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جادوگري 
 عملي غيرالهي

 

گفتگو  با  مردگان 
در  واقع  گفتگو  با  
اهريمن  است يا  به 

 فرشتگان ”عبارتي 

 . “كرده سقوط 

  .است ممنوع وِرد جادويي   از    استفاده
 ...2ادامه در صفحة 

دروغگوها 
را  بهتر 
 بشناسيد

! 
دروغگو با آرامي و مكث صحبتش را شروع 

مي كند و ناگهان تند تند و با عجله و بدون هيچ 
 ...درنگ و مكثي حرفهاي خود را ادامه ميدهد

 ... 6                                     ادامه در صفحة 

 موفقيت در زندگي زناشويي
 
 
 
 
 
 
دو نفري كه در فكر ازدواج هستند چطور    ميتوانند    

خود را آماده سازند تا  بتوانند زندگي  زناشوئي 
 سعادتمندي داشته باشند؟

... 8ادامه در صفحة   

 

ازكلية همزبانان گرامي دعوت ميكند تا  
هر يكشنبه ساعت  كه  در جلسات عبادتي 6

. عصر برقرار ميباشد، شركت نمايند
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15 Orange Tree Lane Irvine, CA 92620 

 خانوادگي شما   شبكة محبت، تلويزيون
 

هاي اين شبكه از طريق اينترنت              مشاهدة برنامه      
http://www.Mohabat.tv 
Email: info@Mohabat.tv 

همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران و اروپا ميتوانند                    
.        اين برنامه ها را از طريق ماهواره مشاهده فرمايند                    

:مشخصات ماهواره شبكة محبت    
Hotbird 8     Channel: k14      

Frequency: 11470   Vertical     
Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

 معني واژة    به  آيا تا بحال
 ايد؟    جلجتا فكر كرده

      ذكر چرا معناي آن تپه در  انجيل  

شده  و اصالً چرا بايد مهم باشد؟      
مدركي براي  كه آيا فقط به اين دليل

 حقايق انجيل و راستي اين وقايع باشد؟
 ) 22:15مرقُس(.بردند“محلّ كاسة سر”نام داشت يعني ”جلجتا ”كه  پس او را به موضعي

تمام مردم دنيا به آمدن مسيح عقيده دارند، ولي فقط مسيحيان بر اين باورندكه او مصلوب                
جلجتا جايي  .   شده و بعد از اينكه سه روز را در قبر به سر برده، از مردگان قيام نموده است                 

كـه    كار مسيح روي صليب اين امكان را براي هركـس         .   است كه صليب مسيح افراشته شد     
و   خـود   بعالوه از گـنـاهـان   .   گردد  به او ايمان آورد، ممكن ميسازد كه فرزند خداي قدوس         

فشرد آزاد شود، و اين امكان براي او مهيا شود كه   كه او را در بند مي       اسارتهاي گوناگوني 
سـر؛    كـاسـة    يـعـنـي     جلجتـا .   كند  چراكه روح القدس را دريافت مي     .   ديگر دچار گناه نشود   

حضـور    در  ابد  تا  و  شده  آزاده  شيطان  كوبيده شد و ما از اسارت     كه سر شيطان به سنگ      جايي
                                                                ...!خدا و در ملكوت آسمان زيست خواهيم نمود

 كاهش چشمگير تعلقات ديني درآمريكا                   
 

 نتايج تحقيقات جديد، نيمي از بزرگساالن آمريكا               براساس
 سنت ديني دوران كودكي خود را ترك كرده يا تعلقات          

 كه تعداد پيروان      كنند به طوري     پيگيري نمي   ديني را ديگر  
 كاهش يافته و چشم  انداز           كشور   كليساي كاتوليك  اين     

بـا    عمـومـي     دربارة دين و زندگي    پيواين گزارش از سوي مؤسسه       . است  ديني به شدت تغييركرده     
شـده    انـجـام     هزار بزرگسال آمريكايي35استفاده از مصاحبه هايي منتشر شده كه از جمعيت متنوع   

 درصد جمعيـت  78نشان ميدهد كه اين تحقيق كه دربارة چشم انداز ديني آمريكا انجام شده.  است
آن   تـعـداد    عده اي از اين فرقه مسيحي به آن فرقه مسيحي رجوع ميكنندكه   .   آمريكا مسيحي هستند  

 18از هر چهارآمريكـايـي  . كه حاكي از رشد اين جمعيت است   درصد دانست، ميزاني44را ميتوان  
 4تـنـهـا        غيرخـداپـرسـتـان      و  ملحدان.   يك نفر خود را بدون تعلقات ديني معرفي ميكند  ساله29تا  

را كاتوليك توصيف ميكندكـه       نفرازهرچهارنفرخود  يك. درصد از كل جمعيت محسوب ميشوند     
 .شوند درصد از آمريكاييها كاتوليكهاي سابق محسوب مي10بدان معني است كه
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 جادوگري
 رابطه  در مسيحي ديدگاه از 

 اين مشكل هري پاتر با  
 وجود دارد، كه رهايي او از

  وضعيت  وخيمي كه  او  در 
 وسيله  آن وجود دارد، به اين
  ترك است كه خانه خود را 

 جادوگري    را تا     كرده   
كارآموزي كند، عملكردي كه از طرف خدا       

ها بـا ارواح رابـطـه و             بچه.   محكوم مي شود  
تاريـخ    آنها  به  روحها  اين  از  گفتگو دارند، يكي  

پير   بسياربينس    پروفسور.   جادو را تعليم ميدهد   
بـه    معلـمـيـن     اطاق  در  آتش  روزي كنار   كه  بود،

درس   كالس  به  روزبعد  وقتي  خواب رفته بود و   
مسيحيت   . بود  ميرفت، بدن خود را جا گذاشته     

بـا    جادوگري  ـ حتي   كه جادوگري   آموزد،  مي
 و  رهايـي     شخصيت و جذاب؛ شرارت است و     

يقيـنـاً     و  آيد،  مي  مسيح  نجات تنها توسط عيسي   
گفتگو  با مردگان در .   آيد  از سحرگرايي نمي  

واقع گفتگو  با  اهريمن است يا بـه عـبـارتـي             
وِرد   از       اسـتـفـاده     .   “ كـرده   سقوط    فرشتگان  ” 

 توسط  نجات  درمسيحيت  . است  ممنوع  جادويي

پسـر    پـذيـرش    توسط  آيد، بلكه  نمي  جادوگري
كه از طرف خـدا         نيكويي  چيزي  است    .   خدا
آيد و از پرسـتـش شـخـص او بـوجـود                         مي

“ تفريحي” و يا “   بي آزار” جادوگري .  مي آيد 
به هر حال جادوگري اسـت و شـرارت بـه               

معرض   در  كه كودكان   هنگامي.   حساب ميĤيد 
فراوان  از  چيزهاي  ماوراي طبيعي قرار داده           

ايـن    اگـر   حتـي   ميشوند، اين قابل قبول نيست،    
جلوه داده    فعاليتها با شخصيتهاي جذب كننده    

و   هـا   فـيـلـم     در  صداي سوتِ رمزگرايي  .   شود
جذب   تواند بسيار   كودكان مي   كارتونها  براي  

كـنـد،     مي  پرواز  كه  جِن، جارويي .   كننده باشد 
گرگ، خـونـخـوار، جـادوگـران،           انسان نيمه 

كه ارواح     غولها، خفاش، روحها، راهروهايي   
جـالـب     در آن رفت و آمد ميكنند، ميتـوانـنـد         

پـخـش     را  تـرس   روح  توجه باشند، اما ميتواننـد    
      و  تـاريـكـي   “آنها  مي توانند بدون شك.  كنند

پياده شود،    سحرگرايي  باشند، و اگر“   گي  تيره
                      . ميتواند معتاد كند

 ...ادامه دارد                                                                                                
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يك مقام            رويترز؛به نقل از ماهنامة تبديل 
كه از  اگر كسي: قضايي آگاه در اين بارة گفت

مسيحيت به اسالم گرويده باشد، بخواهد به دين سابق 
صورتي كه اين دين مسحيت  خود رجوع كند، در

 .باشد، تغيير اين اقدام بالمانع است
كه  تا كـنـون         در  حالي است     اين 

نظر   هاي مصري، صرف    دادگاه
اسـالمـي       از دين سابق، جاري شدن حد     

رابراي مرتدين   صدراسالم  قوانين  براساس
 قوانين  است  گفتني  . گرفتند  مي  ملي درنظر 

 سكـوالر   زيادي  حد  تا  مصري  هاي دادگاه
فرانسوي وضع   حقوقي  هاي  وبا درون مايه  

از طرفي اعمال قانون در مورد .  گردد  مي
نظيرتغييردين،ازدواج، طالق    ديني  مسائل

ديني انجام    علماي  طريق  ومسائل مشابه از  
اسالم بوده  رسمي دين  مصرداراي.ميشود
نيز در   از مسيحيان قُبطي  تعدادكثيري  ولي

 . اين كشور سكني دارند
مصـرطـي     قضـايـي    دستگاه       رئيس    اخيراً

بـه     مسيـحـيـت    كه از  نفر 12حكمي براي 
گـرويـده     اسالم و مجدداً به مسـيـحـيـت        

اين كه در  ابتدا   در صورت اثبات  بودند،
اند، اين اقدام را بـالمـانـع            مسيحي بوده 

طـبـق     ايـن   از  كه پـيـش      در حالي   خوانده
قوانين اسالمي اجازه رجـوع از هـمـة            

اسالم وجود داشت ولي بالعكس  به اديان
اين امر صادق نبود و باعث اجراي حـد          
 .اسالمي در مـورد ايـن افـراد مـيـشـد              

 بشـر   يكي از فعالين حقوقنخالء   ممدوح

اين بـاره مـدعـي          در  مصري  وكالي  از  و
 اين قانون راه را براي صدها قُبـطـي        :   شد

 .كه راه بازگشتي ندارند، بـاز مـيـكـنـد           
تاكنون حـدود   :    در اين باره افزود    نخالء
بـه     مورد دادخواهي با مورد مشـابـه       450

وگمان   است  شده  ارجاع  مصر  هاي دادگاه
كنم با اين قانون اين تعداد به چندين          مي

مـعـاون     مـكـي    احـمـد  .   هزار مورد برسد  
هاي تجديد نظرمصر چندي پيش       دادگاه

قانـون    در  متني  هيچ  : بود  گفته  رابطه  اين  در
وجــود   ديــن  از  بــازگشــت  مــورد  در  مصــر
مـورد    ايـن   در  نـيـز    فـقـهـا     در ميان   و  ندارد

در   اختالف نظر وجود دارد زيرا مطلبـي      
حـديـث     اين باره در قرآن نيامده است و      

كتابمقدس  تدريس برنامة نيايش و
  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه
 

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس
 
 

 )713 (410 - 6085: تلفن اطالعات

 كليساي ايرانيان
 مسيحا راهِ عيس

مجازات سنگسار هم اكنون دركشورهاي ايران و عربستان، پاكستان، امارات متحده  
اما علت اجراي اين حكم، چه . عراق وجود دارد عربي، سودان، افغانستان، نيجريه و 

كشـورهـا     در برخي از    .   در قانون و چه در عرف و سنت اين كشورها متفاوت است           
تعيين شده    كه از قواعد و فرمانهاي ازپيش       است)   وگاهي پسراني ( دختران    سنگسار براي 

قانون مجازات اسالمي،   102 و82هاي  ماده  طبق  دركشور ايران  .   ميكنند سرپيچي  قبايل
داشته و امكان داشتن ارتـبـاط     حكم سنگسار، درمورد زن و مردي كه همسر دائمي       

در حالي كه اين مجازات سنگين، تنها در قانون اسالمي كشورهاي ايـران           .   جنسي آنها فراهم است، صادر و اجرا ميشود       
    .در چند سال اخيرتنها در ايران رخ داده است و امارات متحده عربي وجود دارد، اما اجراي آن 

 

مسيحي   ميليون15است، حدود   گفتني
بسيـاري    و ميكنند درمصرزندگي  قُبطي

از آنها به دليل مسائل اجتماعي مانند        
ازدواج با زنان مسلمان به دين اسـالم        

تصميم دارند   حال  اند ولي   آورده   روي
  .تا به دين اول خود برگردند

حـكـم     ايـن   گـرچـه    رويتـرز، نوشتة    به
مـحـمـد      صريحاً در قرآن نيامده ولـي   

اسالم و بسياري از پيروان پـس        پيامبر
در   از او مجازات اعدام را براي مرتـد    

 .گرفتند نظر مي
بـه    از  پـس   قانون اخير دقيقاً دو هـفـتـه       
عنوان يك  به رسميت شناختن بهائيت

در .   دين رسمي در مصر وضـع شـد         
را در    بسيار قليلي   بهائيان عدة   كه  حالي

مصر تشكيل ميدهند و براي مـدتـهـا         
رد   قضـايـي      بهائيت از طرف مقامـات    

عـنـوان     بـه   شد، ولي اخيراً بهائيـت      مي
مذهب رسمي تأييد و بهائيـان اوراق        
هويتي خود را با دين بهايي دريافـت        

 .كنند مي

با خوشحالي حمايت مالي شما  
. را از ماهنامة تبديل پذيرائيم  

               
ديگر بهار  فرا  يكبار                                                                                         

با كه  هنگامي.                                            ميرسد  
خود  اطراف به   دقت                                               
اختيار  بي ميكنيم نگاه                                             

. همه عظمت زبان به تحسين ميگشاييم در برابر اين
.      درختان از برگهاي تازه و سبز پوشيده ميشود  

و پرندگان  ميشوند گلهاي زيبا و معطر زينت باغها با
. ميگويند برخدا خود حمد و ستايش دلنشين نواي  با

تازه را دوست دارد و از اينكه  نو و چيزهاي خداوند
مسيح . گرداند، مسرورميشود كهنه را تازه چيزهاي
) 5 : 21مكاشفه(.چيز را نو ميسازم الحال همه:  فرمود

 تبديل هر ساله با معجزة آغـاز شدن بـهار، با تازه و

خداوند  دلبستگي از خوبي نشانة كهنه، چيزهاي شدن
كردن و تازه ساختن صنعت دستهاي خود را  به نو

امسال نيز همچون سال گذشته . براي ما بيان ميسازد
همراه با فرا رسيدن بهار مطابقت پيدا كرده  قيام عيد

تر و تفكر آميزتري را به  و فضائي دوست داشتني
.                                             وجود آورده است  

با تبريك عيد قيام مسيح از مردگان و عيد نوروز            
باستاني و آرزوي بهترينها براي شما و خانوادة              

شمارة ديگري از ماهنامة تبديل را تقديم  گراميتان،
               .شما عزيزان ميكنيم

 ، 2008مارچ  آنجلس لس 
                                                                              الناتان باغستاني

 مژده بادا كه نو شد سراسر جهان
 گشته بيدار گيتي زِخواب گران

 بازگشت از اسالم به مسيحيت بالمانع      
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 اين. رود مي عنوان نمادي از فرهنگ و تاريخ روسيه به شمار  امروزه به كليه جهانگردان را برانگيخته و كليسا تحسين 

 و مابين اروپا  روسيه  نظير  جغرافيايي بي موقعيت  و سمبلي است نمايانگر  شده   مسكو، واقع  مهمترين ميدان  بنا در ميدان سرخ،
 ارتدكس و بسيار محبوب روسيه   ساخته شده و نام آن برگرفته از يكي از قديسان1561 تا 1555كليسا مابين سالهاي اين. آسيا
 به عنوان بنايي به منظور بزرگداشت و يادبود تصرف شهر قازان ساخته شدمخوف  ايوانكليسا در حقيقت به دستور  اين. است

 كه  كليساهايي   روسيه،  كليساهاي آن دوران    اصل مشابه   طراحي آن در    كه در ضلع جنوب شرقي ميدان سرخ قرارگرفته داراي نه برج است و              باسيل   سنت  
 كه   تركيب و الگوي رنگي منحصر بفردي است          كوچك است، داراي    كه خوديك كليساي     هر  برج  .  شكل  ظاهريشان به خيمه شباهت داشت، ميباشد                

 ساخت   هدف اصلي  .  شكل يا معروفند       گنبدهاي پيازي     كليسا اصطالحاً به    گنبدهاي اين   .گذاشته است    تاثيربسزايي برجاي     كل مجموعه     زيبايي   شك در  بي
 كه در مركز     كه هر كدام را بتوان  به يكي از قديسان  اهدا نمود، اما ساختار برجي                    كوچك بوده   كليساهاي    اي از ساخت  مجموعه      سنت باسيل،     كليساي 

 . كليساهاي كوچك با هم يكي شده و بناي واحدكليساي جامع را تشكيل دهند                   كل  گرديده  مجموعه قرارگرفته باعث      

مجموع  عدددلخواهي را درنظر بگيريد و
كم كنيد، مجموع  ارقام آن را از خودش

 . است9ارقام بدست آمده هميشه برابر با 
22=5+1+2+3+4+7 === 743215   

27=3+9+1+3+4+7=== 743193 =22- 743215 
9=7+2       

 
           

               از عزيزاني
در هايشان  آگهي مايلند    كه

 اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با است خواهشمند

)818 (522 –2515: تلفن  
.تماس حاصل فرمايند  

آگهي براي        سطر3
  دالر20يكماه فقط

 ايي  كشنده كه براي بيماري   تنها خداوند است
 .  عالجي دارد   به نام ترس راه

: ترس از محافل و ترك كردن مكان خود
چون در وادي ساية موت نيز راه روم       

از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من 
دستي تو مرا         عصا و چوب. هستي

 ) 4 : 23مزمور(. تسلي  خواهد داد
خداوند      : ترس از معاشرت در اجتماع 

با من است، پس نخواهم ترسيد انسان به   
 )6: 118مزمور(؟ من چه تواند كرد

سيل  
ت با

ع سن
جام

ي 
ليسا

 ك
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 كرد    پيروزي او را بر مرگ اعالم            مسيح؛    قيام 

2008 مارس    29   شمارة    سال سوم  

ددعوا سر لحاف مال بو       
 يك شب زمستاني  سرد، در 

 خوابيده رختخواش در  مال
زن .   كوچه بلند شـد      بود كه يكباره صداي غوغا از     

خـبـر     چـه   كـه   گفت كه بيرون برود و ببيند       مال به او  
زنـش  .   بـخـواب    به ما چه، بـگـيـر   :     گفت  مال .   است

پس همسايگي به چـه       چه؟  ما  كه به   يعني چه   :   گفت
كــه   مــال  و  يــافــت  ادامــه  صــدا  و  ســر  . خــورد  مــي  درد

   بـا .   اي نـدارد    زنش فايده     با    كردن  مگو  بگو  ميدانست

كوچـه    به  خودش انداخت و   روي  را    لحاف      ميلي    بي
رفته بود  ها به خانه يكي از همسايه  دزدي گويا . رفت
 نشـده   مـوفـق    دزد  و  شـده بـود      متوجه  صاحبخانه  ولي

بـود      دزد دركوچه قايـم شـده      .   بردارد  چيزي  بودكه
 شان برگشتند  خانه  به  ها  كم همسايه  ديد كم     كه  همين

 افتـاد   كوچه خلوت شد، چشمش به مال و لحافش       و

 بطـرف .   بهتر است   از هيچي   خود فكركردكه   پيش  و

در   و  دويـد   سـرعـت    بـه   و  كشـيـد    را  لحافش دويد،  مال
 از  زنـش .   برگشـت   خانه  به  وقتي مال .   گم شد   تاريكي

 دعوا  هيچي،:   داد  جواب  چه خبر بود؟ مال   :   او پرسيد 

كـه    شدكه لحـافـي    متوجه  زنش  و. سر لحاف من بود 
 . مال رويش انداخته بود ديگر نيست

 فردي كه  شود مي استفاده را هنگامي المثل ضرب اين

يا دريك  ديده ضرر نبوده كه به او مربوط در دعوائي
  .از دست داده است را مالي  دعواي ساختگي

 

 عيسي به ظهور آمد
 من مرده چرا باشم؟

 ايام    بهار    آمد
 پژمرده چرا باشم؟

 چون آتش آن هادي
 برتافت برين وادي

 در رقصم و در شادي
 افسرده چرا باشم؟

 آن مرحم درويشان
 وآن مرهم دلريشان

 آمد به دواي جان
 آزرده چرا باشم؟

 معين الدين علي قاسم تبريزي
 

از شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل ميĤورد تا                 
در جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه ساعت                    

.  بعدازظهر برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  (522-1525:  تلفن اطالعات   

  كليساي سفيران مسيح         
 
 

 
 
 

هم  كه عهد عتيق به آن نوشته شده و لغت عبرى   درگناه چيست؟ معنى 
 هر دو قسمت به آن نوشته شده است، در كه عهدجديد چنين به زبان يونانى

معنى  گناه به كتابمقدس دركل .ميباشد) به هدف نزدن(گناه به معنى كتابمقدس،
بد  و با آنكه معرفت نيك. غرور از حضور خدا خارج شد خودكفايى و انسان بخاطر. دورى ازخداست

 خودش و. بخورد معرفت درخت گرفته و از تصميم خودش خود براى خواست كمال داشت ولي مي به را

خوب را داشت  و بد كامل از آنكه شناخت با. نبود كندكافى اطاعت بگويد و خدا و اينكه فقط كند  تجربه
 درخت كه اگر از بود گفته)17: 2پيدايش(در به او خدا و خدا را نيزكامل ميدانست مرگ و دورى از و معنى

حوا  اطاعتى دورى با غرور و بى  پيدايش اين3فصل در). دورى ابدى(خواهى مرد بخورى بد و نيك معرفت
. گرديد تبديلآن منجر به احساس عريانى آنى، خجالت و ترس  و آدم شروع شد و  

كِي جسم آن خالقِ جان،             
مانَد به خاك اَندر نَهان؛           
! اينك قيامش بين عيان          

!ديدند و ما را شُد يقين           
.           بر جانِ پاكش آفرين  

 كه مرگ نيرومندترين دشمن انسان است كه مسيح آن را   شودگفت  مي                               
 آخرصحبت        دشمن مورد در26: 15اول قرنتياندر.  داده است                                               شكست

  همين           55آيهدر. است كندكه مرگ است و مسيح برآن چيره شده                                           مي
   ؟اي موت نيش توكجاست و اي گور ظفر توكجا:                                       باب ميگويد

 

 . قيام مسيح؛ قدرت، براي زندگي جديد بخشيد                              
 كه  بتواند  بر        كه  انسان  به دنبال قدرتي است                              قرون متمادي است 

 كه اسير   ام  ديده من آدمهاي خيلي قوي  .پيروز شود و نفسش                             گناه 
آزاد    كه  از آن اند  و  برايشان سخت بوده    تكه سيگار  بوده                               يك

تواند   از  مردگان مي مسيح  قيام  فقط  كه  است عميقي چيز يك   انسان اسارت. شوند
پولس  20و19: 1افسسيان     در . دارد وجود   آن  از  آزادي   براي  كند كه  قوت، ضمانت 

شود تا با  كند كه  قوت  قيام  مسيح  برايشان آشكار   رسول براي ايمانداران دعا مي
. نفس، پيروز شوند كشش  هر وسوسه و حيله و مكر شيطان و هر نوع  بر  آن قوت

همان  قوت  قيام  او  به ما  امكان  گويد كه  قوت  او يعني   مي  4   و 3: 1دوم  پطرسدر 
 فقط  قيام  مسيح  زندگي روحاني ما  را  نه.   خداپسندانه را  بخشيده  است زندگي 
كنيم  تجربه را هر روزه  كرده  تا زندگي قيام بخشد  عالي مي دهد بلكه قوتي  قيام مي

 . كنيم زندگيمان مرتباً مشاهده  در  را شفاها  و معجزات  و آيات  و
 

 .  دهد قيام مسيح وعده جالل را مي    
 

  اولدر . كند  در مورد اميد پر جالل ما ايمانداران صحبت مي 24-22: 12اول قرنتيان  در 

به  فرد ايماندار  . كند  مي   صحبت مردگان  ما  از  در مورد  قيام  نيز  14و13   : 4تسالونيكيان 
كند، بلكه اميدي پر جالل دارد كه قيام   نمي مسيح  بدون  هدف  و  اميد زندگي  

بر خواهد  خواست  و با  دهد كه روزي  از  مردگان    مسيح اين  اميد را  به  او  مي
آن هم  اميد پر جالل،  انسان بدون اميد و    .  جالل خواهد شد   مقدسين  وارث ديگر 

 .   مرده است
امروز آيا  شما  اميد  پر جالل را  داري؟ آيا  در  اين قيام  عيسي مسيح  به  فراتر  از 

  مسيح  با  قيامش  از  مردگان بر  مرگ  و  بر گناه  و  بر تمام  كني؟  مرگ نگاه مي

دوست عزيز، همين حاال  در  قلب خود  عيسي .  كشيد نا اميديهاي ما خط بطالن 
قيام  پيروزمندانه  عيسي مسيح  از . تمام  زندگيت  را  به  او بسپار  مسيح را بخوان  و

 . دمردگان بر شما مبارك با

كرد،    خداوند شما را به لبة پرتگاهي هدايت           وقتي
چون  اگر بيفتيد، او شما را          .كامالً به او اعتمادكنيد   

 . دميگيرد، يا اينكه يادتان ميدهد چگونه پرواز كني               
 

 روزي مردي عقربي را ديد كه درون آب 
گرفت عقرب را  دست و پا ميزند او تصميم

. نجات دهد اما عقرب انگشت او را نيش زد
كرد تا عقرب را از آب بيرون بياورد اما عقرب بار ديگر او  مرد باز هم سعي

كه نيش ميزند،   عقربي را براي چه: پرسيد و   رهگذري او را ديد. را نيش زد
 ولي  نيش بزند كه  عقرب است  اين طبيعت : پاسخ  داد مرد ! ميدهي؟ نجات 

چرا بايد مانع عشق ورزيدن شوم، فقط  !كه عشق بورزم طبيعت من اين است
 لطف. نساز كه عقرب طبيعتاً نيش ميزند؟ عشق ورزيدن را متوقف به اين دليل

زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة .بيازارند حتي اگر ديگران تو را .دريغ نكن خود را مهرباني و  
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جويده  درتايلند انداختن آدامس  
و  دالر جريمه دارد500تان  شده  

حتماً  قبل از خارج شدن از خانه  
.  بايد لباس زير پوشيده باشيد  

 حواري مسيح  بود،“شمعون غيور”. كليساي حضرت شمعون غيور درخيابان زند، كوچه نوبهار واقع است
 جزئيات كشور با رعايت كليساهاي كليساي مسيحي، يكي از زيباترين اين. اند كه در ايران كشته شد وگفته

 رنگارنگ هاي پنجره جا درهمه دريچه وبجاي آجري است نمازگاه، طاق ضربي سقف .ايراني است معماري
 هاي  قديمي در خانه  هايي چنين  در  و پنجره. كار  رفته است  ريز  و بسيار ظريف، به  هاي مهندسي با نقشه

 رالف”كليسا  كشيش اين باني و نخستين. پايان يافت 1317كليسا درسال  ساخت اين. شيراز مشاهده ميشود 
 .دانشمند و خاورشناس شهير انگليسي است“ شارپ نارمن  

 تاالر نمازگاه اين. ميالدي يعني در زمان سلطنت شاه عباس دوم ساخته شد1662كليساي  ارامنه در سال 
 نقاشي سقف تاالر  بسيار زيبا  و  از. كليسا يكي از  بناهاي ظريف باستاني و هنري قرن هفتم  شيراز  است

 اين. گچ بري قرن يازده است هاي اين تاالر نيز  از شاهكارهاي گچ بري. اي برخوردار است طراحي ويژه
 . كليسا در داخل شهر و نزديك مسجد مشير و در كنار بازارچه ارمنيها قرار دارد

5 
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 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

  
 

 زمانيكه آماده مالقات با شخصي
  ميشويد، چند مطلب مشترك                                           را در

 همچنين و  ذهن داشته باشيد تا در مورد آنها صحبت           كنيد
طرف   و  كرده  مطرح   چند سؤال نيز در ذهن داشته باشيد تا آنها را         

قـبـالً     را  اگر شخص مقابل  .   كردن وا داريد    مقابل را نيز به صحبت    
به   را  مانده  يادتان  كه از او به  كنيد چيزهايي  ايد، سعي  كرده  مالقات
يا عضويت  خاص، ورزش يك به مشتركتان عالقة بكشيد، مثالً  ميان

“ . سالم” :ميگويد باشيدكه فردي اولين .دريك مركزخيريه  مشترك
يـا    ميĤورد اگر مطمئن نيستيدكه طرف مقابل شما را به درستي بجا 

 اسـتـرس      و    فشار  تا  كرده و اسمتان را بگوييد  نه، خودتان را معرفي  

 آقـاي ”   : كـنـيـد     عمل  اينطور  مثال  عنوان  به.   كمتري را متحمل شود   

“ خوشبـخـتـم     شما  ديدن  از    هستم،  باراني  مهران  من  كامياركاردان؟
او   بـا   زمانيكه فردي را مالقات ميكنيد، حتمـاً        لبخند يادتان نرود و   

 .دست بدهيد

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                                    

 سخنراني در جمع 

www.SimaMasih.com 

براي تهية كتابمقدس به زبان فارسي 
 با كليساي سفيران مسيح 
.تماس حاصل نمائيد  

1525- 522) 818(  
 

 
 

 

     
 بهاران آمـدوعـالم هـمه يكـسر گلـستان شـد
 نگر كـن بلبل عاشق بسوي باغ و بستان شـد

 
 

 زمين پوشيده شد از گل به مثل فرش كاشاني
 نمـاي بـاغ را بـنگر عجـب سـنبل فراوان شد
 

 زمين نو شد ز فروردين در اين ميالد عطر گل
 بيا ارديبهـشتـش بين كه صد اللـه نمايان شد

 

 ز كـوچـه بـاغ شـهر مـا نسـيم كـاه گـل آمـد 
 زمين بوسيد باران را اسير اشـك بـاران شـد
 

 فـغان عاشـقا طـي شـد ز سـرمـاي زمستاني
 بهار آمـد بهار آمـد زمان عشـق يــاران شد

 
 

 بگـستر بـلـبـل عـاشـق بساط عيش پنـهان را
 در اين محفل دمي بنگر مكان ماه رويان شـد
 

 

 به محراب مي و ساقـي نماز عشق برپـا كـن
 به قبر خالي اش بنگركه حاجتبخش مستان شد

 
 

 زچشـم نـافـذ شـيطان نـشد يك دم بشر پنهان
 قيام از مردگانش بين كه خار چشم شيطان شد
 

 

 در عيـسي روزگـار نو بـود ممكن به مشتاقان
 قـيامـش در هـمه عالـم دواي درد انـسان شـد

  سپهر                                                                 

2008 مارس    29   شمارة    سال سوم  

احسـاس  .   ام  بـوده   دلي  روشن  سالها درجستجوي: مريدي به نزد استادخود رفت وگفت      
چگونـه    را  ات  زندگي  : استادگفت  . را بدانمگام بعدي بايد.   ام  آن نزديك شده  به  ميكنم

امـا    ميكـنـنـد،     كمكم  ام، والدينم  هنوزگذران زندگي را نياموخته  : پاسخ داد   ؟ميگذراني
 دقيقـه،   نيم  كه  قدم بعدي تو اين است    :   استادگفت  . يك موضوع فرعي است     اينكه فقط 

 خـواسـت    او  از  استـاد   دقيقه،  پس از نيم  .   كرد  و مريد اطاعت  !   بنگري  خورشيد  مستقيم به 

! كـرده   خيره  را  چشمهايم  آفتاب! بينم  نمي  : مريدپاسخ داد  . كند  توصيف  را  اطرافشان  منظرة
ميـگـذارد،     وا  را  هايش  راه مسئوليت   جويد و در اين     تنها نور را مي     كه  انساني  : استادگفت

دارد،   نـگـاه   به خورشيد خيره را خود چشمهاي كه كسي و. رسد دلي نمي روشن هرگز به 
  .و اين بود توضيح استاد. شود سرانجام كور مي

 
 

 

 )ذات است كه قائم به كسي(يهوه  
 كسي كه قائم بهاين نام به معناي 

 اسم  يهوه.  باشد  ميذات  است 
 اختصاصاً براي خداي  قوم يهود  

 اين  لغت  در.  به كار  رفته است
 خداوند  مقدس يا به صورت كتاب
 شده صورت يهوه بيان همان و يا به
 .باشد مي عهدعتيق در خدا مهمترين نام و است

پس از دوران اسارت اين نام از چنان تقدسي برخوردار كه           
 ادونايگرديد و معموالً به جاي آن از واژه     هرگز تلفظ نمي  

به همين دليل در قرن ششم و هفتم ميـالدي          .   شد  استفاده مي 
دادندكه خواننده تلفـظ      حروف را طوري قرار مي    ماسورتها  

 . را به ياد آوردادوناي ) (YHWYآن را به شكل
كه موسي از خدا نام او را پرسيد خداونـد در پـاسـخ              وقتي

هستم آنكه هستم و گفت به بني اسرائـيـل          :   گفت  وي چنين 
 ).14:3خروج(مرا نزد شما فرستاد) هستم(اهيهچنين بگو 

بـازگـو     بنابراين خدا مفهوم دروني نام خود را براي مـوسـي          
اسرائيل   به بني دهدكه؛    مي  به همين دليل چنين ادامه    .   كند  مي

چنين بگو يهوه خداي پداران شما خداي ابـراهـيـم خـداي          
نام ) .   15:3خروج  ( اسحق و خداي يعقوب مرا نزد شما فرستاد       

او “ بـود      قـومـش       بـه      او     وعـده      دهنده       نشان  واقع   در    او
 .بيند و نيازهاي ايشان را تدارك مي) 12: 3خروج (“ هست

ميتوان با داليلي قوي به اين موضوع ايمان آورد كه منظـور            
 »هستم  من     شود    پيدا    ابراهيم    آنكه  از    پيش«   عبارت  از اين   عيسي

داشته است و به      14:3خروجاشاره به همين تجلي خداوند در       
 .همين دليل يهوديان قصد سنگساركردن او را داشتند

تو را   و عالمتي كه من.   البته با تو خواهم بود:   گفت  -  12:3خروج{ 
ام، اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را          فرستاده

 }.بر اين كوه عبادت خواهيد كرد

 .را بخوانيد10، مرقُس سود آن ميباشيد گذاري و وقتيكه به فكر سرمايه

 

 تو همنون دونه گندم زير خاك اين زميني
 مردي و دادي حياتم، تو نجات آخريني

 پيكر قدست محال كه بپوسه توي آن قبر
 آسمون منتظر توست، شده بيقرار از اين صبر

 زير خاك جائي نداري اي كه اهل آسموني
 تو همان يگانه فرزند خالقم هستي ربوني

اي تركم نكردي چو شكسته ديدي بالم لحظه  
 تاري از موتو نميدم به همه اموال عالم

 چون ميخوام با تو بمونم، ترسي از فردا ندارم
 وقتي تو هستي شبانم، لرزي از سرما ندارم
 يوشيا
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پارك نيويورك، پايش سنترال در ) 1945، 1878آخرين بناپارت آمريكايي(: جروم ناپلئون بناپارت

  .به زنجيرسگ زنش گرفت و افتاد و در اثر زخمهاي حاصله درگذشت
سوم  ريچارد به دستور برادرش) 1449،1478انگليسي(: كالرنس دوك جورج

 .درخمرة شراب خفه شد
گيوتين بوسيله دستگاهي شبيه ) 1525،1581(: جيمز داگالس ارل مورتون

  .كه خودش آن را به اسكاتلنديان معرفي كرده بود، سر بريده شد
اسبش درشن روان گرفتار شد و سنگيني ) 1917، 1880ژنرال مكزيكي(: رودولفوني يرو

  .طالهايي كه به همراه داشت باعث فرو رفتن به درون ماسه شد

 در 1918كشيش ميرزايي در سال 
او در . نزديكي كرمانشاه بدنيا آمد

در . اي كشاورز بزرگ شد خانواده
مسيحي  فداكار مبشرين با سالگي12

كه در آن شرايط سخت و مشكل 
ايران كه فقط و فقط بخاطر خدمت 
به خداوند خود يعني عيسي مسيح 
.   به كرمانشاه آمده بودند آشنا شد  

الزم به توضيح ميباشد كه در آن 
 سال قبل اوضاع 80روزگار يعني

بود  نامناسب بسيار درايران بهداشتي
و بسياري از هموطنان ما در اثر 
بيماريهاي مختلف، جان خود را از 

دادند و اينكه عموماً از  دست مي
در اين . بهره بودند نعمت سواد بي

روزگار مسيحيان خارج از ايران به 
شتافتند و از جمله اقدامات  ياري 
جوار  در و بيمارستانها تأسيس ايشان
ايران   مختلف  شهرهاي در مدارس آنها

از جمله دركرمانشاه، مشهد، تبريز، 
همة مخارج اين . رشت و اصفهان

اماكن بياري و مساعدت مسيحيان 
. گرديد خارج ازكشور پرداخت مي

باكمك  ميرزايي روزگارآقاي دراين
اين مبشرين به تحصيل پرداخت و 
بسرعت مدارج ترقي را پشت سر 

بعد از خدمت سربازي به . نهاد
استخدام كليساي كرمانشاه در آمد 
و خداوند را بعنوان مبشر در آنجا 

.                           نمود خدمت مي  
 سپس ايشان به استخدام انجمن 
كتب مقدسه در آمد و بمدت ده 
سال در شرايط بسيار سخت آنزمان 
در كردستان اقدام به كتابفروشي 
در اكثر شهرهاي كوچك و بزرگ 
اين استان منجمله كنگاور، سنندج، 
سقز، همدان، بيجار، كبوتر آهنگ، 

ذهاب،  سرپل آباد، شاه كرمانشاه،
.نمودند وغيره شاه ونفت قصرشيرين  

 مرتا ايشان همسر و ميرزايي  كشيش
باشند كه  داراي چهار دختر مي

 همگي آنان در ازدواجي مسيحي 

 !دروغگوها را بهتر بشناسيد
بـا    او.   نـدارد   روغگو الگوي رفتـاري خـاصـي        د   

و   كـنـد    آرامي و مكث صحبتش را شروع مـي       
مـكـثـي      و  درنـگ   ناگهان تند تند و با عجله و بدون هـيـچ          

دروغ گفتن و  دروغگو از. حرفهاي خود را ادامه مي دهد
كند و بنـابـرايـن        شيادي خود احساس ضعف و زبوني مي      

دروغـگـو،   .   آورد  مـي   ناخودآگاه صداي خود را پـايـيـن        
بـراي    را  سـوال   شـود،   كه از او سوالي پرسيده مـي        هنگامي

خـــود تـــكـــرار         
كند تـا زمـان        مي

الزم را براي پيـدا    
ــي     كــردن جــواب
مناسب و به ظاهر    
درست به دسـت     

ــگــو .   آورد دروغ
فـرع    بـه   و  براي فرار از عواقب دروغ اصل قضيه را انـكـار          

به عنوان مثال چنانچه نهصد و نـود        .   كند  توجه بيشتري مي  
بدزدد هيچگاه نميپـذيـرد   )   999.50( و نه دالر و پنجاه سنت     

انكار شخص بيگناه رفته رفتـه  . كه هزار دالر دزديده است 
. منجر ميشود   عصبانيت  و  شديدتر شده و درنهايت به خشم     

او فـقـط     .   شود  اما شخص دروغگو هيچ گاه ناراحت نمي 
او اشتبـاه    درمورد  كه شما را قانع كندكه      درصدد اين است  

دروغگو براي ساختن داستان خود، نياز بـه        .   كنيد  فكر مي 
. تله ندهد   به  دم  كند  مي  دروغگو سعي .   زمان و تمركز دارد   

نـكـات     يـا   و  كـنـد    كوشد يا موضوع را عـوض        هميشه مي 
كالمي و غـيـركـالمـي         رفتارهاي.   كليدي را ناديده بگيرد   

كه ميگويد    درحالي.   دروغگو هماهنگي ندارد  )   بيان و اشاره  ( 
. يا بالعكـس   رساند  مي  را  “   نه“ چشمش    سريا  حركت    “ بلي” 

هر دفعه يك موضوع واحد را بـه         .   دروغگو حافظه ندارد  
دروغگو چون اعتماد به    .   كند  هاي مختلف بيان مي     روايت

دروغش خودداري    قرباني  با  خود  نگاه  نفس ندارد، ازتالقي  
دروغ   و  او نميتواند چشم در چشم شـمـا بـدوزد           .   كند  مي

  Family Rapp:منبع   .بگويد

ب در دنيا
مرگهاي عجي
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 غالم بي منفعت
فرزنداني صاحب  

 هستندكه باعث
.مباهات ايشانند  

كشيش خدمات  
درتمام ميرزايي  
خدماتي ها زمينه  

 بشارتي است، 
رشت  درشهر دوسال  ايشان ازجمله

بعنوان شبان و در شهر مشهد سالها 
خداوند را با تمامي دل و جان 

در اين شهر بود . اند خدمت نموده
ميالدي 1970مارس 22تاريخ در  كه

 به مقام 1349 فروردين 2برابر با 
كشيشي از طرف مجمع كليساهاي 
ايران دستگذاري شده و سپس بعد 
از انقالب اسالمي با وجود شرايط 
سخت و دشوار در حاليكه تعدادي 

رسيده  شهادت خداوندبه ازفرزندان
بودند،ايشان كليسا را تنها نگذاشت 

 سال بعد 7و به خدمت خداوند تا 
از انقالب اسالمي در داخل كشور 

بعد   سال2و آلمان به سپس .داد ادامه
كانادا مهاجرت نمودند و از سال  

.         بودند  مقيم اين كشور 1989  
 
 
 
 
 
 
 
 ايشان چه درآلمان وچه در كانادا 
همواره مشغول خدمت خداوند 

 بي  غالم را خود  همواره و بودند

اند كه تنها  منفعت مسيح خوانده
منفعت را زندگي جاويد با عيسي 

ايوان مهجور: نويسنده.   دانستند  مسيح مي  
 يادش گرامي باد
 ماهنامة تبديل

 “ دست خدا   ” سال پس از گلزني       22
 

 عذرخواهي مارادونا از هواداران انگليس پس از 
هاي   تيم از گلي كه در بازيمارادونا  سال ديگو 22گذشت

مكزيك با 1986ملي آرژانتين و انگليس در جام جهاني
 .دست خود به ثمر رساند، عذرخواهي كرد

 

روزنامة   وگو با   گفت  اسطوره فوتبال آرژانتين در   
 با عذرخواهي از هوادارانسان، 

 اگر : گفت ملي انگليس تيم 
 زمان   سفري به توانستم مي

 را از   تاريخ داشته باشم و
 كار را  نو بنويسم، اين

 كار از اما اين. كردم مي
 . من ساخته نيست

 معتبر گلي هم هنوز گل  آن
هم بهترين  من و شديم جهاني جام ما قهرمان. است

  .بازيكن دنيا شدم
 ديدار در مكزيك1986 در جام جهاني مارادونا 

                                               برابر     انگليس
                                               توپ را به جاي

                                                 ضربه    سر    با              
                                              دست خود وارد

 پيتر                                                   دروازة     
 سنگربان                                       شيلتون،

 .                                                   انگليس كرد
                                                   ادعاي   او   در 
                                                     اين   باره   كه

در  است رسانده  گل  را  به  ثمر اين“دست خدا ”
اين   از  ديگري  بخش  در  مارادونا.  ماندني شد     يادها
استفاده از كوكائين  به اگر داشت اذعان وگو گفت

تاريخ فوتبال  تمام بازيكن آورد، بهترين روي نمي
     گاه  هيچ  شد پله     اگر اين چنين مي   :  او گفت .  بود

 .رسيد به من نمي

دهان دروغگو را از خود بينداز، و لبهاي كج           
24: 4امثال سليمان.   را از خويشتن دور نما  

FOR SALE 
 

Frigidaire Top  
Mount refrigerator, 

 brand new. 
In excellent condition.  

 

Only $395 
 

     Call (818) 760-5451 

مسيح برحسب كتب در  
... و .  راه گنا هان ما مرد

مدفون  شد  و در  روز  
كتاب  از   سوم برحسب

 .مردگان بر خاست
 3:15اول قرنتيان 

.   هميشه در فكرم مجسم است      1943 عيد قيام    خاطرة  
 گُردان  ما  تازه  وارد ساحل آفريقاي شمالي             

 .     شده بود   كازابالنكا    در نزديكي   
شبان، مراسم مخصوص عبادت روز          

  دركنار تپه     كه قيام را در بيشة زيتوني     

  من به فكر     .قرار داشت، بجا آورد      اي

  كه يك كاروان شتر   . بودم  جتسيماني

 مرگ  ما،  براي.  تپه ميگذشت منظره را تكميل نمود           باالي از 

  دربارة  صبح با شكوه       آن    ولي . فاصله نزديكي قرار داشت       در

 دور  از خانه   .  مسيح و پيروزي او  بر  مرگ ميانديشيديم              قيام 

 از آن به بعد، من     . ولي مسيح را  دركنار خود ميديديم            بوده 

 خدا را سپاس ميگويم       .  بيشترحضور مسيح را درك مينمايم       

 .        تر ميگرداند    كه قيام عيسي مسيح زندگي مرا روز به روز تازه           
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فقط ما . اند آنها هم درمحكوم كردن ناصري شريك شده 
و آن هور  بنساعتي بعد، !“ ايم دو نفر به شما وفادار مانده
آنها بدنبال چند  . شهر خلوت بود. دو مرد، وارد شهر شدند

. اي ميرفتند، حركت كردند رهگذركه باشتاب بسوي نقطه
آنتونيا  لحظاتي بعد به مقر فرماندار، در جوار قلعة معروف 

ناصري در آنجا به اعدام محكوم شده بود؛ . رسيدند
جماعت منتظر بودند كه او صليب به دوش از قرارگاه 

در آن ساعت صبح، گويي تمام شهر . نظامي خارج شود
و يارانش ميدانستند هور  بن. در آن نقطه گردآمده بودند

كه رد شدن از ميان اين جمعيت و رسيدن به جلو ممكن 
در . اي، منتظر حركت جماعت شدند پس در گوشه. نيست

 او را بر سيمونيدسديد كه خادمين هور   بنهمان حال،
 نيز در كنار او استر. روي صندلي خود حمل ميكنند

 را بر تخت روانش بالتازارپشت سر آنان، . حركت ميكرد
با اشاره دست، آنها را نزد خود هور  بن. آوردند مي

 اندوهگين، يا بهتر است بگوييم، سيمونيدس. فراخواند
. رمق بر بستر خود افتاده بود  بيبالتازار. نااميد بنظر ميرسيد

آيا امكان : ”به او گفت بالتازار .به كنار او رفتهور  بن
خداي من، ! دارد يكبار ديگر او را ببينم؟ براي آخرين بار
لحظاتي بعد،  !“ چه روز وحشتناكي است براي تمام جهان

. جنب و جوشي بوجود آمده بود. جماعت به حركت آمد
هركس سعي ميكرد خود را به . همهمة مردم برخاست
و هور  بنهزاران نفر ازمقابل . مركز جماعت برساند

باالخره . همراهانش با حالتي كامالً فشرده عبور كردند
برق . آنها كامالً مسلح بودند. سربازان لژيون ظاهر شدند

بدنبال . هاي فوالدي و سپرهايشان چشم را خيره ميكرد زره
مردم منتظر . به سختي راه ميرفت. آنان، ناصري ظاهر شد

. اش پاره بود جامه. بودند كه هر لحظه نقش زمين شود
اش هر جا گذاشته ميشد، لكه هاي قرمز بجا  پايهاي برهنه
تاجي از خار بر سرش گذارده بودند كه سرش . ميگذاشت

خون آن بر جاي جاي صورت . را به شدت زخم كرده بود
. دستهايش را با طناب بسته بودند.  نازنينش خشكيده بود

بدنبال او كسي صليبش را حمل ميكرد، چون لحظاتي  
قبل، او با صليب نقش زمين شده بود و ديگر نتوانسته بود 

كه گويي  آن تبر چوبي خوفناك را حمل كند، تيري
سنگيني گناه تمامي بشر، از لحظة آفرينش تا به روز قيامت 

از ديدن آن صحنة هولناك، . را در خود انباشته داشت
سيمونيدس رنگ پريده، خيره مانده  .  به خود ميلرزيداستر
ناصري باز چند قدم جلو !   ضعف كرده بودبالتازار! بود
و رفقايش كه گويي هور  بناينك درست از مقابل . آمد

تنها دوستدارانش در ميان آن انبوه جمعيت بودند، رد 
اي مكث كرد؛  در ميان آن دنياي درد و رنج، لحظه. ميشد

. آرام برگشت و به ايشان نگاه كرد، به تك تك ايشان
نگاه پراز رنجش، آرامي . اش آرام بو و مطمئن چهره

او حتي در آن لحظات ظلماني نيز به . آسماني ميبخشيد
...    ادامه دارد.                                             فكر ايشان بود  
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  هورهور  بِنبِن

 دهم قسمت چهار      نوشته ژنرال لوواالس    ترجمه آرمان رشدي
 شفاي الهي    

. او يهوداي اسخريوطي بود، از شاگردان نزديك ناصري
پس آنجا چه ميكرد؟ با آن گروه چه كار داشت؟ چيزي 

كه تمام گروه، بعد از عبور از دروازة شهر، به  نگذشت
مشعل داران در نقاط مختلف . باغي بيرون از شهر رسيدند

ناگهان  هور بن .ميگشتند كسي بدنبال گويي شدند، پراكنده
كه مردي از ميان تاريكي، مستقيم و با قدمهايي  ديد

وقتي نور مشعلها به چهرة او . آيد  به طرف آنان مي مطمئن
     .شناخت را ناصري مرد مهربان صورت هور بن افتاد،

هور  بن. در مقابل گروه قرار داشتاسخريوطي  يهوداي
خائن و قرباني در مقابل هم قرار . همه چيز را حدس زد

وقتي به ناصري رسيد، سالم كرد .  جلو رفتيهودا. داشتند
آيا مرا با بوسه : ”گفت ناصري با مهرباني. و او را بوسيد
ناگاه كاهنان و محافظين جلو آمدند و “ تسليم ميكني؟

پيروان ناصري هر . اورا گرفتند و بستند و با خود بردند
با تمام قوا كوشيد تا هور   بن.اي گريختند يك به گوشه

. فكر خود را متمركز كند تا بتواند تصميم درستي بگيرد
وقتي خود را به زحمت . كوشيد خود را به ناصري برساند

قبل از . به او رساند، از چهرة آرام و مطمئن او متعجب شد
اينكه محافظين مانع او شوند، او در كنار ناصري قرار 
گرفت و در حاليكه صدايش از فرط هيجان ميلرزيد، به او 

فقط يك كلمه !  موال، موال، من از ياران تو هستم: ”گفت
اما ناصري هيچ !“ اگر كمك بياورم، قبول ميفرمايي! بفرما
در آن سكوت، بن هور حس ميكرد كه اين راه را . نگفت

ناصري خود انتخاب كرده است و هيچيك از آن وقايع، 
محافظين او را به كناري . خارج از رضاي او رخ نميدهد

مستأصل، راهي بنظرش نميرسيد جز اينكه هور،  بن. زدند
جماعت را به تاريكي بسپارد، به تاريكي شب و به آن  

!                                                            تاريكي شيطاني  
خواهرش  و مادر نزد چادر، به و شد خارج اورشليم از هور بن
فرسنگ  چند درحاليكه بخوابد  ميكوشيد .بازگشت امراه و

 اي  محاكمه كاهنان، رئيس دركاخ او ناصري موالي دورتر،

هور  بن .فرارسيد صبح .ميگذراند را  اي ناعادالنه و فرمايشي
. نميتوانست بخاطر بياورد كه شب را خوابيده است يا نه
در انديشه بود كه آنروز چه كمكي به مرد ناصري ميتواند 

دو تن . بكند؛ اما صداي پاي دو اسب او را به خود آورد
: با شتاب از اسب فرود آمدند و گفتند. از مردانش بودند

روساي كاهنان مرد ناصري را . قربان، جاي درنگ نيست”
حكم اعدام را روميها اجرا . اند به مرگ محكوم كرده

 .ببرند جلجتا  تپة  به تا ميكنند آماده را ها صليب دارند .ميكنند
با  سپس!“صليب؟” :كرد تكرار زده بهت هور بن .“بشتابيد

مردان ! اسبها را بياوريد! عجله كنيد: ”لحني مصمم گفت
بگوييد همه در ميدان شهر به من ملحق ! كنيد را خبر
اما وقتي ديد كه آن دو نفر، ساكت، سرهايشان را !“ شوند
 “افتاده؟   اتفاقي ايد؟ ايستاده چرا” :پرسيد اند، انداخته پايين
اند  شده ملحق كاهنان به همه !نمانده باقي ديگركسي:”گفتند

.                                       اند و با رأي آنها موافقت كرده  
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 حال در زن يك  وقتي  :يابي آدرس

 راه    كه ميكند احساس رانندگي

 فروشگاه يك كنار كرده، گم را

  وارد كه كسي از و كرده توقف

. ميپرسد را صحيح آدرس است
 ضعف نشانه  به را اين مردان

 به و ايستند نمي آدرس پرسيدن براي هرگز آنها .ميدانند

 چيزهايي و ميچرخند خودشان دور به ساعت دو مدت

كنم يك راه بهتر پيدا كردم،  فكر : ميگويند اين  شبيه 
و ميدانم كه بايد همين نزديكي باشد، آن مغازه طال 

...                                               فروشي را ميشناسم  

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

 عيسي مسيح 
 زنده 

 واقعيت اينست كه مسيح از 
او .  مرگ  دوباره  زنده  شد

زنده خواهند  كه در روز قيامت كساني نخستين فرد از ميان
 20: 15اول قرنتيان  .شد

21: 12انجيل متي. به نام عيسي، امتها اميد خواهند داشت  
 
 
 
.     اگر به انتظار شفاي الهي هستيد  

.      اگر نياز داريدكسي براي شما دعا كند  
   خواهشمنديم براي اطالعات بيشتر با

)818 (201 – 8602:   شماره تلفن  
. با آقاي رسول حيدري تماس خاص نمائيد    

www.VangaurdPeaceMakers.org من  :ميفرمايد مسيح  كه ميخوانيم25: 11  يوحنا در 

هستم،كسي كه بمن ايمان      حيات  و  قيامت    
،كه منظور داشت خواهد حيات حتي اگربميرد،  بياورد

آيا واقعاً ايمان داريم كه     .   همان زنده ماندن با اوست    
نجات دهنده  مسيح را به اين دنيا فرستاد تا خدا عيسي

بـا    او  داريم كـه   ايمان   گناهكاراني چون ما باشد؟ آيا 
يك از ما، بر  قبول درد و شكنجه بسيار، به عوض هر

روي صليب جان فداكرد و خون ريخت تا ما ازگناه          
پاك شويم و در روز سوم از مردگان برخاست تا ما           

در   زيـرا   زندگي جديد و جاودان به ارمغان بگيريم؟      
غيراينصورت، چون خدا عادل مطلق است، چاره اي 

 هـمـان     كـه        را  خود   گناهان    تاوان      جز  اينكه    نداريم  

 .ميباشد بپردازيم هالكت ابدي
كوبيدن در     صداي  باقي است به    وقتي  تا  آيا بهترنيست 

عيسي مسيح زنده گوش دهيـم        قلبهاي خود به وسيله   
برويم   خود در دعا بحضور خدا  و در دل)   20  :3مكاشفه( 

 بـا   كنيم و   و به گناهان خود اقرار كنيم و از آنها توبه         

نماييم تا او گناهان  آمرزش قلبي ازخدا طلب پشيماني
 .      ما را ببخشايد
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 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

ششمبخش                   
 

بعد  از هفته    يك    
و زن   عروسي  جشن  

اند همان       شوهري كه ازدواج كرده  
خواهند بود كه يك هفته قبل از آن 

اي تصور  ممكن است عده. مراسم بودند
خواهيم  نمايند كه ما با اين سخنان مي

مراسم ديني و بركات الهي را كه بر اثر 
به . ارزش سازيم آن جاري ميگردد بي

معتقدم  من .نداريم قصدي چنين وجه هيچ
كه دو نفري كه داراي معتقدات ديني 

باشند مدتها  قبل  از جشن عروسي و  مي
مراسم ديني مربوط به آن، در حضور 

اند و مراسم  خدا قولهاي نهائي را داده
ديني در واقع نشان دهنده و تأكيد كنندة 

از طرف ديگر . اين تعهدات آنهاست
وقتي دو نفر داراي اعتقادات ديني نباشند 
هيچ نوع مراسم ديني نميتواند بركات 

پس دو . الهي را بر آنها تحميل نمايد
چطور     هستند ازدواج فكر در كه     نفري
 بتوانند  تا  سازند آماده را خود توانند مي

 باشند؟ داشته سعادتمندي زناشوئي  زندگي

كه  شرح بدهم  اجازه بفرمائيد اول 
خودشان چه كارهائي ميتوانند انجام  

 كارهائي  چه كه سازم روشن سپس و دهند

. برسانند انجام به ديگران ميتوانندباكمك
آنها بايد در مورد معني ازدواج  هر چه 

اخير   سالهاي در .بگيرند ياد بيشتر ميتوانند
 ها و مطالعات در مورد ازدواج بررسي

متعددي   وكتابهاي آمده  عمل به  فراواني
حداكثر      بايد كتابها  اين از .است شده نوشته

اگر تصميم بگيريد . استفاده به عمل آيد
كه در كشوري كه با آن آشنائي نداريد 
مسافرتي طوالني انجام دهيد، روش 

كه دربارة اوضاع  عاقالنه اين خواهد بود 
 .آوريد  عمل  به  كافي   مطالعات  كشور  آن

اشتباهات   دچار كه است اين كار اين  فايدة
كمتري  ميشويد و از مسافرت خود بيشتر 

...ادامه دارد.                       ميكنيد  استفاده  

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
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زناشويي زندگي در موفقيت                فائق آمدن       
  بر عصبانيت و
  پرخاشگري

 
آيا مهرباني يا       

عدالت يك مسأله نهفته 
 اي است؟  و ريشه

اوقات انتظارات    اغلب
شـمـا   .   و توقعات ما كليد احساسات  ما  هستـنـد          

ايدكه ديگران كامل نيستند يا حتي خود  نپذيرفته
و      » شيـطـانـي   « ،  » بد« چيزهاي    . ما كامل نيستيم  

ناعادالنه هرروز ميليونها بار رخ ميدهند وكامـالً        
طبيعي  است كه  با  احساسات مـنـفـي مـانـنـد                  

» بـد « عصبانيت به رويدادها و اتفاقات برچسـب  
  .بچسبانيم »ناعادالنه«يا 

 نظريه عدالتدرمقابل نظريه خوشحالي 
زندگي بايد هميـشـه     «   نظريه عدالت بيان ميكند   

اگـر    » . بـاشـد    عادالنه و براي همه افراد يكـسـان       
انتظارات ما درنتيجه اعتقاد به نظريه عدالت بـاال         

مـحـكـوم      رود، به يك زندگي پر از بـدبـخـتـي          
بـيـشـتـر       افراد  در  بدترين  موقعيـت هـا    .  هستيم
زندگي خود  را  به  محاسبه  عدالت و              لحظات

كرده اند  ودريافت داده برقراري توازن ميان آنچه
نـوعـي     عـدالـت،    آنها بر پايه نـظـريـه      . ميگذرانند

ايـن  .   سيستم حسابداري براي خود ابداع ميكنند     
بـا    سيستم اعتقادي ممكن است تطابـق انـدكـي         

دربـاره     عـدالـت    . واقعيت بروني داشـتـه بـاشـد        
كه درخانواده هاي خوشبخت وموفق بـه         افرادي

و   دنيا ميĤيند و زندگي طوالني توأم با موفقـيـت         
 و  در بيچـارگـي    افرادي كه     شادي  دارند  و نيز     

جوان   درحاليكه هنوز   فالكت متولد مي شوند و    
بـي     چگونه اسـت؟     ميرند  عذاب  مي      هستند  با  

من فكر . دارد عدالتي هميشه در اطراف ما وجود
ميتـوان      . راكنار بگذاريم   ميكنم بايدنظريه عدالت  

جـانشـيـن      نظريه عدالت را با نظريه خوشـحـالـي        
نظرية خوشحالي ميگويد  من به اين خاطر .   نمود

اين امر را انتخاب ميكنم چون ماية خوشـحـالـي       
و   زنـدگـي    پذيرم كه   من مي .   من وديگران است  

. همه آنچه دراختيار من است يك موهبت است       
اگر موهبتي را كه به من داده شده با مـوهـبـتـي               

كنم ـ خصوصاً اگر موهبت او بهتر         ديگر مقايسه 
باشدـ فقط از قدر شناسي خود نسبت به موهبتي         

 .»كه به من عطا شده خواهم كاست
 ...                                                                                    ادامه در شمارة بعد                                            

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

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

 آمين.   نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

2008 مارس    29   شمارة    سال سوم  

 

 

كارشناسان             :   سازمان جهاني بهداشت تأييد كرد                       
سازمان جهاني بهداشت اعالم كردندكه استعمال دود                                      

 . گيرد     ميليون نفر قرباني مي                 5 دخانيات در جهان ساالنه                  

 

مـواد    ايدز،  الكلي،  مشروبات  از  كل مرگ و ميرهاي ناشي  ود تنباكو بيشتر از   د
 اپيدمـي   .   گيرد مي  قرباني  ها  خودكشي    و      ها قتل    رانندگي،  تصادفات    مخدر،  

  يـكـي        تنباكو  و    توتون        دود  از            ناشي
 هـاي بـهـداشـت       چالـش   از بزرگترين 

 در ايتاليا سـاالنـه      . تاريخ است   عمومي

ــش  ــي ــزار  80از  ب ــر   ه ــف ــاري  ( ن ــگ ــي  و  س
دود   جان خود را بـخـاطـر         ) غيرسيگاري

 كـه    حالي  در.   دهند مي  تنباكو از دست  
كـه    هايـي   امكان جلوگيري از بيماري   

وزيـر    27به هميـن دلـيـل      .   آيند، وجود  دارد     بر اثر استشمام دود سيگار بوجود مي      
 انـد، در      سالمت اتحادية اروپا كه  امروز در  رم  دور هم  گرد  آمـده                  و  بهداشت
هاي محدود كردن  اپيدمي نـاشـي از  دود                  گيري براي سياست    تصميم  خصوص
كه از سن پـايـيـن        هايي امكان مرگ سيگاري.   كنند نظر مي    تبادل  و    بحث  دخانيات
 50دهـنـد     مـي   آن  ادامه   سنين باال  نيز  به   كنند و در مي دخانيات  استعمال  شروع به 
خطر  استشمام  دود  سـيـگـار  را                   كارشناسان همچنين  زنگ  . است  بيشتر  درصد

نـفـر بـر اثـر              500در  ايتاليا  ساالنـه .   اند در آورده  بصدا    نيز ها   سيگاري براي  غير 
هاي قلبي ناشي از اسـتـشـمـام دود        اثر بيماري  بر  نفر  هزار 2 از  سرطان ريه  و  بيش 
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 :كتاب اشتباهات وتناقضات در اين
 ، روايتي آمده مبني بر         91فصل در  

 يك  هر  لشكركه  سه  گردآوري

هزار سرباز بود تا بر سر مسأله        200از  متشكل
تحت حكومت   .  الوهيت مسيح بجنگند     

روميها درآن زمان، مالكيت اسلحه و ساخت       
همچنين .  آن شديداً تحت كنترل قرار داشت 

، كل لشكر منظم    بريتانيكاطبق دائرةالمعارف   
 نفر بودكه   300000روم در اين زمان، حدود    
تا پيش از ويراني     .  نيمي از آن ذخيره بودند     

، دريهوديه فقط    .م70-  68اورشليم به سال     
 . پادگان كوچكي وجود داشت

 اين انجيل، گفته شده كه           127در فصل  
اين .  عيسي از كنگره معبد موعظه ميكرد         

توانست محل مناسبي      زحمت مي   محل به 
براي موعظه باشد، چون ديوار آن حدود           

 متر باالتر از سطح زمين قرار داشت و           200
 .شنيد كسي سخن واعظ را نمي

، گفته شده كه ناصره     21 و   20هاي  در فصل 
اين .  شهري است در ساحل درياچه جليل        

متر باالي   100شهر امروز موجود است و        
 كيلومتري  20سطح دريا قرار دارد ودرفاصله    

، ذكر شده كه     99در فصل    .  درياچه جليل 
شهر صور در نزديكي اردن واقع است، اما          

 كيلومتر  50صور.  چنين چيزي صحت ندارد   
دورترازاين محل، ودرساحل درياي مديترانه     

اگر نويسنده با   .  در لبنان امروزي واقع است     
عيسي در اين مناطق راه رفته باشد، چرا در           

هايي دچار اشتباه شده       خصوص چنين داده  
درناصره   را  عيسي  زكي  كه  آمده  است؟

مالقات كرد، درحاليكه مطابق انجيل لوقا،         
 ).19لوقا، فصل (اين واقعه درشهر اريحا رخ داد 

 
 ....         دامه دارد ا                                                      
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مسيح قبل از صعود به آسمان به شاگردان خود نيز وعده دادكه هميشه روحاً 
 آيات 28متي فصل(.و بدانيدكه من هرروزه تا انقضاي عالم با شما هستم...برويد و همه ملتها را شاگرد من سازيد ... با آنها خواهد بود؛ 

لذا ). 20 آيه 18متي فصل (. من جمع شوند، من آنجا در ميان آنان هستم  دو يا سه نفر به نام  زيرا هرجا كه: ... او همچنين فرمود). 20 و19
كه مسيح به آسمان رفت شاگردانش تنها نبودند كه محتاج باشند شخص ديگري بيايد و جاي مسيح را بگيرد، زيرا خود مسيح  وقتي

بوسيله روحش نزد آنها باقي مانده بود و تا امروز پيروان خود را راهنمايي و تقويت فرموده تسلي و آرامش ميدهد، آنها را ميبخشد و 
. چونكه از مردگان برخاست و تا ابد زنده است ميتواند ما را كمك نمايد. از گناه پاك ميكند و محبت خدا را به آنها نشان ميدهد

اي تمامي زحمتكشان و گرانباران، نزد : مسيح ميخواهد تمام بشر با او دوست باشند، پس همه را بسوي خود دعوت كرده ميگويد
  !                   دعوت پر از محبت مسيح چه دعوت عجيبي است؟. 28 آيه 11متي فصل. من بياييد و من به شما آرامي خواهم داد

 معاشرت هميشگي مسيح با پيروانش عجيب است     

 مقبره استر و مردخاي در همدان
 

 عبري  3276سال( پيش  سال2500درحدود
پـادشـاه     ، خشـايـارشـا،   )  قبل ازميالد484يا

مورخين، فرزند    برخي  كه طبق عقيده  ( ايران  
مراسـم    ، در ) داريوش بزرگ هخامنشي بود   
حاضر نشـدن     جشنهاي سلطنتي به خاطر   

مـجـلـس      در  حضـور    بـراي   وشتيملكة  
مردان از وي خشمگين شد و همانجا او        

يهوديان استر را به عنوان       را طالق داد و   
مـعـرفـي      به خشـايـار       ملكه بعدي ايران  

شد بعدها    واقع  وي  كه مورد پسند    كردند
استر جان همه يهوديان را نجات ميدهد       
 .به همين خاطر مورد احترام يهود است

 مقبره استر و مردخاي در همدان
 

 كتاب استر از مجموعة كتب عهدعتيق 
چگونگي  و  او  است و داستان  زندگي 
را  از  فرمان  قتل   نجات دادن  يهوديان

.عام خشاريار شاه بيان ميكند  

2008 مارس    29   شمارة    سال سوم  

                              

                              

  

هاي مناسب براي همة اعضاي خانواده                 شبكة محبت، تلويزيوني با برنامه               
بخش او براي تمامي مردم شبكة محبت، اعالمگر انجيل عيساي مسيح و محبت نجات  

 

كه در آن قادر خواهيد بود،  اي است ساعتة محبت، شبكه24تلويزيون
.كنيد را مشاهده كليساهاي مسيحي هاي متنوع سازمانها و برنامه  

 
كه از طريق اين شبكه ارائه ميشوند عبارتند از؛                                            هايي برنامه 

هاي آموزشي و بشارتي كودكان، برنامه فيلم، موزيك ويدئو، برنامة  
 

خواهشمنديم براي مشاهدة اين برنامه ها از طريق اينترنت به اين وب سايت                           
 http://www.Mohabat.tv . مراجعه فرمائيد   

Email: info@Mohabat.tv 
 

.همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران و اروپا ميتوانند اين برنامه ها را از طريق ماهواره مشاهده فرمايند  
:مشخصات ماهواره شبكة محبت   

5/6: سي .  اي .        اف  27500:   عمودي     سيمبل رِيت        11470     فركانس     14ك  :      كانال   8هات بِرد      
Hotbird 8     Channel: k14     Frequency: 11470   Vertical    Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

 

محبت، ساعتة24تلويزيون  
زبان فارسي  جامعة خدمت در   

راه قدرداني، يك تشكر ساده است،        ترين    آسان . راه آشنايي، يك سالم است، ولي گرم و صميمي            ترين   آسان 
راه رسيدن به هدف، خط        ترين    آسان .  راه ابراز عشق، به زبان آوردن آن است      ترين   آسان  .  ولي خالص و صميمانه    

برد، آن است كه     ترين    آسان .  راه مبارزه با مشكالت، روبرو شدن با آنهاست نه فرار             ترين    آسان.   مستقيم است 
راه دوري از گناه، آن      ترين    آسان .  راه خوب زيستن، ساده زيستن است        ترين   آسان .  خود را از پيش بازنده نداني     

كه حس بودن هميشه در          راه بودن، آن است  ترين     آسان .  كه هميشه بداني چيزي به نام وجدان داري         است
كه خودت را همانطوركه هستي بپذيري و در               راه راحت بودن، آن است    ترين   آسان  .   ور باشد   وجودت شعله  

كه همانطوركه براي                   راه خوشبخت زيستن، آن است        ترين    آسان ؛  و باالخره   .  همه حال خودت باشي    
 .  خودت ارزش قائلي، براي ديگري نيز بدون توجه به موقعيت او، ارزش قائل شوي                    

 

خداوند زن را از پهلوي چپ مرد 
آفريد، نه از سر او تا بر او مسلط 
گردد،  نه از پاي او تا لگدكوب 
اميال او گردد، بلكه از پهلوي او 

و  از  زير .  تا  در  برابر  او  باشد
و . بازوي او تا در حمايت او باشد

از نزديكترين نقطه به قلب او تا 
.مورد عشق او باشد  
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ايشان  :  ارمياء نبي پيام خداوند را ادامه داده ميفرمايد         
را بسوي همة اين بادها پراكنده خواهم ساخت            ) عيالميان(

به حدي كه هيچ امتي نباشدكه پراكنده گان عيالم نزد              
اهل عيالم را به حضور دشمنان ايشان و به           .  آنها نيايند   

ازتحوالت ايران و به قدرت رسيدن  تنها چندسالي .حضور آنانيكه قصدجان ايشان دارند مشوش خواهم ساخت              
 را ايران سرزمين فحشاء، موادمخدر،گراني،بيكاري، فقر،اختناق، حكومت جديد نگذشته بود كه

بختي و  اخباركشتگان جنگ هر روز در بين گفتگوي روزانة مردم بود و شوم .نمود تبديل متحرك هاي مرده گورستان به
پس آنهايي كه اين سيالب عظيم را ديدند و مرگ خود را پيش روي . نكبت از ديوارهاي سرزمين مادري ما به باال رفت

گاني بود كه در  مرزهاي ايران مركز فرار وحشت زده. زنان از چهار طرف خاكهاي سرزمين خود فرار كردند خود، فرياد
و فرودگاه با  كوه، جاده كوير و و از راه دريا، آدم درتمامي مرزهاي ايران فربه شدند قاچاقچيان. پيدا كنند پي آن نجات

از سالها قبل خاك ايران محل اشغال و هجوم نيروهاي . هاي هنگفت ايرانيان را به چهار سوي مرزها فراري دادند هزينه
  بيشتر از هر روز ديگري ملت ايران درترس و اضطراب هجوم بيگانگان و دشمنان اين1357اما از سال . بيگانه بوده است

كه با تغييرات منطقه و اوضاع خاورميانه، در واقع هرچه بيشتر نزديك  بينيم و امروز ما مي.كشور به خاك خود بوده است
هيچوقت تا به اندازة  امروز  ملت ايران  از  هجوم . گفتة  خدا، اين ترس بيشتر و بيشتر شده است  شدن به پيشگويي نبي و

.                                                                                         كشورهاي ديگر به خاك خود واهمه نداشته،كه االن دارد  

دربارة عيالم پيشگويي  
)ايران فعلي(  

 ليك دادن، قرار دادن خدا در مقام او ده 
كه اين همه   اول ملكوت خدا را بطلبيد:    فرمود عيسي 

هنگاميـكـه   ) .   33 :   6متي(. شد بر شما مزيدخواهد 
 زندگي  احتياجات  شما با درآمد خود او را احترام كنيد، او نيز همة          

شما احتـيـاج      . را برآورده ميسازد    شما
آنكه خدا   بيشتر از:  به بركت او داريد 

به   شما  باشد،  پول شما احتياج داشته     به
هنگاميـكـه   .   بركات او احتياج داريد   

شما  در  دادن  پول  خود، نخستـيـن            
الويت  را  به  او  بدهيد عمالً  احتياج     

او بـا   .   خود را  به  او  اعتراف  ميكنيد         
شما . و غيرقابل شمارش شما را بيشتر محبت ميكند فراوان  بركات 

خدا . به او  توكل كنيد  و  او  همة نيازهاي شما  را  بر طرف ميكند
من  خداي . بيشتر  از  آنچه  كه  شما  احتياج داريد  به شما ميبخشد

 مسيح   دولت خود  در  جالل  در      برحسب   همة احتياجات شما را  
 ).19 : 4فيليپيان(. عيسي رفع خواهد نمود

از     بيـش   شما  ميتوانيد    .   خزائن  ثروت  او  هرگز  به پايان  نميرسند            
هـر      بعضي از مذاهب به اشخاص تعليم ميدهنـدكـه        .   پولتان بدهيد 

انجام   را كه دارند ببخشند و هركاري كه از دستشان بر ميĤيد            آنچه
به خداوند تقديم  مسيحيت تعليم ميدهد شما آنچه كه هستيد. دهند
شمـا        پول    و    اين  امر  در  برگيرندة  وقت،  انرژي،  استعداد              .   كنيد

محبت  شما .ميشوند همه اين مسائل دركلمة محبت خالصه. ميباشد
 .زيرا خدا بخشندة خوش را دوست دارد. ميكنيد بنابراين ميبخشيد

 )7 : 9دوم قرنتيان ( 

او پيدايش هستي و آدمي     !   پيوسته است 
ذرات و  را به همين ترتيب نتيجة تركيب

ميداند )   وباد  وآتش وخاك   آب( چهار عناصر 
روح بمانند جسم     كه  و به اين قائل است    

ــان ــادي  انس ــت  م ــس  اس ــرگ  از  وپ او       م
عـرصـه     ايـن     در    را  آدمـيـزاد    و  مـانـد    نمي

! دكش  مي  تصوير  به  اراده  بي    و    ناچيز  مگسي
 :مينويسد چنين خيام به تأسي با و

 دريا شد  يك قطره آب بود و
 يك ذره خاك و با زمين يكتا شد 
 آمد شدن تو در اين عالم چيست 
 !آمد مگسي پديد و ناپيدا شد

 هدايت روشنفكري بدبين است و غلبـة    
 عناصر شر و نحسي را بر خير  و  بركت 

او !   شـمـارد    مـي   محتـوم   حكمي قطعي و  
بـدن    مرگ ذرات   پس از   كه  معتقد است 

تجزيه شده، در اجسام و نباتات استحاله       
جريان   نويني  زندگي  در  شده و بار ديگر   

يابد و بدين ترتيب او غايت و معناي      مي
داند و بوجود خالـق       هستي را بيهوده مي   

جـبـر     و  محتوم  تقدير  به  و اعتناست ابداً بي 
دلـزدگـي     و  مطلق پايبند است و با يـأس     

كـاش    اي  : مـيـگـويـد      نسبت به زنـدگـي    
موجودي   آدمي  نميشد،  زاده  هرگز  آدمي

و   وجود     منشاء      از    خبر      بي      و    درمانده  
سرنوشت غائي خود است و تمام هستي   

و   رحـم   بـي   تحت نفوذ سرنوشـتـي      انسان
او تالش ! تقديري عاري از شفقت است

ثـمـر        و كوشش انسان  را  باطـل و بـي          
 داند، زيرا معتقد است سرانجام غني مي

 خواهنـد   تبديلو فقير هر دو به خاك       
شد و بتدريج ذرات وجود آنها تجزيه       

و بـه      خواهد گشت      دگرگون      شده،  
صورت نباتات و حيوانات دوبـاره بـه         

اي بس    تر و در چرخه     حياتي دردناك 
 !نااميد كننده ادامه خواهند داد

يكي   اين،  از  پيش  سال  هزار  سه  اما قريب 
يـعـنـي      مقـدس   كتاب  هاي  از شخصيت 

 يبرخـوردار   و    رفاه    عين  در  پادشاه  سليمان
 نعمت،  و  ناز  در  زيستن  و  غناء  ثروت و   از

هسـتـي     بـه   ونـگـرش    زنـدگـي    تبيين  در
: مـيـرانـد     بـزبـان    عبارتي مشابه هدايت،  

 كالم سليمان بن    است  اين!   باطل اباطيل 

مـيـگـويـد       جامـعـه  !   باطل اباطيل !   داود
است انسان  باطل همه چيز! باطل اباطيل

آسـمـان     زيـر   كـه   را تمامي مشـقـتـش      
طـبـقـه      يـك ! ميكشد چه منفعت اسـت    

و زمين   آيند  ميروند و طبقة ديگري مي    
غـروب    آفـتـاب  !   مـانـد    مي  تا ابد پايدار  

و بجائيكه   ميكند و آفتاب طلوع ميكند  
شتابد باد بـطـرف       آن طلوع نمود مي     از

 دور  شــمـال   بــطـرف   و  رود  مـي   جـنــوب 

 بـه   باد  و  ميرود  زنان  دور  زنان،  دور  ميزند،

جميع نهـرهـا      برميگردد،  خود  مدارهاي
دريـا پـر       شـود امـا      به دريا جاري مـي    

اسـت    خستگـي   از  پر  چيز  همه.   نميگردد
چشـم    . كـرد   كه انسان آن را بيان نتوان     

از شنيدن   گوش  و  شود  نمي  سير  از ديدن 
  . )8ــ 1: 1سليمان جامعة(! نميگردد مملو

 ...ادامه دارد
مسعود مهرداد 2008فوريه سال11    

ـ 1000(پسر داود و پادشاه اسرائيل“سليمان” ـ 1   قبل از 931ـ
 سال 41 و رسيد  پادشاهي  به970سال سليمان در )مسيح ميالد

حرمسراي + زن  و  فرزندان : تأهل وضعيت  كرد  سلطنت
آرزوي قلبي او هيكل را بجاي  توصية پدر و و بنابر سلطنتي
!                                                         بنا نمود خداوند خيمه  

ن فروردي19وفات 1281بهمن 28متولد“:صادق هدايت” ـ2 
ـ  فرانسه “پرالشز“ گورستان دفن محل شمسي  هجري1330
نويسنده  شغل !مقاله و كتاب100از بيش :آثار !پاريس
ايران،  در مدرن نويسندگي پدر   !مجرد  تأهل  وضعيت

“!                      كور بوف“معروفترين اثر و شاهكار او  
www.sadeghhdayat.com                                                                     

نگاهي اجمالي به منش، انديشه و آثار                               
“ صادق هدايت       “ و“  سليمان پادشاه        “  

سليمان                تشابهات و تمايزات در كتاب جامعة                 
!  هدايت    كور      بوف    و     

و   كور؛ اين اثر، چكـيـده      بوف     
 است  مردي  انديشة  عصارة

و   روحـانـي    ارزشهاي  به  زدن  پا  پشت  با  كه
اختيـار    و  اراده  عنصرِِ  داشتن  حقير  خوار و 
 بــه  افــراطــي  و  مــطــلــق  گــرايــش  و  انســان

 و  پـوچـي    به  سرانجام  اجبار،  جبرگرائي و 
اوج بالندگي   در و رسيد خود بيگانگي  از
عـمـيـق      بحران  آوري شوربختانه به    نام  و

از   تمام  سرخوردگي  با  و  شد  دچار  روحي
و   زندگي، حديث عمر را مختصركـرد     

اگـر  !   داد  پايـان   غربت  خود در  زندگي  به
 زيـادي   انـتـقـادي     هـاي   چه اكثر نوشـتـه    

جملگي به نقد ادبـي       كور  بوفپيرامون  
بفرد آن    پرداخته وسبك منحصر    اثر  اين

اند، اماگفتني    را مورد ارزيابي قرار داده    
ونماد عريان  تجليگاه كتاب اين است،كه

بنيانهاي عقيدتي و باور فلسفي هدايـت       
و   اسـت   گذاشـتـه    نمايش  را تمام عيار به   

  خود    اند، راه   رفته  كه بر اين سياق     نقادان

و   هـا   بـيـنـي     ريـز     در    و    گشوده  كژي    به  را
كه الزمة آن تـجـزيـة         هاي دقيق   بررسي

اسـت،    نـويسـنـده    پاية فكري بن مالت و 
ارائـه    ضعيف  اي  كارنامه  خود  از  متأسفانه

ــد  داده ــت   ! ان ــداي ــه    ه ــدم ــق ــر          اي  درم ب
 جهـان   پيدايش  به  راجع“ هاي خيام   ترانه“ 

 تصـادف   بـرحسـب    عالم  : مينويسد  هستي

كـه    تـرتـيـب     ايـن   بـه   است،  آمده  بوجود
شرائط مناسب فراهم شده و در چنـيـن         
 شرائطي همه چيز خود  به  خود  بوقوع
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پرستان در تهران تحركات جديد شيطان   
 
 

هاي اخير گروه شيطان  طي سال 
پرستان با راه اندازي سايتهاي 

درصدد  متعدد وبالگهاي و اينترنتي
. برآمده  است خود هاي انديشه ترويج

، از جهانطبق  گزارشي به نقل از 
 نقاط چندي پيش بر روي ديوارهاي

از مناطق جنوبي تهران  يكي مختلف
شود و به نظر  شعارهايي در ترويج شيطان پرستي نوشته مي

 شيطان تنها« .رسد تمركز بيشتري بر اين مناطق شده است مي

شعارهايي  جمله از ،           »نيست ما حامي او غير و ماست خداي
. خورد است كه در برخي از ديوارهاي اين منطقه به چشم مي
ها در  اين گزارش حاكي است بيشتر فعاليت اين گونه گروه

در . گيرد هاي بسيار مرفه نشين و يا فقير نشين صورت مي محله
ها و تبليغات آنان و در كنار اين شعارها اشكالي با  ديوار نويسي

اين گروه با . ادغام ستاره، دايره و مثلث نيز ترسيم شده است
نفوذ در برخي از محافل مورد توجه جوانان ازجمله موسيقي 

پيش از اين گروهي از مروجان . درصدد اغفال آنان است
.      شيطان پرستي در شهرستان كرج دستگير شدند  

 

  

 
 كتاب چكيده و عصارة انديشة مردي است                  اين

...  پا زدن به ارزشهاي روحاني       كه با پشت    
... سرانجام به پوچي و از خود بيگانگي رسيد             
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The seven 'S's is a major tradition of 
Norouz, the traditional Persian new 
year. The haft sin table includes seven 
items specific starting with the letter S 
or Sîn (in the Persian alphabet).  

Traditionally, families attempt to set as 
beautiful a Haft Sîn table as they can, 
as it is not only of traditional and   
spiritual value, but also noticed by 
visitors during Norouz visitations and is 
a reflection of their good taste.  
 

The Haft Sin items are:  
 sabzeh - wheat, barley or lentil sprouts 
growing in a dish - symbolizing rebirth. 
 

 samanu - a sweet pudding made from 
wheat germ - symbolizing affluence.  
 

senjed - the dried fruit of the oleaster 
tree - symbolizing love. 
 

 sîr - garlic - symbolizing medicine . 
 

sîb - apples - symbolizing health. 
 

 somaq - sumac berries - symbolizing 
(the color of) sunrise. 
 

 serkeh - vinegar - symbolizing  age  and 
patience. 
While traditionally incorrect, sometimes 
a missing Sin is exchanged with an-
other item starting with an S. For ex-
ample: sonbol - the fragrant hyacinth 
flower (the coming of spring) sekkeh - 
coins (prosperity and wealth) Other items 
on the table may include: traditional 
Iranian pastries such as baghlava, 
toot, naan-nokhodchi, dried nuts, and 
raisins (Aajeel) lit candles (enlightenment 
and happiness) a mirror decorated eggs, 
sometimes one for each member of 
the family (fertility) a bowl with goldfish 
(life, and the sign of Pisces which the sun is 
leaving) a bowl of water with an orange 
in it (the earth floating in space) rose water 
for its magical cleansing powers the 
national colours, for a patriotic touch. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: موسيقي. ديميتري سوبولف: فيلمنامه. پاول لونگين: كارگردان
 .آندري ژگالوف: مدير فيلمبرداري. والديمير مارتينوف

، ويكتور ]آناتولي[پيوتر مامونوف: بازيگران . آلبينا آنتيپنكو: تدوين 
، يوري ]پدر ايوو[، ديميتري ديوژف]پدر فيالرت[سوخوروكوف

، ]بيوه[، نينا اوستاوا]ناستيا[، ويكتوريا ايساكوف]تيخون[كوزنتسف
  2006محصول .  دقيقه112 ].دختر[يانا يسيپوويچ

  .سندنسبرنده جايزه بهترين فيلم از مراسم نيكا، نامزد جايزه هيئت داوران 
   دوم، جهاني  جنگ  پاياني      سالهاي 

 حـاوي   كش    يدك      . بونين   

 آناتوليو  تيخون  اش،    دوخدمه  با  سنگ  ذغال
. شـود   مي    متوقف    نازيها  دريايي      گشت  توسط
دارند،اما   را  دو  اين  كردن  تيرباران  قصد  ها  نازي

وي   شود تا بـه    باعث مي آناتولي  عجز و البة      
بگويند  در  صورت  كشتن  همقـطـارش از      

 زيـر    آناتـولـي  .   تيرباران نجات خواهد يافت   
 شليك تيخونبه طرف    فشار افسر نازي تيري   

ها بعد   افتد و نازي  تيخون به دريا مي.  كند  مي
 آناتوليكش    از كار گذاشتن بمبي در يدك     

منفجرميشود،   كش  يدك .كنند مي رها آنجا  را
گروهي   توسط  و  كرده  پيدا  نجات  آناتولي  ولي

سـال    سـي .   از كشيشها از دريا گرفته ميـشـود       
و   پـوش   ژنـده   كشـيـشـي     بـه   آناتولـي   . ميگذرد

 شده و در آتشخانة صومعـه       تبديلشفادهنده  
و   دور     مردم       و    ها  كشيش.     كند  مي  زندگي  

به   را  او  آناتولي،  ژوليدة  ظاهر  نزديك با وجود  
كشيشـي    تنها.   اند  عنوان يك  قديس پذيرفته    

ناسازگاري    سر آناتوليبا      ايوو  جوان به  نام       
. ايراد ميگيرد  وي  سر و وضع  به  همواره  دارد و 

روز   يك  . است  آناتولي حامي   فيالرهاما پدر،   
وي نزديك    مرگ   ميگويدكه ايوو به   آناتولي

اما .   است و بايد تابوتي براي خود فراهم كند   
، درياساالري به همـراه     آناتوليقبل از مرگ    

 بعد  از. دختر روان پريش خود از راه ميرسد
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شفا يافتن دختر مشخص ميشود، درياساالر       
گلوله شليك شده      كه   است تيخونهمان  
 به بازويش خورده و او نيز         آناتوليتوسط  

 سه دهه تمام    آناتولياما  .  نجات يافته است  
با عذاب روحي قتل دوستش زندگي كرده       

هر دو نفر از همديگر طلب بخشش         .  است
 وفات ميكند و توسط پدر       آناتولي.  ميكنند
 . دفن ميشودايوو

 

انساني   درباره  كه  هاست  فيلم  آن  از  جزيره،
كه همچون قائن محكوم به زيستن همراه با        

البته .  [عذاب وجدان بعد از قتل برادر است       
و در  ]  اينجا قتل چنداني هم صورت نگرفته     

كه   راه استغفار طلبي تا آنجا پيش ميرود          
 به  تبديلهفت وادي را پشت سر گذاشته و        

. اي مستغني از هر چيز ميشود          شفا دهنده 
 لونگينساخته شدن چنين فيلمي توسط           

ظاهراً در امتداد كارهاي انتقادي پيشين او         
بودند، منطقي    اجتماعي  كه همگي درامهايي  

ستاره مامونوف    پيوتر  حضور.  به نظر نميرسد  
 روسي نيز در نقش عارف ژنده        راكسابق  
  .است حائز اهميت پوش

        www.IRANforChrist.com 
          www.SimaMasih.com 

www.Tabdilmagazine.blogfa.com 

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

2008 مارس   29   شمارة    سال سوم  .خالص شدن از شر اعتياد دشوار است             : گفت  به گزارش آسوشيتدپرس، وي        . كرد كه زماني معتاد به الكل بوده است             جورج بوش امريكا  اعتراف       چندي پيش      
 

 عوض  يك قلب  ميفهمم چگونه  كنم، و من اعتياد را درك مي: خودگفت  دربارة  صراحت  با  بوش

 قـدرت   كـه   اول بايد پـذيـرفـت   :   گفت  بوش.   تواند براي ترك الكل به آدم كمك كند         شده مي 

 .خالص شوم الكل كمك كرد تا از اعتياد به اين قدرت در زندگي به من. باالتري هست
تصميم گرفت الكل را كنـار  -1986 ژانوية 6 ساله، درچهلمين سالگرد تولدش    61جمهور   رئيس
 او بارهاگفته است ايمان مسيحي و ورزش مرتب به او انضباط الزم را براي اجراي اين      .   بگذارد

 با پذيرفـتـن   2000نوامبر  خبري در  كنفرانس  وي دريك.   آن تاكنون داده است تصميم و رعايت 
در   گـاهـي    جـوانـي    در  هنگام رانندگي در حال مستي متوقف شده گـفـت،  1976اين كه در سال 

 .مشروب خوردن را كنار گذاشتم1986من در سال: او سال گذشته با خنده گفت. كرده است مصرف مشروبات الكلي افراط مي

تقديم به همه كسانيكه دلشان به وسعت يك ايران    
. تعبيير غيرايراني به وسعت ايراني بدون تفسير و. است
كه حقوقش را كورش نوشت و زبانش را  ايراني

ايراني كه فرهنگش را خيام و   . فردوسي تعليم داد  
ايراني به  . حافظ و ابن سينا و عطار و سعدي نوشتند     

بله . وسعت هر يك قطره آب خليج تا به ابد فارسش
ايراني به پهناي هريك ذره غبارخاك هميشه ايرانش  

رحم  تقديم به تو نازنين داخل وطن كه حوادث بي
تاريخ نوروزت را كهنه روز نكرد و تقديم به تو    
نازنين خارج از وطن كه اگر چه دور از جويبارهاي    
ايراني، ولي با طراوت اشكهاي مقدس دلتنگيهايت    

و تقديم به هركه   . نگذاشتي سبزه عيدت خشك شود   
جليل سپهر                   . نوروز  را درغربت جـشن ميگيرد   

                                 

 چشم مام وطن
 

 ت ا   ش م ع   ب ز م   م ي ه ن   ب ر   س ر   ز ب ا ن ه   د ا ر د 
 پ ر و ا ن ه   ب ه ر   د ي د ن   م ي ل   و   ب ه ا ن ه   د ا ر د 

 د ن ي ا   غ ر ي ب   د ل   ش د   ي ا   د ل   غ ر ي ب   د ن ي ا ؟ 
 د ر   ه ر   د و   ص و ر ت   ا ي ن   د ل   ر ن ج     ز م ا ن ه   د ا ر د 

 د و ر   ا ز   و ط ن   گ ل س ت ا ن   گ ر د د   ا س ي ر   ت ي ش ه 
 د ر   ب ي ش ه   ب ي ن   ك ه   ر ي ش ه   ص د ه ا   ج و ا ن ه   د ا ر د 

ا ي ن ج ا  ا س ت    ب ل ن د    ه ر چ ن د    و   ا ق ب ا ل  ب خ ت  د ي و ا ر     
 ل ي ك ن   ب ه   ر و ي   د ي و ا ر   ز ن ب و ر   ال ن ه     د ا ر د 

 ا ز   د و ل ت   ت خ ي ل   ا ف س ا ن ه   ش د   ح ق ي ق ت 
 ل ي ك ن   ح ق ي ق ت   ا ي ن ج ا   ص د ه ا   ا ف س ا ن ه   د ا ر د 

 آ ه و   ب ه   د ش ت   غ ر ب ت   ه ر گ ز   د م ي   ن ي ا س و د 
 د ر   د ش ت   خ ر م   ا ي ن ج ا   ص ي ا د   خ ا ن ه   د ا ر د 

گ ي س و ي   خ و ي ش   ا ف ش ا ن  ب ا   ه د ه د   و ال ي ت   
ك ه   ش ا ن ه   د ا ر د  گ و ي ي  ر و ك ه   ب ر   س ر خ و ي ش  ز ي ن   

 گ ر د   و   غ ب ا ر   غ ر ب ت   ه ر گ ز   ب ج ا   ن م ا ن د 
 چ و ن   چ ش م   م ا م   م ي ه ن   ا ش ك ي   ر و ا ن ه   د ا ر د 
 د ر   ش ا م   ت ا ر غ ر ب ت   ه ر ك س   و ط ن   ش ن ا س د 

 ت ا   و ق ت   ص ب ح   ر و ش ن   ب ز م   ش ب ا ن ه   د ا ر د 
 م ه ر   و ط ن   چ و   د ر   د ل   ب ي گ ا ن ه   ب ا   ر ي ا   ش د 

 ا ي ن   د ل   ب ر ا ي   ف ر د ا   ص د ه ا   ت ر ا ن ه   د ا ر د 
ه ي ا ه و  و    ص ح ب ت     ح ر ف س ت   ن ي  ن ه    و ط ن      ع ش ق   

. ع ا ش ق   ب ه   غ ي ر   گ ف ت ن   ص د ه ا   ن ش ا ن ه   د ا ر د   

 جزيره

 سنت خانه تكاني    
با نزديك شدن به آغاز سال نو و آمدن 
نوروز، ايرانيان از ديرباز با غبارروبي و 

 خانه“ تر خودماني عبارتي به يا نظافت

رفته  نوروز استقبال به خود، منازل “ تكاني
و خود را 
براي ميزباني 
از بهار آماده 

البته .  ميكنند
اين سنت 

پسنديده تا امروز نيز در فرهنگ ما ادامه 
البته اين روزها كمتر كسي است . دارد

كه بتواند بصورت تمام وقت در خانه 
بصورت  ميبايد“تكاني خانه”بنابراين  باشد

.                              تدريجي انجام شود  
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Popular Evangelist       
Dr. D.G.S Dhinakaran 

died in Chennai  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
He was the founder of 
the Jesus Calls Ministry. 
Born on July 1, 1935, he 
had  a  very  tough  life   
being    torn    by    the        
ailments of  poverty and 
agony of unemployment.  
Unable to bear the agony 
of  these  problems, on 
February 11, 1955, Dr. 
Dhinakaran decided to put 
an  end  to his  life.  He 
started    towards    the      
nearest railway track in his 
village  to  throw  himself 
before  the  speeding  train 
when he  was stopped  by 
his uncle who introduced 
Jesus  Christ.  He  experi-
enced  a  sudden  wave  of 
divine  peace  and  hope, 
flood  his  heart. His mind 
was   transformed   and  
he       returned      home         
enlightened.  After  this  
incident,   things   started 
happening  in  him super-
naturally. There arose an 
unquenchable thirst in him 
to spend hours together 
poring over the life-
transforming pages of 
eternal Truth - The Bible, 
discovering secrets that 
could revolutionize human 
life. He spent hours talking 
to God and sought Him 
with all his heart.  
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          Jesus walked to  Golgotha. The  soldiers  
          took   the   cross   from   Jesus. They  put  
          Jesus  on  the  cross. They  dropped  the  
          cross into a hole in the ground.The crowd 
          was saying mean things to him. Mary, Jesus'  mother, and  
          John, Jesus' friend, stood at the foot of the cross. Jesus  
          said to his mother, "John is your son." Jesus said to John,  

                      "Mary is your mother." The sky got very dark. It stayed dark 
          for three hours. The earth began to rumble. The earth began 
          to shake. Jesus said, "It is done." He died.  
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 Norooz, Persian New Year 
Year of 2567 (1387) 

 

 In  harmony  with  rebirth  
of   nature,   the   Persian 
New   Year   Celebration, 
or Norooz, always begins 
on the first day  of  spring,  
March 20th of each year. 
Norooz   ceremonies   are  
symbolic  representations  
of two ancient concepts - 
the  End   and  Rebirth.  Norooz,  is  the  beginning  of 
spring  signified rebirth, and is  a  time of  great  joy  and  
celebration.  Norooz  was  officially  acknowledged  and 
named  "Norooz"  by  mythical  Persian  emperor,  Shah  
Jamshid, from Achaemenid Dynasty (500 BC).  
 

Ashaemenied created the first major                     empire 
in  the region  and  built  Persepolis  
complex  (Takhte Jamshid)  in  the  
city of Shiraz. Norooz in Persian  
means  "New Day"  and  brings 
hope, peace  and  prosperity  to  
the    world     and    has    been  
celebrated      among      people 
regardless of ethnic background, 
political views or  religion in many  
countries around the globe such as 
Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Turkey,  
Uzbekistan,    Pakistan,  Georgia,  Iraq,  Tajikistan,  Syria, 
Armenia   and   India.  Some  of   the   activities   during       
Norooz   are   Spring   cleaning,   buying   new   cloths,     
painting eggs, family reunion,  giving  presents,  visiting 
neighbors  and   friends  and  celebrating  by  having  a  
picnic on the 13th day of Spring.  Happy Norooz! 

The life of Jesus through 
the eyes of a woman 

 
A new film about the 

life of Jesus has been 
produced by the same 
people who have turned 
the movie  JESUS into       
the most - translated    

film of  all  time. 
  

 Magdalena:  
Released from Shame, 

the JESUS Film Project 

has begun distributing a 
unique new view of Jesus' life through the  eyes  of  
Mary  Magdalena. Instead  of  a  new translation 
into  a  different  language,  this  film  uses  a  new   
perspective  to   tell   the  Jesus  story  --  a  female 
point-of-view.  Magdalena: Released  From  Shame 
is  the  story  of  Mary  of  Magdala, also  known  as 
Mary   Magdalene,   and    what    she    may   have  
experienced walking with Jesus of Nazareth during 
His  public  ministry.  Through  her  eyes,  this  film 
portrays how Jesus values women  by  focusing on 
historical accounts of His interactions with them. 
"The Magdalena film is a  wonderful  way  to  share 
with  women  everywhere  that  they  are loved  and 
valued by God," To help reinforce that message. 
The JESUS Film Project is a ministry of Campus 
Crusade for Christ, International, one of the world's 
largest nonprofit, interdenominational organizations, 
founded by Bill and Vonette Bright in 1951. Cam-
pus Crusade has more than 27,000 staff members 
and a ministry presence in 190  countries around 
the   world.  Campus   Crusade   is   dedicated   to 
showing people how to know and experience God's 
love and plan for their lives. 
For more information, visit the Campus Crusade for Christ 
Web site at www.ccci.org.  
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