www.SimaMasih.com          www.Mohabat.tv         

 اي از طرف پدر آسماني به فرزند خود نامه
 !فرزند محبوبم

هر چند تمامي آنچه را كه از قبل بايد .   ايست كه براي تو مي فرستم اين چندمين نامه 
كه من   اما اكنون مدت زيادي است)   1 : 1عبرانيان . (بداني را با تو در ميان گذاشته ام 

خيلي وقت است كه از )   20 : 3مكاشفه . (گيرم و تو جوابي نمي دهي با تو تماس مي 
) 4:  2مكاشفه (اي؟  آيا مرا از ياد برده) 13 : 15لوقا .( اي پيش من رفته اي و برنگشته

اما من تو را هنوز بخوبي بياد )   7-6 : 4يوشع (آوري؟  و يا اينكه اصالً مرا بخاطر نمي 
مـن    از  از نشستنت و برخاستنت و از تمامي افـكار تو و انديشه هاي تو هرچـنـد   .   دارم

من از رفتار و كردار و تمامي راههاي تو )  2-1 : 139مزمور . (دور هستي آگاه هستم 
 .از آنجايي كه من تو را مانند خودم خلق كردم) 3 : 139مزمور . (خبر دارم

)  28 :   17اعمال. (كردي و شكل گرفتي من رشدكردي، حركت در) 27 : 1پيدايش ( 
من از زمان آفرينش ) 5-4 : 1 ارميا. (من حتي قبل از اينكه نطفة تو بسته شود تو را مي شناختم) 29 : 17اعمال . (تو فرزند من هستي

. شده است نوشته تو تصادفي يا اتفاقي بدنيا نيامدي بلكه تمامي روزهاي تو در كتاب من) 12-11 : 1افسسيان. (هستي تو را برگزيدم
من تو را بسيار عجيب و مهيب خـلـق     )   26  :   17اعمال . ( دانستم من روز و محلي را كه تو بدنيا آمدي را مي) 16-15 : 139مزمور ( 

تو همين كه از رحم مادرت بيرون آمدي ) 13 : 139مزمور . (من بودم كه تو را در رحم مادرت نقش بستم) 14 : 13مزمور . (كردم
مي دانم كه خيليها در بارة من به تو اتهام ناشايست زده و متاسفانه بعضي ها هم نام مرا به تو بـد  )   5  :   71مزمور .   ( متعلق به من بودي   

. دارم  دوسـت   را  تـو   من سرا پـا .   من حتي از تـو عصباني نيستم.   امـا من از تـو هرگز دور نيستم)   44-41 : 8يوحنا . (معرفي نموده اند 
زيرا : است ساده دليل اين بسيار) 1: 3اول يوحنا . (و اين ميل من است كه اين محبت را به فراواني نصيب تو كنم) 16 : 4اول يوحنا (

من بركاتي را در اختيار تو قرار مي دهم كـه پدر زميني تـو هرگز قــادر  )   1  :   3اول يوحنا .   ( تو فرزند من هستي و من پدر تو هستم   
تمام هدايا و نعمات نيكويي كــه  )   48 :  5متي . (چرا كـه من پدري خوب و كامل هستم) 11 : 7متي . (نخواهد بود كـه بـه تو بدهد 

تدارك بيننده  من دليل اين هم بسيار ساده است زيرا كه) 17 : 1يعقوب . (كرده اي از دستان من براي تو فرستاده شده است دريافت
.تمامي آنچه را كه من براي آيندة تو در نظر دارم پر ازاميدواري اسـت   )  33-31 : 6متي . (و فراهم كنندة تمامي مايحتاج تو هستم 

باورهاي من در بارة تو به اندازة شنهاي ساحل بيشمار )   3 : 31ارميا . (زيرا من تو را با محبت ازلي خود دوست دارم) 11 : 29ارميا ( 
من هرگز از اينكه كارهاي خوب ) 17 : 3صفنيا . (و من براي تو، بخاطر تو سرودهاي شاد مي خوانم) 18-17 : 139مزمور . (هستند

با تمام وجودم دوسـت  ) 5 : 19خروج . (براي اينكه تو گنج پنهان من هستي) 40 : 32ارميا . (براي تو انجام بدهم صرفنظر نمي كنم 
) . 3  :   33ارميـا    .   ( و دوست دارم كه چيزهاي نيكوي فراواني را به تو نشان بدهم)   41  :   32ارميا .  ( دارم كه تو محكم و استوار بماني 

در من بمان و من بـه  )   29 : 4تثنيه (اگر تو با تمام قلب و جان خودت مرا بطلبي مرا پيدا ميكني ) 8 : 10روميان(من از تو دور نيستم  
من آنقدر )   13  :   2فيليپيان.   ( تمامي آن ميل و اشتياق زيستن را من بتو داده ام)   4 : 37مزمور . (تو آنچه كه قلبت مي خواهد مي دهم 

اين من هستم كه بزرگـتـريـن    )  20 : 3افسسيان . (مي توانم براي تو كارهاي عظيمي انجام بدهم كه تو حتي به خوابت هم نمي بيني 
آرامـش     من همان پدري هستم كـه تـو را در روزهاي اضطراب و دلشورگـي )   17-16: 3دوم تسالونيكيان . (تشويق كنندة تو هستم 

برة خودش  چوپان يك همانطوركه) 18 : 34مزمور. (كه دل شكسته هستي من دركنار تو هستم وقتي) 4-3: 1دوم قرنتيان . (مي دهم 
روزي مي آيد كه من تمام اشك ها ) 11 : 40اشعيا . (را بر روي شانه هاي خودش حمل مي كند من تو را در آغوش خود داشته ام

من پـدر    )   4-3  :   21مكاشفه . (و درد و رنجي را كه بر روي زمين كشيدي را) 4-3 : 21مكاشفه . (و غصه هاي تو را پاك مي كنم 
براي اينكه در عيساي مسيح بود كـه محـبـت   ) 23 : 17يوحنا . (تو هستم آنقدر تو را دوست دارم كـه عيساي مسيح را دوست دارم 

او آمد كه به تو نشان بدهد كه نـه    )   3 : 1عبرانيان . (او عين خود من است) 26 : 17يوحنا . (خودم را به تو نشان داده و ثابت كردم 
. آورم  او آمد بـه تـو بگويد كـه من خطاها و گناهان گذشتة تـو را ديگر به حساب نمي)   31 :  8روميان . (بر ضد تو كه بـا تـو هستم 

مرگ او بـر    )   19-18 :  5دوم قرنتيان . (او مرد تـا من و تو بتوانيم به هم نزديك شده و بـا هم آشتي كنيم) 19-18 : 5دوم قرنتيان ( 
من هر آنچه كه داشتم را بـه خاطر تو از دست دادم )   10  :   4اول يوحنا .   ( صليب محبت كامل من به تو بود كه من آن را نشان دادم      

اگر تو به عيساي مسيح فرزند روحاني من ايمان بياوري در حقيقت )   32-  31 :  8روميان . (تا شايد بتوانم محبت تو را بدست بياورم 
اگر اين كار را انجام بدهي و او را قبول كني هيچكس و هيچ چيز نمي تواند محبت بين )   23 : 2اول يوحنا (به من ايمان آورده اي  

 ) 39-38 : 8روميان . (ما را از بين ببرد
 ! فرزند عزيزم

. من هميشه پدر تو بوده ام و خواهـم بـود    )   7  :   15لوقا .   ( من جشن بزرگي را براي بازگشت تو برگزار خواهم نمود.   برگرد به خانه  
: فقط از تو يك سوال ميكنم) 22 : 15يوحنا . (نميخواهم كه جواب نامة مرا با عذر و بهانه هاي خودت بدهي) 15-14 : 3افسسيان (

 خالق هستي بخش. دوستت دارم  پدر آسماني تو)       32-11 : 15لوقا . (من منتظر تو هستم) 16 : 3يوحنا (آيا هدية مرا قبول ميكني؟ 

 خدايا بر داده و نداده 

 و گرفته ات شكر چون

 داده ات نعمت است

 نداده ات حكمت است

 گرفته ات امتحان است

 پس بر هر سه شكر

  آغازي ديگر با درودي بيكران به تمام 
 كه شما عزيزان همراه، چقدر شادمانيم

 آمده ما بوجود براي اين فرصت دوباره
 .بيائيم تبديل نزدشما                                تا از طريق ماهنامة

 

كه پدران نسبت روز پدر روزي است  
به نقش خود در پرورش نسل آينده احساس غرور و افتخار 

. ماه ژوئن بعنوان روز پدرمعلوم نيست انتخاب علت. كنند مي
تاريخ بعلت باال بردن فروش  گويند انتخاب اين ها مي بعضي

هدايا و كارتـهاي بوجود آمده است و علت تجاري دارد؛ و 
گويند بزرگداشت روز پـدر، از سـال  امـّا بسياري ديـگر مي

در مراسم كليسائي واقع  روز  و ايـن  در مراسم مذهبي1908 
مادران نيز روز ويژه اي . آغاز شد“ ويرجينيا وست”در ايالت

.                                            را به خود اختصاص داده اند  

  اما واقعيت اين است كـه خدا اولين كسي بود كـه پيش از     
 او . كند  آفرينش انسان خود را بعنوان پدر خود را معرفي مي

عمل كرده  خود فرزندان پدربا درطي تمام اعصار هماننديك
 وقتي كه اين فرزند در وفاداري خود نسبت به پدرش . است

بي وفا شده و در بسياري اوقات نسبت به او تخطي ورزيده،  
 رفتار كرده   همچنان با قلبي آكنده از مهر با او) خدا(اين پدر

 !اين است قلب خدا. كند و با اشكها برايش شفاعت مي
كـه خـدا همين روحـيه و احساس را در ما          جالب اينجاست 

نمونه است  ترين كامل پدران قرار داده است تا ما نيز از اوكه
بـاري ما در دنيايـي    .   الگو گرفته با فرزندان خود رفتار كنيم      

كنيم كه بسياري ازكودكان، نوجوانان و جوانان         زندگي مي 
ما پدران   كه است الزامي. نياز مبرم به اين چنين پدراني دارند 

كـالم    بيشتر از هر زمان ديگر از خدا حكمت خواسته وطبق         
 هدايت و تـربـيـت     بروند  بايند  كه  راهي  او فرزندان خود را به    

عزيزان تبريك   همة  بـه  را  پدر  روز  جا  جا دارد در همين.   كنيم
 .بگويم

  2009ژوئن        آنجلس،          لس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 باغستاني            الناتان                                                                         
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دهندة خود   نجات خداوند و چون قبول كردن مسيح ايمان چيزديگري
شود؛ و اين قبول كردن به  نيست، كه در انجيل به رايگان تقديم مي

و با تمام قلب  پس اگرشما صادقانه. است كالً كارخواست شما اصل، اگرنه
 . در اوست زندگي انجيل و آن شرايط، شرايط خواهيد،كه مسيح را با شرايط خودش مي

 

زيرا هر كه تقرّب به خدا جويد، الزم است   بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است،...
اما واضح ). 6: 11عبرانيان . (دهد خود را جزا مي كه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان

شود، زيرا كه عادل به ايمان  شريعت عادل شمرده نمي است كه هيچ كس در حضور خدا از
 )11: 3ن غالطيا. (زيست خواهد نمود

 

           

از عزيزاني كه                
هايشان در آگهي مايلند  

  اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با  است  خواهشمند 

)818 (522 -1525: تلفن  
.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
  دالر30 فقط

عشق از هـر دركـه وارد شود، تـرس از در ديـگر 
 .گريزد مي

 .كنند ترس و عشق يكديگر را دفع مي
بـراي خالصي از شّر تـرس از هـر پيش داوري و 

 .كنيد داوري نابجا پرهيز مي
آسماني  افكاري ترس،ايمان بياوريدكه بر غلبه براي

 . در سر داريد
آن قرار  تحت سلطه. فكرشخص است معلول ترس

 .نگيريد
 روي در رو كردبايد نميتوان مغلوب ترس با را ترس

 .ترس بايستيد
 حمالت بيني روشن با و دكني  پاك ازترس را ذهنتان

 .كنيد ترس را خنثي

مخدر   مواد ضد  جهاني  روز ژوئن ششم و بيست
 200حدود متحد ملل سازمان گزارش براساس .است

ميليون نفر در سراسر جهان به مواد مخدر اعتياد 
به گزارش . شود دارند و اين رقم هر سال بيشتر مي

شبكة ايران، معضل مواد مخدر به حدي جديست  
المللي فضايي نيز  كه حتي فضانوردان ايستگاه بين

به مبارزه جهاني با اين معضل پيوسته و پيامي ويژه 
را به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر به 

.                                           جهان مخابره كردند  
                                          

گفت  فضا از تصويري پيامي در  فضانوردان از يكي
مبارزه   المللي  بين روز ژوئن  وشش   بيست زمين مردم

از فضا زمين . با مواد مخدر و قاچاق آن است
شود اما فردي كه خود را با  بسيار شكننده ديده مي

برخي .پذيرتر است كشد حتي آسيب موادمخدر مي
افراد كه براي اولين بار مواد مخدر را مصرف 

توانند آن را  كنند اين تصور را دارند كه مي مي
شوند و اعتياد  مهار كنند اما دير يا زود معتاد مي

تواند  مواد مخدر نمي. برد اراده آنها را از بين مي
آزادي يا رهايي از مشكالت را به ارمغان آورد 

ما . انجامد  بلكه مواد مخدر فقط به مرگ افراد مي
المللي از همه مردم  سرنشينان ايستگاه فضايي بين

. باشند  داشته اعتياد بدون  زميني  كه  خواهيم  مي زمين
يك موسسه مبارزه با مواد مخدر در روسيه پيش 

 قاچاق  و توليد معضل كه صورتي در است كرده بيني

 10هر  از بزودي نشود، حل افغانستان در  موادمخدر

خانواده در روسيه يك خانواده دست كم يك 
اطالعات  مركز گزارش به  .داشت  خواهد معتاد فرد

گزارش مواد مخدر ”سازمان ملل متحد، بر اساس 
درصد   28  و  ترياك درصد  84  مقدار “2009  جهان 

 در ايران كشف شده  2007هروئين جهان در سال 
                                                                                                                                                                                                                                .است

 

بطور  واشنگتن شهر   در مذكوركه  درگزارش
مدير اجرايي “ آنتونيو ماريا كاستا”مشترك توسط 

ژيل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و 
 مدير دفتر ملي سياست كنترل مواد كرليكوفسكه

و  ايران است  آمده شد، معرفي آمريكا مخدر
پاكستان شديداً تحت تاثير قاچاق مواد مخدر قرار 
دارند و پس از ايران بيشترين كشفيات ترياك در 

.                                         است پاكستان در جهان  

 آموزة نجات ازديدگاه پيوريتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصرف دخانيات چگونه بر روي       
 گذارد؟ بافتهاي دهان و دندان اثر مي

غالـب مـردم از مضرات سيگار بـراي سالمتي 
دانند كـه مصرف دخانـيات  بدن آگاهند و مي

باعث بيماريهاي متعددي بـر روي انساج بـدن 
شود و حـتي مـمكن است منجر بـه مـرگ  مي

ليكن اثرات مخرب سيگار  و. شخص نيزگردد
 بر روي سالمتي بـافت دهـان و دنـدان را باور

 . ندارند و يا نسبت به آن ناآگاهند
بد رنگ شدن دندانها،  مصرف دخانيات باعث

. گردد دندانها مي بيماريهاي لثه و دندان و لقي
  .شود سرطان دهان مي درموارد حاد منجر به و

 چرا دندانها در اثر مصرف 
  گيرند؟ سيگار رنگ مي

يكي  از  عـوارض  مصرف  دخانـيات  زنگ 
علت نيكوتين و تار  كه به گرفتگي دندانهاست

دركوتاه مدت دندانها . باشد موجود در آن مي
آيند و در مصرف طوالني  به رنگ زرد درمي

  .شوند مي رنگ اي دندانهاتقريباً قهوه آن مدت
 

 سيگار چگونه بر روي لثه و 
 گذارد؟  دندانها اثر مي
تشكيل پالك  جهت سيگاريها استعداد بيشتري

خود  اين دارندكه دندانهايشان اطراف باكتريايي
وعالوه برآن به علت  شود باعث بيماري لثه مي

كمبود انتقال اكسيـژن در عروق خونـي افـراد 
ها نيز دراين افراد  روندترميم بافتي لثه سيگاري

بـا وجود اين مشكالت . شود دچار مشكل مي
روند  تخريب  بافتهاي  نگهدارنده  دندان  در 
افراد سيگاري سير سريعتري نسبت به سايرين 
 دارد كـه در نـهايت ايـن تخريب منجر بـه لق

       .شود شدن دندان و از دست رفتن آن مي

2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم     

 نبي درجنوب لبنان يحياي قبر كشف ميرد     مي  جهان     در      معتاد      يك    ساعت      هر 
 

 “ يحيي مار”نام به  باستاني  اي  درتپه قبر يحيي
 توليندر شمال شرق شهرك ) يحياي مقدس(

در جنوب لـبنان “ قبر يخا”و كـنار شهرك 
يك پژوهشـگر تمدنـهاي . واقـع شده است

 تعميددهنده كردقبريحيي اعالم دربنان تاريخي
كشف كرده  فرزند زكريا را درجنوب لبنان

: اظهار داشت“ موسي سلمان ياسين”. است
 “يحيي مار”نام  به باستاني اي در تپه قبر يحيي

 توليندر شـمال شرق شهرك ) يحياي مقدس(
درجنوب لبنان واقع “قبريخا”وكنار شهرك

براساس مطالب : افزايد مي ياسين. است شده
نوشته شـده دربـارة يحيي نـبي در انـجيل و 

 ريخاينام  روم به پادشاه توسط تاريخ، ايشان
اي  درمنطقه ميكرد، حكومت شام  بالد در كه

ها با شهرك قبريخا  كه اين ويژگي اند، كشته شد ها فراگرفته كه اطراف آن را چشمه پر درخت
و ستونهايي  معابد آثارباستاني ازجمله داراييحيي  مارتپه  محقق لبناني، اين گفته به. مطابقت دارد

شود كه يك پادشاه در آن دفن شده و به همين دليل قبر  است كه تاكنون حفظ شده وگفته مي
وي تفسير ديگري بـراي نـام شهرك قبريخا ارائـه كرده . ناميده شده است“ قبر ريخا”يخا يعني
تواند به يك لوح نقش دار  در زبان آرامي بـه معناي شير است و اين كلمه مي“ قب”: مي گويد

در نزديكي  گفته ياسين همچنين به. شود، مرتبط باشد تصوير شير برآن ديده مي نزديك معبدكه
چاه آب موجود در آنجا، حوضچه اي وجود دارد كـه احتماالً سر حضرت يحيي در آن بريده 

اي از آثار ديني ارزشمند به ويژه مربوط  گنجينه منطقه يادشده حاوي: افزايد وي مي. شده است
  نشانه از پيامبران و فرزندان آنان كه از اين منطقه عبور كرده و يا50كه بيش از به پيامبران است
 .اند، وجود دارد گزيده در آن سكونت
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 به دست آوريم، درزندگي خواهيم هرچيزمهم ديگري خواهيم درگروهي رهبرباشيم يامي اگرمي
 .كنيم تا براي جمع صحبت كنيم، بزرگ و كوچك، تا به موفقيت برسيم اغلب نياز پيدا مي

در حقيقت سخنراني عمومي، استرس زا نيست اگر شما به درستي علتهاي نهان ايجاد استرس در 
باشيد، سخنراني  ذهنتان داشته كليدي را در كنيد و همچنين اگرچند نكته راكشف هنگام سخنراني

 اين  نكات براي. در جمع خيلي زود يك تجربه نيرو بخش و لذت بخش بـراي شما خواهد شد
 :كنيم سخنراني عمومي را به شما تقديم مي

اي درباره گندم ميدهد، شما خواهيد فهميد  وقتي يك نفر ارائه: سازمان يافته و آماده باشيد
اين يك قدم مهم براي يك سخنراني . كه چه اندازه براي آماده سازي آن زحمت كشيده است

كار اين است  اولين. كنيد و آنها را سازمان بندي كنيد موفق است، همه مواد موردنيازتان را فراهم
 توانيدكلمات مهم متن را برجسته كنيد كلمات خارج از متن را بنويسيد همچنين شما مي كه همه

)highlight (تا شما را در به يادآوردن محتويات متن ياري كند. 
 دركنـفرانستان خواهيد آشفتـگي شـما نمي: ساده بگيريد آن را

 روشني با صحبت مستقيم درمورد آن به ايجادكنيد، پس هرچيزرا
 .موضوع توضيح دهيد

آينه  يك راجلوي سخنرانيتان: كنيد تمرين خود را سخنراني 
تمركزبيشتري را بر لحن صدا، حركات بدن . تمام قد تمرين كنيد

 مطمئن شويد كه راحت، طبيعي. و وضعيت چهره تان ايجاد كنيد
 .و جذاب هستيد

هرگز، هرگز و هرگز بيش از حد نگران : آرامش داشته باشيد
 نگراني ممكن است باعث شود متن. كنيد مثبت فكر كنيد به جاي نگراني سعي. سخنراني نباشيد

 .سخنراني را فراموش كنيد يا دچار اشتباهات زيادي در ارائه شويد
.بگيريدخو  محيط وبا كنيد استراحت برويد، سخنراني محل زودتربه :شويد حاضر درمحل زودتر  

درسخنرانيتان  كه است چيزي بدترين اين: نكنيد عذرخواهي استرس داشتن خاطر هرگزبه
دليلي كه شما آنجا هستيد ايـن است كه حاضران را وادار به استماع كنيد، براي . ميتوانيد بگوييد

. دستيابي به اين اصل بايد با نشان دادن اعتماد به نفس خود، اعتماد آنها را نيز به خودجلب كنيد
خواهد بـه يك آدم  با گفتن آن مطلب تنها، توجهات را از خود دور ميكنيد زيرا هيچ كس نمي  

.دستپاچه گوش دهد  
آنها لبخند  آيا ميدهند؟ شما واكنش ارائه به چگونه شنوندگانتان :باشيد خودآگاه ازشنوندگان

ميكنيد؟يا بلندميخندند؟يا خميازه ميكشند؟ شمابايد از اين موارد آگاه  ميزنند وقتي شما سخنراني
دقيقه استراحت 5آنها هستند، به دادن تمركزشان درحال ازدست باشيد، اگر آنها خميازه ميكشنديا  

.دهيد تا آنها را بيدار كنيد و بعد دوباره ادامه دهيد  
سوال داشته باشند،  موضوع ارائه شده درباره مردم ممكن است: دهيد به سؤاالت حضارپاسخ

اآلن فرصت خوبي براي بـه. در پايان سخنراني به سواالت پاسخ دهيد و سخنراني را پايـان دهيد  
.دست آوردن اعتماد شنوندگان با نشان دادن مهارتتان است   

كه تحت  مناطق اطراف و سواتصدها هزار نفرشامل مسيحيان، ازدرة  -BosNewsLifeگزارش  به
 به گفته شاهدين، سربازان پاكستاني به. كشورگريختند سايرمناطق به است، كنترل نيروهاي طالبان

را بخاطر  ايشان و كرده حمله آباد كشور، اسالم پايتخت غربي درشمال طالبان كنترل منطقه تحت سه
آخرين حمله اين گروه .اند نظامي موردسرزنش قرارداده جان افراد غير خطر انداختن به و آشوب

كه دولت مركزي بر سر يك قرارداد صلح با ايشان در سوات كنار آمده ... شورشي، زماني بود
 ترك كرده بودند) آباد  كيلومتري اسالم100( بونربود؛ چراكه نيروهاي طالباني، سوات را به قصد 

 .             تا نفوذ بيشتري به سراسر پاكستان داشته باشند
. اسالمي مدنظرخود را درمنطقه معرفي كند بنابراين قرارداد صلح، طالبان اجازه داشت تا قوانين

به حكومت  كشور، كردندكه اقدامات اخير ارتش بشر ابراز اميدواري حقوق آن، مدافعين و درپي
. هاي مذهبي است، خاتمه دهد ساير اقليت كه مساوي با حمله به مسيحيان و پيروان كردن طالبان

كه مبتني بر قوانين   اعالم كردكه طالبان مالياتي بعنوان جزيهICCگروه مدافع حقوق بشر  بعالوه،
اندكه باعث فرارعده كثيري  كرده ها تحميل باشد را به مسيحيان و پيروان ساير اقليت اسالمي مي

هاست  قرن”: در مصاحبه خود بـه اين خبرگزاري اذعان داشت ICCسازمان . از منطقه شده است
 زنند، تحميل كه از پذيرش اسالم سر بازمي كه متعصبين مسلمان جزيه را به پيروان ساير مذاهب

 . هاي مشابه، مجازات افراد و اختناق تدريجي است هدف از جزيه و ساير محدوديت. اند  كرده
شود كه رفته رفته ايشان را ناگزير به   اينكار باعث تحقير، تضعيف و فقير شدن غيرمسلمانان مي

به گزارش همين سازمان، بسياري از مسيحيان و ساير .�پذيرش اسالم خواهد كرد
هاي ساكن در منطقه دره سوات، پس از آنكه توسط نيروهاي طالبان تحت فشار  مسلمان غير

اين گروه .  دالر جزيه بپردازند، پا به فرار گذاشتند622،200قرار گرفتند تا چيزي حدود 
هاي  اي از اقليت شورشي از طرفي اعالم كرده بود كه به ازاي دريافت اين مبلغ، حفاظت ويژه

كننده بود كه باعث فرار  مذهبي بعمل خواهد آورد؛ اما مبلغ درخواستي بحدي سنگين و ناتوان
اي ديگر به  پس از آنـكه ماه گذشته نيروهاي طالباني در ناحيه. اين افراد از محل زندگيشان شد

زور چند خانه را اشغال كرده و يك رهـبر اقليت سيك را ربودند، ساكنين مجبور بـه پرداخت 
 اقدامات ارتش ICCازمجريان حقوق بشردرسيوال  جرمي. دالر پول بديشان شدند249،000مبلغ

مـا از ارتش پاكستان درخواست ”:پاكستان عليه طالبان بـه هر نحو را پـر اهميت دانست و گفت
نشيني  تنها شكست و عقب. كند كن  ريشهسواتكنيم تا هرچه زودتر طالبان را درمنطقه دره  مي

تواند ضامن حفاظت و امنيت پيروان مذهب سيك و مسيحيان  كامل فعاالن طالبان است كه مي
. فوري شدند بس آتش هستند، خواهان هاي پياپي درگيري دستخوش كه منطقه و اماساكنين“.باشد

، مركز استان مينگوراكوپتر در شهر نفر درحمله به هلي15گزارش ارتش حاكي از آن است كه 
آماركلي  كه ذكر است الزم به. قتل رسيدند اطراف به  تن ديگر درساير نواحي40وحدوداً سوات

اما بسياري معتقدند .رسد  نفر در جريان تمامي حمالت مي140ارتش از شورشيان كشته شده به
هاي خدماتي در مناطق مربوطه ممنوع است،  از آنجاييكه حضور خبرنگاران وكاركنان سازمان

 ملل، حداقل وسازمان مقامات پاكستاني گفته به. تواندچندان قابل اعتمادباشد آمار نمي اين صحت
 .                                     اند يا قصد چنين كاري را دارند نيم ميليون نفر از منطقه دره سوات گريخته

 

 كه آفريد؟   خدا جهان و اين عالي را براى چه و براى
 

 بوسيله او و براى او كه گويد كالم خدا مي. مسيح آفريده شد تمام دنيا بوسيله عيسى
كه در  شما وقتى. در اصل خدا جهان را براى فرزندانش آفريد. ما هديد دهد كه به آفريده شد

كنيد و آنانى كه از نظر  شويد كه اتاق و وسايل او را آمـاده مي انتظار نوزاد هستيد مطمئن مي
خداوند زمين و كهكشان را براى . كنند مالي غنى هستند حتى پرستار بچه را از قـبل معين مي

  13 : 1عبرانيان27-26 : 1 و پيدايش18-15 : 1ماخذ، كولسيان. ما و فرشتگان را براى خدمت به ما آفريد

 يعني تمام كـار. خدا ما را آفريد تا بر روي هر آنـچه كه خلق كرد، حكومت كنيم
 اين است نقشة عالي و. يابيد بركت. كثير شويد گفت؛ بارور و او. ما سپرد زمين را به

 كنيد؟ كامل او زندگي مي آيا شما درنقشة. خدا براي همة بشريت نقص  كامل و بي

2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم     

 فرار مسيحيان از مناطق تحت
  كنترل نيروهاي طالبان

موفق نكاتي براي يك سخنراني عمومي      
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 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

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
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

     P. O. Box: 371043  :آدرس پستي                     

  Reseda, CA 91337 USA        

براي تهية كتابمقدس به زبان 
 فارسي با كليساي سفيران مسيح 

.تماس حاصل نمائيد  

1525- 522) 818(  www.SimaMasih.com 

 

 
 

 كـه در) عالي پـدر(يـعني . ابيرام 
 كتاب مقدس از آن نامبرده شده است 

 .نماييم را  بشما معرفي مي
 دو نفر به ايـن اسـم بودند اول سرداري 
 از بني راوبن كـه در دشت بـا قـورح و

 داثان و غـيره هـمداستان شده تسـلّط و 
 ) 16اعداد ( .اقتدار موسي را ناچيز انگاشتند

كـه در ) 34 : 16اول پادشاهان (. مالحـظه در قورح، دوم پسر هيل
جـواني بـه ترغيب پـدر جسـارت ورزيـده خـواست يريحورا 

 . دوباره بنا كند و به فرموده الهي هالك شد
 

 ).پدر شادي (يـعني. ابي جايل
دو نفر باين اسم بودند اول آنكه سابقأ زوجـة نابال كرملي بود 
و بـعد بـه حباله نـكاح داوود در آمد بـه قـول بعضي چلياب و 

) 1 :3 تواريخ 1 و3 :3سموئيل 2(. دانيال پسر ان داوود از او متولد شد

دوم . ولي احتمال دارد كه اين دو اسم يك شخص بوده است
 ).17 و 16 :2تواريخ 1 و 25 : 17سموئيل 2(خواهر داوود و مادر عماسا 

 

 رونوشت متن از قاموس كتابمقدس ترجمه و تأليف از مسترهاكس چاپ انتشارات اساطير                                                                        

 كه گناه كند،  زيرا هر: خوانيم  مي23: 6در روميان 

 تنها دستمزدي كه خواهد يافت ، مرگ است،

  اما هركه به خداوند ما عيسي مسيح ايمان 

 .آورد پاداش او از خدا زندگي جاويد است

 افزايش جمعيت دنيا، ترسناك است 
 افزايش جمعيت دنيا، ترسناك است

 

مستند ساز مشـهور ديـويـد اتـنبرو، 
كه  اصلي گروهي شده حامي انگليسي

جمعيت  آن توقف افزايش رشد هدف
هشتاد و ديويد اتنبرو سر .  دنيا است

“ بنياد جمعيت متناسب”دو سـاله بـه 
 گـويد افـزايش او مي. پيوستـه است

 .                     است“ ترسناك”جمعيت دنيا 
 همواره بـه لـزوم كاهش اتنبرو آقاي 

جمعيت دنيا براي حفظ حيات وحش 
ايـن بنياد دولت ها . تأكيد كرده است

هـاي محيـط زيـستي را مـتهم  و گروه
كـاهش جمعيت (كند كـه ايـن مسأله  مي

 . كنند  را يك تابو تلقي مي)دنيا
اين بنياد معتقد است كه زمين تا پايان 
قـرن  جـاري، تـاب  بيـش از نيـمي از 

 . ساكنان خود را نخواهد داشت
 كه يكي از پرسابقه ترين تنبروآقاي ا

مجري هـاي تلويزيـون بي بي سي بـه 
 . رود، طي بيش از نيم قرن، دهها مستند درباره حيات وحش و طبيعت ساخته است شمار مي

 تأسيس شده و هدف خـود را كـاهش جمعيت بريتانيا بأه طور داوطلبانه   1991ايـن بـنياد در سال 
اين بنياد . گويد ميزان رشد جمعيت بايد بـه كمتر از بيست و پنج صدم درصد برسد مي داند و مي

فعاليتهاي تبليغاتي خود را به روي شـعار دو فرزند متمركز كرده و خواهان تشويق مردم به داشتن 
 . كم فرزند كرده است خانواده هايي

گويد گروه هـاي مذهبي و هواداران مكتب  تحليلگر مـحيط زيستي بي بي سي مي راجر هارابين، 
آزادي هاي فردي با وضع مقرراتي در اين زمينه از سوي دولتها مخالفند و مي گويند دولت نبايد 

در مـقابل ايـن بـنياد هـم سياستگذاران و گروه هاي محيط زيستي را . در ايـن عرصه دخالت كند
گويند افزايش رشد جمعيت، هيچ عارضه سوئي به دنبال نخواهد  مي“ به دروغ”متهم مي كند كه 

 .  ميليارد نفر برسد9 به بيش از 2050رود جمعيت دنيا تا سال  انتظار مي. داشت

:   دار شمايل كليسايي در روسيه تصريح كرد تاريخ شناس و مجموعه 
هنر كليساهاي مدرن بايد با زمان حركت كند تا اينكه صرفاً به 

 . ثمر قرون وسطايي روي آورد سازيهاي بي شبيه
ويكتور بوندارنكـو   ،  اينترفكسطبق گزارشي به نقل خبرگزاري      

: اسـت   گفتهنزاويسيمايا گازتا   طي مصاحبه اي بـا روزنامه روسي       
به جاي شمعدانهاي   و  كرده  استفاده كليساها بايد از مصالح مركب 

قديمي نورهاي ليزي را جايگزن كرده و از هولوگرام اسـتـفـاده             
خواندن سرودها  كليساهايي براساس اظهارات وي در چنين. كنند

اسـت    هاي مذهبي قرون وسطايي انـدكي عجيب و غريب     و ترانه 
. داشته باشند  روز  هاي ترانه بيشتري به شباهت بايد موعظات  بنابراين

 را جسورانه اي اين اظهارات ممكن است عده: گفت وي همچنين 

 و  خياباني قرن چهارم  زبان  به  كليسايي  اما زبان نيايشهاي   تلقي كنند 
درجوامع محسوب   آنها  تأثير  عدم  و اين امرعلت دارد شباهت  پنجم

 يا ظروف  پارچه  روي چوب،  مدتهاپيش شمايل:   گفتاو.   شود  مي

 پالسمـا   ديجيتال  بايد بـا قالب  شد اما امروز شمايل مي  ترسيم  چيني

است،  كامپيوتري نمادي از زمان ما تكنولوژيهاي كه چرا شود ارائه
 .كاغذهاي پوستي نشانه دوران قرون وسطي بود همانطوركه

 كشيش مادريدي كاكا
 

 چندي پس از قهرماني بـا تـيـم      روسونريهافبك تهاجمي فصل پيش .   سانتياگو برنابئو در   كاكا 
وارد   رئال مـادريـد   ها در حضور انبوهي از هواداران         هاي جـام كنفدراسيون    ملي برزيل در رقابت   

هزارهواداركهكشانيهـا  40.اسپانيا شد  پايتخت
 را تـعـقـيـب        كاكااز نزديك مراسم معارفه     

 روسونري  پيش  فصل  ساله27بازيكن.   ميكردند
با قرارگرفتن در تريبون بزرگي كه در پشت 

آلفرد و دي استفانو  و  فلورنتينو پرس   آن او،   
 هستم  بسيار خوشحال :   حضور داشتند، گفت  

توانم فوتبالم را در رئال مادريد ادامه         كه مي 
گفت  را مي  ها كاكا درحالي اين جمله   . بدهم

كه پيراهن شماره هشت رئال را به همه نشان   
در   را  اميدوارم بتوانم نـامـم  :   او افزود.   داد  مي

هـاي     كاكا آزمايش . تاريخ باشگاه ثبت كنم   
پزشكي باشگاه رئال را بدون هيچ دردسري       

او قراردادي شش سـالـه      .   پشت سر گذاشت  
 ميليـون  9  ساالنه  شود مي كرده وگفته  دريافت

حضـور  .   يورو دستمزد دريافت خواهد كرد    
روي   خــرج    ميـلـيـون   65او در رئال مادريد     

رييس جديد بـاشـگـاه      فلورنتينو پرس   دست  
جايي  اين سومين جابه.   رئال مادريد گذاشت  

در   كـاكـا    مـعـارفـه      خبرنگار از سراسر جهان مـراسـم  320.   آيد پر هزينه تاريخ فوتبال به شمار مي    
خريدهاي ديگري  رونالدو كريستيانوكاكا و   كه در كنار حضورپرس. دادند مادريد را پوشش مي

باشگاه رئال  امروز، روزي بسيار خاص و ويژه براي: را نيز در نظر دارد، در اين مراسم عنوان كرد
مراسم معـارفـه    . توانم كاكا را به هواداران معرفي كنم بسيار خوشحال هستم كه مي. مادريد است 

 94  پـرس براي     جايي هم آن جابه.   مهاجم پرتغالي رئال مادريد روز شش ژوئيه انجام خواهد شد         
و   آمـده   والـنـسـيـا    كه از   رائول آلبيول  و  رونالدودر كنار كاكا و     .   ميليون يورو هزينه دربرداشت   

هر دو  (آلوارو آربلوآو ژابي آلونسو ها خواهان خريد  شود مادريدي معرفي خواهد شد، گفته مي
سـپـيـد      هاي هايي است كـه در ارتباط با قو هم از ديـگر نامفرانك ريبري .   نيز هستند)   از ليورپول 

                   .مطرح است

2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم     

 هنركليساهاي مدرن بايد
 كند  با زمان حركت
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2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم شود؟ چه چيزي باعث درد گردن مي     

آوريم تا در   شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل مي   از   

  بعدازظهر3  يكشنبه ساعت  هر كليسا كه   جلسات عبادتي اين

.  گردد، حضور بهم رسانيد  برگزار مي  
 

T
e
l: 
(9
4
9
) 
6
8
1
 –
 8
0
0
0
 

  L
o
c
a
te

d
 @

 F
o
o
th
il
ls
 F
a
m
il
y
 C
h
u
rc
h
  

1
9
4
3
2
 B
a
k
e
 P
a
rk
w
a
y
, 
 

(L
a
k
e
 F
o
re
s
t 
D
r.
) 
 

F
o
o
th
il
l 
R
a
n
c
h
, 
C
A
 9
2
6
1
0
  

 

w
w
w
.S
im
a
M
a
s
ih
.c
o
m
  
  

in
fo
@
IR
A
N
fo
rC
H
R
IS
T
.c
o
m
 

 تأثير دعا بر مغز انسان
 

 داوطلب 20محققان با اسكن مغز بيش از
در هنگام دعا و صحبت با خداوند اعالم 

كردند مغز افراد در هنگام دعا به     
گونه اي كه در هنگام صحبت با يك 

. كند شود، فعاليت مي دوست فعال مي  
 

ه ـ دانمارك بآرهاوس محققان دانشگاه 
پديده ازداوطلبان  اين روي بر منظورمطالعه

 مذهبيدعاي  يك خواندن يكباربه خواستند
و يكبار بـه خواندن يك متن غيرمذهبي 

گفتة محققان در  به. كنند اقدام اجتماعي و

خواندن دعاي  و هنگام انجام عمليات اول
قسمتهايي از  مسيحيان، مخصوص خداوند

است، فعال  ارتباط در ذهني مرور مغزكه با
اين محدوده ازمغز با تئوري ذهن در . شد

ميرسد هر دو  نظر به. ارتباط نزديك است
رفتار آزمايشها،  اين در مغز شده منطقه فعال

به عكس العمل مخاطب  خواستن و توجه
خداوند بوده است را  كه در اين آزمايش

.                                  كنند مي پردازش  
                               

دهدكه قشرپيشاني مغز  مي نشان  مطالعات
در انسانها در هنگام تـعامل بـا اجسام بـي 

زيرا مغز از چنين . شود جان نيز  فعال نمي
اجسامي انـتظار عكس العمل نـدارد و به 
همين دليل نيازي براي فكر كردن به آن 

براساس گزارش . كند نمي جسم احساس
نتايج نهايي  محققان براساس ،نيوساينتيست

درهنگام دعا اين تصور  كردند افراد اعالم
 خاصشخصي با صحبت درحال دارندكه را

اي  نشانه از نظرمسيحيان نتيجه اين هستندكه
.    جديد از قطعيت وجود خداوند است  

  
 

دچـار      را    افراد كـه  است    كننده دردهاي ناراحت  از  يكي   درد  گردن
 تمرينهـاي گردن درد را اغلب ميتوان با مصرف مسكن، انجام            . ميكند

بدانيد   كه  است  هنوزمهم  اما . كرد  درمان  سرد  و  گرم  كششي، وكمپرس 
 رايج محركهايجمله   از  .است  شده  درد شما   سازگردن  چه عاملي زمينه  

  .عضالت گردن روي بر  فشارآمدن:درد اينهاهستند براي گردن 
 كـاركـردن    مانندخواندن،  فعاليتهايي درهنگام بد وضعيت در قرارداشتن .مدت  طوالني  نشستن

بد قرار  كه مانيتوركامپيوتري ديدن براي گردن روي بر فشارآوردن .تلويزيون تماشاكردن يا
  .ديدن عضالت گردن درحين ورزش  .نامعمول وضعيتي  خوابيدن در.داده شده است

باغستاني نازنين و الناتان كشيش  
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  !!كار، مردونه است اين يه
 

كار هيچ منطق درستي نيست و تو هم سعي  توي اين: يعني
 !نكن دليلي برايش پيدا كني

 

 ميخواهي تو درست كردن شام كمكت كنم؟
 پس چي شد اين شام؟ چرا روي ميز آماده نيست؟ :يعني

 ! چه فكر خوبي
 

اين كار شدني نيست و من كل روز رو برات ُكركري : يعني
 .خونم و حالت رو مي گيرم مي

 

 بله عزيزم يا حتماً حتماً
ام از  اين يكي اصالً معني نداره و چون شرطي شده: يعني

 .دهنم پريده
 

 ! زنم منو درك نميكنه
 .خسته شده ديگه و منو شنيده هاي ها و خاطره همة قصه: يعني

 

  .كنم ماجرايش طوالنيه و سر فرصت برات تعريف مي
  !اصالً خودم هم نفهميدم چي شد: يعني

 

  .كنم من اخيراً خيلي ورزش مي
 .باتري كنترل از راه دور تلويزيون تمام شده: يعني

 

 .مونه دسپتخت تو مثل دستپخت مادر مرحومم مي
 .سوزوني تو هم كه غذا رو مي: يعني

 

 !كمي استراحت كن عزيزم خسته شدي
 .خوام فيلم ببينم كن مي بابا اين جارو برقي رو خاموش: يعني

 

 !چه جالب
چقدرحرف  كه آخ:يعني

 !مي زني
 

عزيزم ماديـات در عشق 
 !! ما هيچ نقشي نداره

بـاز     سالـگرد :    يعنـي
ازدواجمون رو فراموش 

 .كردم و كـادو نخريدم
 

 ! اين واقعاً فيلم خوبيه
از  تـو ايـن فيـلم پر  :يعني

 و بزن بزن و بكش بكش
 !ماشين سواريه

 

من براي اين كارم دليل 
  .دارم
تونم براي اين كارم  بذار فكر كنم ببينم چه دليلي مي: يعني

  .پيدا كنم
 

  منظورت چيه؟ تو كه لباس داري؟
  لباس خريدي؟ خودت چهارسال پيش براي رفته يادت:يعني

 .كنيم ما توي كار خونه با هم مشاركت مي
 .كند كنم او جمع و جور مي من ريخت و پاش مي: يعني

سعيدخان سخت سرگرم خواندن درس طب بـود و عـالوه بـر           
مطالعه كتابهاي مـدرن طبي رازي و ابـوعلي سينا هم اسـتـفـاده             

هر قدر تجربه او در علم پزشكي بيشتر ميشد، به همان .  مي كرد
او .   گـذاشـت    اندازه هم مسئوليت هاي بيشتري بـه عهده اش مي        

در حين انـجام وظيفه در درمانـگاه دكتر الكساندر، به طبـقـات            
. مختلف مردم نيز بشارت ميداد و دربارة مسيح صحبت ميـكـرد     

فعاليتهاي او از مركز كارش بوسيلة مسافرتهاي بشارتي به دهات 
طبابت و بشارت بـا هـم توأم و ايـن     .   مجاور نيز توسعه پيدا كرد    

هنـگام ديـد و بـازديد عـيد نـوروز  .   هدف غـائي سعيدخـان بود   
سعيدخان و آقاي هاكس بـه ديدن يـكي از افسران عـالي رتـبـه    

به بحث  كم مكالمات و صحبتهاي دوستانه آنها كم. ارتش رفتند
سخنان سعيدخان به مذاق ميزبان .   در پيرامون مذهب كشيده شد  

از ايـن رو شكايتي   .   تلخ آمد و تصميم بـه تنبيه نمودنش گرفت       
روزبعد سعيد .   حاكم شهرتسليم نمود  نوشت و توسط شخصي به    

خان به حضورحاكم احضار شد و او طبق معمول نزديك درب          
اما حاكم او را به جلو خواند . ورودي برروي صندلي اي نشست

تا بازجوئي الزم را از وي به عمل آورد و بقيه حضار نيز سئوال           
دكتر، : او ابتدا با صداي بلندي پرسيد. و جوابها را استماع نمايند

اسهال خوني را چگـونه معالجه ميـكني؟ سپس وي را نزديكتـر           
ديشـب  :   خوانده آهسته طوري كـه ديگران متوجه نشوند گفـت   

شخصي به نزد من آمد و شكايتي برعليه تو به من دادكه حاكي           
 من . نمود تقاضاي مجازات تو را مي ضمناً خودش. از توهين بود

 و اصوالً  هستي طب دانشجوي يك  كه تو  گفتم  او را آرام كردم و
كساني كه در ايـن رشته تحصيل مي كنند دين و ايمان درستـي     
. ندارند؛ پس حاالبرو و ديگر بـه خصم مجال بـهانه گرفتن مـده      

بعدها .   كامالً آزاد شد  سعيدخان!   خالف و مجازات او همين بود 
همان افسر عاليمقام كه موجب ايـن واقعه جزئي شده بود، يكي      

سعيدخان پس از پـايـان قرار     .   از دوستان صميمي سعيدخان شد    
خورشيـدي، تصميم گرفـت  1270داد خود بـا ميسيون، در سال   

مسافرتي به رضائيه بكند، آنجا كـه قبالً ربكا با دختر كوچكش           
اين مسافرت به او فرصتي داد . سارا براي ديدن اقوامش رفته بود

 مرزي كردستان  شهرهاي به بومي زبان رابه كه پيغام مسيحائي خود
 .برساند و ضمناً دوست خود كشيش يوحنا را مالقات كند

 و آشنايان  كليسا اعضاي به را وي سربلندي تمام كشيش با افتخار و

. معرفي كرد و او در همان كليسا به زبان سرياني موعظه نمود
هنگام مراجعت به همدان از وي خواسته شد كه قرار داد خود را 

هرچند به انجام اينكار تمايل و عالقه اي . با ميسيون تجديد نمايد
نداشت، اما چون دكتر الكساندر به خدمت خود خاتمه داده و 
درمانگاه تعطيل شده بود، وعده زيادي از مريضان هم از لحاظ 
معالجه و مداوا در مضيقه بودند، او حاضر شد تا آمدن يك 

او كليه . دكتر جديد از آمريكا به معالجه بيماران مشغول شود
دكتري، داروسازي،  -مسئوليتهاي كلنيك را به عهده گرفته بود

وظائف و كارهاي طاقت فرسا توأم با ! و گاهي پرستاري شبانه
مطالعه شبانه روزي در خصوص مذهب و علم پزشكي، سالمت    

، دكتر 1272فروردين ماه . وي را با خطر مواجه مي ساخت
. هالمز از آمريكا براي جانشيني دكتر الكساندر وارد همدان شد
قرارداد سعيدخان رو به اتمام بود، و چون تمايلي براي ادامه اين 

او مدت . كار نداشت، لذا از خدمت در ميسيون استعفاء داد
دوازده سال با كمال صداقت و وفاداري بعنوان معلم زبان، 

در طي اين مدت .  دستيار دكتر، و سپس پزشك، خدمت نمود
از كمكهاي بي دريغ ميسيونرها برخوردار بود؛ او را مساعدت و 
همراهي ميكردند، به او درس انگليسي و طب را آموختند؛ از 

او دين خود را در اين . لحاظ روحانيت وي را كمك ميكردند
.          مدت طوالني با خدمات با ارزش و عام المنفعه اداء نمود  

 سعيدخان تصميم گرفت به خارج سفر كند و براي اين كار 
در وهله اول حس ميكرد براي شروع : چهار علت وجود داشت

يك زندگي جديد، ميبايست مدت كوتاهي از همكاران و 
ثالياً به يك تغيير آب و هوا و استراحت . محيط كارش دور شود

ثالثاً، ميخواست به انگلستان يا آمريكا برود . كامل احتياج داشت
. تا تحت نظر استادان مجرب، دوره تخصصي دكتري را ببيند
چهارمين علت مسافرت وي، جامه عمل پوشانيدن به يكي از 

. يعني در روحانيت به حد كامل رسيدن -آرمانهاي قلبي اش بود
در همدان با شخص سوئدي به نام هاگبرگ آشنا شد كه ادعا 
ميكرد خود به اين كامليت رسيده و ميتواند وي را نيزدر رسيدن 

بنابراين آقاي هاگبرگ او را ! به اين هدف و آرزو كمك نمايد
او را دوستان خود مبلغي پول قرض كرد، . به سوئد دعوت كرد

و به اميد اينكه بتواند به خواسته معنوي اش نائل آيد، عازم سوئد 
شد و با نهايت كوشش در صرفه جوئي و قناعت طي طريق     

اما اين اتفاق .  به استكهلم رسيد1893او در نهم ژوئيه . مي نمود
اي  نشانه  درآنجا .بود تأسف مايه و آور مالل سعيدخان، زندگي  در

كه به  يافت هرگز فرصتي نمي. براي نيل به آرزويش ديده نميشد
تحصيل علم پزشكي خود ادامه دهد و حتي يكقدم هم بسوي 

وقتي كه ميخواست در مورد يك . كماالت روحاني بر نداشت
مطلب روحاني صحبت كند، هاگبرگ اصرارميكرد كه موضوع 
صحبت خود را تغيير دهد و از آداب و رسوم ُكردها و عقايد 

همه تحسين و تعريفها كه از او ميشد بر . اسالمي سخن بگويد
شدت بدبيني وي از اين مردم، بقول خود روشنفكر و آزاديخواه 

برايش مسلم گرديد كه اين اشخاصيكه ادعاي كامليت . ميافزود
ميكنند و خود را هادي ديگران قرار ميدهند، خود مردماني 

.                              گمراه و فرسنگها از حقيقت به دور ميباشند  
  يكروز صبح كه در كنار تختخوابش زانو زده بود و براي 
رسيدن به اين كامليت دعا ميكرد، ناگهان سخنان يوحناي رسول 

لكن ميدانيم كه چون او ظاهر  : به خاطرش آمد كه ميفرمايد
شود مانندي وي خواهيم بود، زيرا او را چنانكه هست خواهيم 

او چنين استنباط نمود . چون ظاهر شود! چه وعده واضحي. ديد
وعده اي است مربوط به آينده يعني . كه مانند او خواهيم شد 

بنابراين نبايد انتظار . روزي كه ايمانداران، مسيح را روبرو ببينند
همه . آنطور كامليتي كه آرزويش بود، در اين دنيا داشت

آرامش . ايمانداران به حد كمال خواهند رسيد اما نه در اين دنيا
اضطراب و پريشاني براي نيل به . كاملي وجودش را فراگرفت

فيض خدا بر كشمكش . اين هدف، در اين د نيا، از بين رفت
اواخر مهرماه بود كه سعيدخان مصمم  . دروني اش ظفر يافت

...                                                             شد به انگلستان برود  
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زناشويي زندگي در موفقيت                    

 كه ايمان دارم. گناهكار هستم ميكنم خداوندا، من اعتراف

 خود  جان صليب، روي بر من مسيح بخاطرگناهان عيسي

 را فدا نمود و به وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه بر

 من اكنون او . ساخت مرا درحضور تو عادل مرگ،

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

 هدية پدر
 

 كرده است اي عالميان برخيز ارباب نفير
 از عالم آن باال بر ما نظر كرده است

 آمد سوي ما جانان، تا جان بدهد جانان
 اين موسم سرما را خرداد مهمان كرده است

 ها ها، نور همه جان رب همه دل
 آن روح خدايي را بر ما عيان كرده است

 دستك بزنيدپاكان، بربط بزنيد ياران
 آن طفل نظركرده بر ما نگه كرده است

 كافيست ماتم نكنيد شاديست اي ماتميان
 عيسي خداوندي ميل همگان كرده است

 خليل

 كليساي ايران ثبت جهاني سه
 

 پروندة سه كليساي ايران براي ثبت در  ايران
 رئيس .جـهاني يـونسـكو تكـميل شد مـيراث 

ايران    وگردشگري فرهنگي پژوهشكدة ميراث
در حاشيه گردهمايي مديران سازمان ميـراث 

ميراث فرهنـگي  مديران پايگاههاي فرهنگي و
  پرونده:گفت و گردشگري در نياسر كـاشان

غربي و  طاطائـوس درآذربايـجان  كليساهـاي 
استيپانوس و زرزر در آذربايجان شرقي  سنت 

آماده ثبت در فهرست ميراث جهاني  و تكميل
 كشف به اشاره با  طه هاشمي. شد2008درسال

 سنت در  كـليساي   حواريـون      استخوانـهاي

: خبرگفت واحدمركزي  به83درسال استپانوس
نخستين كليساي  كليسا معتقدند اين محل ارامنه

 كليسـاي سنت .سـاخته شـده در جـهان است
استپانوس آذربايجان شرقي بعد از قره كلـيسا 
در آذربايجان غربي، مهمترين كليساي ارامنه 

 12تا 10قرون به كليسا مربوط اين. كشور است
رود خانه  جلفا دركنار درمنطقه است و ميالدي

كليساي : وي افزود. ارس جـاي گرفـته است
 ميـالدي مبلغي بـه 48طاطائوس را هـم سـال 

 به فرمان پادشاه كه بعدها است ساخته همين نام
                      .ارمنستان به قتل رسيد
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 شود مي كاوش ابراهيم حضرت زادگاه
 
 

كه از آن   درعراقاور نزديك، شهر تاريخي  در آيندة
 عنوان محل تولـد ابراهيم و پايتخت تمدن سومريان  به

 . شود، كاوش خواهد شد ياد مي
شناس آمريكايي ـ كه  ـ باستان) Brian Rose(برايان رز 

 در عراق ديدن كرد، اورماه گذشته از شهر تاريخي 
عنوان محل  كرد، اين شهركه درتورات از آن به اعالم

 بـرده  شده  است،  با  استفاده  از  زندگي  ابراهيم  نام
مقصدگردشگري  يك به و كاوش تجهيزات، ترين مدرن

ساخته  پيش سال هزاران اورشهرتاريخي  .ميشود تبديل
درسالهاي  .است بودهسومر باستاني تمدن وپايتخت شده

كشور به  هاي تاريخي اين پس از اشغال عراق، محوطه
ها بـه منبع درآمد  حال خود رها شده و هريـك از آن

شهرتاريخي اور . اند شده تبديل آثارتاريخي قاچاقچيان
هرچند شرايط . ها درامان نمانده است صدمه نيز از اين

 پايگاه نظامي يك ساخته شدن دليل به شهرتاريخي بابل
 . مراتب بدتر از اور است هايي از آن، به روي بخش

 

ازحدود  وسومريان قدمت دارد هزارسال هشت اور شهر
چهارهزارسال پيش از ميالد مسيح درآن ساكن شدند 

اين . گذاري كردند و در آن، تمدني درخشان را پايـه
 سال پيش از ميالد مسيح، يكي از پـر 500شهر حدود

آثارتاريخي  حال وتا به بود جهان شهرهاي ترين جمعيت
شده در آن كشف  فراواني در جريان كاوشهاي انجام

 هان پادشا درمقبرة آثاري به ميتوان جمله ازآن اندكه شده
هاي  و مهر مرصع هاي شهر اور شامل جواهرات، خنجر

بخش اعظم آنها در موزة بريتانيا  كردكه سلطنتي اشاره
 باستانشناساننگراني  اكنون كه اي مسأله .ميشوند نگهداري

را برانگيخته، حضورمداوم قاچاقچيان آثارتاريخي در 
تاريخي  هزاران اثر آن، غارت حاصل كه شهر است اين

به همين . و ايجادصدها حفره است گذشته هاي درسال
اند، فقط زماني حاضر  دليل، باستانشناسان اعالم كرده 

كافي برقرارشود  كاوش هستندكه امنيت آغاز پروژة به
و دست قاچاقچيان آثارتاريخي از اين شهركوتاه شده 

 اند تـا امنيت شهر البـته مقامات عراقي قـول داده. باشد
     .كند راتأمين اور تاريخي

 

 از اور در شهر تاريخي كاوشكه  نيست مشخص اكنون
چه زماني آغاز خواهد شد، ولي به طور حتم، كاوش 

تواند بـه كشف آثـار فراوان،  در اين شهرتاريـخي مي
 روشن شدن بخش هاي تاريك تاريخ عراق، زندگي

 .ابراهيم و تمدن سومر بينجامد

 با چه افرادي ترجيحاً ازدواج نكنيم؟
 

 كـارشناس مسايـل خانواده ،جفري اچ الرسن
 سال گذشته به بررسي و مرور 5طي: نويسد مي

 ام سال تحقيق درباره عواملي پرداخته 60نتايج

يـك زندگي مشـترك رضايـت  تشكيل بـه كـه
 ايـن بازخـواني نـشان. انجام استـوار مي و بخش

خاصي وجود  شخصيتي هاي ويژگي كه دهد مي
دارندكه ميتوان آنها را قبل از ازدواج شناسايي 
كرد و از طريـق آن ناموفق بـودن يك ازدواج 

اين خصوصيات  حاالبايدببينيم .نمود بيني راپيش
كه  كساني چه هستند و چه افـرادي در فهرست

تحقيقات . گيرند قرارمي كرد   باآنهاازدواج نبايد
كـه اگـر شخصي بيش از حـد  نشان داده است

افسرده، كـمرو، مضـطرب، متخاصم، تـكانشي 
 و يـا در بـرابر) كند كه بدون فكركردن عمل مي كسي(

براي ازدواج  باشد، پذير آسيب روحي فشارهاي
رسد، ضمن ايـن كه  نظر نمي بـه مناسبي شخص

. درماني شود درچنين مواردي اين فردبايدروان
در فهرست زير بـه چند موقعيت و چند نوع از 
افرادي كـه داراي ويژگـيهاي نـه چندان مثبت 

در  توصيه و البته بهترين شده است هستند، اشاره
اگريكي از ! استنكردن  ازدواج شرايطي، چنين

شما بطور خستگي نـاپذيري چنـين سواالتي را 
كه دوستم داري؟يا واقعاً  مطمئني: مطرح ميكند

اگر زماني ). تيپ تأييد خواه( برايت اهميت دارم؟
كه با هم هستيد بيشتر وقت شـما به جر و بحث 

اگربا وجود ) تنفر-رابطه عشق(. ميگذرد و مخالفت
اينكه زمان بسياري را با هم مي گذرانيد، واقعاً 

يا با افكار  يك فردنميشناسيد يكديگر را بعنوان
اگر بـا پدر و . يكديگر ارتباط برقرار نمي كنيد

وهمسرآينده شما  رابطه خوبي نداريد مادرخود
اگردليل  .شمااست والدنامطلوب اين شبيه درست
 برايتان مادري كه كسي است شما، يافتن ازدواج

اگر احساس مي كنيد كه تصميم . كند يا پدري
تان به  به ازدواج ازطرف پدريا مادرهمسرآينده

اگرمدام جمالتي مانند . شما تحميل شده است
شـايد هـمه چيز بعد از : اين در سرتان ميچرخد

اگـر فـرد مـورد نظرتـان  . ازدواج درست شـود
دوستان قديمي خود را ترك  همه خواهدكه مي

. كنيد و يك زندگي اجتماعي تازه بـرپـا كنيد
اگـر او هـمه تصميمهاي مهم ). تيپ مالكيت طلب(

كند و شما  تنهايي اتخاذمي را به با شما در رابطه
 )تيپ فرمانده(. از ايـن كـار او بسـيار نـاخشنوديد
 و در كنترل  اگر او بارها از كـوره در مي رود

 .              خلق و خوي خود ناموفق است
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 كتب مسيحي در زندانهاي امريكا پخش
 

 ايالت 50هاي در زندان توزيع كتب مسيحي و انجيل مسيحي نشركتاب، اقدام بـه يك سازمان
“ مسيحيان المللي بين كتابخانه”نويسد، با اينك مي كريسشين پست خبرگزاري.است نموده آمريكا

ها توسط اين سازمان از سال   تأسيس شد، ولي كار توزيع كتاب در ميان زندان1996در سال 
 . به بعد بوده است2003

   در سالهايCLIسازمان  
 مـتوجه   نياز ...    اخير،  
 شد خدمت اين به آمريكا

 كتاب وكارخودرا برتهيه
 كشور براي زندانيان اين

 مؤسسه اين. كرد متمركز
 23كه  كار  خود  را  با  

  زندان  در آمريكا شروع

 كرد، در حال حاضر بين
   زنـدان و1000بيش  از 
 نوجوانان، اقدام ندامتگاه

 كتـب مسيحي بـه پـخش
 اندرز  اسكار، .  كـند مي

كه از زندانيان  هايي وضوح درنامه كارخود را به ما ثمره”: اذعان داشتCLIسازمان هيئت رئيس
نظير  بي موقعيتي ا، كه زندان ما معتقديم. بينيم ايم، مي كرده و افسران امورمذهبي زندان دريافت

 حمايتديگر، مورد مسيحي سازمانهاي  توسطCLIخدمات “.هستند21درقرن انجيل بشارت براي
 كه در كاروليناي شمالي واقع است، با اهداي“ بيلي گراهام”سازمان بشارتي. قرارگرفته است

 . كند مي ، اين خدمت بزرگ را پشتيبانيCLIكتاب به 
 

كـتاب مقدس بـراي  بـا ترغيب مشتريان خود بـه خريد يـك مسيحي  هـاي همـچنين فروشگاه
 از سوي ناشران CLIامـا بخش اعظم كمكها به . اند زندانيان كشور، حمايت خود را نشان داده

الزم بـه ذكـر . مسيحي، نويسندگـان، كليساها، خـود ايمانداران و مدارس مسيحي بوده است
. اند نموده CLIبـراي كتاب ارسال بـه كليسادر آمريكا مبادرت 150است تا زمان انتشار اين خبر،

اي به منظور تشكر ازكتاب مقدسي  ، نامهكاليفرنياستاهل  كه گارسيا خوزهنام  به زندانيان از يكي
 من بـه يك كتابمقدس اسپانيايي احتياج داشتم؛ و”:  فرستاده استCLIكه دريافت كرده، بـه 

دو هـفته بـعد، خـداوند جواب دعـاي مرا داد و از مؤسسه . دعا كردم طبعاً خيلي هم براي آن
و خدا را شكركه به جاي كتابمقدس اسپانيايي، يك  .شما براي برآوردن نياز من استفاده كرد

 از آنجايي “.رابركت دهد شما كنم خداوندسازمان دعامي! هللويا. كردم نسخه دوزبانه دريافت

 ها هميشه حائز اهميت بوده، برخي بر اين باورند اميد در زندان رنجيده و نا كه خدمت به افراد
 .كه اقدامات اخير، باعث افزايش اهميت اين موضوع شده است

 

ها را محيطي توصيف كرده كـه  قادر  است  ، زندان2007گزارش پليس نيويورك  در  سال 
درست چندي پـيش پلـيس . كـند  مـحبت را به مسلماناني خشن تبديل و بي زندانـيان ناراضـي

گذاري دو كنيسه در نيويورك و انفجار هواپيماهاي نظامي اين كشور  اي مبني بر بمب توطئه
باشند، در دوره  مي توطئه تروريستي كه متهم به دست داشتن در اين چهار نفري. كرد را خنثي

، فيلمساز “پيتركانرز”اخيراً مستندي توسط . حبس خود در زندان بـه اسالم روي آورده بودند
دهد  نشان مي و كشد تصويرمي آمريكا را به هاي زندان كه ورود اسالم به ساخته شده آمريكايي

و اززندانيان  كشورنفوذكرده كه تندرويان مسلمان چطورسعي دارند تا درمراكز اصالحي اين
رئيس دادگاه زهدي ياسر، دكتر . ها، تروريستهايي بزرگ بسـازند و حتي افسران ديني زندان

گويد بسياري از پيشوايان  شده اخير مي دمكراسي اسالمي درآمريكا درخصوص توطئه خنثي
باري سعي در استخدام زندانيان كشور براي اجراي اعمال غيرانساني  اسالمي به طرز خشونت

 كه سابقاً نايب فرمانده نيروي دريايي آمريكا ياسر. و تروريستي خود در خاك آمريكا دارند
 باشند، هشدار آميز مي بوده به جامعه مسلمان اين كشور، كـه غالباً مخالف بـا اعـمال خشونت

 .داد تا از اسالم سياسي جداً اجتناب ورزند
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 عقرب خطرناك برلباس عروس15كتاب گينس با چسباندن  ترين عروسي دنيا در ثبت عجيب 
 

گزارش واحد  بـه. گرفتند ترين زوج تايلندي آغـاز زندگي مشترك خود را جشن عجيب   
عقرب خطرناك به 15كه حدود   ساله با لباس سفيدي36مراسم، عروس در اين مركزي خبر

ساله درآمدكه نامش دركتاب ركوردهاي 29آن چسبيده بودند در حالي به عقد دايم داماد 
 400 هزار و3اي دركنار   روز تمام دريك قفس شيشه32كردن به علت سپري) گينس(جهاني

 28كردن  دي پس ازسپري  ميال2003داماد نيز درسال. است عقرب خطرناك به ثبت رسيده
اين . ثبت رسيد به دركتاب ركوردهاي جهاني دركناريكهزار هزارپا نامش روز دريك قفس

 .زوج عجيب به پادشاه هزار پا و ملكه عقرب در تايلند شهرت دارند

 سنت دعا 
گـاهي اوقات آنـقدر بـا مسئله دعـا و نـيايش 
سطحي و در حد گفتارهاي روزمره برخورد 

كنيم دعـا سـخن  كنيم  كـه  فراموش  مي مي
 گفتن بـا و البـته شنيدن از خـدايي است كـه

 . مظهر قدرت و جالل و زيبايي است
 

ضمن اينكه عميقا به بي شيله پيله بودن دعا و 
بيان خالصانه آنـچه در قلـب داريم معتقدم و 
نيز بر اين باورم كه تـا حـد امكان بايد بدوي 
و طبيعي و خالي از الـفاظ قلـمبه و سلمـبه بـا 
خدايي كه پدر من است سخن بگويم بر اين 
نيز باور دارم كه اين خلوت اُنس و دلدادگي 
با خدا بهتر است كه بيش از آنچه صرف بده 
بستان و مطالبات روزمره ازخدا باشد، صرف 

بامعبودمان  ما گفتگوي عابدانه هم آن و گفتگو
گفتگوجا براي شرح  در اين خدا باشدكه البته

پريشاني و خواهشهاي ما نيز به اندازه كافي 
اما كيفيت اين خواستنهاكجا و . ماند باقي مي

خـدا اين . صحبتهاي روزمره و پوست پيازي
حاضرهميشه  هميشه و امن، اين وجودنامتناهي

نيكو، از بدو تاريخ بشر شنواي عميق ترين و 
خاشعانه ترين دعاهـاي مومنين خويش بـوده 

چه بسيار دل انگيز است كـه گاهي بـه . است
وتكرار  وشايدسطحي البداهه في دعاهاي جاي

باطل به اعماق اين حضور ژرف فرو رويم و 
دعاهـايي را نيز دعـاي قلب خـود سازيم كه 
اساسي ترين نيازهـاي روح بشري را در خود 

آسيزي  فرانسيسما  همه شايد. كنند بازگو مي
 نباشيم، اما با خواندن راز و نياز ترزاويا مادر 

آنها و از آن خود ساختن آنها وهم آوا شدن 
مان  آنـها بـه سوي عيـساي محبوب بـا زمزمه 

انتهاي اُنس يعني  توانيم از اين اقيانوس بي مي
خواهم  از اينرو مي. ترببريم اي عميق دعا بهره

عميقم براي دعا، با اين  گاهي از سرگرسنگي
بزرگان معرفت و ايمان همصدا شوم ودعاي 

دعاي كوتاه . آنها را از قلب خود تكرار كنم
 زير يكي ازدعاهاي شعرگونه مادر ترزا است

 .  ام كه ترجمه كرده
خدايا مرا از مرگ بـه حيات و از ناراستي بـه 

 ...حقيقت رهنمون شو
يقين ره  خدايا مرا از ياس به اميد و ازترس به

 ...نما
خدايا مرا از تنفر به عشق و از جدال به آشتي 

 ...هدايت نما
وكائنات تو از صلح  باشدكه قلبمان، دنيايمان

 كيوان.              آمين... و آرامش آكنده شود
 

 http://pesarekhoda.com 

خوانندة گرامي؛ چنانجه 
مايل هستيد، شما ميتوانيد 
نسخة چاپي كتابمقدس 
فارسي را در وب سايت 

.زير مطالعه فرمائيد  
 

www.SimaMasih.com 
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زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشيش جهان درگذشت پيرترين
 

پدرتئودورهك، كه همه كشيشها بر اين باور بودند       
در   سـالـگـي   108كشيش دنيا است در سن     پيرترين

بـه  .   هاي منطقه اينديانا درگـذشـت        يكي از صومعه  
در آيواي 1901ان، پدرتئودور درسال  ان نقل از سي

راه   در  را   سال از عـمـرش     86امريكا به دنيا آمده و      
مسيحيت صرف  ارشاد و راهنمايي مسيحيان و تبشير

ايـنـديـانـا        در مـنـطـقـه     86وي بـه مدت    .   كرده بود 
در    زميـنه   مـبارزه    بـا               اي گسـترده    تحقيقات    

هاي مختلف اين بـاور       پرستي كرده و با فرقه      شيطان
اسقف اعظم از وي بـا    .   غلط به مبارزه پرداخته بود    

پدر تئودور : عنوان معلمي تاريخي ياد كرد و گفت
هك بيش از صدها كشيش و راهبه را تعلـيـم داده      

شك پدر معنوي همه مسيحيان محـسـوب          بود و بي  
 .شود مي
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كه پاسبانان آسمان درتالشند فاصله زمين  سال است هزاران
 برابر 400فاصله اين دانيم مي. كنند گيري تا خورشيد را اندازه

 سوم درقرن !كند تغييرمي فاصله ماه تا زمين است، اما از بيشتر

 خورشيد دستگاه طرح خاطر به كه “آريستارخوس ازميالد، پيش
 خورشيدتا زمين بارشهرت دارد، فاصله براي نخستين مركزي

 .      برابر دورتر از فاصله ماه تا زمـين برآوردكرده بود20را
 برابر بيشتر از فاصله ماه 400اين فاصله  دانيم كه مي درحالي

بيستم اخترشناسان كنترل بهتري   در اواخرقرن.تا زمين است
كيهاني داشتند كه بعداً به واحد نجومي معروف   براين اندازه

در واقع بايد از پرتـوهاي رادار و رديابي فضاپيماي بين . شد
زمين  و خورشيد فاصله دقت و درستي كه باشيم ممنون اي سياره

 149.597.870.696اين مـقدار برابر است با   را نشان داد كـه
، 2004با در اختيار داشـتن چنين مقـياسي در سـال . كيلومتر

طي محاسباتي دريافتند ”وويكتور برومبرگ”و “كراسينسكي”
 .شوند از هم دور مي سانتيمتر 15 ساالنه زمين و   خورشيد كه 

يك . پرسش نظريـاتي وجود دارد اين در پاسخ بـه امـا چرا؟
كـه احتماالً خورشيد در اثـر همـجوشي و  نظريه  اين  است 

هاي خورشيدي، جرم و در نتيجه دام گرانشي خود را  توفان
 گرانشي،  ثابتازتغيير  عبارتند سايراحتماالت. دهد از دست مي

گرچه هيچ يك از اين .حتي تأثيرماده سياه كيهان و گسترش
از دانشگاه  “تاكاهوميورا” اما.است نشده ثابت درستي مواردبه

همكارانش براين باورندكه جواب اين پرسش  هيروساكي و
اي در مجله اروپائي نجوم و اختر  آنـها در مقالـه. دانند را مي

فيزيك بيان كردند كـه خورشيد و زمين در واقع به دليل بر 
 اين همان .رانند يكديگر را مي) جزر و مدي(كشندي كنش هم

. راند سمت بيرون مي به تدريج مدارماه را به كه روندي است
هاي زمين توسط ماه،  جزر و مدهاي ايجاد شده در اقيانوس

دهد  ماه انتقال مي حركت به را زمين چرخشي تدريج انرژي به
  سانتيمتر بزرگتر شده4و در نتيجه هرساله مدار ماه به اندازه 

 .  شود  ثانيه كندترمي000017/0و چرخش زمين به اندازه
 براين باورندكه افزايش ناچيزجرم سياره ميورا همچنين تيم 

. مدي درخورشيد ميشود و جزر ثابت ايجادبرآمدگي ماباعث
 صدهزارم ثانيه 3خورشيد را سرعت چرخش اين تيم كاهش

بـر . مـحاسبه كـرده است)  ثانيه در هرسال0 /00003(در هر قـرن 
 اساس توضيحات ايـن تـيم، افزايش فاصله زمين و خورشيد

 .اي خورشيد است كاهش اندازه حركت زاويه به دليل

 

 در كه خداوند همه چيز را... ام   آموخته
پس چه چيز باعث شد  . يك روز نيافريد

توانم همه چيز را در  كه من بينديشم مي
.                          يك روز به دست بياورم  

 

كه چشم پوشي از حقايق، آنها ... ام آموخته
.                                      دهد را تغيير نمي  

 

كه اين عشق است كه زخمها ... ام آموخته
.                              دهد نه زمان را شفا مي  

 

شويم  مي  روبرو كسي با وقتي كه ...ام آموخته
.      انتظار لبخندي جدي ازسوي ما را دارد  

 

كه هيچكس در نظر ما كامل ... ام آموخته
.                   نيست تا زمانيكه عاشق بشويم  

 

كه راه رفتن كنار پدرم در يك ... ام آموخته
انگيزترين  شگفت دركودكي، تابستاني شب

.                            چيز در بزرگسالي است  
 

كه زندگي مثل يك دستمال ... ام آموخته
اي است، هر چه به انتهايش نزديكتر  لوله
.                 شويم سريعترحركت ميكند مي  

                   

.     خرد كه پول شخصيت نمي... ام آموخته  
 

روزانه  كوچك اتفاقات تنها كه ...ام آموخته
.           است كه زندگي را تماشايي ميكند  

چگونه . آرامش يـكي از عناصري است كـه بسياري از مـا آدمها در پـي آن هستيم
مي توان در زندگي خود به آرامش درون دست يافت؟ در اين سري از مقاالت در 

.               نظر داريم تا بعضي از راه حلهاي رايج را خدمت شما عزيزان ارائه كرد  
 

 دقيقه را 15دست كـم روزي .  جلوي گريه خود را نگيريد و گـهگاهي گريه كنيد
. در سكوت بگذرانيد و به نيازهاي واقعي خود و نيز چيزهايي كـه داريد فكر كنيد

 توان آن را ايجاد كرد، بايد زماني كه فرا  سكوت عصاره آرامش است، با زور نمي
اگر برايتان امـكان دارد دست كـم روزي يك ساعت، تنها به . رسيد آن را بپذيريد

.                                                        اتاقي برويد و با خود وخدايتان خلوت كنيد  
 

فكر  از آنگاه كرد، توان  نمي كاري تغييرگذشته براي كه گويند  مي خود به آرام  افراد
كنيد كه سرتان پر از فكرهاي جور و   وقتي احساس مي. برند  ادامه زندگي لذت مي

اگر . كنيد را پاك  آنها  زدن،  واجور است و جاي خالي در آن نيست، با قدم 
تان شما را براي هميشه با اين افراد مرتبط   را ببخشيد، افكار خشمگين نتوانيد كسي
آرامش را از كودكان . شود  ديگران، باعث آرامش مي    شاد كردن. خواهد كرد

كنند و لذت    اي كـه هستند، زندگي مي بياموزيد، ببينيد كه چگونه در هـمان لحظه
از هـمان كـه هستيد راضي باشيد، در اين صورت احساس آرامش بيشتري . برند  مي
.                                                                                                            كنيد  مي  

 تر خواهيد شد، خوب است در محل كار  هرچه اكسيژن بيشتري به شما برسد، آرام
مهم نيست كه با شما مؤدبانه برخورد كنند يا نه، . و زندگي خود گياهي نگه داريد

.   شما، باعث ايجاد آرامي و احساس خوبي در شما خواهد شد برخورد مؤدبانه
 اي مستقيم دارد، آرام راه برويد و حركات  سرعت حركت شما با احساستان رابطه

توانيد   گاهي مي. كشد كه آرام خواهيد شد  تر كنيد، طولي نمي بدن خود را آرام 
براي رسيدن به آرامش، دراز بكشيد، عضالت خود را شل كنيد و به هيچ چيز فكر 

با حركات آرام و صحبت كردن شمرده، احساس آرامش را به جمع منتقل . نكنيد
آيا تا به حال فرد آرامي را ديديد كه با صداي بلند صحبت كند؟                 . كنيد   
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ي                  
ن از خورشيد دور م

چرا زمي
  

شود؟    
 

عشق چست؟ استـاد    :   شاگردي از استادش پرسيد   
تريـن    خوشه زار برو و پر گندم به: گفت جواب   در

اما در هنگام عبور از گـنـدم زار،     .  شاخه را بياور 
تـا    بياد داشته باش كه نميتواني به عقب برگـردي        

شاگرد بـه گندم زار رفـت و        !  خوشه اي بچيني 
چـه  :   استاد پرسيد .   پس از مدتي طوالني برگشت    

! هـيـچ  :   آوردي؟ و شاگرد بـا حسرت جواب داد      
تر ميديـدم    پشت  پر  هاي  خوشه  هرچه جلو ميرفتم، 

 انـتـهـاي     تـا   تـريـن،    و به اميد پيدا كردن پر پشـت       

 !                عشق يعني همين: استاد گفت. گندم زار رفتم

ازدواج چيست؟ استاد : شاگرد پرسيد
به جنگل برو و : به سخن آمد كه

اما بياد . بلندترين درخت را بياور
كـه باز هم نميتواني به  داشته باش

شاگرد رفت و پس ! عقب برگردي
. از مدت كوتاهي با درختي برگشت
استاد پرسيدكه شاگرد را چه شد و 

به جنگل رفتم  و : گفت او در جواب
اولين درخت بلندي را كه ديدم، 

ترسيدم كه اگرجلو . كردم انتخاب
. بروم، باز هم دست خالي برگردم

 !   ازدواج هم يعني همين: استاد گفت

 راههاي به دست آوردن آرامش

دوست واقعي در 
همة اوقات محبت 

 نمايد، و برادر مي
 به جهت تنگي 
 .مولود شده است

 17: 17               امثال
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1. Mix 2 cups water, 1/4 cup 
rosewater, and sugar (enough based 

on your taste) well. 
 
 

2. Put the solution in the freezer 
for about 2-3 hours. 
 

3. Boil Chinese noodels on      
medium heat for 10-15 minutes 
until cooked. 

4. Drain the water from the 
noodels and pour some cold water 
on it. 
 
 

5. Take the sugar-water solution 
out and mix with the cooked noo-
dles and eat.  

 .جان گلن: نويسنده وكارگردان 
يرژي : مدير فيلمبرداري. برايان تيلر:  موسيقي

 . فرد راسكين: تدوين. زايلينسكي
پل واكر: بازيگران. جرمي ريد: طراح صحنه

، بروكلين ]ليزا گاروي[، پايپر پرابو]بن گاروي[
، ]پدر ازرا[، باب گانتون]كتي گاروي[پرولكس

جولي [، ليندا كاردليني]آوري[لمبرت ويلسون
، ملكوم ]ويليام ريدز[، توني كوران]اينگرام
]. دكتر جيمز[، راس مك ميالن]رابي[گودوين

 .  آمريكا2008محصول .  دقيقه100
 

اينك  سابق مجرم گاروي بن. تگزاس داالس،
مهربان  پدري و كوش،همسر سخت كارگري

است و زندگي ساده اي و بي دغدغه اي را 
. گذراند َكيتي مي با همسرش ليزا و دخترش

. رسد مي ازراه ريك برادرش شب يك تااينكه
او پيشنهاد  آزاد شده به زندان از كه تازه ريك
كند،  مي رد ريك .كند پولسازمي كاري انجام
را مجبور  آيند وي كه درپي مي حوادثي ولي

حين سرقت  .كند مي ريك پيشنهاد پذيرش به
ريك و همكارشان فليپس به همراه يكي از 

. افتد شود و بن به دام مي نگهبانان كشته مي
مقصردانسته  نفر سه اين را در مرگ او دادگاه

مرگ محكوم  خاطرجرم ناكرده به به بن را و
با تزريق  اعدام مراسم روزموعود در. كند مي

مواد سمي انجام مي شود، امـا مدتي بعد بن 
يك جاده در ايالت اورگون  خود را درميانه

برخورد با كشيشي بـه نام ازرا او را . يابد مي
او را نجات  خداوند رساند كه مي نتيجه اين به

داده و زندگي تازه اي بـه وي اعطا كرده و 
را فراموش  اش خانواده گذشته و بايد زندگي

گريـز از آن جا بـا  تالشـهاي بن بـراي. كند
حضور مرموزي مـردي فرشته گون بـه نـام 

كه  اما بن. شود روبرومي شكست آوري نيز با
داند و در آرزوي پيوستن  خود را بيگناه مي

سوزد، با يافتن نشانه هايي  اش مي به خانواده
حوادث خواست  رسدكه اين مي نتيجه به اين

...                   خداوند نيست و بايد بگريزد  
 پروژة موهبت الهي يا الزاروس پروژة

اولين فيلم جـان گلن در مـقام كـارگرداني 
است كه همين يكي دو سال آخر بـا نوشتن 
فيلمنامـه و تهـيه كنندگي وارد سيـنما شـده 

دم دست تـريـن كـار وي در زميـنه . اسـت
چشم فيلمنامه نويسي را هـم مي شود فيلـم 

  اعـالم  كـرد  كـهايـگل آي /  عـقاب 
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همين يـكي دو مـاه اخير اكـران شد و آش         
بـر    فيـلم  اخـير نيـز كه  .   دهـان سـوزي نبود  

اساس داستاني  از  اوان  آستروسكي تهـيـه           
كننده ساخته شده، بر خالف انتظار توقع ها        

 كه پروژه الزاروس.   كند را برآورده نمي 
اسـت    در آغـاز بـه دلـيل ريتـم كند و بـهتر       

بگوييم به دليل دوري عامدانه كارگردان از 
خلق هيجان، ريتمي موقر و تا نيمه داستان و 

حتـي    و  دومين گريز  بن  ظاهري  راز آميز  
نيـمـه     اما با تبديل شدن قصه در     .   ديني دارد 

هاي  دوم  به  فيلمي  معمولي  در گونه  قصه
پروژه هاي به شدت سري يا دولت پنهان از  

وقتي تماشاگر مي فهمـد  .   تك و تا مي افتد    
همه اينها بـازي بيش نـبوده و بن دستـمـايـه       

شده تا    رواني  يك آزمايش در آسايشگاهي   
نمونه جنايتكاران  اوبعنوان گناه روي احساس

 فـقـط    آيد     مي  در پي         آنچه        شود، آزمايش  

گشـودن      لحظات    حتي      . است  سرخوردگي  
گذرد،   معما وكشف آنچه درپشت پرده مي    

اگر گـلـن   .   عاري  از  هيجان  معمول  است   
كرده  و بـه    توانسته  بود تم  اوليه  را  حفظ       

زندگي دوباره  يا  زندگي  پس از مـرگ             
بچسبد، شايد  اكنون  با  فيلم  منسجم تـري      

راحت تماشاي   خيال  با  شد  مي  كه  روبروبوديم
 . آن را توصيه كرد
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 مرا از مرگ به زندگي  هدايت كن 
 .  و از دروغ به حقيقت

 مرا از ياس به اميد هدايت كن، 
 .   و از ترس و بيم به اعتماد

 مرا از تنفر به عشق هدايت كن، 
 .  و از جنگ به صلح

 صلح را فراوان كن در قلبمان، 
 مادر ترسا              ! صلح، صلح، صلح! در عالم و دنيا مان

پروژه
    

الزاروس

 بخشش هنري الهي
 

دهد، تدبيري  مي تطبيق هستي عالم بخشش ما را با تدبير
هراتفاق به اين  كه گيريم بپذيريم كه ازطريق آن يادمي

دهد كه بايد چيزي از آن         دليل در زندگي ما رخ مي      
گوهرمعنويت است، چرا كه  و بخشش ذات. يادبگيريم

ها   ما را براي آزادي غايي و نهاييمان از رنج و عذاب           
بخشش مستلزم اين است كه تواناييمان      .  آماده ميسازد 

در خودداري از قضاوت رشد يافته و خود را به دست          
به هيچ وجه تصادفي نيست      .  سرنوشت نامعلوم بسپارد  

بخشنده باشد را ستايش      كه  قلبي  اديان و مذاهب كه همه 
ذات و گوهر حقيقي زندگي عيسي مسيح و        .  كنند  مي

 . آموزشات او، تمرين بخشش است

. اي كه بخشيدن را ياد بگيريم          همه ما به دنيا آمده      
تجربيات نزديك   روي سال 40دكتر ريموند مودي، كه 

زندگي ”به مرگ كار ميكرده است، در كتاب خود            
نويسد انسانهايي    مي) Life after Life(“  پس از زندگي  

كنند نوري    اند، ادعا مي    كه پس از مرگ زنده شده       
بينند، كه معموالً باور بر اين است كه           خيره كننده مي  

كند به دو چيز      اين نور خداست، كه آنها را تشوبق مي    
و بهترين آزمايشي   .  اول علم و بعد عشق    :  اهميت دهند 
دهد آيا واقعاً اين دو درس را از زندگي            كه نشان مي  

توانيم   ايم اين است كه ببينيم تا چه ميزان مي            آموخته
 . ديگران را ببخشيم

 ...ادامه دارد                                                           

    نقد
  مفيل

2009    ژوئن 44شمارة       سال چهارم     

 را محبت     يهوه، خداي خود،  
او   نماييد، به تمامي طريقهـاي    

را   او  اوامـر   و  سلوك نماييـد،  
و   نگاه داشته، به او  به چسبيـد   

او را به تمامي دل و تمـامـي         
  .جان خود عبادت نماييد

 5: 22يوشع 
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1- Environment,  Let’s think about 
it this way.  Lets say that life is not 
working for you so well. So       
immediately you think, if I can go 
somewhere else or if I can leave 
my wife or husband, or if I can 
leave my church, or if I can leave 
my job, IF, IF, IFC If I can change 
something about my outside then 
my life can change and work. The 
truth is that our environment 
change is not going to change 
anything within us.  Phil. 4:12-13, I 
know what it is to be in need, and I 
know what it is to have plenty. I have 
learned the secret of being content 
in any and every situation, whether 
well fed or hungry, whether living in 
plenty or in want. 13I can do        
everything through him who gives 
me strength. 
 

2- Behavior, Your behavior has 
significant effect over your        
environment. What do I mean by 
behavior? Foe example, if your wife 
is unhappy by the way you are 
acting & she keeps telling you that 
the way you are acting bothers her, 
then the best behavior for you is to 
listen and do not do what  bothers 
her. An article in the paper said, 
that a young girl had written and 
asked advise about how her par-
ents kept asking her to clean her 
room and that bothered her.  So 
she was asking, how do I get my 
parents to stop bothering me and 
asking me to clean my room.  The 
paper columnist wrote back & said 
JUST CLEAN YOUR ROOM.  The 
problem is that we very easily can 
recognize what others are doing to 
us but very seldom acknowledge 
what we are doing that is causing 
them to act that way toward us. If 
the same problem keeps happening 
to you over and over, then ask the 
Lord what am I doing that is causing 
this in my life?  What is my part in 
this issue?  Instead of why is every-
one doing this or that to me. What 
are the things that I am doing or not 
doing that get me the same return 
in relationships, in job situations, in 
social settings.   

Kamran Karimi 

 We receive Jesus and He         
completely forgives us, then we 
mess up and we confess our sin, 
and He forgives us, then we mess 
up and confess our sin and He  
forgives us, etc.  This is like the 
clean diaper and dirty diaper story. 
Jesus didn’t die so you can have this 
kind of experience.  I am not telling 
you that you have to be perfect.  But 
I am telling you that you can have a 
life passed a good day bad day, 
good day and bad day.  I am telling 
you that in any given opportunity you 
have an option to choose the Voice 
of God and live in power over the 
thing that defeated you yesterday.  
So you can be clean from the clean 
diaper and dirty diaper living. 
 

Our foundation scripture in this  
lesson is, Gal. 2:20, I have been 
crucified with Christ and I no 
longer live, but Christ lives in me. 
The life I live in the body, I live by 
faith in the Son of God, who loved 
me and gave himself for me. 
 

Obstacle one is to understand that 
when you read your Bible, there are 
two other people try to interpret your 
Bible to you.  One is the Holy Spirit 
and the other the devil.  The Holy 
Spirit is always happy to help you 
but so is the devil.  The devil will 
also come and say something like, 
“Jesus really died for you and you 
really owe Him.  He is suppose to 
live through you but he really doesn’t 
like you so in order for you to make 
Him happy you better try harder to 
make God happy.”  The Truth is that 
Jesus wants to live through us and 
in us.  So how does this happen and 
how do we do that? 

Several men are in the locker room 
of a golf club.. A cell phone on a bench 

rings and a man engages the hands free 
speaker function and  begins to talk.  

Everyone else in the room stops to listen. 
 

MAN: "Hello"  
 

WOMAN: "Honey, it's me. Are you at 
the club?"  
 

MAN: "Yes"   
 

WOMAN: "I am at the mall now and 
found this beautiful leather coat. It's 
only $1,000. Is it OK if I buy it?"  
 

MAN: "Sure, go ahead if you like it 
that much."  
 

WOMAN: "I also stopped by the  
Mercedes dealership and saw the 
new 2009 models..  
I saw one I really liked."  
 

MAN: "How much?"   
 

WOMAN: "$90,000"  
 

MAN: "OK, but for that price I want it 
with all the options."  
 

WOMAN: "Great! Oh, and one more 
thing...the house I wanted last year is 
back on the market. They're asking 
$950,000"  
 

MAN: "Well, then go ahead and give 
them an offer of $900,000. They will 
probably take it. If not, we can go the 
extra 50 thousand if  it's really a 
pretty good price."  
 

WOMAN: "OK. I'll see you later! I 
love you so much!"   
 

MAN: "Bye! I love you, too." The  
man hangs up. The other men in the 
locker room are staring at him in 
astonishment, mouths agape. He 
turns and asks: "Anyone know who 
this phone belongs to?"  

Levels of CHANGE 
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AT 5 MINUTES & 6 SECONDS 
AFTER 4 A.M. ON 
THE 8TH OF  JULY, 

THIS YEAR, THE 
TIME AND DATE 
W I L L  B E : 
04:05:06 07-08-09 

THIS WILL NOT HAPPEN 
AGAIN UNTIL THE YEAR 3009!  

 Without GOD, our week would    
 be: Sinday,  Mournday,  
 Tearsday,  Wasteday,  
 Thirstday,  Fightday & 
 Shatterday.    
 If  you  are  not  ashamed  
 of  GOD, pass  it  on.  
 Remember  seven  days  
 WITHOUT  GOD  makes   
 One  WEAK! 

The pastors of Iranian churches   
in the U.S. are asking American 
Christians to pray for the church 
in Iran during this crisis. The 
harsh rule of the Islamic regime 
has  led many Iranians to leave 
Islam for Christianity. Many   
Iranians  are  coming   to  Christ    
through  miraculous healings and 
visions of Jesus Christ.  Muslims 
who turn to Christ are persecuted 
and jailed. All Christians in U.S.A 
                       should pray for the 
                        persecuted. 

Church in IRAN 
 

Jama'at-e Rabbani is the  
Iranian branch of the          
Assemblies of God, one of the 
largest evangelical Pentecostal 
Christian churches. It has its 
centre in Tehran, Iran. Many 
(about 80%) of its adherents 

are converts from Islam, the 
remainder come from Iranian 
Christian ethnic minorities. The 
services are conducted in   
Persian and Armenian. 
 

Bishops of Jama'atBishops of Jama'atBishops of Jama'atBishops of Jama'at----e Rabbanie Rabbanie Rabbanie Rabbani    

1978 - 1994 Haik Hovsepian Mehr   
1994 - 2003 Edvard Hovsepian Mehr] 
2003 - now collective of senior pastors 
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