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 كليساي سفيران مسيح
زبانان   از شما فارسي

عزيز دعوت بعمل       
آورد تا در جلسات  مي

عبادتي اين كليسا كه هر 
 بعدازظهر 3ساعت يكشنبه

گردد     برگزار مي
.حضور  بهم رسانيد  
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: تلفن اطالعات      
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 كيست؟  عيسي 
 

 ترين شخص  برجسته
 در تمام ادوار؟ 

 
      

كسي كه نيكوترين اعمال را براي بشريت انجام داد   
هرگز كسي همانند او . شخصيتي كه مقدس زندگي كرد

امروزه به هر كجاي دنيا كه برويد، با پيروان . نزيسته است
نظر از اينكه چقدر  هر مذهبي كه صحبت نماييد، صرف 

باشند، اگر اطالعاتي در  نسبت به مذهب خويش متعهد مي
بارة تاريخ داشته باشند، بايد بپذيرند كه هرگز كسي مانند 

   ...  او مسير تاريخ را تغيير داد.  عيسي وجود نداشته است
                   اين فيلم با دفتر ماهنامه تماس بگيريدرايگانبراي دريافت  
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با خوشحالي و مسرت به اطالع          
برنامة تلويزيوني :  رساند عموم مي

هم اكنون، هر  سيماي مسيح
 چهارشنبه و پنجشنبه 
 .  در تلويزيون  محبت

 آدرس اينترنتي   
www.Mohabat.tv   

www.SimaMasih.com 
 

 درخاورميانه،        كانال فركانس اين 
  اروپا و ايران بر روي ماهواره 

 

Hot Bird 6  Xp:   130     
Downlink Freq:  11117  
Downlink Polarity:  V    
 Symbol Rate:  27500   

  FEC: 3/4  

 

آيا مايل به دريافت كتابمقدس      
 به زبان فارسي هستيد؟

 . لطفاً با دفتر ماهنامه تماس  بگيريد

 
 

 جشن نوروزي كليساي سفيران مسيح
 همراه با موزيك و سرودهاي روحاني

 
2007 مارچ 17تاريخ   

  عصر 7زمان 
 لطفاً براي اطالعات بيشتر و رزرو جا با شماره 
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گشاده دست باش، روان باش، 
!كمك كن  

 مانند رود با شفقت و مهربان باش 
!مانند خورشيد  

 اگر كسي اشتباه كرد آن را 
!بپوشان مانند شب  

 وقتي عصباني شدي خاموش باش 
! مانند مرگ  

 متواضع باش و كبر نداشته باش
! مانند خاك  

  بخشش و عفو داشته باش
! مانند دريا  

 اگر ميخواهي ديگران خوب 
 باشند خودت خوب باش 
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دوستان عزيز، خداوند را پيوسته براي وجود    

در شرايطي اين . تك تك شماشكرگزار هستم
چند خط را برايتان مينويسم كه چند روز بيشتر تا 

كم كم بسياري . سال نو شمسي باقي نمانده است 
از ما خود را براي وارد شدن به سال جديد آماده 

اي از ما برحسب عادت هر ساله  عده. ميكنيم
... خانه تكاني ميكينم، البسة جديد ميخريم و

خالصه تازگي چيزي است كه در براي نوروز ما  
همين . فارسي زبانان جاي و معناي خاصي دارد

موضوع مرا بر اين داشت تا چند خطي در بارة 
پولس رسول در رساله به فيليپيان .  بنويسمتازگي

: در ادامه سخنان خود دربارة نو شدن ميگويد
اگر چه ... آنچه در عقب است، فراموش ميكنم

بسياري از ما به ظواهر نوروز كه بسيار زيبا نيز 
هستند اهميت ميگذاريم، جاي دارد كه از اين 
سخن مرد خدا الهام گرفته كمي فكر كنيم و به 
معني اصلي نوروز يعني تازگي اهميت دهيم و 

بياييد ! آن چيزي نيست جز به جلو نگاه كردن
قبل از همه عادتها و گناهان گذشته را پشت سر 

ها  بياييد تلخيها و كينه. گذارده از آنها توبه كنيم
را نيز از خود بيرون كرده بخشش و مهرباني را 

.                   كه همان تازگي ميباشد در بر كنيم  
كه در همينجا از طرف خود و تمامي    جاي دارد

دست اندركاران ماهنامة تبديل به شما عزيزان  
تبريك گفته، برايتان آرزوي موفقيت و بهروزي 

.                                       سال نو مبارك. نمايم  
       2007آنجلس مارچ  لسالناتان باغستاني،  

   ماهنامة تبديلماهنامة تبديلماهنامة تبديل
 The Change   

الناتان باغستاني :   مدير مسئول  
سازمان خدماتي ايران براي مسيح:      ناشر  
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هاست كه ما به يكديگـر          در سختي 
قــدرت   مــا  اگــر  شــويــم  مــي  نــزديــك

انتخاب داشتيم هيچوقت سختيهـا را       
اما وقتي سختـي وارد      .   خواستيم  نمي

شود بهتر است، كه بـا         زندگي ما مي  
معموالً سختي ها   .   آن رو به رو شويم    

انسانها را بـه يـكـديـگـر نـزديـك               
و   سـوزي، زلـزـلـه        آتـش .   ميسـازنـد  

تـا    كـنـنـد     مـي   بيماري به ما كـمـك      
آوريم   ما بخاطر مي  .   تر شويم   حساس

كه خود شخص مهمتر از چـيـزهـاي         
ديگر در زندگي اسـت، مـا درك            

كنيم كه به يكديگراحتياج داريم       مي
 . و باالتر از آن به خداوند نيازمنديم

   هر وقت  در سـخـتـيـهـا آرامـش              
خداوند را مي بينيم قدرت كمك به       

ايـن  .   شـود   مـي   ديگران در ما بيشـتـر     
در هنگام    پولس  كه  است  همان فكري 

بـاد    متـبـارك  :   نوشتن اين آيه نوشت   
مسـيـح     خدا، و پدر خداي ما عيـسـي       

كه پدر رحمتها خداي جميع تسليات 
تسـلـي      كه ما را در هر تنـگـي       .   است
تا ما بتوانيم ديگـران را در         .   دهد  مي

كه باشد تسلي نماييم، بـه        هر مصيبتي 
. ايـم   آن تسلي كه خود از خدا يافـتـه        

 4 و3: 1دوم قرنتيان 

 
 
 

 

اي بيابد و آنرا ببلعد، بدزدد،  طعمه  
براي آنكه، بر . بكشد و از بين ببرد

مشكالت چيره شويم و شجاعانه در 
پيشگاه خداوند بايستيم، بايد زره تام 

شيطان، ملكوت . خدا را بر تن كنيم
نامرئي خود را بر پا كرده و دائماً با 
روشهاي خاص توسط دولت خود يعني 
كه فرشتگان سقوط كرده و ديوها، به ما

گوشت و خون دارند، نيست، بلكه با 
به همين دليل . موجودات نامرئي است

است كه ما بايد با تمام سالحهاي خدا 
.                                       مجهز شويم  

كمربند  ميفرمايد، بما ؛كتابمقدس  اول
.           محكم راستي را به كمر ببنديد  
اگر به . كمر، در وسط بدن قرار دارد

كمر آسيبي برسد، شخص قادر نخواهد 
 بود راست بايستد و مي

منظور از كمر . افتد
مسيحي  ايمان چيست؟
زمانيكه ايمان . ماست

ما استوار باشد ميتوانيم 
از زندگي پايداري  

آنگاه . مند شويم بهره
خواهيم  پي  بطورواضح

ايم   آمده  كجا  از كه برد
و براي چه زندگي 

ايمان ما نبايد . ميكنيم
براي اينكه ايمان ما . متزلزل گردد

متزلزل نشود به چه نيازمنديم؟ به 
ايمان غلط ما . كمربند راستي نياز داريم

را ناتوان ساخته، زندگي ما را نابود  
فرمايد،   مي  32آيه8فصل يوحنا.ميسازد

آنگاه حقيقت را خواهيد شناخت و 
.     حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت  

     

عيسي  خداوندمان، چيست؟   راستي
عيسي فرمود، من، . مسيح، راستي است

كسي      . راه، راستي و حيات هستم
.تواند به خدا برسد مگر بوسيله من نمي

)  6 آيه 14 فصل يوحنا (  
منظور از بستن كمربند راستي اين است 
كه ما بايد استوارانه مسيح را در مركز 

ما بايد كمربند . زندگي خود قرار دهيم
راستي را در مسيح به دور كمرمان 

.                                               ببنديم  
...  ادامه دارد   

 
 
 

 دكتر ديويد يانگي چو
 قسمت اول 

خواهم كه از  درخاتمه از شما مي  ”
قدرت عظيم خداوند در درون خود، 

خود را با ! نيرو بگيريد و زورآور شويد
تمام سالحهاي خدا مجهز كنيد تا 

نيرنگهاي  و ها وسوسه برابر در بتوانيد
بدانيد كه . شيطان ايستادگي نماييد

جنگ ما با انسانها نيست، انسانهايي كه 
موجودات   با ما بلكه دارند، خون و گوشت

جنگيم كه بر دنياي نامرئي  نامرئي مي
حكومت ميكنند، يعني بر موجودات 
. شيطاني و فرمانروايان شرور تاريكي
بله، جنگ ما با اينهاست، با لشكرهايي 
از ارواح شرور كه در دنياي ارواح 

بنابر اين،  از  يك يك . زندگي ميكنند  
سالحهاي  خدا  به 

حملة دشمنتان،  هنگام 
 كنيد، استفاده شيطان،

هاي او  حمله بتوانيد تا
را  دفع  نماييد و  در 
آخر، پيروز بر پايهاي 

اما براي . خود بايستيد
 كمربند«اين منظور، 

 به را    »راستي محكم  

 زره« ببنديد و كمر  

در را   » خدا  عدالت  
را به پا كنيد » كفش انجيل« .بر نماييد 

تا به همه جا رفته، پيغام انجيل را به همه 
سپر ايمان را نيز برداريد تا  .اعالم نماييد

 در مقابل تيرهاي آتشين شيطان محفوظ

 بگذاريد سر بر را نجات  كالهخود .بمانيد

 خداست، كالم همان كه را روح شمشير و

  )  17الي  10آيه 6فصل  افسسيان(.“گيريد بدست
. ما بايد براي بقا بر روي زمين بجنگيم   

ما زنده نخواهيم ماند، مگر اينكه در اين  
نويسنده . دنياي پر از گناه بجنگيم

» دكتر ويكتور هوگو«مشهور فرانسوي 
يكبار گفت، مأموريت شما، امروز 

مأموريت شما . چيست؟ جنگيدن است
مأموريت . فردا چيست؟ جنگيدن است

اين . شما تا ابد چيست؟ مرگ است
موقعيت براي مسيحيان جدي تراست، 
زيرا كه دشمن ما، شيطان همچون شير 

گردد تا    گرسنه، غراّن  به  هر سوي مي  

خانه است“ مغز”شوهر    
سيريوس.  آن“ قلب”  و زن   

KSK#Ì#²

خارها و دامها در راه كجروان است، اما هركه جان خود را نگاه دارد 
طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما، چون پير . از آنها دور ميشود

 6 و 5 آيات 22امثال سليمان . هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد

حمايت مالي شما از ماهنامة تبديل  
.باعث رشد آن خواهد شد  
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  آبشار نياگارا، از فرو ريخـتـن       

اي كه از شمال ايالـت        رودخانه
طــرف   بـه   آمـريـكـا     نـيـويـورك   

در   اونـتـاريـوكـه      ايـالـت    جنوب
پـديـد     اسـت   جـريـان    كانادا در  

و   رودخـانـه    آب  حـجـم    . ميـĤيـد  
 در  كـارون   عرض آن با رودخانه   

. اسـت   مقـايسـه    ايران تقريبا قابل  
ميان امريكا    مرز  واقع  در  رودخانه

 ســه  از  آبشــار  . و كــانــادا اســت    

 يـك   . اسـت   قسمت تشكيل شده  

 500حـدود   كوچكتر كه   قسمت

. اصلي فاصلـه دارد      مترباقسمت
 دو  اصلـي، رودخـانـه       درقسمت

بنام   و جزيره زيبايي    ميشود  شاخه
Goat island      در ميان آن ديـده

سر انـجـام، دو آبشـار         .   ميشود
 90تقريبـي   متصل به هم با زاويه    

 آبشار  ارتفاع  . آيد  پديد مي   درجه

بيشتر .   است  متر55اين قسمت   در
آبهايي كه از اين ارتـفـاع فـرو          
ميريزندبه صورت پودر درآمده    
. و دوباره به هوا باز مـيـگـردنـد         

بـه    آنچه اين آبشار را منـحـصـر       
از   كه  فرد كرده حجم آبي است    

هـر    در  . ريـزد   مـي   فـرو   ارتفاع  اين
 دوطرف رودخانه ساختمانهـاي   

براي تماشاي    زيبايي  ساحل  و  بلند
گـردشـگـران      اندو    آبشارساخته
 بـا  ساحل اين   كنار  زيادي  در

 بدون  دوربين به  و دوربين       

 

 

در   . اند نشسته آبشار  تماشاي
ساحل،   آبشاراز  تماشاي كنار

دو محل نيز در زير ابشار 
براي ديدن آن وجود دارد 
كه يك محل مربوط به 
كانادا و ديگري مربوط به 
امريكا است و براي ورود به 

در . آنها بايد بليت تهيه كرد
نزديكي آبشار در ايالت 

 شهري به نام اونتاريو
Niagara on the lake  وجود
دارد كه در قرن نوزدهم 
تفريگاه ييالقي اشراف بوده 

مورد  شهر اين امروزه و است
توجه گردشگران زيادي 

فروشگاههاي اين . قرار دارد

منطقه محلي براي حضور  
با  .است گردشگران ميئدا

 متر، 57متروارتفاع323پهناي
هر ثانيه حدود شصت هزار 
 ليتر آب از اين آبشار به

بر  عالوه  . ميشود سرازير پايين
اين  انگيز، شگفت زيبايي
اصلي  از  يكي آب، جريان

ترين منابع توليد برق منطقه 
اين . نيز به  شمار  ميĤيد

 1604سال در آبشار مجموعه
اكتشافي  گروه توسط

.فرانسوي كشف و ثبت شد  
جالل  عجيبي بطرز آبشار اين

.     خدا را مكشوف ميسازد  

 دانستيد كه رودي در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب آيا مي
 . و شش ماه ديگر سال از جنوب به شمال جريان دارد

: ويسنده ن   
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 ردن   لــوئــيــز  

زني بود با لباسهاي كهنه و مـنـدرس و           
وارد خواربـار فـروشـي       .   نگاهي مغموم 

محله شد و با فروتني از صاحب مـغـازه          
بـه  .   او بدهـد    به  خواربار  خواست تا كمي  

 و  نرمي گفت كه شوهرش بيمـار اسـت        
غذا شان بي   بچه  شش  و  تواندكار كند نمي
، صـاحـب     جان النگ هاوس  .   اند  مانده

اعتنايي نيم نگاهي انداخـت     مغازه با بي    
و محلش نگذاشت و بـا حـالـت بـدي             

زن نيازمـنـد   .   سعي كرد او را بيرون كند  
. . . آقـا :   اصرار ميكرد گفـت     كه  در حالي 

دهم بـه مـحـض      مي  شما را به خدا قسم    
جـان  .   آورماينكه بتوانم پولتـان را مـي        

مشـتـري   .   دهـد گفت كـه نسـيـه نـمـي          
ديگري كه كنار پيشخوان ايستاده بود و       

بـه    شـنـيـد     گفت و گوي آن دو را مـي        
ببين ايـن خـانـم چـه           :   دار گفت مغازه

خوار . خريد اين خانم با من... ميخواهد 
خودم . . .   الزم نيست :   و بار فروش گفت   

 لوئيز؟  جاستليست خريد ك  . . .   دهممي  
ليسـتـت   :   جان گفت . . .   اينجاست:   گفت

به اندازه وزنـش    . . .   را بگذار روي ترازو   
با خجـالـت    لوئيز  ! . . .   هر چه خواستي ببر   

تـكـه     يك لحظه مكث كرد از كيـفـش       
كاغذي درآورد و چيزي رويش نوشت     

 ...و آن را روي كفة ترازو گذاشت
   همه با تعجب ديدند كه كـفـه تـرازو        

خواربار فـروش بـاورش       . . .   پائين رفت 
مشـتـري از سـر رضـايـت            . . .   نمـيـشـد   
 دار با ناباوري شروع بـه    مغازه. . .   خنديد

گذاشتن جنس در كفـة ديـگـر تـرازو          
ــر نشــد         . . .   كــرد ــراب ــرازو ب  . . .كــفــة ت

 برابر  ها  كفه  تا باالخره   آنقدرچيزگذاشت

وقت خواربار فروش بـا        اين  در. . .   شدند
دلخوري تكه كاغذ را براشـت        و  تعجب

كـاغـذ   . .   آن چه نوشته اسـت      ببيند روي 
 كـه   دعاي زن بـود    . . .   ليست خريد نبود    

تو از نيـاز  . . .   اي خداي عزيزم:   بود  نوشته
 آن را بـرآورده       خـودت   . . . . من باخبري 

 وزن  كه ميـدانـد،    اوست فقط.  كن

دعاي پاك و خـالـص چـقـدر          
 .است

    
 
 
 يكي از تعاليم مسيح در انجيل 
مقدس يعني وقايع آخر زمان، 
آمدن انبياي دروغين و كاذب 

: او در اين رابطه فرمود. ميباشد
بسا انبياي كذبه ظاهر شده، 

انجيل ... بسياري را گمراه كنند
در اين بخش . 24متي فصل

يكي از اين افراد كه در طي 
سالهاي اخير ادعاي خدايي و 
مسيح بودن كرده است را 

گرامي  خوانندگان خدمت
باشد كه اين . معرفي ميكنيم

مهم باعث گردد كه از اينگونه 
. تعاليم شان برحذر باشيم و افراد  
6عالمت شخص  اين 6 بر   6

 بازوان   خود   دارد  و   ادعاي
.ميكند خدايي  

  به گزارشي
.ان.ان.سي  از  

جوس       
     لوييس  

     دجيزس    
كه توسط جمعي از ميراندا، 

مسيح، يا   دجيزسپيروانش 
 شود، ادعاي پدر خوانده مي

  كه ميكند ادعا او دارد؛ عجيبي

گزارش،  اين اساس بر !خداست
او هيچگاه به درگاه خداوند 

 همچنين دجيزس .نميكند دعا

است،  من در كه روحي :ميگويد
همان روحي است كه در 

ادعاي اين شخص، . مسيح بود
خشم رهبران مسيحي آمريكا 
را به دنبال داشته است، چرا كه 

آن  رهبر كه اي فرقه معتقدند آنها
ادعاي خدايي ميكند، بسيار 

 پروفسور  .بود خواهد خطرناك

مذهبي  متخصص  ،آلوارز دانيل
در دانشگاه بين المللي فلوريدا 
كه با برخي از پيروان اين فرد 

دارد  اعتـقاد   است   كرده   صحبت
ديويد  اعتقادات مشابه  عقايدوي
 يويدد.جونزاست جيم  و  كورش

شبه  فرق رهبران جونز و كورش
به   كه بودند  مذهبي-عرفاني
  تن از پيروان خود900همراه

 . زدند جمعي خودكشي به دست
در خواب  مي گويد   دجيزس  

        
 
 
و توسط فرشتگان بـه وي الـهـام            

تجسم دوباره مسـيـح       كه  شده است 
در پاسخ به سوال خبرنگار   او.است
 فرامـوش     ان گفت مسيح را   .ان.سي

مدعـي اسـت        وي.مسيح منم   .كنيد
. كه او در واقع ضد مسيح هم است

وي تفسير جديدي از ضـدمسـيـح        
ارائه داده است و ادعا ميكند تعبيـر        

از   نـاشـي    ضد مسيح بـه شـيـطـان،        
 ضدمسيح . تفسيربد است و ترجمه

اين يعـنـي      و  مسيح  يعني تجسم دوم  
ان، كليسايي  .ان.سي  گزارش   به .من

و    سال پيش مديـريـت     20كه او از    
ساخت آن را بر عهده داشته  است         
 شبيه هيچكدام ازكليساهاي ديگر

 اين  تفاوتها در اعتراضات.   نيست
                              پيروان كليساي
                               مذكور  به

                                كلسياهاي 
                               ديگر، به هم
                                زدن مراسم
                                 برگزار شده

 در آن كلسياها و شكستن صليبهـا       
 گـر   و مجسمه هاي مسيـح جـلـوه        

اعتقادات جالب اين فرقـه      از.ميشود
جديد كه رهبر آن ادعاي خدايـي       
دارد اين است كه هيچ شيـطـان و          

وجود ندارد و از ديـدگـاه          گناهي
خــدا كــار بــدو غــلــط وجــود          

ايـن   كليساي تحت رهـبـري    .ندارد
نامبرده، خود را دولت خدا  شخص

 بر زمين ميداند و از نشانـي شـبـيـه           

پـيـروان   .استفاده ميكند   آمريكا  نشان
وي ميگويندكه آنها عاقبتي همانند     
 عــاقــبــت ديــويــد كــورش           

و خــودكشــي     نــخــواهــنــدداشــت
نخواهند كرد چرا كه با رسيدن بـه        

انـد و      او، به مقصودخود رسـيـده      
هـمـانـنـد       االن هم در جـايـي       همين
 30اين فرد به همراه         .هستند  بهشت

بـا    تن از پيروانش چنـدروز پـيـش        
پرسـتـي     هاي شيطان   خالكوبي نشانه 

ــنــد ــيــســي اس  3مــان ــگــل  SSSو  ان

وباسردادن شعار ما براي هـمـيـشـه         
از كليسا و مسيحت .  ايم  نجات يافته 
اين اقدام ميراندا  .كردند ابراز برائت

 اعالم  1988اودرسال.  تازگي ندارد 
 . كرد كه پولس رسول ميباشد



 
  يكي از نگرانيهاي موجود در جامعه ايران باال بودن نرخ طالق 

بنابرگزارش سازمان ثبت . و همچنين كاهش ميزان ازدواج است
در 1385 ماهه اول سال 6هاي انجام شده در  اسناد ايران طالق

در  . درصد افزايش داشته است8مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
 فوريه نشستي تخصصي تحت عنوان 26همين زمينه روز يكشنبه 

از سوي پژوهشكده علوم انساني و بررسي روابط نسلي در ايران 
اجتماعي جهاد دانشگاهي و همكاري سازمان ملي جوانان در 

به . تهران برگزار شد
گزارش خبرگزاري 

ايران  دانشجويان
دكتر حميد ) ايسنا(

استاد  عبداللهيان،
جامعه شناس در 
دانشگاه تهران در 
تبيين ريشه هاي باال 
بودن آمار طالق و 
كاهش ازدواج در 
ايران به متفاوت 
بودن نرخ نگهداري 
ارزشهاي سنتي در 

در . ميان دختران و پسران در جامعه ايران اشاره كرده است
گفتگويي با بخش فارسي بي بي سي دكتر عبداللهيان گفت كه 
ميزان نگهداري ارزشهاي سنتي در جامعه ايران ميان مردان 
باالتر از زنان بوده و دختران جوان تمايلي براي نگهداري 
ارزشهاي سنتي كه باعث پايين آمدن جايگاه اجتماعي آنها      
مي شود را ندارند و بيشتر مايل به پذيرش ارزشهاي جديد 

دكتر عبداللهيان تمايل به خارج شدن از حوزه . هستند
خصوصي و وارد شدن به حوزه عمومي  در ميان دختران جامعه 
. ايران را به عنوان يكي از نمونه هاي تغيير ارزشي بيان مي كند
همچنين دكتر عبداللهيان عقيده دارد كه اين روند در حال تغيير 
است و در آينده نزديك بر اثر تعامل جهان ارزشي دختران و 
پسران در جامعه ايران مردان خود را با ارزشهاي جديد جامعه 
زنان تطبيق خواهند داد كه اين امر باعث پايين آمدن نرخ طالق 

به نظر شما تا چه حد تمايل و يا . در جامعه ايران خواهد شد
عدم تمايل به پذيرش ارزشهاي جديد و يا پايبندي به ارزشهاي   
سنتي از عوامل افزايش نرخ طالق در جامعه ايران است؟ يه نظر 
شما آيا دختران بيشتر از پسران تمايل به پذيرفتن ارزشهاي 
جديد دارند؟ نظرات و تجربيات خود را در اين زمينه براي ما 

.                                                              بفرستيد   

:عيسي مسيح فرمود  
 

كسي نميتواند نزد من آيد، مگر 
آنكه پدري كه مرا فرستاد او را 

جذب كند و من در روز بازپسين 
... او را خواهم بر خيزانيد  

آمين آمين به شما ميگويم هركه 
به من ايمان آورد حيات 

.جاوداني دارد  
.  من نان حيات هستم  

48 و 47 و 44 آيات 6اقتباس از انجيل يوحنا فصل   
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عمو  نوروز...              8ادامه از صفحة   
خوابش برده و نتوانسته عمو نوروز را ببيند و هر روز پيش اين             
و آن درد دل مي كرد كه چه كند و چه نكند تا بتواند عـمـو                  
نوروز را ببيند؛ تا يك روز كسي به او گفت چاره اي نـدارد               
جز يك دفعة ديگر باد بهار بوزد و روز اول بهار برسد و عمو              
نوروز باز از سر كوه راه بيفتد به سمت شهر و او بتواند چشـم                

اما هيـچ كـس      .   پير زن هم قبول كرد    .   به ديدارش روشن كند   
نمي داند كه سال ديگر پيرزن توانست عمو نوروز را ببيند يـا              

چون بعضي ها مي گويند اگر اين ها همديگر را ببينند دنيا            .   نه
به آخر مي رسد و از آنجا كه دنيا هنوز به آخر نرسيده پيـرزن             

 .و عمو نوروز همديگر را نديده اند

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

 
 

 نبيني كه عيساي مريم چه گفت
 بدانگه كه بگشاد راز نهفت
 كه پيراهنت گر ستاند كسي
 مياويز با او به تندي بسي

 وگر بر زند كف به رخسار تو
 شود تيره از زخم، ديدار تو

 مياور تو اخم و مكن روي زرد
 بخوابان تو خشم و مگو هيچ سرد

 فردوسي

 مارمولك سخت ترين بارداري را دارد
  

 اند، نوعي مـارمـولـك اسـتـرالـيـايـي                 دانشمندان دريافته 

سختترين دوران باداري در ميان جانوران و انسانها را پشت          
به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان اعالم      .   سر ميگذارد 

كردند بـه جـهـت         
مــحــدوديــت هــاي   
خاص آناتومـيـكـي     
در مارمولك و بـه       
ويــــژه گــــونــــه     
استراليايي آن، بچـه    
مارمولك زماني بـه     
دنيا مي آيد كه بالـغ      
بر يـك سـوم وزن        

به گفته دانشمندان از آنجا كه در  .   مارمولك بالغ وزن دارد   
دوران بارداري مارمولك هيچگونه فضاي اضـافـي بـراي          
قرار گرفتن بچه مارمولك در بـدن مـادر وجـود نـدارد،                

بر اساس گزارش   .   حيوان بالغ بيشترين درد را تحمل ميكند      
سي، دانشمندان هنرنمايي مارمولك بالغ در به دنـيـا          . بي. اي

آوردن بچه خود را معادل دردي عنوان كرده اند كه قـرار     
دانشـمـنـدان    .    كيلوگرمي را به دنيا آورد     7باشد زني نوزاد    

كه در صحراي استرالياي جنوبي به بررسي ايـن مـوضـوع             
هيچ موجود ديگري در دنـيـا چـنـيـن             :   پرداخته اند گفتند  

 .دردي را در دوران بارداري تحمل نميكند

رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند     
 چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند
 سرود مجلس جمشيد گفته اند اين بود

  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند  
 چه جاي شكر و شكايت
  ز نقش نيك و بد است ؟

 !چو بر صحيفه ي هستي رقم نخواهد ماند 
 بر اين در باغ زبر جد نوشته اند به زر 
 كه جز نيكي اهل كرم نخواهد ماند 
 توانگرا دل درويش خود بدست آور

 كه مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند  
  سحر كرشمة صبحم بشارتي خوش داد 

 كه كس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند 
 من كه چه در نظر يار خاكسار شدم 
 رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند 

 چو پرده دار به شمشير مي زند همه را 
 كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند 
 غنيمتي شمر اي شمع وصل پروانه 

 كه اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند 
 ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ  

 ...كه نقش جور و نشان ستم نخواهدماند  
  احمد شاملو  



5صفحة   
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كه خدا بـه       يك افسانة قديمي مسيحي ميگويد هنگامي     
صـورت    فرشتگانش ابالغ كرد كه قصد دارد آدم را بـه       
نشده بود،  خود بيافريند، شيطان كه هنوز از آسمان رانده

. يقيناً به ايشان قدرت نافرماني را نخواهـد داد         :   فرياد زد 
. قدرت برخاستن  يعني  سقوط  قدرت:   پسر به او پاسخ داد    

آنگاه شرير، عمداً تصميم گرفت سقوط كند و ديگران         
دوبـاره،    انتظار او در برخاستـن    .   را نيز به همراه خود ببرد     

سـقـوط     هرگز متحقق نشد، زيرا كه او از روي قصـد             
 .كرده است

را با اشكهاي   عيسي  كه مريم مجدليه پايهاي  در ماجرايي 
خود شست، شيطان كم كم دريافت كه قدرت سـقـوط           

عـمـق     وي.   اسـت   مـرتـبـط     چگونه به قدرت برخـاسـتـن      
آمـرزش    كـه   آن:   كـرد   كلمات خداوند عيسي را درك     

نمايد و گناهان او كه بسيار  كمتر يافت، محبت كمتر مي
. اسـت   محبت بسيار نـمـوده       است آمرزيده شد، زيرا كه    

توانسته است قـدرت      اگر   لذا شيطان پنداشت كه    47:   7لوقا
را   قدرت برخاسـتـن     ميتواند  سقوط را تحت اختيار گيرد،    

بنابراين سعي كرد تا شريعت موسي را بر        .   نيز تعيين كند  
تعليم، غالطيان  اين مسيحيان اوليه تحميل نمايد و بواسطة

او همچنين سعي ميكند تـا    .   و بسياري ديگر را فريب داد     
مسيحيان امروزي را نيز تابع احكامي نظير لمس مكن و           

بـا    و   بنـمـايـد   22 و 21: 2كولسيان. مچش بلكه دست مگذار 
: اختيار داريم  را در  كالم  اما ما اين .   ترسهاي ما بازي كند   

كرد، استوار   آزاد  آن  ما را به  پس به آن آزادي كه مسيح     
فيض افزون  تا ماند ما درگناه نخواهيم. 1: 5غالطيانباشيد؛  
. بـود   ما نخواهـد    زندگي  گناه ديگر هرگزمحتواي  .   گردد

پـطـرس   .   شـد   اما اگر هم گناه ورزيم، ناميد نـخـواهـيـم       
آنـكـه     از  بـعـد    زيـرا   توانست برادرانش را تقويت كـنـد،       

 .آوري شد، توبه كرد مرتكب گناه تألم

 :  درصد عملي100طرز ترك دادن شوهر سيگاري 
مـن بـعـد از        :   از زبان خانمي كه شوهرش را ترك داده        

خواندن صحبتهاي معاون سالمت تصميم به وادار كـردن          
كردم و بسرعت برگه اي برداشتـم         شوهرم به ترك سيگار   

از . و مطالب زير رو در آن نوشتم و به در يخچال چسباندم
امروز تصميم گرفتم تو را به ترك سيگار وادار كنم و بـه             
همين خاطر قوانين زير از همين اآلن در خانه الزم االجـرا            

هر روزي كه لـبـاسـهـات بـوي           :  1قانون شماره   :  ميباشد
 )البته به انتخاب خودت(سيگار بده به يكي از مجازاتهاي زير 

خوردن )  2شام    و  شستن ظرفهاي ناهار)  1:  محكوم ميشوي 
دعوت مامانم اينها و     )  3هفت هشت ضربه مالقه به سرت       

 درصد بـراي    99كه به احتمال    (داداشم اينها براي صرف ناهار    
 انحرافيه و 1البته مورد شماره : تبصره!) صرف شام هم ميمانند

نميتواني آن را انتخاب كني، چون تو اين كـار را نـه بـه                  
ات اسـت هـر       عنوان مجازات بلكه به اين خاطر كه وظيفه 

اگـه تـوي جـيـبـت          :  2قانون شماره   !!  روز انجام ميدهي  
كبريت يا سيگار پيدا كنم، يكي از چهار عمل زير را بـاز              

قهر ميكنم مي روم )  1:  هم به انتخاب خودت عملي ميكنم    
خانه مامانم اينها و بعداز ده روز و پس از يك عالمه منـت           

يك گردنبند، دستبند، النگو و يا يك       )  2.  كشي برميگردم 
) 3!!  مورد مشابه اينها به انتخاب خودم بايد برايـم بـخـري            

با همون كبريت و ) 4! خودت بگو با مالقه بزنم يا كفگير؟ 
: تبـصـره  .  به كمك مقداري مواد آتش زا تنبيهت ميكنـم    

خودت ميداني من از اين سوسول بازيها خوشم نميĤد پس          
گزينه اول منتفيه، ديگه هم حوصله زدن با مالقه تو سرت            

ها و كفگيرهام كج و كـنـجـول           را ندارم، چون همه مالقه    
شدن و ديگه حيفم ميĤد وسايل آشپزخانه را خراب كنـم،           
گزينه آخري هم وجداني خيلي خشونت داره و به عـلـت            
اين كه پسرمان هفت سالشه و ديدن اين صحنه هـا بـراي              

 سال مناسب نيست اين گـزيـنـه را هـم              12بچه هاي زير    
 ...!!نميتواني انتخاب كني، پس فقط ميماند گزينه دوم 

در صورتي كه يقين حاصل كنم سيگار : 3قانون شماره 
را ترك كردي، ميتواني يكي از موارد زير را به عنوان 

 ساعت از شستن ظرف، 24به مدت)1: كني جايزه انتخاب
به ) 2. هرگونه انجام كار در خانه معاف باشي... لباس و

عنوان تالفي اين چند سال و چند هزار ضربه مالقه، تو هم 
گزينه اول الكيه و : تبصره! يك بار با مالقه بزني تو سرم

نميتواني انتخابش كني، چون ميترسم بد عادت بشي و 
اگه هم جرأت داري گزينه دوم !! تنبل و تن پرور بار بيĤيي

بازهم .  با تشكر، همسر مهربان و دلسوزت!! را انتخاب كن
شوهرم بعد يك هفته به اين نتيجه رسيد به : همون خانومه

چون با سر بانداژ شده بايد از (! نفعشه سيگار را ترك كنه
)              شده بود پر چك برگشتي  خونه بيرون ميرفت و جيبش  

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

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

 . را به ما ارسال كنيد تا ما با شما متحد شويم
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  او يك تـفـكـر       
دارد و آن را             

 يــك  او  . دانــد  مــي

و آن را     دارد  اراده
او   . نشان مي دهـد   

راهــهــايــش را           
و   كـنـد    او خطي را ترسيم مي      . رود  آن مي   بسوي  و    بيند  مي

بــر                 را  آن  و  دارد  فــرصــتــي  او  . كــنــد  مــي  آن را تــعــقــيــب    
يـك    . دهـد   مـي   تـكـان    آن را   يك دست دوستانه،  . دارد  مي

آن   وقتي نباشـد، او      اگر  . شكند  قانون، او هرگز آن را نمي     
                   بــرآن  و  دارد  دوســت  را  او راســتــي  .   آورد  مــي  را بــوجــود  

هـر    . كـنـد    هرگز، هيچوقت، آن را وانمود نمـي        . ايستد  مي
او . ايسـتـد    بـا   بـرابـرش    در  يـا   تواند آن را رد كرده،  كس مي 

كـه      را  راهي   او   . كند  مي      پرداخت    را    آن  و  شود  بدهكار مي 
بـهـرحـال      . گيرد  مي  را  خدا  دست  و  پيمايد  پيمود، مي  مسيح

راه   سـر   روز  سـاعـت    هر  در  هر چيزي در طي ماهها و سالها،      
شـمـا      مـراقـب    آسمانهـا   خداي گيرد،  مي  زندگي شما قرار  

را بـدسـت       شـمـا    بگذاريد خداوند زنـدگـي     .   خواهد بود 
 .خود شما تا بگيرد، او بيشتر قادر است آنرا بكار برد

 نسخه تحريف شده انجيل هيتلر كشف شد
 شبكه خبر مسيحيان: نويسنده  

كـه    انـجـيـل     اي از كـتـاب        نسخه
بـا    آلمان نـازي    رهبر  آدولف هيتلر 

 به اين    فرمان 10دست بردن در آن   

 به.   كرده بود، پيدا شد     اضافه  كتاب

، نيوكراالپايگاه خبري  از نقل به گزارش باشگاه خبرنگاران 
كه در آن       كتاب انجيل آلمانيها با خدا نام گرفته بود         اين

گـزارش،    بنا بر اين.   نيز منتشرشد  آن  از  نسخه  هزار  100سالها
انـجـيـل را        كتـاب   تا  بود  داده  پردازان دستور   نظريه  هيتلر، به 
 را  قدرتهاي مذهبي ديگر    تا بدينوسيله بتواند    كنند  بازنويسي

 اسـت؛   گـفـتـنـي      . دهـد   را افـزايـش    نازيها  قدرت و مهار كند 

 و  مـردم   در دستـرس  1941درسال  كتاب  از اين   نسخه  هزاران
 و  به وسيله افراد مذهـبـي    آنها  تمامي  كه  قرار گرفت  كليساها

 متروك  مكاني در آن نسخه يك تنها و مسيحيان سوزانده شد 

 .شده است پيدا در كليسايي در هامبورگ

  
 

 
  ماهنامه آشوري:  نويسنده   
بـي    و  كه روزي مردي دلشكستـه از رنـج           روايت است   

خداي عـزيـز   :   و گفت  عدالتي در دنيا در برابر خدا ايستاد      
آخـر  . به اين همه رنج و بدبختي و درماندگي ما نگاه كن 

: داد  جـواب   خـداونـد    چرا كمكي براي ما نمي فـرسـتـي؟        
مـن  .   خود تو كمك هستي   .   ام  فرزندم من كمك فرستاده   

كه اين داستان را براي فرنـدانـمـان        تو را فرستادم هنگامي   
ازآنـهـا       هـريـك    كـه   تعريف ميكنيم بايد به آنان بگويـيـم       

 .آمده اند تا رنجي را در اين جهان التيام بخشند



نشـسـتـه        او به تنهايي بر سر ميز دو نفـره        
پيشخدمت به ميز او برميگردد و از       .   است

كـه    ايـد   قربان آيا آمـاده    “ او سئوال ميكند  
آن مرد جوان كه از     “   غذا سفارش دهيد؟  

سـاعـت      تاكنون كه حدود نـيـم      7ساعت  
جـواب    تـبـسـم     بـا   است كه منتظر نشستـه    

 “.نه متشكرم”: ميدهد
. . .  چند لحظه ديگر نيز منتظر او مـيـشـوم          

ديـگـر     ولي خواهش ميكنم يك فنـجـان      
پيشخدمت ميـگـويـد؛     .   چاي برايم بريزيد  

مـرد بـرجـاي      .   حتماً قربان و دور ميشـود     
چشمان او مستقـيـم از       .   خود نشسته است  

البالي سبد گلي كه بر روي مـيـز قـرار             
او بـا    .   انـد   دارد به نقطة مقابل خيره شـده       

اي كه البالي انگشتانش را       دستمال سفره 
. . . نوازش ميدهد خود را مشغول ميـكـنـد        

نواي ماليم موسيقي، بهم خوردن كارد و       
چنگال و صحبت حاضرين در رسـتـوران        

او كت اسپرت بـرتـن       .   بگوش او ميرسند  
مـوهـاي او     . دارد و كروات نيز زده است 

تيـره    كه رنگ خرمايي  
دارند با ظرافـت شـانـه          

اي از     قـطـعـه   انـد      شده
موي او نـيـز بـر روي           

. انـد   پيشانيش ريـخـتـه     
بوي مطبوع ادوكلن او     

طرز .   به وقار او ميافزايد   
لباس پوشيدن او طوري    

است كه به دوستي را كه منتظرش نشسته        
احساس مهم بودن و محترم بودن و مورد        

ولـي بـا تـمـام ايـن            .   عالقه بودن ميدهد  
اوصاف او آنقدر رسمي لباس نپـوشـيـده         
كه دوست خود را كه ممكـن اسـت بـا             
لباس غير رسمي بر سر قرار حاضر شـود          

به نظر ميرسد كه هر چه از        .   ناراحت كند 
دستش بر ميĤمده انجام داده كه كسي بـر         
سر ميزش ناخوانده نباشد و با اين وصـف         
هنوز تنها بر سر يك ميز دو نفره نشـسـتـه           

 . است
  پيشخدمت بر ميگـردد و اسـتـكـان او                    

آيا خدمـت  :   و سئوال ميكند.   را  پر ميكند  
 . ديگري از من ساخته است

6صفحة   
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 ماهنامة تبديل

 ميز دو نفره
By: Kristen Burgess 

 ايرج قانوني: ترجمه

ماهنامة تبديل را هر ماه از 
مراكز ايراني، بطور رايگان 

 دريافت كنيد

او بمقدار پول چنداستكان چاي    .   پول دارد 
بر روي ميز ميگذارد  پول و انعام پيشخدمت

در   و در حاليكه از جاي خود بلند ميـشـود         
با من   چرا“   فكرش اين سئوال فرياد ميكشد    

 “ چنين ميكني محبوبه؟
مـرد    . . .   پيشخدمت با او خداحافظي ميكند    

به آرامي بطرف درب خروج پيش ميـرود        
شـمـا     پـذيـرايـي     از. . .   شب بخير” و ميگويد   
اوعـالئـم     درچـهـره    پيشـخـدمـت   “   متشكرم

آن را محو  ناراحتي را كه لبخند او نميتواند
زوج   يـك   حـالـت    در هـمـيـن     .   ميبيند  كند،

خندان و شاد از كنار مرد جوان ميگذرنـد         
 شاد  چه اوقات   و او را بياد اين مياندازند كه      

 هم داشته   با  ميتوانستند  محبوبه  و  او  هيجاني  با  و

رسـتـوران     خـروج   از  قبـل   راه  سر  در  او  . باشند
دونـفـره     مـيـز    يـك   بعـد   براي شب   و  ميايستد

 شـب   فـردا   شـايـد    اميد اينكه   رزرو ميكند به  

خـود    سـرقـرار    بـر   محبوبه بتواند سر مـوعـد     
ميزبان رستوران از او ميپرسـد      .   حاضر شود 

“ ميز دونفره؟   يك   بعدازظهر فردا  7ساعت” 
آيا “   است  بله درست ” و مرد جواب ميدهد     

رستوران از مرد     فكرميكنيداو بيايد؟ ميزبان  
 ولـي   توهين نـدارد    او منظور .   سئوال ميكند 

دو   مـيـز    يـك   مرد جوان را بر سـر        اين  بارها
او جواب مـيـدهـد      .  نفره منتظر ديده است 

 در  و  آمـد   خـواهـد    بله باالخره روز محبوبه” 

هاي   دكمه“   بود  خواهم  منتظرش  من  روز  آن
رسـتـوران     از  تـنـهـا     و  بنـدد   مي  را  خود  پالتوي

خـم    را  او  پشـت   هـايـش    شانـه .   خارج ميشود 
پشـت    از  مهمـانـداركـه     و  شده جلوه ميدهند  

آيـا    كـه   پنجره او را مينگرد در فكر اينست      
يـا    و  خمي پشت او بخاطر سوز سـرمـاسـت    

هـمـان     در.   نشان دهندة درد درون اوسـت      
مـنـزل     زنان بـطـرف      قدم  جوان  مرد  كه  زمان
كه با دوسـتـان       محبوبه خسته از شبي     ميرود

رخـتـخـواب      بـه   گـذرانـده    خود در بـيـرون    
او وقتي دست خود را براي مـيـزان       .   ميرود
ساعت شماطه داري كه بر روي ميز       2كردن

دراز   دسـت   دارد  قـرار   خـوابـش    كنار تخـت  
كـه    ميكند نظرش متوجه يادداشتي ميشـود     

. نـوشـتـه بـود        خـود   يـادآوري   بـراي   ديشب
      .چنين نوشته شده بـود     يادداشت  آن  برروي

 بـه   او“   بعدازظهر زماني براي دعا بگذار    7”   

” كـردم   بـازفـرامـوش     . . . اوه  ” ميـگـويـد     خود
ولي سريعاً   ميگيرد  گناه وجودش را   احساس

كـنـار     بـه   يادداشت را از جلوي چشمـانـش   
را الزم   زمان  آن  بله...  با خود ميگويد و  ميزند

بود با دوستانم بگذرانم و حاال نيز احتيـاج         
بله فردا شب ميتوانـم دعـا        . . .   بخواب دارم 

بله اطمينـان  . . .   عيسي من را ميبخشد   . . . . كنم
 .دارم كه از نظر او اشكالي ندارد

   

  

 او حواب ميدهد“ نه متشكرم”
 ولي پيشخدمت همچنان بر

 . سر ميز او ايستاده است
 در چشم او و در وجود 
 او  احساس كنجكاوي
 هويدا است و باالخره 

 دهد به خود جرأت مي
 من قصد دخالت“و ميگويد
 و در همين جا ...  ندارم ولي

صدايش قطع ميشود زيرا احساس ميكـنـد        
كه اين مكالمه ممكن است انعامش را بـه          

آن مرد تشـويـق   “   ادامه بده” . خطر بياندازد 
است و   صداي او قوي ولي حساس .   ميكند

نشـان    مـكـالـمـه      عالقمندي او را به ادامـة      
پيشخدمت به خود جرأت ميـدهـد   .  ميدهد

چرا اين قـدر    .   پرسد  و با كلمات بريده مي    
آن   مـيـدهـد؟     خودتان را بخاطر او زحمت  

مرد جوان طرفهاي عصر روزهاي قبل نيـز        
آن   در  همچنان با صبر و تأمل فراوان تنـهـا        

رامـي  آ  بـه   او.   رستوران منتظر بـوده اسـت      
 .  بخاطر اينكه او بمن نياز دارد:ميگويد

. آيا مطمئن هستيد؟ بله: پيشخدمت ميپرسد
ولي قربان بي احترامي نباشد فرض كنـيـم         

بـاشـد     آن شخص هر آنچه شما ميگوئـيـد       
 او    !!  طور نشان نمي دهدين ولي رفتار او ا

   حداقل  سه  بار  در   اين  
 منتظرگذاشته     شمارا    هفته
 مرد  سر  خود  را .    است

    بزير  مياندازد  و جواب 
 .بله ميدانم.    ميدهد

    ولي پس چرا هنوز  شما   
    به اينجا ميĤيد و منتظر او

   ميشويد؟، پيـشـخـدمـت      
خـواهـد     كـه   چون محبوبه گـفـت      . ميپرسد
. اسـت   گـفـتـه     ولي او اين را نيز قبـالً      .   آمد

پيشخدمت با لحن اعتراض آميزي ميگويد   
بـد    اگر من بودم چـنـيـن       ” و ادامه ميدهد،    

چرا شما تحـمـل     .   قولي را تحمل نميكردم   
خـود را      در اين لحظه مرد سـر      “   ميكنيد؟

بـا    و  نـگـرد    مـي   بلند ميكند به پيشخـدمـت     
بـخـود     مـخـصـوص     سـادگـي    لبخندي بـا   

 .بخاطر اينكه او را دوست دارم... ميگويد
پيشخدمت در حاليكه متعجبانه دور ميشود      
با خود فكر ميكند كـه چـطـوري مـردي            
ممكن است خانمي را كه حداقل سه بـار          
در اين هفته منتظرش گـذاشـتـه اسـت را           
دوست داشته باشد؟ و باالخره خود را قانع 
ميكند كه شايد اين مرد فـكـر نـابـجـائـي              

از آنطرف سالـن رسـتـوران سـر           . . .   ندارد
مـرد    خود را برميگرداند و نظر ديگري بـه        

خود را شيرين   چاي  آرامي  به  مرد. .. مياندازد
 ميكند و با قاشق چايخوري كوچكي كه

 .خود دارد آن را هم ميزند در بين انگشتان
ر از                در  همان  حال  به  داخل استكـان پـ 

سپس آن را بـه لـبـان          . . .   چاي خيره است  
 پيشخدمت .مينوشد چاي خود ميبرد، كمي

 آيد                    به خود ميگويد ولي به نظرنمي
                         كه  عقلش اشكالي داشته 

 شايد .و ادامه ميدهد                          باشد
                       كسي كه او منتظرش است 

اي                        خصوصيات فوق العـاده   
دارد كه من از آن بي خبرم و شـايـد هـم              
عالقه و محبت اين مرد پيش از حد قـابـل           

پيشخدمت در ايـن زمـان         . . .   انتظار است 
افكارش را رها ميكند و بـراي گـرفـتـن            

 نفره به آنهـا نـزديـك         5سفارش يك ميز  
مرد جوان به پيـشـخـدمـت نـگـاه            .   ميشود

ميكند ميخواهد بداند كه آيا پيشـخـدمـت        
و با خود ميانديشد كه     ! ! !   . .   هم نگاه ميكند  

كسـي    آيا اين پيشخدمت هرگز در انتظـار      
مانده است و عذاب انتظار را ميداند؟ ولي        

كرده است  تحمل را او خود بارها اين درد
و با اين وصف هنوز به آن عادت ندارد و          
. هر بار درست مثل بار اول آزارش ميدهد       

 بوده  اين ساعت   او تمام روز منتظر رسيدن    
اسـت    كه مـنـتـظـرش       كسي  براي  او.   است

بـرايـش     تـا   دارد  و جـالـبـي       پيغامهاي زياد 
تعريف كند ولي از همه مهمتر ميخـواهـد         

او عالقه دارد كه    .   صداي محبوبه را بشنود   
افـتـاده     اتـفـاق    از آنچه در آن روز برايـش  

از . . .   مـوفـقـيـتـهـايـش         از. . .   كـنـد    تعريـف 
از   شكستهايش، از شاديها و از غمهـايـش،      

مـرد  .   بله هر چه برايش مهم است     . . .   هرچه
جوان بارها سعي كرده كه محبت عـمـيـق        
خود را به محبوبه نشان دهد و اين برايـش          

او جرعه جرعه استـكـان      .   بسيار مهم است  
چاي خود را خالي ميكندو خود را بدست    

سپارد و با اينكه متوجه اسـت         افكارش مي 
هـنـوز     ولـي   اسـت   ديـركـرده    كه محبـوبـه   

عهد خود   به  اميدوار است، اميد دارد كه او     
ساعـت  .   وفا كند و بر سر قرار حاضر شود       

 شب را نشان ميدهد و در ايـن زمـان            9/5
او برميـگـردد و        ميز  بسر  مجدداً  پيشخدمت

“  من ساخته اسـت؟     از  آيا خدمتي ”   : ميپرسد
هـمـانـنـد       تك صندلي خالي ميز دونـفـره      
 فـرو   جـوان   خنجري است كه در قلب مرد     

 متشكرم،  نه،”   : جواب ميگويد   در  او  . رود  مي

 بلـه     “ مرا بياوريـد    است صورتحساب   ممكن

رابـر    حسـاب   صـورت   پيشـخـدمـت   . . . قربان
دور شدن    با.   ميشود  و دور   ميگذارد  ميز  روي

بـر    را  صـورتـحـسـاب      جـوان   مرد  پيشخدمت
 درآورده  جيـب   از  را  خود  پول  ميدارد، كيف 

كـه    اي  بـانـدازه    او.   ميكنـد   آن نگاه   بداخل  و
 محبوبه را به يك شام مفصل مهمان كند 

 

 در اين لحظه مرد سر
 خود را بلند ميكند به 

پيشخدمت مي نگرد و با 
لبخندي با سادگي 
... مخصوص بخود ميگويد

بخاطر اينكه                     ”
 “.او را دوست دارم
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 آمين. پذيرم مي

اول، مورد تمسخر : اند تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته
سوم، به . دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. اند واقع شده

 هنري فورد.  اند عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده

    
    
 
عقل .   باور كنيد كتابـمـقـدس را        

ما برخي از ماجراهاي آن را به سختـي         
ميتواند بپذيرد، اما راه ديگـري وجـود         

ــدارد ــخــشــشــهــاي دشــوار       .   ن اگــر ب
كتابمقدس را نپذيريم، تنها راهي كـه         
. باقي ميماند، پذيرفتـن پـوچـي اسـت          

ملحدين به استهزا عنوان ميكنـنـد كـه          
آنـگـاه   ”   . كـنـد    صـحـبـت     ميگويد كه يك االغ تـوانسـت         كتابمقدس
جايي كه خـداي قـادر       .   28:   22اعداد“   . بازكرد  را  االغ دهان  خداوند،

باعث شود كه يك االغ هر موقعي صحبت          مطلق وجود دارد، ميتواند   
چيـزي بـاقـي        چه.   اي ايمان به خدا را كنار بگذاريد        براي لحظه .     كند

 .اسـت   ميماند؟ بي ايمانان ميگويند كه انسان، شكل تحول يافتة ميمون         
اين بدين معني است كه يك حيوان، در لحظة به خصـوصـي، بـدون                

تر و با هوشتر از خود، شروع به سخن گـفـتـن                كمك موجودي رفيع  
. فرا نميگيرد را زدن حرف بزرگساالن آموزش هيچ كودكي بدون. كرد

ميمون چگونه توانست كاري را انجام دهد كه يك كودك نميتوانـد            
 اسـت،   كرده  صحبت  كه حيوان   بكند؟   لذا بايد اين واقعيت را بپذيريم        

حـرف زده      كسـي   كمك  چه حيواني كه به زعم داروينيست ها بدون       
 است، و چه حيواني كه خدايي حكيم و متعال دهان او را بـاركـرده         

. مـيـتـوانـد بـپـذيـرد           بديهي است كه عقل، شق دوم را راحتـتـر  .   است
رانـد،    حيوان بـر زبـان      كه آن  عميق بينديشيد  حقيقت  در مورد  همچنين

ام كه مـرا زدي؟      به تو چه كرده:   حيواني كه توانسته سخن بگويد    تنها
ايم، اين سؤال را از  روزي، تمام كساني كه به ايشان بي احترامي كرده

 كـه   كسـانـي    چه پاسخي خواهيم داشت؟ حتـي اگـر        .   ما خواهند كرد  

اند، آيا مطلقاً ضروري بود كه ايشـان          ايم، مقصر بوده    ايشان را كوبيده  
را همانند بلعام، آن نبي دروغين كه االغ را زد، خرد كنيم؟ آيا كمتـر               

 كافي نميبود؟ به كساني كه از كتابمقدس عيبجويي مـيـكـنـنـد،            از آن 
 .  آن را به دقت بخوانيد و باور كنيد. گوش فرا ندهيد

   
 
 

 او با دقت حركت بن
 هور  را زير نظر داشت،

 شيخ  ايلدريم  هم  با 
 حالتي عصبي و هيجان
 زده  مسابقه  را  دنبال 

سيمونيدس طبق. ميكرد  
.استر به سختي نفس ميكشيد. معمول آرام بود  

،  دختر بالتازار كه توجه ايراسدر اين ميان فقط 
حاال .  رسيد  داشت، شاد بنظر ميمساالخاصي به 

. ديگر فقط يك ماهي و يك توپ باقي مانده بود
سه رقيب صيدايي، . دور هفتم و آخر فرا رسيد

كورنتي و آتني، عليرغم تالشي كه كردند، موفق 
طرفدارانشان كه از . نشدند خود را به جلو برسانند

آنها قطع اميد كرده بودند، همه يكصدا بن هور را 
همه با فرياد و حركات دست، . تشويق ميكردند

گويي از او التماس ميكردند كه اسبها را آزاد 
هور از مقابل شيخ و  وقتي بن. بگذارد تا بتازند

بن  توانستند در چهرة  آنها  عبور كرد،  سيمونيدس 
مساال ديوانه وار . هور، نقشه و تصميم را بخوانند

 200يك پيچ ديگر دورِ ديوار دروني و . ميراند
متر بعد از آن، ثروتي هنگفت و شهرتي عالمگير 

در اين لحظه، . را براي مساال به ارمغان ميĤورد
هور به جلو خم شد و افسار را  مردم ديدند كه بن

شل كرد و به زبان خودش اسبها را يك به يك، 
بتاز  اَتايِر، بتاز !ها بچه بتازيد :گفت و كرد صدا بنام

لحظه ! بتازيد! ريگل، بتاز اَنتارِس، اَلديبارون
اسبها ناگهان بجلو جهيدند و ارابه ! پيروزي رسيده

اي بعد، بن هور  لحظه. گويي در هوا بلند شد
مساال جرأت نميكرد به . بازكنار مساال قرار گرفت

و حاال پيچ اَخر دورِ ديوار . كنار خود نگاه كند
هور فاصله خود را كنار مساال حفظ  اما بن! دروني

ملوك با حالتي كالفه، منتظر . كرد و عقب نيفتاد
.     حركتي بود كه بن هور صحبتش را كرده بود  

  مردم همه سرجاي خود ميخكوب بودند و حتي 
ناگهان ديدند كه . توانستند نفس بكشند نمي

هور به چرخ ارابه مساال نزديك  محور چرخ بن
اما بدون اينكه متوجه شوند چه اتفاقي افتاد، . شد

فقط ديدند كه درخششي سفيد و طاليي فضاي  
ميدان را روشن كرد، صدايي وحشتناك به گوش 
رسيد، و ارابه مساال در هوا معلق زنان چرخيد و 

آنها            . سپس به زمين خورد و متالشي شد
ديدند كه مساال كه افسار اسبها به دور بدنش  مي

پيچيده بود، بدنبال اسبهاي خود روي زمين 
. اما وحشت به همينجا خاتمه نيافت. كشيده ميشود

ارابه ران صيدايي كه بخاطر سرعت اين واقعه 
نتوانست ارابه خود را كنترل كند، بي اختيار روي 
تكه هاي ارابة خرد شده رفت، و بعد از آن، و بعد 

ارابه هاي ! از آن، روي بدن مساال و بعد اسبهاي او
 كورنتي و بيزانسي از ميان گردوخاك و تكه هاي 

 ارابة خرد شده رفت، و بعد از آن، روي بدن مساال 
هاي كورنتي و بيزانسي از  ارابه! و بعد اسبهاي او

 و گذشتند ارابه شدة خرد هاي تكه و خاك و گرد ميان
مردم از جايگاههاي خود . بدنبال بن هور رفتند

اي بطرف  عده. بيرون جستند و به ميدان ريختند
اما بقيه به  . مساال رفتند، با تصور اينكه او مرده است

سراغ بن هور رفتند و دور او حلقه زدند تا پيروزي 
در آن ميان، هيچكس نديد . اش را تبريك بگويند

 كه وقتي بن هور ارابة خود را به مساال نزديك

هاي چرخ مساال  كرد، محور چرخش را وارد پره
اش  نمود و آن را خرد كرد و باعث شد ارابه

!                                                      واژگون شود  
   كنسول از جا برخاست، داور مسابقه پايين آمد و 
طي مراسمي با شكوه، برندگان مسابقات مختلف، 

بن هور جوان از . تاج افتخار بر سر گذاشتند
جايگاه افتخار به سيمونيدس و همراهانش نگاه 

استر در جاي . آنها به او دست تكان ميدادند. كرد
ايراس، به او لبخند ميزد و . خود آرام نشسته بود

استر ميدانست كه . بادبزن خود را براي او تكان داد
اگر مساال برنده ميشد، ايراس همين لبخند را به  

برندگان مسابقه كنار هم قرار گرفتند و . مساال ميزد
در مقابل هلهلة مردم، از مقابل ايشان رژه رفتند و از 

به اين ترتيب، روز مسابقه به . ميدان خارج شدند
.                                                          پايان رسيد  

هاي  خيمه قبالً كه جايي انطاكبه، از خارج هور،    بن
آن دو . ايلدريم برپا بود، در كنار شيخ قدم ميزد

طبق تصميمي كه قبالً با سيمونيدس گرفته بودند، 
قرار داشتند كه حدود نيمه شب، منطقه را ترك 

شيخ ايلدريم قبالً تمام اموال و اسباب خود را . كنند
از منطقه خارج كرده بود تا از توطئه مساال و 

و حاال آن دو نيز . گراتوِس فرماندار، در امان باشد
آماده ميشدند تا منطقه را ترك كنند و در جاي 

شيخ، سرمست از پيروزي روز  . امني پناه بگيرند
هور هداياي او را  گذشته، اصرار ميكرد كه بن

ورزيد و تحقير  بپذيرد؛ مرد جوان نيز امتناع مي
. دشمن را پاداشي بزرگتر از هر هديه اي ميدانست
در گرما گرم اين بحث بودند كه ملوك سررسيد 

غريبه دورتر ايستاد و  . و غريبه اي نيز همراهش بود
توانست شادي و  ملوك جلو آمد و در حاليكه نمي
االن از پيش : هيجان خود را پنهان كند، گفت

او با خبر شده كه بعضي از . آيم سيمونيدس مي
اند  خواسته و اند كرده اعتراض مسابقه نتيجه به روميها

اما داور قبول . هور پرداخت نشود كه جايزه به بن
دوستان مساال هم كه روي او شرط بندي  . نكرده

كرده بودند، از پرداخت شرط بندي طفره ميروند؛ 
داور هم از شخص امپراطور درخواست رسيدگي 
كرده؛ مساال هم حاضر نيست باخت خود را 

اما سيمونيدس معتقد است كه باالخره . بپردازد
مجبور است بپردازد، وگرنه آبروي خود را خواهد 

چه بر سر مساال آمده؟        : بن هور پرسيد. باخت  
....      امه دارداد       
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 نابود ميشوي اما نميداني چرا؛ 
! توبه ات فايده اي ندارد  
 چون از مرز شده اي؛

  از مرز بخشش و رحمت رد شده اي؛
!پس جزو گناهكاراني  

 پس نابود ميشوي، اما نميداني چگونه؛ 
!نابود ميشوي  

در حالي كه خود را در هدفت پيروز 
ميبيني و به كردة خود افتخار ميكني؛ 

!پس نابود ميشوي  
در حالي كه شيطان تو را به جهنم 
دعوت ميكند؛ بسوي او ميروي و 

چرا؟ مگر تو نگفتي كه ما : ”ميگويي
 هميشه با هم هستيم

“ و خلق را نابود ميكنيم؟  
خُب تو هم “ ”و او در جوايت ميگويد

 جزو مخلوقات هستي دگر،
!“ پس تو هم بايد نابود ميشدي  

پس به جهنم ميروي و ميسوزي اما 
!نميداني چگونه  

در لحظه اي كوتاه جسم آلوده ات به 
ذره اي خاكستر تبديل ميشود و خاك 

.ميشوي با همان روح پليد  
.و سپس به عمق هالكت ميروي  
 و ديگر اثري از تو نخواهد ماند
 و اين تازه تنها اولين مرحلة

. نابود شدن توست  
 

 بت خود انديش چه بودي واپسين
 كز محبن اين چنين زاده شدي

 بيشمار است خدايان شما
 كه در آنها يكي خالق نيست

 همه مخلوق شمايند
.همه دست پروردة دست شمايند  

!گناهت را بياور و توبه كن  

 
 
 
 

اما چرا؟ !. اند بترس، از خدايت بترس   گفته
چرا بايد بترسيم؟ چرا بايد از كسي كه عاشقانه 

مگر مرا دوست ندارد؟ . خلق ميكند بترسيم
مگر به ما عشق نميورزد؟ مگر خداي محبت 
نيست؟ پس چرا بايد بترسيم؟ بگوييد از 

از گناهاني . زندگي در اين دنيا بترس نه از خدا
از سزاي . كه انجام ميدهي بترس نه از خدا

او را دوست داشته . اعمالت بترس نه از خدا
در . باش چنانكه او نيز تو را دوست دارد

هايت با او سخن بگو تا او نيز با تو  تنهايي
به انتهايش بينديش، به انتهاي بي . سخن گويد

. با او باش در سكوت و تنهايي. انتهايش
از خوبيها بگو تا . دردت را بگو تا چاره كند

از زيباييها بگو تا عالم زيبايي را به . افزون كند
از . از عشق بگو تا عاشقت كند. تو نشان دهد

كه به دوش داري بگو تا زندگي  صليبي
بگو، از . جاودان مسح شده مسيح را به تو دهد

غم و غصه ات هم بگو تا با تو همدردي كند، 
تا درد تو را به روح خود دهد تا تو از آن رها 

بگو، از . شوي و در آسودگي زندگي كني
از خاطرات تلخ و . پنهان و از آشكار بگو

از زندگي در اين دنيا و سختيهاي . شيرين بگو
بگو تا طريق زندگي مسيحايي را به تو . او بگو

زندگي كه پايان ندارد، تا ابد با او . نشان دهد
خواهي بود و تا ابد با او ميگويي و با او 
ميسازيد و با او نابود ميكنيد و با او و با عشق 

از روح او ميشوي، روحي كه . يكي ميشويد
پس باز هم در آخر . نقص و نياز نميشناسد

ميبيني كه فقط بايد به مسيح ايمان داشته باشي 
تا بتواني با خدايت يكي شوي، تا بتواني 

يك مسح . زندگي جاودان را از آن خود كني
.  شده واقعي باش تا خدا تو را نيز مسح كند
بشتاب به سوي او تا راه را به تو نشان دهد، 
راهي كه آخر آن به مسيح ختم ميشود، به 
سرنوشت او ميرسي، به سرنوشتي كه مصلوب 

اين بار . باز ميگردي، اما اين بار تنها نيستي
كسي با تو است كه تو را دوست دارد، كسي 

كسي كه تو را . كه صادقانه به تو عشق ميورزد
بي نياز از همه ميكند، كسي كه با تو يكي 

.                   ميشود، يعني تو با او يكي ميشوي  
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پير مردي بود بـه     .   يكي نبود ,   يكي بود   
نام عمو نوروز كه هر سال روز اول بهار  

, زلف و ريش حنا بسـتـه  ,   با كاله نمدي 
, شال خليل خاني  ,   كمرچين قدك آبي  

شلوار قصب و گيوة تـخـت نـازك از           
كوه راه ميافتاد و عصا به دست مي آمد         

بيرون از دروازة      .به سمت دروازة شهر 
شهر پيرزني زندگي ميكرد كه دلباختـة       

, عمو نوروز بود و روز اول هـر بـهـار             
جـايـش را جـمـع             ,   صبح زود پا ميشد   

و   آب  و  تـكـانـي     ميكرد و بعد از خـانـه        
خودش را حسابي تر و      ,   جاروي حياط 

به سر و دسـت و پـايـش           .   تميز ميكرد 
, حناي مفصلي ميگذاشت و هفت قـلـم       

از خط و خال گرفته تا سرمه و سرخاب 
يل ترمه و تنبان .  و زرك آرايش ميكرد 

قرمز و شليتة پرچين ميپوشيد و مشك و       
عنبر به سر و صورت و گيسش ميزد و           

, فرشش را ميĤورد ميانداخت رو ايـوان       
جلو حوضچة فـواره دار رو بـه روي             
باغچه اش كه پر بـود از هـمـه جـور                
درخت ميوة پر شكوفه و گل رنگارنگ 
بهاري و در يك سيني قشنگ و پاكيزه        

, سـيـب  ,   سـنـجـد   ,   سـمـاق  ,   سركه,   سير
 و سمنو ميچيد و در يك سيني, سبزي

 جور ميوة                                  ديگرهفت
                                 خشك و نقل و نبات

  به چشم.                                مي ريخت

 . راه عمونوروزمي نشست                                                                 
 نميكشيد  طول                                چندان

                                كه پلك هاي پيرزن 
                                 سنگين ميشد و يواش 

 به       خواب                                     يواش 
                                سراغش ميĤمد و كم    

در اين بـيـن     .   كم خرناسش مي زفت به هوا     
عمو نوروز از راه مي رسيد و دلش نميĤمـد          

يك شاخه گل هميشـه     .   پيرزن را بيدار كند   
بهار از باغچه ميچيدروي سينة او ميگذاشت 

وسـط    از  يـك نـارنـج     .   و مينشست كنـارش   
اش را بـا قـنـدآب          نصف ميكرد؛ يك پاره   

آتش منقل را براي اينكه زود سرد . ميخورد
نشود ميكرد زير خاكستر؛ روي پـيـرزن را          

آفتاب يواش  .   ميبوسيد و پا ميشد راه ميافتاد     
يواش تو ايوان پهن ميشد و پـيـرزن بـيـدار             

امـا  .   اول چيزي دستگيرش نـمـيـشـد       .   ميشد
يك خرده كه چشمش را باز ميكرد ميديد         

نارنـج  .   اي داد بيداد همه چيز دست خورده      
 كـه   آن وقت ميفهميـد   .   از وسط نصف شده   

عمو نوروز آمده و رفته و نخواسـتـه او را             
 كـه   پير زن خيلي غصه ميـخـورد      .   بيدار كند 

چرا بعد از آن همه زحمتي كه براي ديـدن          
عمو نوروز كشيده، درست همان مـوقـعـي          

 ... 4ادامه در صفحة ...    كه بايد بيدار ميماند
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 افسردگي عاملي عمده در گرفتاريهاي ما
 

پـايـه و       كـه   اسـت   غـلـطـي     انديشـة    تفكر و  افسردگي اصوالً  
و بتدريج تمام وجود ما را در بر ميگيرد          منطقي ندارد  اساس  

يكي از راههايي   .  و زندگي را براي ما غير قابل تحمل ميكند        
تائـيـد     به كه نادانسته اين موضوع را در ما تشديد ميكند اعتياد 

براي اصالح اين مسئله ميتوان . شدن از جانب ديگران ميباشد
با تحليل نموداري خاص متوجه غير واقعي بودن اين موضوع 

نـفـس     حرمـت   به  عاملي ديگر درهمين راستا رسيدن    .  گرديد
 يعني شناخت خود حقيقي نه آنچه ديگران ميگوينـد        .  ميباشد

در همين رابطه با نگاهي . و نه آنچه از خودمان تصور ميكنيم 
هيچكس . نمود بررسي ميتوان اين موضوع را بهتر به چند اصل

از .  نبيـنـيـد     كامل نيست پس اگر اشتباه كرديد خود را بازنده        
زيـرا  . انتقاد بجا ناراحت نشويد بلكه در اصالح خود بكوشيد 

بـدانـيـد      را  اين. شما انسان هستيد و حق داريد كه اشتباه كنيد 
كه ديگران نميتوانند دربارة ميزان انسانيت شما قضاوت كنند         

مـيـدهـيـد       انجام  كه  بلكه آنها تنها ميتوانند درباره اعتبار كاري      
مـورد    مـردم   سـلـيـقـة      بـه   بنا  هر رفتاري خوب يا بد    .  نظر بدهند 

تائـيـد     اگر  قضاوت قرار ميگيرد كه آن نسبي است پس حتي        
بمعنـي    انتقاد ديگران .  هم نشديد اين بمعني طرد مطلق نيست      

بعداً  است كه ياكه مجادله بخشي از زندگي. قطع رابطه نيست
 .انجامد به تفاهم بين طرفين مي

يـاد    اصول  بينيد كه با بررسي و درنظر گرفتن       بدين شكل مي  
يا   و  شده ميتوان دريافت حقيقت تنها آن نيست كه ما ميدانيم         

از ما بگونه اي مختلف  يك هر كه گويند چرا ديگران به ما مي
يـكـديـگـر       بـا   مـا .  داريـم   ايم و باورهاي مختلـفـي       رشد كرده 

و   شـخـصـيـت      مـذهـب،    نـژاد،   متفاوت هستيم از نظر تفكـر،     
مـوضـوعـات      اسـت   بهمين دليل ممكن  .  خصوصيات دروني 

اين   نشانگر   اين موضوع .  مورد پسند ما دلخواه ديگران نباشد     
را مضـطـرب     ما   است كه طرد شدن از جانب ديگران نبايد         

 مـانـنـد     نمايد بگونه اي كه خود را تحت فشار قرار دهيم تـا            

ميكنيم و   فراموش گاهاً كه ما اين واقعيتي است. ديگران باشيم 
يـا    خـود   بـراي   محـض   ارجحيت هاي فردي را بجاي واقعيت     

شما ميتوانيد ديروز را فراموش كنيد      .  ديگران درنظر ميگيريم  
 .و از امروز آينده خود را بسازيد

عصبانيتهاي خـود بـرخـورد          با      پس بدون احساس تقصير   
 منفي خود را تخليه كنيد و اجازه نـدهـيـد            كنيد و احساسات  

. شادي زندگي شما را از شما بـگـيـرنـد       منفي شما   احساسات
دنياي بهتري را براي خود بسازيـد و           اگر چنين كنيد ميتوانيد   

 .براي خود و ديگران دوست بهتري باشيد 
 

 اقتباس از كتاب شناخت درماني نوشته دكتر ديويد برنز
 تهيه و تنظيم از دانيال خرسند
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TEL: 818.522.1525 

   

 گسترش مسيحيت در فالت ايران 
آيا عواملي وجود دارد كه در گسترش مسيحـيـت در شـرق و                   

باالخص ايران تأثير مثبتي داشته باشد؟ اين اعتقاد دور از حقيـقـت      
نيست كه عامل نه چندان مثبتي چون جفا نيز به شروع و تـوسـعـة                 

 .مسيحيت در ايران كمك شاياني نموده است
ايـن    احـتـمـال     و    ايران در مجاورت امپراطوري روم قرار داشـت        

كردند، بـه   هست كه مسيحياني كه از آزار و اذيت روميان فرار مي   
پـنـاه     بـود   ايـران   قسمت شرق امپراطوري كه زير سلطة حـكـومـت    

انـجـيـل،      بشـارت   بـر   بر پاية فرمان بزرگ مسيح مـبـنـي         .   بردند  مي
بـاعـث     كـه   مسيحيان اوليه داراي غيرت بشارتي نيرومندي بـودنـد        

همچنـان  .   شد از هر موقعيتي براي اشاعه مسيحيت استفاده كنند          مي
كه جفاي حكومت روم بر مسيحيان ساكن اورشليم باعث شد كـه          

ديـگـر     مـنـاطـق     آنان از تجمع در اين شهر خودداري نموده راهـي         
 .گردند

بـه    الـنـهـريـن،        وجود جوامع يهودي از زمان اسارت بابل در بـيـن      
اول   در قـرن   . كمك نموده است گسترش مسيحيت در اين نواحي 

اين يهوديان نيز در نـقـاط       .   هدف بشارت مسيحيان، يهوديان بودند    
گـزارش    تـاريـخ  .   بـودنـد    زيادي از جهان آن زمان پراكنـده شـده         

از   بـيـشـتـر      زمـيـن     مشـرق   در  دهد كه تعداد يهوديان پـراكـنـده     مي
 .زمين بوده است مغرب

بـود    اين زبانـي .   آرامي بود/ النهرين زبان سرياني    زبان رايج در بين   
نزديكي زبان  .   گفتند  كه رسوالن و شاگردان مسيح با آن سخن مي        
اين جوامع  در مسيحيت و فرهنگ هم عامل مهمي در گسترش پيام

و   تـاريـخـي     هـاي  يـافـتـه     اسـاس   بـر   طبق روايات و نـيـز     .   بوده است 
دوره   در  مسـيـحـيـت      كـه   توان با قاطعيت گـفـت        شناسي مي   باستان

اشكانيان در كردستان، گيالن، ارمنستان، شمال افغانستان، سواحل        
خليج فارس، آسياي مركزي و در ميان قبايل ترك و مـغـول در                

 .هندوستان و احتماالً چين رواج يافته است
 ...ادامه دارد  

 
 
 

   مرد در اتاق انتظار روي صندلي خودش 
و عصايش را به ديوار تكيه داده . نشسته بود

بود هنوز بعد از گذشت چند ماه نتوانسته بود با 
اين مصيبت عظيم كنار بيايد وقتي درآن 
تصادف لعنتي يكي از پاهايش را از دست داد 
! خيال كرد كه همه چيزش را از دست داده

 قفسه روي .بياد كنار خودش با نتوانسته هم هنوز

 بر او درمقابل .ميكند سنگيني احساس اش سينه
روي صندلي ديگري زن جواني با پسر بچة 

و  داشت سال6حدود پسرك.اند نشسته كوچكي
در حاليكه روي يكي از چشمهايش را با بانداژ 

او به مرد زل . بسته كنار مادرش نشسته بود
ميزند و بعد يك نيم نگاهي به مادرش مياندازد 

پسرك روي . كه غم از صورتش ميبارد
صندلي خودش را تكاني ميدهد و بعد  
يواشكي به دور از نگاه مادرش از جايش بلند 
... ميشود و توي اتاق شروع به قدم زدن ميكند

مرد هنوز در فكر بود ... مدام باال و پايين ميپرد
هاي روي ميز زل زده و گاهي هم  و به روزنامه

...به پسرك كه حاال داشت به سمتش ميĤمد  
سالم آقا  ... پسرك شيطنت از نگاهش ميباريد

هايش  خنده...ميكند اي  خنده پسرك ...كوچولو
واي واي چرا ... هم مثل خودش قشنگ بود

مرد اين حرف را با لحن ... چشمت را بستي؟
 اش اي ميپرسد و به خاطر كنجكاوي كودكانه

 :ميگويد ميخنددو پسرك ...ميماند جواب منتظر
يك  عمرم آخر تا ميخواهم چون بستم را چشمم

مرد از جواب ... دزد دريايي شجاع بمانم
واي خداي  ... پسرك مات و مبهوت ميماند

ها عجب روح لطيفي دارند حتي در  بچه... من
منشي دكتر اسم مرد و صدا ..   مقابل مشكالت

پسرك . ميزند و مرد تكيه به عصا بلند ميشود
اندازد و انگار  نگاهي به پاي قطع شده مرد مي

كه تازه متوجه شد، با تعجب مرد را نگاه 
واي چرا شما فقط يك پا داريد؟ پس : ميكند

آن يكي پايتان كجاست؟ مرد نگاهي به پاي 
آخه ميخواهم تا آخر عمرم يك .خود مياندازد

و بعد بلند بلند  ... دزد دريايي شجاع باقي بمانم
اش  سينه قفسه روي مرد ديگر  آن  از بعد ...ميخندد

.                          احساس سنگيني و غم نكرد  
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:      كودكي كه آمادة تولد بود نزد خدا رفت و از اوپـرسـيـد        
امـا مـن بـه ايـن           .   ميگويند فردا شما مرا به زمين مي فرستيـد        
توانم براي زنـدگـي     كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه مي    

از ميان تـعـداد بسـيـاري از           :   به انجا بروم؟ خداوند پاسخ داد     
او در انتـظـار     .   فرشتگان، من يكي را براي تو در نظر گرفته ام         

اما : كودك دوباره پرسيد. توست و از تو مراقبت خواهد كرد
اينجا در بهشت، من هيچ كاري جز خنديدن و آواز خوانـدن            

 . ندارم و اينها براي شادي من كافي هستند
فرشته تو به تو لبخندخواهدزدوهرروز برايت     :      خداوندگفت

آواز خواهد خواندو تو عشق او را احساس خواهي كردو شاد     
من چطور ميتوانم بفهمم مردم     :   كودك ادامه داد  .   خواهي بود 

چه ميگويند وقتي زبان آنها را نميفهمم؟ خداوند او را نوازش          
فرشته تو زيباترين و شيرين ترين واژه هائـي را    :   كرد و گفت 

كه ممكن است بشنوي را در گوشت زمزمه خواهدكرد و بـا         
 .دقت و صبوري به تو ياد خواهد داد كه چگونه صحبت كني 

 شنيده ام كه در زمـيـن          :كودك سرش را برگرداند و پرسيد     
انسانهاي بدي هم زندگي مي كنند چه كسي از من محافظـت   

فرشته ات از تو محـافـظـت    :   خواهد كرد؟ خداوند جواب داد 
كودك بـا    . خواهد كرد، حتي اگر به قيمت جانش تمام شود        

اما من هميشه بـه ايـن دلـيـل كـه ديـگـر                           :   نگراني ادامه داد  
:  خـداونـد گـفـت        .نميتوانم شما را ببينم ناراحت خواهم بود      

فرشته ات هميشه درباره من با تو صحبت خواهد كرد و به تو             
راه بازگشت نزد من را خواهد آموخت اگر چه من هميشه در 

 . كنار تو خواهم بود
  در آن هنگام بهشت آرام بود اما صدائي از زمـيـن شـنـيـده                      

كودك ميدانست كه بايد بزودي سـفـرش را آغـاز        .   مي شد 
لطفاً نـام      :   كند او به آرامي يك سئوال ديگر از خداوند پرسيد      

 . فرشته ام را به من بگوئيد
به راحـتـي     :     خداوند بار ديگر او را نوازش كرد و پاسخ داد         

 !مادرصدا كني ميتواني او را

 
    

در شهري دور افتاده خانواده 
پدر . فقيري زندگي ميكردند

 ساله شان 5خانواده از اينكه دختر 
مقداري پول براي خريد كاغذ  

ناراحت بود چون   كادوي طالئي رنگ مصرف كرده 
. همانقدر پول را هم به سختي بدست آورده بود 
دخترك با كاغذ كادو يك جعبه را بسته بندي كرده و 

.                          آن را زير درخت كريسمس گذاشت  
گفت  و   صبح روز بعد، دخترك جعبه را نزد پدرش برد

پدر جعبه را از دختر خردسالش . پدر اين هديه من است
پدر با  ! گرفت و آن را بازكرد داخل جعبه خالي بود

عصبانيت فرياد زد مگر نميداني وقتي به كسي هديه 
ميدهي بايد داخل جعبه چيزي بگذاري؟ اشك از 
چشمان دخترك كوچولو سرازير شد و با اندوه گفت  
پدر جان من پول نداشتم ولي در عوض هزار بوسه 

چهره پدر از شرمندگي . برايت داخل جعبه گذاشتم
سرخ شد و دختر خردسالش را بغل كرد و اور را غرق 

.                                                                   بوسه كرد  

 

به   داريد؟ آيا تا بحال       به راستي چه كسي را دوست مي      
ايد كه چه كسي را بيشتر دوست  اين موضوع فكر كرده

مي داريد؟ آيا پول خود را؟ و يا همسر خود را؟ شـايـد              
را   خـود   دارائـي   هـم   بچه هاي خود را؟ بعضي از انسانـهـا     

بعضي از مـردم هـم         !   بيشتر از هر چيزي دوست دارند     
دوست دارند؛    ديگري  خواب راحت را بيشتر از هر چيز      

يـا    و  شايد مادر يا پـدرمـان را       !   آن هم خواب اول صبح    
 ... كار و درآمدمان را

را دوست داردوعاشق چيزي    هركسي در دنيا چيزهايي 
اما آيا تا بحال فكر كرده ايد كه كسي         .   و يا كسي است   

عاشق ! هست كه شما را دوست دارد حتي بيشترخودتان
آيا حاضر هستـيـد     !   شماست بيشتر از هر مجنون ديگري     

 به عشق و محبت او پاسخ بدهيد و بپذيريد؟ 
كـه     كسي است   او تنها !   ميخواهم او را ببينيم     او كسيت؟ 

شما را عاشقانه دوستت دارد و شما را به خاطر خودتان            
و   بسيار مـهـربـان     .   به دارايي شما نگاه نميكند    .   ميخواهد

شما را رها نميكند و تا به .   آرام است و نگاهي زيبا دارد     
در سختيها كنار شماست و شمـا را         .   آخر با شما ميماند   

هيچوقت نخواهد مرد و زنده است و بـا          .   ترك نميكند 
او   بـخـواهـيـد      هـر وقـت    .   مرگش شما را تنها نميگذارد    

مهربان . نيست قول بد و شما را قال نميگذارد.حاضر است
آيـا  .   و با محبت است و حتي جانش را به شما مـيـدهـد             
عشـق    ميخواهيد او را در آغوش بگيريد و بعنوان تـنـهـا           

كه در كـالم        ؟ او خداوند است   . . . راستين او را بپذيزيد   
 .تو را دوست داشتم با محبت ازلي: خود ميفرمايد

   

 
 

 
 

    به دنبال حقيقت بودم و خداوند را جستجو ميكردم اما در     
ـتـم     عين حال اعمالي را انجام ميدادم كه دوسـت         ـا  .  نـداش ام

ام   پـدري   براي اينكه خودم را كنترل كنم به سمت مذهـب         
و تمام اعمال  كردم خود را به خدا نزديك كنم رفتم و سعي

ـبـت                مذهبي را به دقت انجام  ميدادم اما در عمق قلبم از مح
ـعـد از     .  خالي بودم و احساس خالء مرا تنها نميگـذاشـت          ب

ـاره         ـن ـيـري    مدتي دلسرد و خسته از مذهب ك بـه    و  كـردم   گ
هندويسم رفتم  سمت مذاهب و مسالك شرقي مانند يوگا و

ـاورم            . تا از طريق تمرينات آنها آرامش و شادي را بدست بي
اطالعاتي بدست آوردم و كارهاي عجيب و غريب زيادي 
انجام ميدادم و لحظه اي آرام بودم اما بعد از تمرينات دوباره 
ناآرامي به سراغم ميĤمد و مرا آزار ميداد و باز هم خالء من             

در .  پر نشد و هر روز بيشتر نياز به آرامش احساس ميكـردم           
بـه    و  آخر دست خالي بازگشتم و از همه چيز كناره گرفتـم          

و   گناهان زيادي افتادم و در سياهي و لعنت خودم فرو رفتـم     
درونم از  پر از تباهي بودم تا آنجا كه آرزوي مرگ داشتم و

ـتـم       .  يأس و نا اميدي لبريز بود        كارهايي را كه دوست نداش
.  كرده بودم  پيدا انجام ميدادم و اسير شده و به كارهايم  اعتياد 

ـان ديـگـر        در خانـه  .  عصبانيت جزئي از وجودم شده بود      م
بحث و جدالها هر روز بيشتر ميشد و همـه از    .  آرامشي نبود 

زماني رسيد كه خودم را      .    هم دور شده و جدا شده بوديم      
اسـمـش     جـز   بـه     ار مسيح   .  درمانده ديدم و كسي را نداشتم     

 در مورد او از كسي نشنيده بودم و        .  چيزي ديگر نميدانستم  

چيزي نخوانده بودم فقط به خاطر عالقه اي كه از كودكي           
ـار در                   15به او داشتم بعد از آن همه سختي، براي اولين ب

سال عمرم از او خواستم مرا نجات دهد و با آنكه نااميدانه و             
مأيوس طلبيدم و انتظار نداشتم، او در همان دم درخواسـت           

آرامشي .  چند ثانيه اي مرا پذيرفت و رويايي به من نشان داد          
ـاه     غيرقابل وصفي را در آن صبح زيبا بعد از يك شـب            ـي س

وجـودم    و احساس سبكـي از عـمـق ذرات               كردم  تجربه
آن رويا  اثر خودش را گذاشته بود و آن           .  ميكردم  احساس

 آن از. مدت زيادي به دنبالش بودم را به من داد چيزي را كه
ـاه بـزرگ           به  لحظه ام در     عـمـده    و  بعد اعتيادي را كه به گن

خـالء  .  زندگي داشتم به كلي ترك كردم و آزاد شـدم            
ـايـي            درونيم با نهر   كـه    حيات مسيح پر شد و لبريز شدم تا ج

 و  عصبانيت.  مي خواستم از فرط شادي و خوشي فرياد كنم     
 و نا اميدي از من بيرون رفت و زندگي اي پر از شادي              يأس

از سياهي بيرون آمدم و روشنايي را به چشـم          .  كردم  آغاز  را
ـاد االن         اتفاقات.    ديدم و بحث هايي كه در خانه مان مي افت

ـان  .  ديگر وجود ندارد و محبت در ميان ما برقرار شـده            ايـم

ـال  دارم همانطوري  مـرگ    كه خداوند من گناهكار و در ح
را نجات داد شما را نيز نجات خواهد داد به قوت خود فقط 

 كه تنها راه نجات     ايمان را برداريد و بر عيسي مسيح        بايد قدم 

 نام  در.  توكل كنيد تا او خود را به شما مكشوف سازد           است

 .آمين . عيسي مسيح 
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Ingredients: (4 servings) 

•Sheep hearts, 4 
•Mushrooms, half LBS 
•Cheddar cheese, quarter LBS 
•Medium carrot, one 
•Medium onion, one 
•Herbs (parsley, tarragon, dill, mint), 
quarter LBS butter, quarter LBS 
•Cooking oil 
•Salt and Black pepper 
 
Directions:  
Bring some water to boil. Add 
sheep hearts and allow them to 
turn whitish in color. Remove any 
blood with the tip of a knife, then 
wash and dry the hearts. Fry in 
oil over medium heat on all sides 
for a few minutes. Peel and thinly 
slice the onion. Wash and peel 
the carrot, then cut into thin, 
round slices. Wash and finely 
chop the herbs. Add onion, carrot, 
herbs, salt, and black pepper to 
hearts. Follow with a cup of hot 
water and cook over low heat for 
about 40 minutes. A bit of juice 
should be left when cooking is 
over. Allow the hearts to cool. Cut 
hearts length-wise taking care not 
to separate the two parts. Wash 
mushrooms and slice. Fry    
mushrooms in butter for about 10 
minutes, while adding some salt 
and black pepper. Add mush-
rooms to the sauce prepared 
earlier and mix well. Pour some 
of this sauce inside each heart 
and over them. Close the hearts 
to return them to original shape. 
Sprinkle grated cheddar cheese 
on top and serve with Iranian or 
middle-western bread.  

 ابرام بودم و ابراهيم شدم 
 يعقوب بودم و اسرائيل شدم
 شمعون ميبودم و پطرس شدم
 سولس ميبودم و پولس شدم
 بره بودم و با شبان شدم   

 آن شدم  با خون بره بود كه
 آلوده ميبودم و پاك شدم
 از خاكم و رها زخاك شدم
 زميني بدم و آسماني شدم 
 فاني بدم و جاوداني شدم
 بره بودم و با شبان شدم

 آن شدم  با خون بره بود كه
 

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

  
آلخاندرو   ساخته آخرين بابل

گونزالس اينياريتو، فيلمساز 
مكزيكي است كه نه تنها  بار 
ها  ديگر اسم او را به سر زبان

انداخت بلكه براي دومين 
بار، سه جايزه از جشنواره 

 به ارمغان  سينمايي كن برايش
ها جايزه  آورد كه يكي از آن

.       بهترين كارگرداني بود  
   

 21”شروع شد و بـا        “  لكاته  عشق”كه با     اي است   گانه   از سه         اين فيلم آخرين بخش   
مجموعه سه داسـتـان ظـاهـرًا         “  بابل”.  به نتيجه رسيد  “  بابل”ادامه پيدا كرد و در      “  گرم

در داستان  .  خورند  نامربوط در چهار كشور مختلف است كه در پايان در هم گره مي            
  كشور به دنبال يـك شـرط          هاي دورافتاده اين    كوهستان  اول دو پسربچه مراكشي در    

 تـوريسـتـي شـلـيـك                       گانه با يك تفنگ شكاري به سمت يك اتـوبـوس            بندي بچه 
نشيند و او را    مي   )كيت بالنشت (گلوله در گردن يك زن توريست آمريكايي        .   كنند   مي

  زن مجروح و شـوهـرش  .  ترين بيمارستان راه درازي است      تا نزديك .  كند  مجروح مي 
در .روند تا كمك بـرسـد   اي در آن نزديكي مي   و باقي توريست ها به دهكده  )پيت  براد(

داستان ديگري كه از كاليفرنيا شروع ميشود و به مكزيك ميكشد تا باز در كاليفرنيا به 
ها را با خود      ها بچه   پايان برسد يك پرستار بچه در غياب پدر و مادر و بدون اجازه آن             

هـا بـه        بازگشـت بـچـه     .   شركت كند  برد تا در جشن عروسي پسرش به مكزيك مي 
در داستـان سـوم بـا         .  شود   مرزي به يك فاجعه تبديل مي        آمريكا با درگيري با پليس    

توجهي  كمبود مورد بي دليل همين به كه شويم اللي در ژاپن آشنا مي و كر نوجوان دختر
عنوان فيلم  .  زند   به هر كاري دست مي        اش   پسرهاست و براي پركردن سكوت تنهايي     

اي آمده است كه   در داستان اسطوره  .  اي به داستان مردم شهر بابل است        اشاره زيركانه 
كه نمرود، پادشـاه بـابـل          در آغاز همه انسانها به يك زبان صحبت ميكردند تا روزي          

خـدا هـم      .  كه به جايگاه خدا دست پيدا كـنـد          تصميم ميگيرد برجي بسازد چنان بلند     
سازندگان برج را لعنت ميكند تا هريك به زباني صحبت كنند و حرف همديگـر را                 
نفهمند و بعد هم برج را با طوفان بزرگي در هم مي ريزد و مردم بابل را در سراسر دنيا 

ربـط،    با استفاده از اين عنوان و در قالب سه داستان بـه ظـاهـر بـي                   .  كند  پراكنده مي 
معنايي اشاره كند كه بشـريـت را بـه              هاي بي   كند به جنگ وكشتار      سعي مي  اينياريتو

  بازي خطرناك دو پسر بچه مراكشي، از طرف مقامات آمريكا بي    .  كشانند  نابودي مي 
رحمي  دارد با بي  را وا مي   مراكش  شود و پليس تأمل به يك حمله تروريستي تعبير مي    

هاي آمـريـكـايـي        زبان ندانستن توريست  .  به دنبال پيدا كردن عامل اين حادثه بگردد       
شود زن آمريكايي مجروح اسـت         كه قرباني مي     كند و اين وسط آن      وضع را بدتر مي   

اپيزود ژاپني فيلـم    درمشكل عدم درك انسانها     .  شود  تر مي   كه هردم به مرگ نزديك    
  اش  دختر نوجوان ژاپني، براي جبران ناتوانيچيكودراين داستان،. نمود روشنتري دارد

زند كه گاه در تضاد مطلق با         در حرف زدن و ارتباط با ديگران دست به كارهايي مي          
، پرستار اميليا، خواهرزاده جوان سانتياگودر داستان سوم،   .  هنجارهاي اجتماعي هستند  

گرداند تنها با به خطر انـداخـتـن            ها را به آمريكا باز         و بچه  اميلياها، كه قصد دارد       بچه
ضعيف تريـن   .   فرار كند    شود از چنگ پليس     اي كه همراه دارد موفق مي       جان دو بچه  

 آميز و تكراري به يك  براد پيت با بازي اغراق.  فيلم بازي بازيگران اصلي است بخش
طور كيت بالنشت تقريبا در        همين  .  شود  وصله ناچسب با ساير عوامل فيلم تبديل مي       

. ها خوابيده است و اصوال جايي براي ارائه بازي، چه خوب و چه بد ندارد تمام صحنه
 در بـرخـورد بـا          ايـنـيـاريـتـو     برجسته ترين مزيت فيلم بابل هشياري تحسين انگيـز           

شان با آمريكا     ها و رابطه      طرح مسئله مسلمان  .  ها است   هاي مختلف و ارائه آن      فرهنگ
دهـد كـه        كارگردان در اين صحنه كوتاه به تماشاچي نشان مـي     .   است   بازي با آتش  

تـوانـد ارزنـده و          آيد در فرهنگ ديگر مي      آنچه در يك فرهنگ ناپسند به شمار مي       
  .هاي اينياريتو در تدوين نامعمول آن باشد ترين عامل موفقيت فيلم مهم. مثبت باشد

  تا آن زمان همه مردم به يك زبان و يك 
تا اينكه روزي آنها  . لغت صحبت ميكردند

تصميم گرفتند؛ برجي از خشت بسازند و 
تا سر آن به  آسمان رسيده، تا اينكه نامي  

كرده   نظر  خداوند  و  .كنند پيدا خويشتن براي
 تا شهر و برجي را كه آدمها بنا ميكردند،

 و  خودخواهي اين بخاطر .كند مالحظه
زبان   گرفت تصميم خدا انسان سركشي

 انسان را مشوش سازد تا اينكه آنها زبان

آن   انسانها سبب اين از .نفهمند را يكديگر
مكان را بابل ناميدند و بعد از آن خداوند 
آنها را از آنجا بر روي زمين پراكنده نمود 

.                  و آنها از بناي شهر باز ماندند  
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 Adam and Eve had two 
babies. The first son was 
Cain. The second son was 
Abel. When they grew up, 
Cain was a farmer and Abel 
was a shepherd. The men 
always brought an offering 
to God. Abel always gave 
God the best of what he 
had. Cain didn't want to 
share with God. He gave to 
Him because he had to. 
God accepted the offering 
from Abel and was pleased. 
God did not accept the  
offering from Cain.  
  This made Cain mad. God 
saw that Cain was mad and 
explained to him that he   
should change his  attitude. 
He told Cain that if the gift 
were given out of love, it 
would have been accepted. 
He further told Cain to 
change his ways or he was 
headed for trouble.  
  Cain didn't listen to God. 
Cain was mad at his brother 
because Abel's gift was 
accepted. Cain did a very 
bad thing. He attacked his 
brother. Cain was happy 
now. God asked Cain 
where Abel was. Cain lied 
to God. God knew what 
happened. Cain never admit-
ted his bad thing. He wasn't 
sorry. God sent Cain away. 
Adam and Eve had a third 
son. His name was Seth. 

Seth means "Granted" Eve 
said that God granted her 
another son for the one that 
Cain hurt. 

  

 

Antioch (in Syria) as the center 
of its faith and the seat of 
authority. With Sassanian 
(A.D.226-641), Christianity (and 
other religions) suffered resentm-
ent. Its chief opponents were 
the Zoroastrian Magi and 
priestly schools, as well as 
some Jews. When the Roman 
emperor Constantine made 
Christianity the state religion 
in Rome (AD 312) and himself 
the sovereign of all Christians, 
the new fate became associa-
ted with Iran's archenemy. 

Conversion of Armenians into 
Christianly and defection of 

some Armenian army units to 
Rome made the matters 
worse. Religious and national 
feelings were united and 
paved the ground for future 
persecutions that continued in 
Persia for a century after they 
had ceased in Rome, where 
they started in the first place. 

The Sassanian kings in general 
championed Zoroastrianism, 
and though some did not mind 
Christianity, the national feeling 
always clung to the ancient 
creed. Nevertheless Christian-
ity kept steadily growing partly 

due to deportation of several 
hundred thousand Christian 
inhabitants of Roman Syria, 
Cilicia and Cappadocia by 
Shapour I (240-270AD). The 
deportees were settled in 
Mesopotamia, Persis and 

Parthia. The decision was 
based on economic and 
demographic reasons but 
unintentionally promoted the 
spread of the new faith. New 
cities and settlements in fertile 
but sparsely populated regions 
such as Khuzistan and Meshan 

were built.                     TO BE CONTIUNUED  

 
 
 
 
 

in spreading Christianity 
others opposed the new 
faith. The first century Jewish 
historian,Josephus mentio-
ns that a king of Adiabene 

accepted  Judaism  about AD 
36. Such a conversion made 
Arbela a natural center for 
Jewish Christian mission at 
an  early  date. Nisibis another 
major city of the area was 
also the seat of a Jewish 
Academy of learning.            

  Christianity spread in both 
Villages and cities and by 
the end of the Parthian 
period (AD 225), Christian 
communities  were  settled 
all the way from Edessa, an 

important missionary center, 

to Afghanistan. The Chronic- 
les of Arbela report that by 
this time there were already 
more than twenty bishops in 

Persia and Christians had 

already penetrated Arabia 

and Central Asia. Parthian 
Kings were tolerant of other 
religions and Christianity 
kept slowly but steadily 
advancing in various parts 
of the empire. At the time of 
the persecution of Christians 
in Rome many sought refuge 
in Iran and were given 

protection by the Iranian 

rulers. Though thousands of 
Persians embraced 

Christianity, Persia remained 
Zoroastrian with many 
adhering to the Cult of 
Mithra. There never arose 

an indigenous Persian 
Church, worshipping in the 
Persian language. The 
Persian Church was of 
Syrian origin, traditions and 
tendencies and for about 

three  centuries, regarded 

  
 
By: Massoume Price,  
           hristianity arrived in 
         Iran during the     
Parthian (Ashkanian) period. 
In the book of 'Acts of 
Apostles' (chapter II, V.9) first 
century AD, it is men-
tioned that on "the Day of 
Pentecost (part of harvest festi-
val observed by Christians) there 

we r e  a t  J e r u s a l e m 
"Parthians, and Medes, 
and Elamites, and inhabi-
tants of Mesopotamia". 

Early Christian records 

mention that Peter and    
Thomas preached the 
Gospel to the Parthians 
and    men  such as      Thad-
daeus, Bartholomew, and 

Addeus evangelized the 

races of Mesopotamia and 
Persia, and that Mari, a 
noble Persian convert, 

succeeded Addeus in the 

government of the Persian 
Christian communities. 
 The bishops, Abrês, Abra-
ham, Jacob, Ahadabuhi, 
Tomarsa, Shahlufa, and 
finally bishop Papa suc-
ceeded him (end of the third 
century). Syriac documents 
also indicate that towards 
the beginning of the third 
century the Christians in 
the Persian territories had 
some three hundred and 
sixty churches, and many 
martyrs. Arbela, fifty miles 
east of river Tigris (Dejleh), 
the capital of Adiabene a 
small Persian border king-
dom was the earliest center 
of Christianity in Iran 
(present day Iraq). There was 
a large concentration of 
Jews in Arbela and in 
Nisibis in eastern Mesopo-
tamia and while some 
Jews  were  instrumental 

 

 The festival of Norouz represents a major part of the Iranian peoples’ rich culture and is one of the cornerstones of the 
eastern civilisations. The origins of Norouz (New Day) are unknown, but references to it can be traced back to several 
thousand years predating the Achaemenid Dynasty (ca. 700 to 330 BC). This was followed by the festival of Norouz that in 
contrast celebrated the rebirth of nature, signifying the rebirth of life and this was a great occasion for celebration and 
joy. However, there is no shortage of references to the rituals of celebrating the Norouz during and after the reign of the 
Sasanian Dynasty (226 – 652 AD). One of the rock reliefs of the staircases in Persepolis depicts a procession of Median 
dignitaries on their way to the festival of Norouz, carrying ceremonial and symbolic offerings. The basis of the rituals 
have remained remarkably intact for several thousand years, observed by vast populations living in Iran, Turkey, Iraq, 
Afghanistan and Central Asia, as well as ex-pat communities living through out the world. The significant moment that 
starts the celebrations is when the earth goes through the spring equinox i.e. the exact moment when the earth has 
completed one revolution of the Sun, which is calculated with split second accuracy. The seven trays filled with sym-
bolic objects representing truth, justice, good thoughts, good deeds, virtue, prosperity, generosity and immortality.  
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