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.سمنو، نماد زايش و باروري است  

.سيب، نماد سالمتي و زيبايي است .سبزه، نماد شادانبي و سرسبزي است   

.سنجد، نماد عشق است  

.سير، نماد شفابخشي است .سماق، نماد پيروزي نيكي بر بدي است   
.سركه، نماد صبر و پايداري است  

.تخم مرغ، نماد زايندگي است  

. آب، نماد پاكي است  

.ماهي، نماد زندگي و بركت است  

.آينه، نماد كالم خداست  
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 آموزة بخشش

آيا خدا وجوددارد؟
 

 طبيب محبوب من 
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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

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

. ياري دادندمارچ در ماه    

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

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

 ترين  نوروز  باستاني يكي از  بياد  ماندني
 گذشته  از دوران كه همة ما خاطراتي است

 كه  اجداد آنچه . ايم خود  نـگاه  داشته  در
 نوروز را. گذشتة  ما  آن  را  به  ما سپردند

 هايش وبراي آن، زيبائي براي زيبايش، پيام
 .داشت پاس  بايست بو عطر بهاريش، مي                    

باري، پيام نوروز، اين خجسته ايـام همان است كه خداوند 
 دركالم مقدس خود به انسانيان داده است، آنچه كه مسيح

 .       آن را زندگي كرد و براي ما الگو قرار داد
كهنه  چيزهاي است، اي تازه خلقت باشد مسيح در كسي اگر“

پيامي  همان اين. ”شده است چيزتازه درگذشت، الحال همه
به تازگي  ما دارد؛ گذشتن ازكهنگي و كه نوروز براي است

بخشيدن و شاد . كردن و پـاكيزه شدن خـانه تكاني. رسيدن
 همان اين . يافتن آرامي   و آزاد  شدن   از  زير بار غم. شدن

 !  تبديل شدنگوئيم؛  پيامي است كه ما مي 
مادري، خرد  سرزمين مردم آن روزگار در ايام نوروز، همة 

تكاني  خانهشهر درتكاپوي  و  مرد، در روستا و و كالن، زن 
 .شدن بروند تازه و استقبال نوشدن كه به تا آراستن ميشدند  و

 اطاعت از فرمان و در گذشتگان ما هم، همچون آري، بيائيد
خود را به  زمان با نو شدن طبيعت، اذهان و دل خداوند، هم

خدا  و از داوود يكصدا شويم با حضرت. فيض او تازه كنيم
 . كه اي خدا دل طاهر در من بيافرينبخواهيم؛ 

هـاي اميد و خوشي، برگهاي تـازة  از او بخواهيم تا شكوفه
بخشش و گذشت را در مـا بيافريند تـا بتوانيم هـمچون آن 

 .قدوس در ارادة كامل خدا قرار بگيريم
آرزو و دعاي من .  كه اينچنين زندگي ما نوروز بشود باشد

 1388كه نوروز باستاني وهمكارانم درماهنامة تبديل اينست
 .بـر شما و همة عزيزانتان مبارك و فرخنده باشد

 
 2009لُس آنجلس مارچ 

 الناتان باغستاني

 پرستي دستگير شد مبلغ شيطان
 

شدند    مطلع    ما    مأموران  : گفت  فارس  عمومي  امنيت   و   اطالعات   پليس  رئيس  
  به  شيراز  شمال  در  فروشي واقع  دريك واحدپوشاكح،  ـ   رضواننام     به  خانمي

هاي  وگروه)  پرستي  شيطان( پرست و منحرف   نژاد   هاي افراطي گروه  روش سمبل
انجام   با:  افزود  روستا  مسعود  .كند  گرائي مي  مبتذل غربي اقدام به ترويج خرافه

 و  بازرسـي   تحقيقات و اطمينان از صحت موضوع مأموران از آن واحدصنفي
 قضايي  مقام  راتحويل  ومتهمه  كشف  هاي شيطاني گروه  عددنمادهاي387تعداد

شيراز خبر   در  الكي  مقاديرقابل توجهي مشروبات  ازكشف  وي در ادامه .دادند
ي استانهااز   خارجي  الكلي  مشروبات  محموله  ماازوروديك  مأموران: وگفت  داد

 .شدند  مطلع  شهرستان  اين  در  قاچاقچيان  توسط  آن  قصد فروش  ديگربه شيراز و
 تحقيقات  انجام   از  پس  : اظهاركرد  عمومي فارس  امنيت  و  اطالعات  پليس  رئيس

 و   شناسايي   ج،  ـ  حسين  و    ت،  ـ  رضا  نامهاي       به   قاچاقچيان   اين   از   الزم، دو نفر 
قصد  405  افراد با  دو  دستگاه خودرو پيكان و پژو  اين   شدند   متوجه  مأموران
مقام     با  هماهنگي  :  گفت   روستا    .را  در شيراز  دارند  الكلي  مشروبات   فروش 

زيادي   قضايي هر دو متهم دستگير و در بازرسي از منزل يكي از آنها مقادير
  .كشف شد و متهمان دستگير شدند از مشروبات الكلي

 
 حقم را ميخواهم  
 
 
 
 
 
 
 

 
كنـد   حوصله نمي.  مغازه گرم است.  روي صندلي چوبي نشسته است 

. انـدازي نـدارد     پس.  كساد است كار و كاسبي. تا پنكه را روشن كند
كند، حتي  انگار به هيچ چيز فكر نمي.  ساكت و خونسرد نشسته است

دمش  تا يكي بيايدهم  خواهد مي  دلش.  ريزد  عرق مي!  قشقلق پسرش  به
راه   زور  انگـاري بـه    .  سرخ  رنگ است. شود شخصي داخل مي. شود
 . دلم گرفته بـود   .  خوب شد آمدي.  سالم پسرم   .خمار است.  رود مي

بـرايـش     پـدر .  چشمانش خون اسـت    . لرزد انگار مي.  پسر خمار است
خـواهـم                                مي.  خواهم پدر، من حقم را مي!  نشيند نمي .آورد صندلي مي

. ايـم  زنـده   ما تا چند صبح ديـگـر    . وپا كنم براي خودم زندگي دست
اگرميخواهي .  نكن  سرپيري ما را آواره.  شود تو مي  آنها مال  همة سپس

پي .  كار برو  مثل مردها پي.  را دوربينداز  آن زهرماري!  زندگي كني؟
مـن    اصالً فـكـر     .ونابود كرديد پدر، شما من. روپاي خودت.  زندگي
بـه  .  اسـت   عصـبـانـي   .  قرار است پسر بي.  گويد  پدر چيزي نمي. نيستيد

خواهد از پدر  مي.  كند، مثل نگاه شكارچي پي شكارش  پدر نگاه مي
پـدر    بـه .  شايد زور او به پـدر نـرسـد     .  ترسد ولي مي.  زهرچشم بگيرد

 .زند تند مي قلبش تند.  سرخ است  . خورد لب خود را مي.  قهرمان خود
تحمل خماري .  جنگد انگاربراي بقاء مي.  كند  خواهد به پدر حمله مي

سوي مـيلـه   .  تحمل تحقير را ندارد.  تحمل سرباري را ندارد.  را ندارد
كُـت    جـيـب    در  را  خـود   دسـت   .پدر آرام اسـت   .  برد مي آهني دست 

كـه    آسـيـايـي     هـاي  كوچك فلزي بازي  هنوز نشانة.  كند دارش مي نيم
. كشد مي  پسرنعره.  هست  اش  كُت  سينه رنگ ورويش رفته است، روي

 كنند و در برانكارميگذارند دونفر، مرد را بلند مي. اند مردم جمع شده
آمبوالنس  مرد را داخل .  گم شده است  كوچك فلزي زير خون  نشانة
سـفـيـد      كسي پارچـة .  دست مرد در جيبش مشت شده است.  برند مي

 .گاه از جيبش بيرون نيامد دست مرد هيچ. كشد روي صورت مرد مي

 

 مثَلِ پسرگمشده                     
 
 
 
 
   

خود   پدر  به  روزي پسركوچك.  مردي را دوپسر بود:  سپس ادامه داد
تو به من خواهد رسيد، اكنون  اي پدر، سهمي را كه از دارايي‹ :گفت

از   پـس .  كـرد   تقسـيـم    دو  پس پدر دارايي خود را بين آن ›.به من بده
دوردست   دياري  راهي  و  گردآورد  چندي، پسركوچكترآنچه داشت

 داشـت   هرچـه   چون.  داد  باد شد و ثروت خويش درآنجا به عياشي بر

. افتاد شديد درآن ديار آمد و اوسخت به تنگدستي كرد، قحطي خرج
وي   او  و.  كـرد   پيشه  از اين رو، خدمتگزاري يكي ازمردمان آن سامان

خود   شكم  پسرآرزوداشت.  برگماشت خوكباني درمزرعة خويش را به
سرانجام . داد خوكها سيركند، اما هيچكس به اوچيزي نمي با خوراك

دارند  اي بسا كارگران پدرم خوراك اضافي نيز‹:به خود آمد وگفت
پدر   نزد  خيزم و پس برمي.  شوم و من اينجا از فرط گرسنگي تلف مي

 شايسته  ديگر.  ام پدر، به آسمان و به تو گناه كرده:  گويم روم و مي مي

. رفـتـاركـن     ازكارگرانت  يكي  همچون  بامن. شوم خوانده پسرت نيستم
را   او  پـدرش   كـه   بود  هنوزدور  اما.  پس برخاست و راهي خانة پدرشد

و  كشيد دويده، در آغوشش سويش به وشتابان بسوزاند ديده، دل بروي
. ام كرده  پدر، به آسمان وبه توگناه‹:پسر گفت.  ساخت  اش غرق بوسه

: گفت خدمتكارانش اما پدربه ›.خوانده شوم پسرت ديگرشايسته نيستم
انگشتري بر انگشتش . بهترين جامه را بياوريد و به اوبپوشانيد! بشتابيد‹

و   تابخوريـم   پرواري آورده، سرببريد  گوسالة  .پاهايش كنيد  به  وكفش
يافت   بود،  زيرا اين پسرمن مرده بود، زنده شد؛ گمشده.  جشن بگيريم

. بود و اما پسر بزرگتر درمزرعه« .پس به جشن و سرورپرداختند ›!شد
يكي ازخدمتكاران  آواز شنيد، و ساز نزديك شد وصداي چون به خانه

 آمده  برادرت:  داد  خدمتكارپاسخ.  خواند و پرسيد چه خبر است را فرا

 .است بازيافته بسالمت را سربريده، زيرا پسرش پرواري گوسالة وپدرت
پدربيـرون    پس.  شنيد، برآشفت و نخواست به خانه درآيد  را  اين  چون

اينك سالهاست ‹:  اما او در جواب پدرگفت.  كرد  آمد و به او التماس
 امـا .  ام سرنپيچيده  ام وهرگز ازفرمانت تو را چون غالمان خدمت كرده

و .  كـنـم    پا به  اي به من ندادي تا با دوستانم ضيافتي بزغاله  توهرگزحتي
ها  روسپي با تو را حال كه اين پسرت بازگشته است، پسري كه دارايي

تو  پسرم،‹: پدرگفت ›!اي باد داده، برايش گوسالة پرواري سر بريده بر
جشـن    بـايـد    اكـنـون    امـا .  توسـت   مال  دارم،  همواره با مني، و هرآنچه

شـده    گم  شد؛  زنده  بگيريم و شادي كنيم، زيرا اين برادر تو مرده بود،
  ›!بود، يافت شد
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از عزيزاني كه              

هايشان در آگهي مايلند        
اين ماهنامه درج گردد،         

شمارة  با  است  خواهشمند 
)818( 522 -1525: تلفن  

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 25فقط   

همان حوالي بود كه من حفاظـت   
. آمـدم  مـي   رفتـم و    و اطالعات مي

 .ديدم چشم نمي كسي را به
نشستم و  آمدم و مي مي  ازپشت سر
 يك جاني  مثل.  كردند صحبت مي

كار يا مثـل    مثل يك آدم خراب  يا
بـا مـن       وحشـتـنـاك     شخص خيلي

بـعـضـي مـواقـع           .شـد  رفتار مـي   
 خواهـم  فقط مي  من  خدايا  گفتم مي

 و  آمـد .  كـنـنـد    مي  رفتار  طور  اين  من  با  اينها  چرا  .  ترا بپرستم
مسـيـحـي      گـويـي   مـي   . نـداري   زيـادي   شانس  تو  ببين  گفت
ات  خانـه   در  وقت  يك  تو  ولي  . هستي  تومسيحي  باشد  . هستي

 . رود توي شكمت يك دفعه يك چاقو مي كني را باز مي
آيـد   مي  ماشين  يك  شوي مي  رد  خيابان  كه داري توي يا اين

ديـه    تو هم به عنوان يك مسيحي.  كشد زند و مي تو را مي
مـاه    نه  هشت  به  نزديك  يك انسان فقط  عنوان  من به.  نداري

چيـزي    توانم مي.كردم مي  زندگي  يا يك سال فقط با ترس
ببينيد مذهب .   خالصه  خيلي.  بگويم  خالصه  طورخيلي  به  را
 بـراي   هـركسـي    يـا   اسـت   شخـصـي    خيلي  مسأله  يك  دين  يا

ولي اينطور بگويـم  .  دارد شخصي مسايل سري يك خودش
بـه    چـيـزي    من قبالً بودم هيچ  كه  اي توي مسأله اسالم زمينه

هـا   آن  و  هاست آن  مال  چيز  همه  . ندارد  وجود  عنوان شخصي
مثل ايـن      را  كاري  هيچ  انسان  عنوان  ما به.  گيرند تصميم مي

اعـدام    حـكـمـت     گفتنـد   به من.   توانيم انجام بدهيم كه نمي 
داري   كـه   راهي  از  كه  توميدهيم  صت كوتاهي به هست و فر
فكـر    و گفتم من  بعد من بلند شدم .روي برگردي پيش مي

بـاقـي     هسـتـم    كه  طوري خواهم همين خودم را كردم و مي
جـرأت    بـه   ولي  بگويم  خالصه  كردم بطورخيلي  سعي  .بمانم
هـيـچ   .  توانم بگويم كه هيچ روزي براي خودمان نبـود  مي

زجـر    واقـعـاً    . اي را توي ايران براي خودمان نداشتيم لحظه
. دادند هم از طرف اطرافيان و هم ازطرف خود دولت مي

حتـي    ديدم.  بود  گذشته  سال  سه  بعد از مدتي شايد يكي دو
كـه   اين  بدون  و.  بود  شده  داده  ي طالق همسر من غيابي نامه

يـا    وبـرادرخـانـمـم      پدر خانمـم   .اصالً بخواهم حرف بزنم
طـالق    كه  دولت،  ازطرف  ها تحريك شده بودند مابقي آن

بـودن    رفتم به جرم مسيـحـي   دانشگاه مي.  خانم مرا بگيرند
عـوض    و  بـودن   اسمش را گذاشتند جرم، به جرم مسيحـي 

 .كردن دين و مرتد بودن از دانشگاه اخراج شدم
اسمـش  .  كاري را انجام بدهم  توانستم جايي به راحتي نمي

. چه بگويـم   را  اين  دانم نمي  توان گفت زندان رفتن،   را نمي
اطـالعـات     و  ولي نزديك به شش و هفت بار به حفـاظـت  

بـه    رفتم به غير از توهـيـن   هر وقت مي.  آمدم رفتم و مي مي
 چـه   كه  كنند  كه تهديد غير از ارشاد به قول خودشان يا اين

  .كردند كاري نمي بيايد، سرمن قراراست آينده در باليي

كاري جديد از ژيلبرت” 4هللوياه “آلبوم   
پرستشي اي از سرودهاي مجموعه  

“4هللوياه“شما ميتوانيد براي دريافت آلبوم   
.با شماره تلفن زير تماس حاصل نمائيد  

Gilbert Hovsepian  
Tell: (818) 631-5401 
Email: info@GilbertH.com 

 خواستم مسلمان باشم فقط نمي
 

به خاطر تغيير دين، تحت فشار قرار گرفته و مجبور  شهرام
او در حال حاضر در كمپ . شده از ايران خارج شود

 .كند پناهندگان در كشور تركيه زندگي مي
 راديو زمانه  

به   مرا  دولت  طرف  از  چندين بار  :گويد  شهرام از خود  مي
ديـوار    يـك   پـيـش    مـرا .  بـردنـد    اطـالعـات    و  حفاظت
نـفـر     يـك  خيلي نزديك رو به ديوار و بعد. مينشاندند

سرت   پشت  نداري  حق  ميگفت  و  من  آمد پشت سر  مي
 .شود اگر نگاه كني برايت خيلي بد مي .را نگاه بكني

. مراگرفته بودند  برادرهاي  دقيقاً زماني بودكه  آن زمان
 خيلي  بامن.گرفتند را مي  ها خيلي. بود 74سال آن سال،

ارشاد   خواستند مرا مي  خودشان  قول  به.  كردند  صحبت
بعداز مدتي از جايي .  من از آن جا بيرون آمدم  .كنند

اي  حـرفـه    كرديم، در فنـي  كار مي  م و خانمم كه خود
 .دادم مـي   درس  رشته را  دو.  آنجا بودم  من معلم.  بوديم

  بـرگـة    يـك .  آمدند و به ما گفتند شما اخراج هستيـد 
اين   دارم  دوست  .دادند  ما  به  نويس دست  كوچك  خيلي

نوشـتـه   .  جمله را بگويم كه چه چيزي را نوشته بودند
زوجـيـن     : اداره  و  مـمـلـكـت      صـالح   بـه   بودند با توجـه 

جـوان    يـك   به عنوان.   اين براي من جالب بود.   اخراج
كسـي    عـنـوان    به.  چه كار منفي را من انجام داده بودم

آدمـي    نـه     .كند كه دارد توي اين مملكت زندگي مي
را بمب   جايي  نه.  كردم  نه موادمخدر استفاده.   را كشتم
يا خيانت   و  جنايت  دانم ونمي  اتم  از صحبت نه.  گذاشتم

بـه    كـه   خدايي را بپرستم  خواستم آزادانه فقط مي.  بود
بعد .  خواستم آن خدا را داشته باشم مي.  او ايمان دارم

. بازهم مرا اخراج كردند  كردم  آمدم كار ديگري پيدا
 .دادم توي دبيرستان درس مي

بعد يكي .  بعد ازمدتي نزديك به يك سال بيكاربودم
آمـد    بـود   يكي  كه درواقع دستش با دولت  از عزيزاني

و   آب  سـازمـان    تـوي   به من پيشنهادي را داد، گفت بيا
. فاضالب به عنوان مسئول حسابداري استـخـدام شـو     

تخصصم ساختمان   . گفتم كار من چيز ديگري است
اصالً از   كشم مي  صنعتي  هاي ساختماني و است و نقشه

مـا    نيست  مهم  گفتند اصالً  .  آورم حسابداري سر درنمي
به   را  حسابداري  تو؛  كنار  گذاريم يك نفر حسابدار مي

من گفتم خالف قانون .   دهد و بعد كار كن تو ياد مي
 . دهم م مي انجا من گوييد مي شما حال اين ولي با. است

. بپذيري  شرط را بايد  شرط داردكه  يك  فقط  بعدگفت
 ”مسيحيت“تو كار را ميگيري شرطش اين است كه   

اسـت    گفتم ببين من غيرممكن.  رها كني.  را ول كني
و   آمـدم   را  راهـي   مـن   كه بخواهم مسيحيت را ول كنم

كـه    اي خانه  . خواهم تا آخرش باشم و ادامه بدهم مي
را پيدا   اي خانه.  كردند  كرديم ما را جواب زندگي مي

مـاه    يـك   در  بـار   سـه   خواهم بگويم كرديم خالصه مي
كـمـر     ديسـك   خانمم.   اثاث كشيدن خيلي زياد است
عـزيـزان     تـمـام    و  داشـت   گرفت و مشكالت درد كمر

 . وخيم است چقدردردشدانند كه ديسك كمر مي

 
 دست نوازش  
 
 
 
 

 
روزي در يك دهكده كوچك، معلم مدرسـه  

تـا    خـواسـت    خـود   اول  از دانش آموزان سـال   
آن قـدردان      بـه   تصويري از چيزي كه نسـبـت  

كه اين   او با خود فكركرد. هستند، نقاشي كنند
پر از   ميز  هاي فقير حتماً تصاوير بوقلمون و  بچه

ولي وقتي داگالس .  غذا را نقاشي خواهندكرد
داد،   نقاشي ساده و كودكانه خود را تـحـويـل   

را كشيده   دست  او تصويريك.  معلم شوكه شد
هـاي    بود، ولي اين دست چه كسي بود؟ بـچـه  

مـبـهـم      نـقـاشـي     كالس هم مانند معلم از ايـن   
مـن  :  ها گفت  يكي از بچه.  متعجب شده بودند

كنم اين دست خدا است كه به ما غذا   فكر مي
دسـت    شايد ايـن :  يكي ديگر گفت.  رساند  مي

كشاورزي است كه گندم ميكارد و بوقلمونهـا  
تـا    داد  كس نظري مـي     هر.  دهد  را پرورش مي

 از            و     رفـت        داگـالس    سر    باالي   معلم    اينكه

داگالس؟   كسي است،  اين دست چه :او پرسيد
كشيد، آهسته   داگالس در حاليكه خجالت مي

 .خانم معلم، اين دست شما است :جواب داد
و معلم به ياد آورد كه از وقتي داگالس پـدر    

هـاي    و مادرش را از دست داده بود، به بـهـانـه   
دسـت    آمد تـا خـانم معلـم   مختلف پيش او مي

  .نوازشي بر سر او بكشد

 ماجراي يك خانم و قورباغه 
  

اي  به  ضربه .گلف مشغول  بـازي بود خانمي در  زمين
زار كنار  توپ زد كـه باعث پرتاب توپ بـه درون بيشه

زار رفت  خانم براي پيدا كردن توپ بـه بيشه. زمين شد
اي  در تله اي قورباغه .اي روبرو شد صحنه كه ناگهان بـا
اگر  گفت؛ روبـه خانم! قورباغه حرف ميزد. گرفتار بود

 .كنم مرا از بند آزاد كني، سه آرزويت را بـرآورده مي
قورباغه . قورباغه را آزادكرد سريع و زده شد خانم ذوق

به  او  گفت؛  نذاشتي        
كردن  شرايط برآورده

هر . آرزوها را  بگويم
كه برايت  بر  آرزويي
برابر  10كردم، آورده 

كمي تأمل  خانم !كنم آن را براي همسرت برآورده  مي
گفت؛   خود را  اول آرزوي  .ندارد وگفت؛ مشكلي  كرد
او گفت؛   به  قورباغه .دنياشوم زن  زيباترين  خواهم مي من

شود  برابر از تو زيباتر مي10شوهرت اگر زيباترين شوي
و ممكن است چشم زنهاي ديگر به دنبالش بيافتد و تـو 

  چـون. ندارد گفت؛ مشكلي خانم  .او را از دست دهي

زيباترينم، كس ديگري در چشم او بـه جز مـن  مـن 
 بـعد گفت .پس آرزويش بـرآورده شد. نخواهم ماند

  به قورباغه. شوم فرد دنيا نثروتمندتريخواهم  كـه من مي

شود و ممكن  برابر ثروتمندتر مي 10شوهرت او گفت 
گفت؛ نه هرچه من  خانم .تان لطمه بزند است به زندگي

د ثروتمن پس .است من مال  وآنوقت اوهم اوست مال دارم
وبدون  جاخورد قورباغه گفت سومش راكه آرزوي .شد

 خانم گفت؛ ميخواهم بـه .كرد چون و چرايي بـرآورده
  !يك حمله قلبي خفيف دچار شوم

 كسي كه چند آرزوي درهم ورهم دارد به 
رسد مگر آنكه با  هيچ كدام از آنها نمي

 كند و آن را  ارزشترين آنها را انتخاب
 اُرد بزرگ.  هدف نهايي خويش سازد

آغاز . برگزارشد  درشهربابل  پيش،  سال4000كه براي اولين بار  ها و تعطيالت در دنياست ترين جشن جالب است بدانيد كه جشن سال نويكي از قديمي
جشـن    .است  زمين  سرسبزي  و  شدن، شكوفايي  منطقي براي شروع سال نو است زيرا براساس باور و اعتقاد عام، بهار فصل تولد دوباره، تازه بهار، زماني

نـو    سـال   جشنهاي  با  درمقايسه  هاي سال نوكنوني، كه جشن  گرفتن هر روز ويژه همان روز بود و بايد اذعان داشت شيوه جشن.  روزبود 12سال نو دربابل
 در  تـغـيـيـراتـي       نشسـتـن،   برتخت  از  روميها نيز ابتداي سال نو را اواخر مارس قرار دادند اما هر امپراتور پس .رسد نظر مي كمرنگ و ساده به  بابل قديم،

قـبـل     153درسال تقويم، وتصحيح منظورتنظيم به. نداشت وتغييرات فصول هماهنگي خورشيد چرخش با ديگرتقويم روم كه حدي آوردتا وجود تقويم به
سـزار    ژولـيـوس    امـپـراتـوري     زمان  تا  نو  سال  شروع  و  كرد اما دخالت امپراتوران روم در تقويم  از ميالد، سناي روم، اول ماه ژانويه را آغاز سال نو اعالم

تطبـيـق     براي.  مشهورشد  سزاري  عنوان آغاز سال نوپذيرفت و اين تاريخ به تقويم قبل از ميالد، سزار، مجددا اول ژانويه را به 46  درسال.  ادامه پيدا كرد
 قـرضـي    وسـايـل    بازگـردانـدن    تصميمها  ترين يكي از متداول  اما دربابل.  روزاعالم شد445 سال قبل ازتنظيم تقويم سزاري،  تقويم و چرخش خورشيد،

باروري   روح  خداي  ديونيسوس،  دوباره  تولد  سبد،  در  كودك  يك  در قرن ششم قبل از ميالد، يونانيان رسم داشتندكه با قراردادن .كشاورزي و درو بود
 .دانستند مي عنوان سمبل تولد دوباره يا تجديد حيات مصريان عهدباستان نيزكودكان را به. را جشن بگيرند
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قبل از هر چيزي بايد اين نكتة مهم را بايد در             
نظر داشته باشيد كه اجباري نيست كه از عهده         

. اي برآييد   هاي پدري يكدفعه     همة مسئوليت 
در سالهاي اول رشد فرزندتان، بيشتر مسئوليت       

شود كه ميتوانيد     هايي مي   پدري شامل مهارت  
.     با تمرين و يادگيري آنها را تقويت كنيد              

توانيد خيلي از اين مهارتها را در           شما هم مي  
دار   كالسهاي مخصوص و ويژة بارداري و بچه      

اين هم مثل نقشهاي مختلف     .  شدن ياد بگيريد  
 دارمي  ماندكه در زندگي عهده        ديگري مي  

وقتي ازدواج كرديد، به طور خودكار        .  شويد
با .  دانستيد كه چطور شوهر خوبي باشيد         نمي

 . دركنار همسرتان آن را آموختيد زمان گذشت
قبل از اينكه بخواهيد براي فرزندتان قانون و           
مقررات بگذاريد، به او رانندگي ياد بدهيد،           
راهنماي اخالقي او شويد، و درمورد انتخاب         
. شغل حمايتش كنيد، زمان بسيار زيادي داريد      

همة اين فرصتها براي آموزش فرزندتان يكي         
برسد، درست    زمانش  وقتي  آيد و   يكي پيش مي  

اگر نياز به   .  ماند  مثل يك پيشرفت طبيعي مي     
راهنمايي داشتيد، منابع بسيار زيادي براي شما        

 . در جامعه وجود دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحبت كردن با پدرهاي ديگر و استفاده از            
. كننده باشد   كمك  بسيار  تواند  مي  تجربيات آنها 

كنيد مسئله و مشكلي در مورد        اگر احساس مي  
پدر خودتان داريد كه بايد آن را حل كنيد،            
ايدة بسيار خوبي است كه قبل از به دنيا آمدن           

مثالً يك    .كنيد  باره صحبت   بچه با كسي در اين    
مشاور يا يكي از اعضاي خانواده،تا مانعي بر           

 . سر راه رابطة شما با فرزندتان ايجاد نكند
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براي اينكه در ايراد سخنان خود  يك سخنران،        
و درشنوندگان تأثيربگذارد و  موفق باشد،

گويند  ترك هاي خوش مجلس را خاطره آنها با   
و نكات و عناويني ازسخنراني را به ياد بسپارند، ميبايد                       

: است عمده آنها به اين قرار كه كنند مالحظاتي را مد نظر داشته و آدابي را رعايت  
 

سخنراني كه به سخنان خود ايـمـان       -معتقد بودن به كالم
نداشته باشد نميتواند با ريا كاري، فكري، حرفي و سخنـي  

شگفتا كه مخاطبان خيلي زود ايـن    .  را به ديگران بقبوالند
 .نكته را درلحن وكالم سخنران كشف ميكنند و در مييابند

 

فصـاحـت،     به طور خالصه منظـور از     -فصاحت و بالغت
خـوش    رواني و قابل فهم و درك بودن كالم و بـالغـت،    

 .آهنگي و گرم و مطبوع بودن كالم است
 

كساني كه درسخنراني به طور دائم، دنبال   -تسلط بر كالم
در   گردند و رشته سخن از دسـتـشـان       اي مي  جمله و كلمه

 .ميرود بر كالم خود مسلط نيستند

سخنراني آداب         

 

 چطور پدر خوبي باشيد؟
 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
 

  فصل چهارم             

 
 

ازراههائي  يكي اين  
است كه ميتوان به  

. كرد حفظ را خانواده آرامش آن وسيلة
در  . اين همان روش پدر ساالري است

چنين ازدواجهائي تمام تعديالت توسط 
در قسمت مهمي از  . آيد زن به عمل مي

تارخ بشر و در غالب كشورهاي جهان، 
اطاعت   .است داشته وضعي چنين ازدواج
خانه،  خارج و داخل در شوهران از زنان

مردان به علت  . ازبديهيات شمرده ميشد
داشتن نيروي بدني و هم چنين به علت  
داشتن اختيار كامل در امور اقتصادي، 

در واقع زن . برتري كامل برزنان داشتند
در بعضي  حتي. هميشه تسليم بوده است

از جوامع زندگي و مرگ زن در دست  
نميتوان گفت كه اين . مرد بوده است

.  باشد مي قديم زمانهاي به منحصر وضع
در انگلستان قبل از تصويب قانون  
مالكيت اموال غير منقول زنان شوهردار  

چيزي  مالك نميتوانست زن1882درسال
در موقع ازدواج تمام اموال زن به  . باشد

قدرت شوهر  . شوهرش منتقل ميگرديد
بر زن در اينجا هم متوقف نميشد بلكه  
او حق داشت زن خود را به وسيله  
تنبيهات بدني مطيع سازد مشروط بر  
اين كه در اين راه از حد متعادل خارج  

در آن روزها در مورد اين كه  . نشود
چه شخصي رئيس خانواده است شكي  

ولي نبايد چنين تصور . وجود نداشت
كرد در آن شرايط تمام شوهران مستبد  

اختياراتي   از دربيشترموارد درواقع .بودند
وقتي   حتي .نميكردند استفاده داشتند كه

شوهران از اختيارات خود استفاده     
ميكردند تمام زنها بدون قيد وشرط  

زنها خيلي با استعداد  . تسليم نميشدند
  طريق از متمادي قرون طي و هستند

در   كه اند يادگرفته تسليم و اطاعت
به   توانند مي چگونه مشكل شرايط

زنها از هزاران  . هدفهاي خود برسند
توانند عرصه را بر شوهرانشان   طريق مي

غالب مردان از اين موضوع  و كنند تنگ
اطالع دارند و با زنهاي خود با احترام  

... ادامه در شمارة بعد  .                رفتار مينمايند  

يزناشوي زندگي در موفقيت   

 

 ترس بيمارگونه چيست؟
 
 
 
 
 

متمـركـز     ” درمان رويارو“ محققان اخيراً بر مفهومي به نام   
به اين معني كه فرد بايد آگاهانه خود را در همـان  . اند شده

براين   درمان  اين.  شرايطي قرار دهد كه از آن وحشت دارد
هايي را كه در    تواند واكنش پايه استوار است كه بدن نمي

مـدت     طوالنـي   صورت به  دهد، مي  ازخودنشان  ترس  موقعيت
. رونـد  اين واكنشها سرانجام به اجبار از بين مي.  تحمل كند

 ورود ناگهاني و تدريجي به موقـعـيـت   باوم  فيگنپروفسور 

دارنـد    مطالعاتي وجـود   :  كند آور را چنين تشريح مي ترس
دهند ورود ناگهاني بيمار به موقعيت وحشـت     كه نشان مي

. سردشويد  وارد آب  خواهيد مي  تصوركنيدكه  . است  مؤثرتر
در   بـدن   انجام دهـيـد،      متر متر به سانتي كار را سانتي  اگر اين
مصـرف   . مـيـدهـد     ازخودنشـان   جديدي  واكنش  متر هرسانتي

از افراد براي فرار از تنهايي و   الكل، روش مورد عالقه بسياري
 مـثـال    پزشكان معالج طرفدار اين نظريه بـعـنـوان     افسردگي

از   كـه   قـرارمـيـدهـنـد       كسـي   دست  روي  را  بزرگي  عنكبوت
ترسد، يا با كساني كه ترس از ارتفاع دارند به  عنكبوت مي

درصد موفقيت اين .  روند باالي بلندترين ساختمان شهر مي
البته قـرارگـرفـتـن       .  شود درصد بيان مي 80روش درمان تا

بـراي    بيماران در همان شرايطي كه از آن وحشـت دارنـد،    
آنها بسيار مشكل است، به همين دليل بسياري از مبتـاليـان   

درخانة خود را حبس :  تري را انتخاب ميكنند راههاي ساده
انـگـيـز       نتيجه غم.  كنند كنند و با ترس خود زندگي مي مي

 . اين رويه اما چيزي نيست جز تنهايي و انزوا
www.SimaMasih.com 

مصرف سيگار خطر پارگي  
 دهد سرخرگ را افزايش مي

 
 را كه نوعي آنوريسممصرف سيگار، ريسك و خطر 

زدگي و ايجاد كيسه پر از خون در ديواره سرخرگ است،  بيرون 
سرخرگ در اثر  آنوريسميا  اتساع. دهد چهار برابر افزايش مي

ضعف ديواره آن خطرناك است و در صورت پارگي، ايجاد 
خطر بروز آن در زنان بيش از مردان بوده و . كند خونريزي مي

 .تعداد مرگ و مير زنان در اثر آن بيش از مردان است
 

 سرويس به گزارش 

تابناك،        الملل بين
 اشپيگلآلماني  مجلة

 بر     پايه:      نوشت

پزشكان،      تحقيقات
 آنوريسمسيگارخطر 

را   افزايش   ميدهد، 
اما          هورمونها 

توانند از بروز آن  مي
شبـيه يك كيسة كوچك  آنوريسم. جلوگيري كنند

آنـوريسم آئـورت، در . در ديـواره يـك لـوله است
كند كه در  مي ايـجاد كـوچك اي كيسه رگ، ديوارة

شود  بيشتر نازك مي خون هرچه اثرفشارباال و جريان
اين  با وجود. كند وخطرپارگي، آئورت را تهديدمي

شوند،  مـبتال مي آئورت آنوريسمكه مردان بيشتر به 
خود  جان بيماري در اثر اين كه درصد از افرادي40اما

 اعالم   بر  پاية .  دهند،  زن   هستند را   از  دست  مي

 ،مينسوتادرميناپوليس شهر  مركزپزشكي پژوهشگران
سيگار كشيدن، خطر  ابتالي   كه است    در حالي  اين

را  بسـيار  افـزايش آئورتي    آنوريسميك    زنان  بـه
فرانك پژوهشگران اين مركز بـه مديـريت . دهد مي

، در يـك تحقـيقات دراز مـدت، فاكتورهـاي لدرله
سرخرگ را در بيش  آنوريسمريسك براي ابتال بـه 

كردند  و بررسي ارزيابي سال 8مدت  به زن  هزار160از
بر . كرده بودند كه در يك برنامه ويژه زنـان شركت

 يتخصص درنشريه اكنون هم كه تحقيقات اين نتايج پاية
منتشر شده  )مديكال ژورنال بريتيش(انگليس پزشكي مجله
سرخرگ آنوريسم ساله، به 79و 50زن بين184است،

 عمل موقع به زنان مبتالشدند، درحاليكه بخشي از اين

ديگري از آنها پاره شـده و  در بخش آئورتشدند، 
برخالف . نفر از زنان جان خود را از دست دادند14

لدرله مطالعاتي كـه تـا كنون انـجام شده، تـحقيقات 
  اند، كرده مصرف زنان كه هورمونهايي ميدهدكه نشان

 .دارد اين بيماري در امان نگه مي آنهارا از ابتال به 
بيماري قند يـا ديابت، ظاهراً  خـطر و  زنان مبتال  به  

دارند و بطور  آنوريسمابتال به  ريسك كمتري براي 
 اتفاق و   بروز كند  عروق  و  رگها  كل ميتواند در تمام

 آن و پـارگي  است در سر خطرناك آنوريسم . بيفتد

بـه خونريزي   موسوم  در بخش مغز، باعث خونريزي
  70شود كه در مي در ناحيه بين دو غشاي پوشاننده مغز
 .درصد از موارد مرگ آفرين است

 آيا خدا وجود دارد؟ چه شواهدي وجود خدا را ثابت ميكنند؟      
 

است) جهان هستي نظم مربوط به علم( كازمولوژيبحث منطقي ديگر در زمينة اثبات وجود خدا بحث    
پس . بر اين اساس، هر معلولي محصول يك علت است. كه در آن به رابطة بين علت و معلول ميپردازند 

وجودش  كه غيرمعلول) شخص يا( يك وجود و نهايتاً،. باشد داشته علتي بايستي يك معلول عنوان جهان هستي به
شخص غيرمعلول  اين. وابسته به چيز ديگري نيست باعث به وجود آمدن هرچيزي درعالم هستي شده است

فرهنگ هاي گوناگون، در طول تاريخ، هر يك . چهارمين نوع بحث، بحث اخالقي است. همان خداست
ها  تقريباً در همة ملت. آدميان قادر به تشخيص بدي و نيكوئي هستند. اند داراي نوع خاصي از قوانين بوده

تميز بد و خوب ازكجا آمده اين حس. اند قتل،دروغ، دزدي، و فساد اخالقي مردودشناخته شده  
است اگر از خداي قدوس نشأت نگرفته باشد؟   

مترسيد، زيرا 
ارزش شما بيش 

از  هزاران 
.گنجشك است  
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 ...زن از نظر مسيح خداوند    جايگاه زنان دركتابمقدس  
   

  32و 31:11لوقا. ملكة نينوا با مردان نينوا را يكسان دانسته است
 خواهد كرد  حكم  ، بر ايشان برخاسته  فرقه  با مردم  اين  در روز داوري  جنوب  ملكه

  كسي  اين جا در   را بشنود و اينك   سليمان  آمد تا حكمت  زمين  از اقصاي  زيرا كه
   ، بر ايـشان بـرخاسته  طبقه  ايـن بـا  نينوا در روز داوري  مردم.  است  بزرگتر از سليمان

 . است  بزرگتر از يونس  در اينجا كسي  كردند و اينك  توبه  يونس موعظه  به  خواهند كرد زيرا كه  حكم
 

  21تا18:13لوقا . خميرمايه زن كه در توده خميرگذاشت
،  خود كاشت درباغ  گرفته  شخصي  را ماند كه  خردلي  ؟ دانه نمايم  تشبيه  شي  كدام  ماند و آنرا به چيز را مي  خدا چه  ملكوت:  گفت  پس
  مثَل  خدا چه  ملكوت  براي:  بازگفت .گرفتند  آشيانه  هايش ، در شاخه هوا آمده  مرغان كه  گرديد، بحدي  بزرگ  روييد و درخت  پس
 .مخمر شد  تا همه  ساخت  آرد پنهان  پيمانه  در سه گرفته،  زني  ماند كه را مي  اي ؟ خميرمايه آورم

  10تا 4:15لوقا. گوسفند گمشده، سكة گمشده. مسيح تجربيات زن را با مردان برابر ديد 
نرود تـا    گمشده  آن  را در صحرا نگذارد و از عقب  نود و نه  آن  شود كه  گم  آنها  از باشد و يكي  صد گوسفند داشته  از شما كه  كيست

  بـديشـان    و  طـلـبـد    را مـي       و همسايگان  ، دوستان آمده  خانه  گذارد، و به خود مي  دوش  بر  شادي ، به را يافت  آن  چون  را بيابد؟ پس  آن
  بـه   نـمـايـد    مـي  رخ  آسمان  در خوشي  منوال  بر اين  كه  گويم شما مي  به.   ام را يافته  خود  كنيد زيرا گوسفند گمشده  شادي گويد با من مي

 .ندارند  توبه  به  احتياج  كه  عادل نود و نه  گناهكار بيشتر از براي  يك  توبه  سبب

5 
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ترين انسان  شايد چاالك
نباشم، شايد باالبلندترين 
يا نيرومندترين  نباشم،  
ترين نباشم، اما    شايد بهترين و زيرك

قادرم كاري را  بهتر از ديگران انجام 
 .دهم و اين كار هنر خود بودن است

 لئونارد نيموي                                              
بيماري خساست  كداميك به اينكه به بسته والدين، يا والد(خسيس،  افراد  

هاي فرزندشان در هر  همواره از رفتارهـا و تالش) دچار باشند
تاكارها  درسي ازمسائل نارضايتي اين .هستند ناراضي اي زمينه

اما اين والدين بر . شود و رفتارهاي روزمره آنها را شامل مي
فرزندشان هزينه  موفقيت براي كه -گرا كمال خالف والدين

هيچ تالش وكمكي براي  -كنند مي آنها را همراهي كرده و
مردان . فقط توقع دارند و كنند پيشرفت بيشتر فرزندشان نمي

پول “و  سنجند مي مالي مسائل با را اي هرمسئله يا زنان خسيس
. كننده در زندگي آنهاست ترين عامل تعيين مهم” و درآمد

مثالً معيار محبتشان، مبلغ، كيفيت يا نوع هداياي خريداري 
گيري براي خريد هر  تصميم. شده است، نه زيبايي اين كار

اي براي منزل بايد با اجازه زن يا شوهر خسيس  وسيله ساده
بـراي صدور ايـن اجازه هـم بـايد هميشه دلـيل قانـع . باشد

اي وجود داشته باشد؛ دليلي كه بتواند فرد خسيس را  كننده 
اين ترتيب، طرف مقابل از هرخريدي منصرف  به. قانع كند

ازطرفين اختيار كامل  يكي كه اي نظرشما زندگي به. شود مي
دارد و ديگري هيـچ اختياري نـدارد، بـه زنـدگي در زندان 
شبيه نيست؟ رفتارها آزادانـه نيست؛ ترس از بـروز واكنشي 
نامطلوب از سوي فرد خسيس بر همه رفتارها و روابط سايه 

 -همسر ويژه به-افرادخانواده  را از همه عمل آزادي و افكنده
شان  اين افراد در برآوردن نيازهاي فردي. سلب كرده است
 شان هم در معرض سالمتي كه حدي كنند؛ تا هم امساك مي
                                            .گيرد خطر قرار مي

 ادامه در شمارة بعدي...                                                 
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 . ، تقسيم شده است و پروتستان  ، ارتدكس كاتوليك:  بزرگ  فرقة  سه  به  مسيحيت
 . در اين شماره بطور خالصه به بررسي كليساي پروتستان ميپردازيم

 
  به  اعتراض  به جهت   پروتستان  كليساي.  است  معترض  معناي   به  پروتستان

  و بهشت  گناه  فروش و خريد  از جمله  كاتوليك  كليساهاي  عملكرد متصديان
  كشيش خود   كه  ميشل  توماس. ،  بوجود آمد روحاني  پدران  هاي و عفونامه
  ازكارگزاران  بسياري  كه  درحالي :نويسد مي  باره  دراين  معاصر است  مسيحي
 هامانندتوپ نامه  بخشش  جريان خواندند، فرامي  دين اصالح  را به  مردم كليسا

قرار   قضيه از اين . نمود  را قطعي  غربي  دركليساي  وشكاف كرد، ايجاد صدا
، اروپا را زير پاگذاشتند و  مختلف  پرشور مناطق  شماري از واعظان  بود كه
  به  پول  مقداري  تواند با پرداخت مي  هر مؤمني  كردند كه  جا اعالم  در همه

  مارتين“  هنگام  در اين. دهد  بازخريدكند و نجات  كليسا خود را از مجازات
  پيشنهادي  مادة95بر  مشتمل  اي اعالميه 1517و درسال كرد  قيام )1546. م(”لوتر

  مردود و غيرقابل  كاتوليك  او از نظر ايمان  از پيشنهادهاي  برخي. انتشار داد
  نجات:  ، از جمله آنها وجود داشت  نيز ميان  اي تازه  چيزهاي  بود، ولي  قبول
.  است  مسيحي  ايمان  تنها منبع  كتابمقدس. آيد مي  دست  به  ايمان  از راه  فقط

  آن  براي  و نذر كردن  رهبانيت.  است  قرباني  رباني  عشاي  نبايد معتقد بودكه
 و رهبري  عبادي  درمراسم  تري مهم  بايد نقش  افرادغير روحاني. است  باطل

...  شوند  مستقل  روح  بايد ازكليساي  محلي  كليساهاي. باشند  داشته  ديني 
 .مناصب برخوردشود  و فروش”ها نامه  بخشش“مانند  غيرقانوني  بايدباكارهاي

هاي مسيحيت تفاوت فرقه  

 
هاي تهران طالعات جالبي دربارة  نام محلها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايم هاي تهران اطالعاتي گردآورده با استفاده از منابعي دربارة نام برخي محله  
...كه در ادامه ميخوانيد   

 
 

برگرفته از  كيشا بوده است درابتدا كه محله  اين نام  : گيشا كوي
.ميباشد) كينژاد و شاپوري(نام  دو بنيانگذار  اين  منطقه   

  اصلي  تعاليم  درصدد بودكليسا را طبق لوتر. برخورد شود  روحاني
 )اند ناميده”  انجيلي  اصالح“را  وي  نهضت  دليل  اين  وبه(كند  اصالح  كتابمقدس

پروتستانها با قدرت  *: وكاتوليكها  پروتستانها برخي ازتفاوتها بين
بـا خدا تنها   ارتباط  براي   مؤمنان  *. كنند مي مخالفت   پاپ  الهي 

 را   ازدواج  پروتستان  فرقة  كشيشان *. ندارند  روحانيان  به  احتياج
 ...دانند نمي  بر خود حرام

 شويم كه از ما غالباً به طرف حوادثي كشيده مي. تنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است
 بنابراين اگر از تنهايي بترسيد، تنهايي را براي خود به ارمغان . داريم روياروشدن با آنها وحشت

 .اگر از بدهكار بودن بترسيد به احتمال زياد با تمام زير و بم آن آشنا خواهيد شد.  آوريد مي
 اين، روش. اگر از دستپاچگي و پريشان حالي واهمه داشته باشيد همان را تجربه خواهيدكرد

 آندرو متيوز. زندگي براي تشويق ما انسانها به رشد كردن است

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



Tel: 818. 522.1525  
Tabdil@IRANforCHRIST.com 

2009مارچ    41شمارة       سال چهارم  

 آزادي زنداني مسيحي
 روز 27در كرج پس از 

 
خبري از وضعيت بازداشت  در پي نگراني و بي

 روز 27اين هموطن مسيحي، پس از گذشت 
 به خانواده او خبر دادند كه با واگذاري 

 . سند منزل آزاد خواهد شد 
 

 در  پي بازداشت  
 يكي  از  نوكيشان

 حسينمسيحي بنام 
 كه صبح كريمي  

 روز جمعه مورخه
 2009ژانويه    30

 توسط تعدادي  از 
صورت   دركرج)  شخصي  لباس(  مأمورين امنيتي

روز در  27گرفت، نامبرده پس از گذراندن 
فوريـه   25بازداشت در روز چهارشنبه مورخ

با واگذاري سند منزل بعنوان ضمانـت  2009
قيدشده، پس از   درتاريخ  نامبرده.  آزادگرديد
 اطالعـات   خبري  ستاد  نيروهاي  توسط  بازداشت

در كرج، به مكان نامعلومي انتقال داده شـد    
كه تا زمان آزادي ايشان از محل نگهـداري  

روز دوران 27درطول  و وضعيت سالمت وي
بازداشت هيچ اطالعي در دسترس نـبـود و       
مسئولين امنيتي در رابطه با داليل بـازداشـت   

به مراجعات   حاضر به پاسخگويي ايشان حتي
 .مكرر نزديكان وي نبودند

ساله از 27به گفتة منابع آگاه، حسين كريمي
به اتـهـام     مستندات  برحسب  مسيحي  نوكيشان
بشارت انجيل   خانگي،  دركليساهاي  عضويت

ايمان واعتقاد   كتابمقدس،  ونگهداري  حمل  و
 .شده بود بازداشت)ارتداد(دين مسيحي و تغيير

بر اين اساس نامبرده پس از آزادي مـوقـت    
در روزهاي آينده از سوي مراجـع قضـايـي      
تاريخ و زمان دادگاه به ايشان ابالغ خـواهـد   

الزم به ذكر است اين شهروند مسيحـي  .  شد
آبانماه سالجاري 26بيش از اين نيز در تاريخ

نيز توسط مامورين امنيتي در كرج بازداشت 
و   شده بود كه پس از انجام مراحل عـكـس    

بـر عـدم       انگشت نگاري و اخذ تعهد  مبني 
روز بـازداشـت،    4فعاليتهاي مسيحي پس از 

  .آزاد گرديد

 !مسئول تلويزيون اسالمي، سر همسر خود را بريد
 

پاكستاني تباري كه با ايجاد يك فرستندة تلويزيوني قصد داشت چهرة   -يك آمريكايي
را به مردم آمريكا بشناساند، به اتهام بريدن سرهمسر سابق خود، بـه    ”  مداراطلب اسالم“ 

 25از  بـيـش     معظم ال حسن  در اين مورد حاكيست كهآنالين   ولتگزارش .  زندان افتاد
با ايـجـاد    2004او در سال .  كند مي  ، از ايالت نيويورك زندگي” بافالو“ سال است كه در

هاي مـخـتـلـف        ، قصد داشت پلي بين فرهنگ) پل( بريج يك فرستنده تلويزيوني به نام 
را بـه  آسيا حسن اش   ساله 37ساله با مراجعه به پليس، قتل همسر44ال حسن معظم. بسازد

معظم ال حسـن    .  جنازة همسرش در استوديوي تلويزيون پيدا شد.  اطالع مأموران رساند
  .متهم است كه همسرش را بخاطر تقاضاي طالق به قتل رسانده است

جايگاه برجستة ملل اسالمي در 
 ليست جفارساني به مسيحيان

 
كه بدترين جفاها  هايي گانة كشور  ملل اسالمي در ليست ده

ها را از آن خود  رسانند،  اكثر جايگاه را به مسيحيان مي
 ... جمهوري اسالمي در اين ليست رتبة.كردند

  
دررتـبـة     هم  باز  سعودي  عربستان  

از آن     پـس      و   دوم  قرار گرفت 
جمهوري اسالمي در رتبة سـوم،  

چهارم، سومالـي    رتبة  در  افغانستان
 رتـبـة    در       مالديـو    رتبة پنجم،   در

 و   هـفـتـم    رتبـة      در    يمن     ششم،
دهـم، قـرار      ازبكستان در  رتبة   

كشــورهــاي     تــعــداد   .   گــرفــت
مسلمان  اين ليست  در مقايسه بـا  
يكي بيشـتـر   ” باز   درهاي“ ليست سال پيش مؤسسة مسيحي

حكومت   به  ليست  اول  رتبه  متوالي،   سال  هفتمين  براي  .است
كارل مولر، دكتر. ديكتاتوري كرة شمالي اختصاص دارد

موجود در   تغييرات  آمريكا، به”  درهاي باز“ رئيس موسسة
دوباره سومالي اشاراتي   ليست سال جديد، از جمله ظهور

گانه وجـود   سومالي و اريتره نيز در اين ليست ده:  كند مي
در   اين مسئله حاكي از آنست كه جامعه مسيـحـي  .  دارند

همچنـيـن    .شود آن ناحيه از آفريقا به شدت سركوب مي
پـنـجـم     كشور افغانستان، دو رتبه صعود كرد و به شماره

رسيد؛ چرا كه فعاليتهاي گروه مسلمان و افراطي طالبـان،  
ديگر افزايش   بار  بودند،  كنندگان اسبق كشور نيز كه اداره

دو كشور آسيايي   كه  كرد  مولر همچنين اشاره .يافته است
با اينكه چين .  اند چين و بوتان امسال از ليست خارج شده

با رتبة دوازدهم، امسال جايگاهي در اين ليست نداشـت،  
بـه    اما دكتر مولر گفت سازمان مـا بايد نظارت مـداومـي  

در   بـدي   سـابـقـة     وضعيت مبـهم و مرموز ايـن كشور، كه
با اينكه چين :  گويد او مي   .آزادي دين دارد، داشته باشد

در حال حاضر، باالترين حد آزاديش را در طول تاريـخ  
شاهد دستگيـري،    گذشته،  درچندماه  تجربه ميكند، دوباره

عـلـت     حبس و بازجويي از تعدادي مسيحي، بدون ذكـر 
مـنـاطـق      در  ويــژه   بـه   جـفـارسـانـي      و اين نـوع .  بوده است

دو كشوري كه خوشبختانه . روستايي، همچنان ادامه دارد
از   كـه   ميزان جفا در آنها كاهش يافته، يكي ويتنام اسـت 

كلمبيا   دومي  و  داده  تغييرمكان وسوم  بيست به هفدهم رتبة
 .است كه از ليست پنجاهگانه هم خارج شد

رتـبـة   2006 سـال   در  الزم به ذكر است كه كشور ويتـنـام  
توانيد به آخرين نسخـه   مي .هشتم همين جدول را داشت

اسـت،    2009سـال   بـه   كه متـعـلـق     منتشر شده از اين ليست
 :نگاهي بيندازيد
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توسط چند  كشيش مسريكه 

مسلمان خشمگين مورد 
 تجاوز قرارگرفت

 

به نقل از  زبان  فارسي  مسيحيان شبكه  خبر   گزارش به  
Compass Direct ،ساله   55،”شانكارهازرا“كشيش

مشغول ” وناباري“كه دركليساي باپتيست دهكده 
خدمت است، به گزارشگران گفت كه همسر     

ژانويه توسط     6، درتاريخ ”دپالي“اش، ساله 45
چند مسلمان كه به منزلشان هم دستبرد زده    

 .بودند، مورد تجاوز جنسي قرار گرفت
گويد؛  مي مسيحي خبري آژانس به اين”هازرا  

 همسراي شروع شد كـه او و  چيز از لحظه همه
كه خارج از  شب براي استفاده از توالتي او در
ناگهان “:شدند واردحياط بود، واقع خانه فضاي

مردي در تاريكي جلوي ما ظاهر شد و بـا سر 
پرت شدم  طوريكه من زد، اي به تفنگش ضربه

كشته  ما هردوي وگرنه باشم، ساكت كه وگفت

كه هشت  دهد ادامه مي  ”هازرا“ .خواهيم شد
مرد به آنها حمله كردند و بعد چشم همسرش 

بعد ازمدتي . بردند خانه را بستند و او را داخل
ش كشيميكنند، ترك را خانه كنندگان حمله كه

كندكه دست و پاي  سعي مي به سختي”هازرا“
همسرش  سراغ سرعت وقتي به و بازكند را خود

” هازرا“ .يابد مي تخت روي ميرود، اورابيهوش
معتقد است كه پليس، ساكنين با نفوذ دهكده 

هاي مـحلي كه صاحبان آنها  و همچنين رسانه
مسلمانند، سعي دارند حركتهاي ضد مسيحي 

بنابراين نه تنها . دهند را پنهان كنند كه رخ مي
ايـن جنايت مسلمانان افـراطي پوشش خـبري 
داده نشده و مورد بررسي پليس قرار نـگرفته، 
 بلكه به اشتباه چند مسيحي و يـك هندو متهم

  .اند به دست داشتن در اين جريان شده
اي از اقدامات بر ضد مسيحيان  اين تنها گوشه

در بنگالدش كه اسالم، مذهب رسمي . است
كشور است، اقدامات كثيري توسط مسلمانان 

شود كـه اين مسئله،  بر ضد مسيحيان انجام مي
امـا دولت  .نگراني عـموم را بـر انگيخته است

گويد قصد دارد آزادي ديـن را  بنگالدش مي
درخـواست دعـا بـراي امنيت و ! تضمين كند

 حفاظت مسيحيان در بـرابـر افراطـيون مذهبي
  .بنگالدش-در داكا

   

 كه بر رو دعانويسي  
 بدن لخت زنان  
 نوشت دعا مي  
 بازداشت شد  
 
 

 
 

كه به بهانه دعانويسي، زنان جوان را اغفال  مردي
 ميكرد كه لخت شوند تا  ميكرد و و آنان را وادار

 مورد را بر روي بدن آنها دعا بنويسد و آنان
 داد، دستگير شد آزارجنسي قرار مي 

 

مردي كه به بهانه دعانويسي، زنان جوان را اغـفـال    
ميكرد و و آنان را وادار ميكرد كه لخت شوند تا بر 

آزار   مـورد   را  آنـان  و  بـنـويسـد     روي بدن آنهـا دعـا    
 . جنسي قرارميداد، دستگير شد

 

بـه    زنـي   طبق گزارشي به نقل ازخبرنگار هفت تيـر، 
قرچك ورامين رفت و عليه مردي دعـا  18كالنتري

ام   او گفت؛ مـن در زنـدگـي       .  نويس شكايت كرد
پـيـدا     آنـهـا    بـراي   حـلـي    مشكالتي داشتم و هيچ راه

در   فـردي       شنيدم   ها   تا  اينكه  از  همسايه   نميكردم
مشكالت و گرفتاريها   قرچك با دعانويسي و رمالي

ام به روال   به اميد اينكه زندگي.  را برطرف مي كند
بـه    عادي برگردد و روزهاي خوشي را تجربه كنـم 

برايم دعايي   اوخواستم  از  رمال رفتم و  محل كارمرد
 . بنويسد

از   و  كـرد   گـوش   حـرفـهـايـم      آن مرد با حوصله به  
بعد گفت عالج كار را ميدانـد  .  مشكالتم باخبر شد

پايان   بلد  است كه  به  همه  اين  بدبختيها   و دعايي
 زن  شاكي ادامه  داد؛ مرد  دعانويس به من.  ميدهد

بـايـد     اثر بيشتري داشته باشـد   گفت براي اينكه دعا 
تنگ   كه ازگرفتاريها به من. را روي بدنم بنويسد آن

و از طـرفـي       نجاتي ميگشتم  آمده بودم و دنبال راه
پس از ايـن  .  چون آن مرد مسن بود مخالفتي نكردم

نوشتـن    همراه  به  دعانويس  مرد  را درآوردم  كه لباسم
او   بدن من را لمس ميكرد و متوجه شدم كه رفـتـار  

كـردم و      و من به رفتار او اعتراض   غير عادي است
كه اوبدون توجه به واكنش   را بپوشم  خواستم لباسم

و به من تجـاوز     من، مرا مورد آزار جنسي قرار داد
مأموران بـا انـجـام          زن  اين  شكايات  از  پس.  كرد

هماهنگيهاي الزم به محل كار متهم كه يك مغـازه  
بود رفتند و وي را درحالي كه قصد داشت بر روي 

 .بدن زن ديگري دعا بنويسد،دستگيركردند
 

سـالـه     60سرهنگ ايرج قاسم آبادي با معرفي متهم 
او   از افرادي كه مورد سوءاستـفـاده  ”  . علي م“ به نام 

اند خواست براي طرح شكايت به پليس   قرار گرفته
 .اطالعات و عمومي ورامين مراجعه كنند

كه نتواند در حلقة  كس آن
شادي و نشاط ديگران به 

درآيد،  افراد از يكي صورت
 يا مغرور است يا رياكار و 

الواتر.  يا در قيد تشريفات  
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پس از چند ماهي تدريس و سكونت در منزل كشيش سيمون    
كه در خالل آن بطور محسوس تحت تأثير مهمان نوازي و  
محبت اين خانوادة محترم قرار گرفته بود، دريافت كه عاشق 
.  ربكا دختر سيمون شده است، يعني عشقي كه دوجانبه بود

ربكا دختري نجيب و خوش اخالق و باهوش، ولي زيبائي 
.  صورتش را در كودكي در اثر بيماري آبله از دست داده بود

سعيدخان به صورت زيبا توجهي نداشت، او سيرت زيبا           
او هوش، ذكاوت، تقوي، تقدس و پرهيزكاري را . خواست مي

ربكا هم داراي كليه صفات و  . دانست باالتر از هر چيز ديگر مي
ربكا از يك دبيرستان  . سجايا و خصائل پسنديده فوق بود

مبشرين مذهبي در رضائيه فارغ التحصيل شده و در همدان در  
دبستاني كه آن هم متعلق به يك مبشرين مذهبي ديگر بود، 

مزاوجت با چنان دختري نه فقط آرزوي قلبي  . نمود تدريس مي
ساخت، بلكه اين موضوع، ايمان و  سعيدخان را برآورده مي

اعتقاد راسخ وي را به مسيح، بر دوستان مسلمان خود ثابت       
وقتي داستان عشقي سعيدخان و ربكا به گوش . گردانيد مي

ها رسيد، سخت به مخالفت  كشيش سيمون و ساير ارمني
پدر ربكا با ازدواج آن دو به شدت مخالفت              . برخاستند

كرد، زيرا عالوه بر اختالف نژادي و زمينة مذهبي وصلت   مي
يك دختر مسيحي با يك شخص جديدااليمان مسيحي موجب  

ها ميشد و آنها را با  كدورت و عداوت بين مسلمانان و ارمني
ها بسيار   ارمني. يك مسئله بغرنج و النحل روبرو ميساخت

خواستند هرچه زودتر سعيدخان را از  خشمگين شدند و مي
!                                        بيچاره سعيدخان. شهر اخراج گردد  

كرد كه روزي مسيحيان بدتر   او اصالً به فكرش هم خطور نمي
بهرحال، چنان مصلحت ديده شد  . از مسلمانان با وي رفتار كنند

مبشرهاي تهران در حق وي بسيار مهربان و  . كه او به تهران برود
هنوز مدتي از ورودش نگذشته بود كه به بيماري  . دلسوز بودند

اين مدت بيماري اگر چه وي را جسماً رنجور  . سختي مبتال شد
و ناتوان ساخت، ولي فرصتي بود كه حضور خدا را زندگي و 

خورشيدي، دكتر الكساندر   1266بهار . در روحانيت رشد كند
پس از گذراندن تعطيالت در آمريكا، به ايران مراجعت كرد و 
چون مايل بود كار خود را در درمانگاه از نو آغاز كند، 
.  خواست سعيدخان، دستيار قديمي اش را هم به پيش خود ببرد

دانستند دوباره به ربكا  ها از اين بابت نگران بودند، چون مي ارمني
همانطوري   و برگشت همدان به سعيدخان .نمود خواهد عشق اظهار

بيني كرده بودند، نسبت به عشق خود وفادار  ها پيش كه ارمني
سرانجام پس از چند مرتبه خواستگاري، كشيش . مانده بود

سيمون به يك شرط با ازدواج آنها موافقت كرد و آن شرط اين  
او  . بود كه سعيدخان در حضور مسيحيان و مسلمانان تعميد بگيرد

كرد كه با پيشنهاد اين شرط عاشق دلباخته را تهديد و  گمان مي
منصرف خواهد ساخت، در صورتي كه سعيدخان از اين پيشنهاد  
بسيار خرسند گرديد، زيرا بارها تقاضاي غسل تعميد را كرده و  

در روز  . اش توجهي نشده بود هربار به علت ترس به خواسته
ميالدي، سعيدخان در برابر عدة   1887موعود يعني دهم آوريل 

زيادي از افراد مسيحي و غيره، به مسيحي بودن خود اعتراف كرد  
او اولين شخصي بود كه در مالء  . و به غسل تعميد نائل گرديد
او از اينكه سرانجام به اين روز . عام آئين مسيحيت را پذيرفت

خاطر  پدر ربكار با طيب. گنجيد بود از شادي در پوست خود نمي
.                                                  به ازدواج آن دو موافقت كرد  

كشيش يوحنا محبوب هم براي ديدار دوستان به همدان آمده  
 1267در خردادماه . بود، انجام مراسم عقد را به عهده گرفت

شدند   كوچكي از دوستان، در اطاق عروس جمع خورشيدي دسته
اگرچه خانة كشيش جاي . تا شاهد بر اين پيوند زناشوئي باشند

امني بود و همة مدعوين و اهل خانه در آن موقع شادمان بودند،  
روز بعد  . ولي انتخاب آن روز تعطيل مذهبي روز مناسبي نبود

ها بر در و ديوار بازار الصاق و از مردم متعصب دعوت   اعالميه
شده بود كه براي انتقام گرفتن از سعيدخان كه دين خود را  
ترك كرده و با ازدواج كردن با يك مسيحي بيگانه به دين و  

طولي نكشيد عدة  . مليت آنها توهين كرده بود، حاضر باشند
آنها از كار و كاسبي خود دست كشيده در  . كثيري جمع شدند

آنها سوگند يادكرده بودند تا  . خيابانها به راه افتاده بودند
پس الزم بود هرچه زودتر  . سعيدخان را نكشند، آرام ننشينند

اتفاقاً حاكم شهر و امام  . براي پراكنده ساختن آنها اقدامي بشود
جمعه، دو نفر عالي مقام و متنفذ با دكتر الكساندر دوست بودند،  

دكتر الكساندر . شناختند و او را دوست داشتند سعيدخان را مي
وقت را مغتنم شمرده به نزد آنها رفت و تقاضا نمود كه شورش 

بدين طريق جمعيت پراكنده و آرامش اوليه  . را ساكت گردانند
ها در منازل خود از شدت ترس   در اين اثناء ارمني. برقرار گرديد

ميلرزيد، ولي كشيش سيمون بدون آنكه ترسي به خود راه بدهد  
با خيالي آسوده جلو در منزل خود نشسته، پا را روي پا انداخته  

.                                                                 كشيد بود و چپق مي  
كه در روز   91مزمور . سعيدخان هم هيچگونه ترسي نداشت  

اش خوانده شده بود، وي را قوت قلب و آرامش خاطر   عروسي
اما براي ربكا ماههاي بعد از ازدواج بسيار ترسناك و  . بخشيد مي
اي را   كرد، حركت هر سايه خورشيد كه غروب مي. آور بود مالل

پنداشت كوچكترين صدائي، وي را از جاي  يك شخص مي
سعيدخان كه غالباً شبها دير . ساخت پراند و متوحش مي خود مي

آمد، ميديد كه همسرش با يك اضطراب و دلواپسي   به منزل مي
مخصوصاً ربكا از  . كشيد در را قفل كرده و آمدنش را انتظار مي

اين لحاظ نگران بود كه مبادا دشمنان، شوهرش را بعنوان عيادت 
اين  اما سعيدخان با. او زهر بدهند منزل ببرند و به و معالجه بيمار به

اي را   اگر چيز كشنده: وعده مسيح كه به شاگردان خود فرمود
.ميداد همسرخود را دلداري. بخوريد به شما آسيبي نخواهد رسيد  

سعيدخان سخت سرگرم خواندن درس طب بود و عالوه بر  
مطالعه كتابهاي مدرن طبي او از كتابهاي رازي و ابوعلي سينا هم 

هر قدر تجربه او در علم پزشكي بيشتر ميشد، به  . كرد استفاده مي
او در  . اش ميگذاشت همان اندازه هم مسئوليتهاي بيشتري به عهده

حين انجام وظيفه در درمانگاه دكتر الكساندر، به طبقات مختلف 
فعاليتهاي  . مردم نيز بشارت ميداد و دربارة مسيح صحبت ميكرد

او از مركز كارش به وسيلة مسافرتهاي بشارتي به دهات مجاور 
طبابت و بشارت با هم توأم و اين هدف  . نيز توسعه پيدا كرد
.                                                                  غائي سعيدخان بود  
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 استجابت دعاي زوج جوان
 
 

گذشـت    زن و شوهري بعد از سالياني كه از ازدواج آنها مي
 كـه   با هر كسي .  بردند  در حسرت  داشتن  فرزند  به  سر مي

تـا    اي نـداشـت،    توانسته بودند مشورت كرده بودند اما نتيجه
پس از اين كه مشكل آنها  .كشيش شهر رفتند  اين كه به نزد

نـاراحـت   :  گفتند، او در جواب آن زوج گفت  كشيش  را به
بـه    و  نباشيد من مطمئنم كه خداوند دعاهاي شما را شـنـيـده   

مـن    وجـود   با ايـن   .  زودي به شما فرزندي عطا خواهد نمود
داشـتـه     قصد دارم به شهر رم بروم و مدتي در آنجا اقـامـت    

براي استجابت   حتماً  رفتم  واتيكان  دهم وقتي به  باشم، قول مي
خـوشـحـالـي       بـا   زوج جـوان    .دعاي شما شمعي روشن كنم
قبل از اين كه كشيش آنجـا  .  فراوان از كشيش تشكر كردند
من مطمئنم كه همه چيز بـا  :  را ترك كند، بازگشت و گفت

فـرزنـد     صـاحـب    شود و شما حتـمـاً   خوبي و خوشي حل مي
طـول    بـه   سـال 15اقامت من در شهر رم حدود   .  خواهيد شد

بـه    برگشتـم حـتـمـاً        دهم وقتي  خواهد انجاميد، ولي قول مي
سال گذشت و كشيش دوباره به شهرش  15. ديدن شما بيايم

 . بازگشت
يك نيمروز تابستان كه داخل اتاق خود دركليسا استراحـت  

آن زوج جـوان        بـه   پيش  سال  15كرد، ياد قولي افتاد كه  مي
بزند پس به طـرف    گرفت تا سري به آنها  داده بود و تصميم

كـه    وقتي به محل اقامـت آن زوجـي      .  خانة آنها به راه افتاد
بودند رسيد زنگ در را بـه        سالها پيش با آن مشورت كرده

تا بچـه تـمـام        چند  وگريه  صداي جيغ و فرياد .صدا درآورد
خوشحال شد و فهمـيـد كـه بـاالخـره          .  فضا را پركرده بود

 آنها صاحب فرزند شـده     دعاهاي اين زوج استجابت شده و

وقتي وارد خانه شد بيشتر از يك دوجين بچه را ديد كه  .اند
را   جـا   هـمـه    و  مـيـرونـد     بـاال   دارند از سر و كول همـديـگـر   

سرشان و وسط آن شلوغي و هرج و مرج هم   گذاشتن روي
كـه    بـيـنـم     مـي !  فرزندم:  كشيش گفت .مادرشان ايستاده بود

شـوهـرت     بـگـو    مـن   حاال بـه   ...  دعاهاي شما مستجاب شده
. كجاست تا به آن هم به خاطر اين معجزه تبريك بـگـويـم     

بـه    را  همين االن خـانـه  ...  آن نيست:  زن مأيوسانه جواب داد
چـي    بـراي   شهـر رم؟   :  كشيش پرسيد .مقصد رم ترك كرد
بـراي    رفته تا آن شمعي را كه شـمـا    :  رفته رم؟ زن پاسخ داد

 !استجابت دعاي ما روشن كرديد خاموش كند
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 كه عيسي مسيح بخاطرگناهان من بر روي صليب، جان 

 وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه خود را فدا نمود و به
 من اكنون او. بر مرگ، مرا درحضور تو عادل ساخت

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

تعطيل زود از خواب بيدار شود و ديـگري ترجيح  
 اين  به. دهد كه بيشتر بخوابد و ديرتر بيدار شود مي

بيدارميشود ديگري  زود كه طرفي بعد از مدتي روش
وسواسي  را به آن يكي اين كند و مي تنبلي به را متهم

از  را  عـشق  زوجـها بايد بتوانند. كند بودن متهم مي
اتـفاق  ي تـصادف موفق هاي  رابطه. جدا كنند  واقعيت

بردن از رابطه  لذت و افتند؛ نيازمند تالش روزانه نمي
بـا  و زوجها اگر از نقاط مثبت خود بهره برده. است

كنند  خودآنها را بر طرف منفي روي نقاط كاركردن
 هيـچوقت .ميكنند پيشرفت تر در رابـطه بسيار راحت

 خوشبختتان باشيدكه انتظارداشته ديگري ازكس نبايد

 راباكس زندگيتان اينكه از قبل بايديادبگيريدكه .كند

و  ديگري تقسيم كنيد، بتوانيد بـا خودتان خوشحال
سازگاري  به ميل رابطه موفقيت براي. خوشنود باشيد

. است  مستعد تغيير محيط  دارد چـون  زيادي اهميت
و  يك تعهد طوالني مدت مبني بر انتظارات منطقي

و اجتماعي واقعبينانه بيـن تغييرات فردي،  زوجي  
خوشبين بودن هـم خيلي . تعادل ايـجاد ميكند

 ...ادامه دارد.                              كمك مي كند

 مرور زمان تغييرميكنند، مثالً وقتي  انتظارات همة به

اي بزرگتـر   به داشتن خانه ميل مييابد، توسعه خانواده
 گران    مسافرت  يك  يا  خريد ماشين  ميل به  جايگزين

انتظارات   هم  به  متعهدشدن زوجها  با  همچنين  . ميشود
هـم    بـا   تصميم ميگيرند  كه  زوجهايي.  تغييرمييابد  هم

كننـد    بدون رسمي كردن ازدواجشان باهم زندگي
. كم ميĤورد  در انتظاراتشان  دارندكه  روابطي  معموالً
زندگي   اوقات  گاهي  هردوطرف  يا  يكي  تعهد،  بدون

 نـه   ميكننـد   فرض  موقتي  خود با هم را يك قرار داد

در   تعهدزوجهانميدانندكه  بدون.  يهميشگتعهد يك
هـر    در.  مراحل بعد بايدچه انتظاراتي داشته باشـنـد  

فكر كردن .  گمان خطرساز است  اي حدس و  رابطه
ازدواج   بعد از اينكه“ يا” اوتغييرخواهد كرد“ اينكه  به

اسـت    ممكـن ”  كنيم اين چيزها ديگر اهميتي ندارد
هشدار   عالئم  گرفتن  ناديده.  اميديتان شود منجر به نا

آزاردهـنـده     كه ميتواند برايتـان   دهنده يا رفتارهايي
بـاشـد،     باشد يا با سبك زندگي شما تناقض داشتـه 

از   مثال، يكي  براي.  شود  ساز  تواندبرايتان مشكل  مي
 باشد كه روزهاي داشته طرفين ممكن است دوست

 نوروزتان در غربت مبارك باد 
 

 سال نو ايراني را به تمام شما هموطنان ارجمند و عزيزم در 
هر كجاي دنيا كه هستيد صميمانه تبريك عرض ميكنم و اميد 

به . سربلندي و موفقيت شما عزيزان را از درگاه خداوند دارم
كه عيدمان را دوباره در آغوش دماوند سربلند   اميد روزهايي

مان را به  سين و البرز سرافراز مان جشن بگيريم و سفره هفت
كنيم  مان پهن خزر تا خليج تا به ابد فارس پهناي ساحل درياي

سلحشور   خطه مان و به عرض بهار تا مرز بازرگان طول چاه و به
اميدوارم در . كنيم مان شادماني سرخس تا الوند رود خروشان

كنيد  كجا كه هستيد ايراني باقي بمانيد و ايراني زندگي هر
 با تقديم اين. زيرا براي ايراني مردن بايد ايراني زيست

 . سروده ناقابلم عيدتان را تبريك ميگويم 
 :بزم نوروز در غربت

 تا  شمع  بزم  ميهن  بر  سر  زبانه  دارد         
 پروانه  بهر  ديدن  ميل  و  بهانه  دارد  
 گلسـتان گردد اسير تيشه دور از وطـن

 در بيشه بين كه ريشه صدها جوانه دارد
 اقبال هرچند بلندست اينجا    و ديواربخت

 ليكن به روي ديـوار زنـبور النــه دارد  
 از  دولت  تخـيل  افسانه  شد  حقـيقـت

 اما  حقيقت  اينجا  صدها  افسانه  دارد
 دنيا غريب دل  شـد يا دل غــريب دنيا

 در هر دو حالت اين دل رنج زمانه دارد 
 آهو به دشت غربت هرگز دمي نياسود

 در دشت خـرم اينـجا صـيـاد خانه دارد
 گيسوي خويش افشان با هدهد واليت
 روكه برسرخويش صددانه شانه دارد  زين

 مهر وطن چو در دل  بيگانه با ريا  شد
 اين  دل  براي  فردا  صدها  ترانه  دارد

 وطن شناسد   درشام تارغربت هركس
 تا  وقت  صبح  روشن بزم  شبانه  دارد 

 گرد و غبار ظلمت  هرگز  بجا  نماند
 چون چشم مام ميهن اشكي روانه دارد

 وهياهو    صحبت ني حرفست نه وطن عشق
 عاشق  بغير گفتن  صدها  نشانه  دارد

 هميشه سبز باشيد 
 پيروزمندتان دوستدار لحظات

 جليل سپهر كشيش 
 امريكا –تالسا
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 .خواهيد كه تا ابد روي كره خاكي باشيد نمي
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ما  پدر.  ايستاده است رو به پنجره.  پسر سرخ است

. كاري برو  يك  دنبال  به.  خواهيم  تو را نمي  بدي  كه
قدر آبرو دارم   هنوز اين.  كنم  خودم سفارش تو مي
يك زندگي   خودت  براي.  نزنند  كه روي مرا زمين

 . شـود   مـي   اينجا هم مال تـو   .  راست و ريست كن
. هنوز عصباني اسـت .  كند  صحبت پدر را قطع مي
تـا    ايـد   داده  چـه   مـن   مـابـه  شـ . صدايش لرزش دارد

دوستانم .  ميخواهد  مايه  زندگي  كنم؟  درس  زندگي
. چيزشون هستـم   بي.  همه ماشين دارند، خانه دارند
. سربار آنها هستـم .  ام  هميشه جلوي آنها سرافكنده

 صدقه.  دهند  مي  راه  را    من  قهرمان جناب سري صدقه

پدر،  .كنيد  نمي به من  هم نگاه  شما.  سري اسم شما
وسعم بيشتر از ايـن  .  دهم  من هر چه دارم به تو مي

چي نداري؟ . خواهيم  ما كه بدي تو را نمي.  نيست
هـه،   ! آسيا  قهرمان بوكس.  مدال داري!  تو قهرماني

 بيرون آمدي  كه  ازگود.  است  ميدان  قهرماني داخل

 .قهرمان است  من  فقط  اسم  . كند  نمي  رانگاه تو كسي
شد براي تـو    الزم.  گفتم  كه  داريد يا نداريد، همين

را محكم   در  رود،  مي  بيرون  پسر. كنم  خون به پا مي
. ترياكي لوده...  الهي بري. گريد  مادر مي.  بندد  مي

 .كـنـد    شو را دود مـي   همه.  مرد نكند به پول بدهي
هاي   به مدال  كشد،  مي آه مرد. رفقايش آن و خودش

به جاي    اي كاش. كند  آويزان از ديوار نگاهي مي
 .كشيدم دست مي ام  ها روي سر بچه اين مدال

 و اگر مسيح برنخاسته، هم وعظ ما...

14: 15اول قرنتيان. باطل است، هم ايمان شما  
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البته نام واقعي او (   چايتالي  سال پيش زني به نام10
شود كه شوهرش با زنـي    متوجه مي ) اين نيسـت 

گرچه آن مرد بعدها متوجه اشتباه   . رابطه دارد
دهد امـا    مي  خاتمه  رابطه  آن  شود و به  خود مي

. او را ببخشد  كه  بود  سخت  خيلي  چايتالي  براي
شد   بدتر مي  و  همينطور بد  همسرش رابطه او به

از سر نـاچـاري      چايتاليتا جاييكه يك روز 
شانس ديگر   يك  همسرش  گيرد به  تصميم مي

گذشت،اوشروع   تمرين  اين  هاي  درنيمه  . بدهد
خود،   و معلم   با كمك شوهر.  كند گريه مي به

متوجه بيهودگي نگه داشتن نفرت و    چايتالي
االن آنها .  شود  كينه همسرش در دل خود مي

ازآزادي   و  دارنـد  خوشبختي و بسيارشاد زندگي
ها لـذت    ها و عصبانيت  رهايي از نفرتها، كينه

. ميدهيد  را ارتقاء  سالمتيتان  باگذشت.  برند  مي
. ها هستند  خورده  شكست  فقط  جنگ  در بازي

كـه    گويد، كسـي   يك ضرب المثل چيني مي
اگرخـالف    . بكند  دوقبر  كندبايد مي توزي كينه
سالم   زندگي  و  طوالني  دهد عمري را انجام آن

 الـهـي    با گذشت شما حقيقت.  خواهد داشت

اين دليل   بدبه  تجربيات.  را درك خواهيدكرد
آنهادرس   از  بايد  كهافتند  مي  اتفاق  ما  زندگي  در

افتد   مي  زندگيماندر  كه  هراتفاقي  اينكه. بگيريم
ديگري را   بدانيم وكس  خودمان  عمل  را نتيجه
. درسهاست  اين  از  آن مقصرنشماريم يكي  براي

حـق    كه فكر ميـكـردم    ازكساني  گاهي اوقات
 امـا .  آمـد   مي  و غير منصف هستند بدم  نشناس

بعدها، فهميدم آنها مثل آدم بدهاي داسـتـان     
ديگران از آنهابدشان   بودندكه به قيمت اينكه

كنند درسهاي خوبي از   ما كمك مي  بيايد، به
جدا از   را  اگربخواهيم ديگران. داستان بگيريم

 .خودمان بدانيم درك اشتباهي داشته ايم
 عيسي  درمورد نيايش  دركودكي  كه باري اولين 

 بـه   را  او  كـه   كسانـي   باخداونددرموردبخشيدن

ام   كشيدند خواندم، تقريباً داشت گريه  صليب
 .كنـيـم    اوزندگي  مثل  ميتوانيم  ما هم.  ميگرفت
بـدن    قسمتهـاي   تصوركندآدمهابقيه  كه  هركس

جزطريق   او هستند قادر نخواهدبود به طريقي
 . عيسي عمل كند

 محبت به همديگر
 

  اين همان پيغامِ آغازينِ ماست
 مهرباني شيوه آئين ماست                  

 آن برادر، كُشت قابيلِ شَرير
 چون كه از بد بود، روحش ناگُزير          

 كردار او چون كه بد بود و بدي
 وان برادر نيك و نيكي كار او                   

 شگفت آور نبود! اي برادرها 
 گر كه عالَم از شما نفرت نَمود                   

 ما گذشتيم از ممات و در حيات
 پا نهادستيم، اي نيكوصفات           

 زين سبب مهرِ برادر درشماست
 مهرباني شيوه آئين ماست                   

 هركسي مهرِ برادر را نداشت
 ساكن مرگ است و بذرِ حق نكاشت          

 از برادر هركسي نفرت نمود
 او حيات جاودان از خود ربود          

 اين چنين كَس قاتل و جاني بود
 قاتالن  را  زندگي فاني  بود                   

 او خود آن درس محبت را بداد
 كاندرين ره جان خود ازكف نهاد

 ايم زين سبب ما، مهربانان گَشته
 جانِ خود بهرِ برادر هشته ايم

 هركَسي را عيش عالَم برقرار
 گر ببيند آن برادر در كنار                   

 كو، به رنج اندر به سختي در تالش
 بايدش ياري كُنَد اندر معاش                   

 گر بدارد رحمتش از وي به دور
 اين چنين كَس از خدا باشد به دور          

 مهر حق را در دل او جا نبود
 چون محبت را دريغ از وي نَمود

 مهرباني  با  زبان  كافي  نبود
 در عمل بايد محبت ها نَمود

 ايم زين سبب دانيم كَز حق رسته
 رامشِ دل هاي خود را جسته ايم

 هر زمان كاين دل نكوهشگرشود
 روح حق در سينه رامشگر شود

  چون خدا از دل بسي برتر بود
 بر همه چيزي خدا آگه بود   

 بازگويم  بر  شما!  مهربانان 
 دل قَوي داريم در پيش خدا

 هرچه خواهيم از خدا بخشد به ما
 چون كه حكمش را به جاي آريم ما

 كنيم داري كه حكمش را نگه چون
 آن چه آيد در پسندش آن كنيم

 حكمِ او ايمان به نام پور اوست 
 مهرِ عيسا، گوهرِ دستور اوست

 ما عمل بر مهر و بر ايمان كنيم
 چون كه فرمان داد، ما خود آن كنيم

 هركه حكمش را نگه داري كند
 خود در اويست و هم او ياري كند

 زين سبب دانيم در ما جاي اوست 
 روح او در ما و دل ماواي اوست 

 بزرگمهر وزيري

 
 
 

 
 مسيحيان براي رفع 

 كنند جهاني دعا مي فقر
 

موضوعات  ةكه دعا كردن دربار دانيم ما مي
تأثيراتي  جهاني رويدادهاي و مربوط به فقرجهاني

 .در زندگي ما و ديگران خواهد داشت
 

شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان به نقل از  به نقل از
براي فقرجهاني  نيايش هفتةتودي،  كريسشن
است  تيرفاند سازمان هاي از برنامه بخشي

 صداهاي شده خواستهكليساهااز آن طي كه
 خود را متحد كـرده و خواستار كـمك

 
 
 
 
 
 
 

 

شدندكه ازفقرشديد،  خداونددرمناطقي 
فـقدان آب آشاميدني، تـبعات تغييرات 

 و سـايراچ آي وي جـوي و نرخ باالي 
 .برند چالشها رنج مي

مسيحي  سازمان اجرايي مدير متيوفراست
جهان در دست ما : اظهار داشت تيرفاند
خداوند  .هستيم ياما دردست جهان است

جهان آورده و بـه همكاري  ما را به اين
 دعاهاي اوبه كه دانيم مي كرده وما دعوت

هفتة نيايش بـراي رفع  .دهد ما پاسخ مي
فقر  جهاني  با  حضور  فعال  جوانان  و 

 اي   براي   نيايش برقراري  اماكن  ويژه
 .شود برگزار مي

كه دعا كردن  دانيم ما مي: افزود فراست
دربارة موضوعات مربوط به فقر جهاني 

در زندگي  تأثيراتي جهاني و رويدادهاي
 تيرفاند  .ما  و  ديگران  خواهـد  داشت

بخشي  از  ائتالف  سازمانـهاي  امدادي 
گفته تنها  20 است كـه به رهبران گروه
تواند  پذير مي سياستهاي عادالنـه و ثبات

اين  .جهان را از مرحله ركود عبور دهد
گروه  اجالس در آستانة برگـزاري  پيام 

 20 ارسال شده  است؛ رهبران گروه 20
دربارة بحران  بحث آوريل براي روزدوم

  .شوند اقتصادي جهان گردهم جمع مي

اگر در وضع بد اقتصادي 
قرار داريد، و نياز داريد تا 
براي شما دعا بشود، با اين 
.شماره تلفن تماس بگيريد    

1525-522 )818(  
 

دعاي مرد عادل در عمل 
انجيل مقدس. قوت بسيار دارد  

اگر مسيح برنخاسته، ايمان شما باطل است 
.گناهان خود هستيد و شما همچنان در  

17: 15اول قرنتيان  

  ...وقتي او شوهر خود را بخشيد

            
 
 

 ايران بزرگترين دژ آجري
 

درقسمتي ازارتفاعات  فومنجنوب غربي  كيلومتري20فاصلةدر
 بزرگترين دژ آجري پوشيده از درختهاي سرسبز قلعة رودخان

 . ها مركز فرمانروايان گيالن بوده است قرار دارد، مدت كشور
متري  600هزار مترمربع و در ارتفاع 50مساحت قلعه در حدود 

برج و بارو و ديواري  65 .كوه واقع شده است نقطة بلندترين در
رويش گياه  رطوبت بيش ازحدهوا باعث. متر دارد1500طول به

 حال آنها شده، اما با اين ديوارهاي قلعه و پوسيدگي الي در البه
 . هاي ديگر، رودخان سالم مانده است درمقايسه با قلعه

 
 
 
 
 
 

 .اند داده نسبت اسالم از قبل يعني نساسانيا دورة رابه بنيادقلعه برخي
هاي  سلجوقيان تجديد بـنا شده است و از پـايگاه قلعه در زمـان

براي رسيدن به اين قلعه بعد از . مبارزاتي اسماعيليان بوده است
عبور از شهر فومن و گذشتن از روستاهـاي گشت، كرد محله، 
سياه كش، شمس تاالن، گوراب پس، هولس كـام، سيدآباد و 

رسيم كه از اين روستا  قلعه رودخان به روستاي حيدرآالت مي
 كيلومتر فاصله است كه شامل مسيري زيبا 5تا خود قلعه حدود
 . باشد اي كوچك مي همراه با رودخانه

در   كه همه چيز به راحتـي   وقتي
ايـمـان     رود،  مـي   زندگي پـيـش  

. گردد  موضوع بسيار آساني مي
 موفقيت وجود  و  سالمتي  وقتيكه

خداوندكارآساني  پرستش دارد،
امتحان ايمان زماني بيشتر .  است
گردد كه تمامي موقعيتهـاي    مي

زندگي در تلخي و ناكامي فرو 
 . روند مي
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 ميليون نفر در15
 ايران رسمي آمار

 زير خط فقر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كار  كه در بازار غيررسمي با توجه به رقم بيكاران و جمعيت انبوهي
 ميليون نفر است  15 باشند، رقم واقعي بسيار بيشتر از شاغل مي

  

كه آمار -رفاه  كه وزارت گزارشي به نقل ازشهرزاد، درحالي طبق 
اين آمار   از ارائة -دارد  و ارقام مربوط به تعيين خط فقر را بر عهده

خورد شانـه  بـا ايـن استدالل كـه اعـالم خط فقر بـه درد كسي نمي
، در الزهرا، يـكي از اسـتادان دانشگاه حسن راغفركـند،  خـالي مي

درصدي  26با توجه به نرخ: كرد گفتگو با سايت جمهوريت اعالم
ميليون نفر  15 تورم، جمعيت زير خط فقر در سال آينده به بيش از

شده، طي  وي اظهار داشت، براساس تحقيقات انجام .خواهد رسيد
. گرديده است جمعيت فقير افزوده درصد به 2سه سال اخير هرسال

شودكه درآمدي كمتر  خط فقر درحال حاضر به افرادي اطالق مي
ميليون نفر  15تومان در ماه دارند و در حال حاضر در ايران 780 از

در مـورد تعيين خط فـقر وي گفت، خـط فقر . دهند را تشكيل مي
عبارت از حداقل درآمـدي است كـه خانوار معمولي بـراي تـأمين 

 2000 -2500نيازهاي اوليه چـون مسكن مناسب، بهداشت و تأمين
شامل درآمد  اين آمارفقط. كالري در روزكه هرنفربه آن نياز دارد

بـا توجه . شود كه در بازار رسمي كـار مشغول به كارند افرادي مي
به رقم بيكاران و جمعيت انبوهي كه در بازار غيررسمي كار شاغل 

 ميليون نفر است كه در آمار 15باشند، رقم واقعي بسيار بيشتر از مي
 . شود نشان داده نمي

مقدسي   كتاب  قاموس  درگذشته
العاده   در  زبان   انگليسي   فوق

باعث تشويق اشخاص و بـراي  
مـقـدس بـوده        تحصيل  كتاب

ايـن كـتـاب مـحـتـوي           .  است
حكايات  اشخاص عـمـده و       

مقدس بطور   نامي كه در كتاب
متفرق  ثبت  و  مذكور اسـت      

ايـن كـتـاب شـرح         .  باشـد   مي
سلطنت  كورش  كبير  پادشـاه  
فارس و داريوش مادي  را نيـز  

اردشير و استر   و  هاي يبيستون  نويسنده اَشكال و كتيبه.  در بر دارد
 .دهد ملكه و قصر سلطنتي شوشن يا شوش را شرح مي

كتب اديان ماضي و غور در آنها   در مطالعات دين پژوهي نظر به
پژوهشها،   بركسي پوشيده نيست و از مهمترين ابزار و وسايل اين

ايـن    چـون   ها و آثار بانيان و هاديان اين مذاهب است امـا     نوشته
سير تاريخي   در  ها  واژه  و  لغات  و  است  كتب مربوط به ادوارپيشين

و صورت   شود و تغييرمعني  و جغرافيايي خود بعضاً دگرگون مي
درفلسفه   خاصي  معني  كلمه معين ممكن است  دهند و نيز يك  مي

 اي  كلمهيا  و  باشد  اقتصاد داشته  و  و معني ديگري در دين ياسياست
خود   بعد از گذشت قرنها ديگر مورد استعمال واقع نشود و جاي

را دراعصار بعد به كلمه جديدي بدهد كه پژوهشگر امروزي به 
بـرايـش     نـوشـتـه    علت نا آشنايي با آن، به معنيش پي نـبرد و متن

 موضوعـي   خاص  فرهنگهاي  وتأليف  تدوين  ضرورت  شود، نامفهوم
بـه    براي هر رشته و علمي و حتي هر مكتب و مسلك و مذهـبـي  

و   دهـهـا    آيد و به علت همين ضرورت بوده است كـه     وجود مي
خاص ديني   موضوعات  براي  اختصاصي  صدها فرهنگ و قاموس
 .به وجود آمده است... و علمي و فلسفي و فني و

مقـدس    كتاب  از اين نوع فرهنگهاي اختصاصي ميتوان از قاموس
هفتادسال پيش   و  ترجمه و تأليفجيمز هاكس نام برد كه توسط 

مقدس يعني   انتشار يافته است و در برگيرنده تمامي لغات كتاب
اولياي مذاهب   ديني  هاي  نوشته  و  عهدعتيق و عهدجديد و رسائل

 .يهود و مسيحيت است

 

سـازد كـه       كتابمقدس  روشن  مي 
مردم  معرفت  واضح  و  غيرقـابـل   
انكار الهي را رد كـرده دروغ را        

 25:1روميـان در .  متابعت خواهند كرد
ايشان حقّ خـدا را بـه       :  خوانيم  مي

و مخلوق را به .  دروغ مبدل كردند
عوض خالقي كه تا ابداآلباد همـان  

كند   كتابمقدس اضافه مي  . است عبادت و  خدمت  نمودند
زيـرا  .  انسان براي بي ايماني به خدا هيچ عذري نـدارد كه؛ 

كه چيزهاي ناديدة او يعني قوت سرمدي او و الوهيتش از   
حين  آفرينش  عالم  بوسيلة  كارهاي  او  فهميده و ديـده        

  )20:1روميان(. مي شود تا ايشان را عذري نباشد

 اند اما  مسيحيان آزاد شده 
 !هايشان همچنان مفتوح پرونده

 
 در تهران با قيد ضمانت آزاد شدند  مسيحيان بازداشت شده

 اما هموطن مسيحي ديگري در مشهد طي روزهاي آينده 
 .به اتهام ارتداد مورد محاكمه قرار خواهد گرفت

 

از   چـنـد    تني  بازداشت  در پي  
 هـمـوطـن     در تهران،  مسيحيان

مسيحي جمال قاليشوراني كه 
به   1387بهمن ماه   2از تاريخ 

تهـران   همراه  همسر خود  در 
بـازداشت  شده  بود  پس از   

روز  بي خبري و  19گذشت 
بالتكليفي از وضعيت ايـشـان  

بهمـن   20سر انجام در مورخة
با قـرار  )  2009فوريه 8(سالجاري 

 .وثيقه بطور موقت آزاد شد
صبح روزچهارشنبه      پيش از اين نيز همسر ايشان نادره جوادي

هـفته بـازداشت در  2پس از ) 2009فوريه  4( 1387بهمن ماه 16
روال و  .زندان اوين، بـا تعهد و سپردن سند منزل آزاد گرديد

جريان پرونده ايـن بازداشت شدگـان همچنان مفتوح است و 
بايست  امنيتي احضار شوند مي هر زمـان كـه از سوي مقامات
بـه گـزارش كميته مسيحيان  .بـه مراكز مربوطه مراجعه نمايند

تا كنون از سوي مقامات  مجموع فعاالن حقوق بشر در ايران،
امنيتي  در  خصوص  علت  و يا  داليل  بازداشت  ايـن  افراد 

هـا به  توضيحي داده نشده امـا حسب مستندات، اين بازداشت
افزايش  آنان بوده و در راستاي ايمان و اعتقادات مسيحي دليل

الزم بـه  .باشد فشار بـر جـامعه مسيحيان فارسي زبان ايران مي
نيشابور  ساكن مسيحي ديگر زنداني آزاده، محمود  است، ذكر 
به اتهام برگزاري جلسات مسيحي، فعاليت در كليساهاي  كه

 ارتداد ، تبليغ و اشاعـه آئين مسيـحيت، و)خانگي(زير زميني 
برد، دادگـاه ايشان نيز روز  هم اكنون در زندان مشهد بسر مي

 دادسراي 5درشعبة)2009فوريه 12(ماه سالجاري بهمن24پنجشنبه
 .عمومي شهر مشهد برگزار خواهد شد

 با تشكر از شبكة خبر مسيحيان فارسي زبان  

كليسا در  تيراندازي در يك   
آمريكا يك كشته و   
شش زخمي   

 
 
 

امريكا ايلينويزفرد مسلحي روز يكشنبه با تيراندازي دركليسايي در   
كرد يك كشيش را كشت و چند تن ديگر را زخمي   

  

هـاي آمريكا ايـن فـرد مـهاجم كشيش كليساي  طبق اعالم رسانه 
را با سه گلوله هدف قـرار داد كـه اين كشيش به ماوريل ايلينويز 

تيراندازي شـش نـفر زخمي  در ايـن .بـه قتل رسيد وينترزنـام فرد 
فرد مهاجم كه هويتش اعالم نشده در بازداشت پليس قرار  .شدند
گزارش خبرگزاري از شيكاگو اين تيراندازي روزيكشنبه  به .دارد

ساعت هشت و پانزده دقيقه به وقت محلي و در حالي رخ داد كه 
 فرد مهاجم با عبور. وپنجاه نفر دركليسا حاضربودند حدود يكصد

 .كرد كشيش رفت و به او تيراندازي از راهرو كليسا به سوي

 

 C.S LEWIS ما بايد  :ميگويد
مانند سربازاني زندگي كنيم كه 

 جنگند، هاي دشمن مي پشت جبهه
 و راه را براي آمدن فرماندة  

 .كنند بزرگ آماده مي
 

  

به عبارت ديگر، بايد مشتاق 
آن روزي باشيم كه عيسي 
مسيح براي آوردن صلح، 
عدالت و انصاف بر روي 
زمين از آسمان پديدار 

 .خواهد شد

1945آخرين عكس آدولف هيتلر در سال    

اين عكس، آخرين عكسي است كه از هيتلر گرفته شده است و در آن هيتلر دو روز  
.  شود قبل ازمرگش درمحوطه بيرون پناهگاه درحال بررسي خرابيهاي بمبارانها ديده مي

سال جنگ ويرانگركرد، تصميم گرفت   6و جهان را درگير  كه آلمان دو روز بعد مردي
كرد و  ازدواجاوا براون اش  به زندگي خودپايان بدهد، اما قبل از آن بامعشوقه

در اتاقشان   براونهيتلر و 1945آوريل سال  30در بعد از ظهر. اش را نوشت نامه وصيت
و شليك به سر خود خودكشي كرد و سيانيدخودكشي كردند، هيتلر  با  خوردن  قرص   

  .سيانيدفقط با خوردن  براون 
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 نشين ميليونر زاغه
پيش از اين “ نشين زاغه   ميليونر”كارگردان  بويل  دني 
  .فيلم پر سر و صدايي نداشت

كـه    بود“  روزبعد  هشت  و  بيست”معروفترين اثري  او 
و ويروسهاي  ها زامبي مضامين با وحشت ژانر در فيلمي

حـاال    اما!  درجه اعتبار متوسط  با  فيلمي.  خطرناك بود
فيلم   نيز مانندكاراكتردني بويل شايد بتوان گفت كه 

 او   فيلـم .  كند  مي  طي  را  خود يك شبه مسير چند ساله

در   و  بـرد   مي  و رقابتهاي مختلف جايزه  ها  درجشنواره
 .ليستهاي مختلف مكانهاي عالي را مال خود ميكند

قابـل    نكتة  در نقد خود بر اين فيلم بهجيمز براردينلي 
استفاده . است فيلم زبان هم آن و كند توجهي اشاره مي

خوبـي    به  اگر  جا از زبان و يا زير نويس، در فيلمها نابه
اومينويسد . ببرد زيرسوال را اثر انجام نگيرد ميتواندكل

فيلم   اين  كه پيش از اين قرار بود كه اكثر ديالوگهاي
امـا    بود  به زبان انگليسي باشد كه البته هم همين طور

و   كـرد   جلوگيـري  نميشد از ورود زبان هندي به فيلم
هـنـدي     زبان  به  كه  از طرفي با زياد شدن صحنه هايي

وجود   به  در آنها تكلم ميشد، معضلي به نام زيرنويس
خـوبـي     حـل   راه  مشكـل  اين براي كارگردان. آمد مي

كمك   زير نويسهاي رنگي در سراسر فيلم.  پيدا كرد
وهـم    شـونـد    ترخـوانـده   راحت ها نوشته هم كرد تا مي

مـا    بـه   فيلم  اول  صحنه.اينكه در ذهن بيننده باقي بمانند
 جـهـت    بـي   فيلم  درجة  كند كه  مي  گوشزد  را  نكته  اين

و   بـمـبـئـي      پليس  مخوف و نمناك  ايستگاه  .باالنيست
هـاي   بازجويي  ندارد،  نوجواني كه حال و روزمناسبي

بـا    مطمئنـاً .  جواب  پياپي و البته تحريك براي گرفتن
بـه    شـوك   كردن وارد اين منتقد هم نظريم كه صحنه

جـمـال     .نيست  متهم صحنه مناسبي براي سنين پايين
و   كند  مي  زندگي  مالك كودك فقيري كه در بمبئي

چه ”  مسابقه  صندلي  روي در جواني ناگهان خود را بر
سواالت،   به  او.  بيند  مي  “شود؟  كسي ميخواهد ميليونر
 سـوال يـكي   تـا و  مـيدهد پاسخ يكي پس از ديـگري
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روپـيـه     ميليون 10 رود اكنون او مانده به آخر پيش مي
سوال بعدي  تا دهد نمي برده است اما وقت برنامه اجازه

كار   پس همه بايد تا فردا تحمل كنند اما.  پرسيده شود
در   را  شـب   او.  اسـت   تـر  براي جمال از ديگران سخت
يـك    كـه   اعتقاد دارند   مقر پليس ميگذراند چون آنها

در   تـوانـد   سواد تنها از طريق تقلب مي جوان تقريباً بي
بـراي    بعد از شكنـجـه  .  اي اينچنيني پيروز شود مسابقه

توانسته است  دهد كه چگونه اعتراف، جمال شرح مي
اسـت    هر توضيح جمال همراه.  به سواالت پاسخ دهد

ايـن    در.  او  هايي درباره زندگي گذشتـه  با فالش بك
هـنـد     در  تصاوير بهتراز هر مستندي با واقعيت زندگي

درسش  كالسهاي كه شويم كشور پر جمعيتي آشنا مي
مملو از دانش آموز است و آنقدر جمعيت زياد است 

ها   كم است و انگارخيلي گويي زمين براي زندگي كه
هـاي   بـك   فـالش   در  .انـد  جاي ديگران را تنگ كرده
يكي .  ديگرنيزحضوردارند  جمال دوكاراكتر محوري

او   كـه   سليم برادر تند خوي جمال و ديگري دختـري 
كنند و بزرگ  آنها با يكديگر رشد مي.  دوستش دارد

. اما اين وضعيت درباره التيكا صادق نيست.  شوند مي
پـيـدا        دوبـاره   و  كنـد   جمال چندين مرتبه او را گم مي

اصـالً    و  يابد دهد وبازمي كند و دوباره از دست مي  مي
ميخواهد ميليونر   كسي  چه”  فلسفه حضورش درمسابقه

توجـهـي     او ابداً به پول.  سوداي ثروت نيست“  بشود؟
بـا    كـه   گويد  ندارد و به التيكا نيز در جايي از فيلم مي

دربرابر دوربينهاي  و اودرمسابقه. كنيم مي زندگي عشق
به  .دوباره بيابد را تلويزيوني حاضر شده است تا التيكا

اين فيلـم    تا ازطريق  است  داشته  نظر من دني بويل قصد
تا   ازكودكي  گذاشتن محدوديتهاي جمال  و به نمايش

سنين جواني، پرده از روش زندگي محرومين در هند 
و همچنين  آموزش فاجعه بد، اقتصادي وضعيت. بردارد

ريشه دوانده  هند سنتي جامعه كه در بدنه فساد اجتماعي
آن   به  خواهد تواند و يا نمي تا حدي كه پليس هم نمي
. بوده است موردنظرداستان خاتمه دهد ازمفاهيم اصلي

سر ميبرند  درفقربه كه در آن اكثريتي اقتصادپر از آفتي
اي كم است   و ثروت هاي عمومي تنها در اختيار عده

را جمع  ثروت اين قانوني و و تازه آنها نيز از راه مشروع
فـيـلـم      اين  در  روزهند،  و  حال  اند نيز آينة  آوري نكرده

بي   وقتي اوضاع به اينجا كشيده شود كودكان،.  است
بينند  ترين افرادهستندكه آسيب مي  ترين و ضعيف  پناه

مسـائـلـي      همه اينـهـا  .  و مورد سواستفاده قرار ميگيرند
امـا    شد  خاطر آن ساخته  است كه ميليونر زاغه نشين به

جريان   در خالل اين ماجرا داستان فرعي پر رنگي نيز
روبـرو    قصه قديمي عشقي كه هميشه با موانعـي .  دارد

 .بوده است

    
 از شما دعوت ميكنيم

    سايت  ما تا  از  وب 

 :فرمائيد ديدن 

2009مارچ     41شمارة       سال چهارم  
راهنـمـاي    زندگي دنيوي  سازد تا در دوران آخر  پولس رسول براي ما يك آينه روحاني فراهم مي

ايـمـان     و  عدالـت   بي ايماني و شهوات دنيوي را ترك كرده، با خرد انديشي،كه ما بايد،   او ميگويد.  ما باشد
انتظار   را  مسيح  عيسي   خود  دهنده  نجات  جالل خداوند عظيم و  در اين جهان زيست كنيم و آن اميد مبارك وتجلي

ارادة   مـركـز    در  آيـا   بينيد؟  مي    چيز را  كنيد چه  هنگامي كه به اين آيينه زندگي خود نگاه مي)  13و12:2تيطس(. بكشيم
 بـروي   آيا  بدهيد؟  رتبه اول قرار را در ايد تا خداوند هاي زندگيتان نظم داده خداوند قدم برميداريد؟ آيا به ارجعيت

و   دلسـوز   مـتـعـهـد،      شما  شخصي  كه به مسائل  آيا به خداوندي    كالم خداوند ايستاده، هر چيزي را با آن ميسنجيد؟ 
آيـا    آورد؟  مي  عمل   به  و هنوز معجزات  داده و پاسخ ميدهد   كه او به دعاها شما گوش  داريد  قادر مطلق است ايمان

فراگيـرد؟     را  شما  زندگي  هاي  بدبختي  دهيد اجازه نمي ايمان محكم را نشان داده و آيا درعمل روزمره خود توكل داريد؟ القدس روزانه به قدرت روح
وجود    شما  در قلب  شدن   ربوده“ آيا  ؟” داريد  را   مسيح  عيسي  انتظار بازگشت “ ايد؟ آيا هر روز  كرده  آيا ديد ابدي را نگه داشته، راحتي اين دنيا را ترك

   ؟”آرزوي بازگشت مسيح بروي لبهاي شماست“؟ آيا ”دارد

(Herbs Rice - Herbs & Dill Polow) 
(Serves 3 to 6) 
Ingredients:  
4 cups of white long grain rice.  
4 table spoons of cooking oil.  
1/2 cup chopped Chives/Scallion stems 
(tarreh/piAzcheh).  
1-1/2 cups Parsely (jafaree).  
1 cup coriander (gheshneez).  
1-1/2 cups fresh Dill Weed (sheveed).  
A few large, outer leaves of lettuce.  
4 Oz of water.  
 

Directions: 
  Wash and drain the 
vegetables. Using a 
cutting board and while 
repeatedly bunching up 
the vegetables, finely 
chop them. In a       
medium size pot, half-way filled with 
water, bring the water to a boil. Add the 
rice (and the water it was soaking in), and 
let it cook until it starts boiling. Stir the 

rice a few times during the boiling  proc-
ess. Occasionally chew on a few of rice 
grains to see if they have softened. Near 
the end of boiling, add the fresh 
chopped vegetables. Stir the rice one 
last time and then take it out and drain it 
in a kitchen stringer. Run the tab water 
on it to wash out some of the excess 
salt. Pour the oil in the pot, add 4Oz of 
water, lay the lettuce leaves in the bot-
tom of the pot and add a bit of extra oil if 
necessary. If you are using dried vege-
tables in place of fresh ones, you will 
have to mix them in as you are adding 
thin layers of rice in the pot, in the shape 
of a heap. Spread a little water on top 
and close the lid. Let it cook for a few 
minutes on high heat. When steam 
starts to rise, change the setting to 
medium heat and let it cook for another 
15-20 minutes. Then turn the heat to 
medium-low, sprinkle some cooking oil 
to prevent drying, and let it cook for 
about another 10-15 minutes before 
serving.  Noshe Jaan. 
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كه گرسنه و تشنه نيكي  كساني حال خوشا به
 6:5متي .هستند، زيرا ايشان سيرخواهندشد مطلق

 عام مسيحيان در ژاپن  قتل
 شود به فيلم تبديل مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارگردان برندة مارتين اسكورسيزي، 
 در اسكار هاليوود، در نظر دارد قتل عام مسيحيان

 .قرن هفدهم ميالدي در ژاپن را به تصوير بكشد 
طبق گزارشي به نقل از فارس، خبرگزاري فرانسه با  

، در مارتين اسكورسيزينـويسد،  بيان ايـن مطلب مي
نوشته  سكوتپروژه بـعدي خـود، بـا اقتباس از رمان 

مـيالدي در 1966منـتشر شـده در سالشوساكو ايندو 
 نظر دارد تـا قتل عـام و سركـوب مسيـحيان در ژاپـن

رمان سـكوت  .تصويربكشد ميالدي را به قرن هفدهم
گراي  آل جوان وبسيارايده مسيحي كشيش يك داستان

درجنوب ژاپن  ناكازاكي كه در سواحل پرتغالي است
 دانته فرتيخبرگزاري،  اين به گزارش. شود ساكن مي

كارگردان  هـنري  برندة  اسـكار  يكي  از  نزديـكان  
چندي  كننده،  تهيه والش بنت. ايهمراه،  به ،اسكورسيزي

 سفر كرده ژاپن به فيلم اين توليد پيش براي مراحل پيش
  .ديدن كردند ناكازاكيو از موزه تاريخي فرهنگي 

آنـها قصد : سخنگوي مـوزه گفتكوشيرو نيشيجيما، 
ساخت يـك فيـلم را دارنـد و بـه همين خـاطر نيز در 
 .حال تحقيق دربـارة تـاريخچه مسيـحيان ژاپـن هستند

مطبوعات ژاپني نيز طي چند روز گـذشته بـا انعكاس 
دانيل دي لوئيس،  گائل ايـن خبر از  احـتمال بـازي 

 .خبر دادند فيلم  در اينتورو  بنيسيو دلو  گارسيا برنال
قصد دارد  ،اسكورسيزيفرانسه،  خبرگزاري گزارش به

تا  اواخر  سال  جاري  فيلـم برداري  اين  فيلم  را  در 
رود كـه ايـن فـيلم در  نيوزيلند آغاز كند و انـتظار مي

بنابر اين گزارش،  .شود نمايش آماده ميالدي2010سال
مهم توسط   يك اثرسينمايي اين نخستين باري است كه

 موضوعي در  رابطه بـا چنين   خارجي كارگردان    يك 
 .شود ساخته مي

 يك آيينه روحاني براي ايمانداران
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A few live gold fish are placed in a fish 
bowl. In the old days they would be 
returned to the riverbanks, but today 
most  people will keep them. Mirrors 
are placed on the spread with lit can-
dles as a symbol of fire. After the Saal 
Tahvil, people hug and kiss each other 
and wish each other a happy new 
year. Then they give presents to each 
other (traditionally cash, coins or gold coins), 
usually older ones to the younger 
ones. The first few days are spent 
visiting older members of the family, 
relatives and friends. Children receive 
presents and sweets, special meals 
and "Aajil" (a combination of different nuts with 
raisins and other sweet stuff) or fruits are 
consumed. Traditionally on the night 
before the New Year, most Iranians 
will have Sabzi Polo Mahi, a special 
dish of rice cooked with fresh herbs 
and served with smoked and freshly 
fried fish. Koukou Sabzi, a mixture of 
fresh herbs with eggs fried or baked, is 
also served. The next day rice and 
noodles (Reshteh Polo) is served. Regional 
variations exist and very colorful feasts 
are prepared. 

Cain's Story 
based on Genesis 4:1-17  
 

Looking back, I can’t believe what 
I did. Jealousy. It’s a dangerous 
emotion. I haven’t talked to Mom 
or Dad for ages. Look at me! Here 
I am, building a city. Why can I only 
think of Abel? Abel, the perfect. 
And  me, the wretch. Oh, there it is 
again! Jealousy.  
I need someone 
to talk to. Would 
you l i s ten? 
Please?  I   was 
Adam and Eve’s 
first  born.  Abel 
was my younger 
brother.  As  we 
grew, we developed different 
interests. I was fascinated with 
growing fruits and vegetables; my 
brother tended animals. He always 
liked sheep the most. I don’t know 
why. You can’t just take one and 
eat it-like my fruit. My fruit was 
important, even more than God.  
But the Lord came first in Abel’s 
life! He gave the best to God. I 
didn’t see the point. Don’t get me 
wrong. I gave! You know, a rotten 
tomato here, a wormy apple there. 
I should have expected the result: 
God blessed Abel and looked 
upon me with disfavor. I became 
angry with God, with Abel and with 
myself. God noticed, of course. I 
mean, there were only four people 
on the earth. "Why are you angry?" 
He asked. "If you do what is right, 
will you not be accepted? But if 
you do not do what is right, sin is 
crouching at your door; it desires 
to have you, but you must master 
it."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I did not "master it." Sin had me. I 
thought up a plan to do away with 
Abel. "Let’s go out into the field," I 
said. He came. I wish he hadn’t! 
For when we were out there, I 
killed him. I planned to say that 
wolves attacked him, but there 
was one hole in my plan: God.  
He came to me and asked me 
where Abel was; though He   
already knew. I lied and said I 
didn’t know. God sent me away to 
be a restless wanderer. So here I 
am. I believe I’ll go and take a 
walk through my half-built city of 
Enoch. Thank you for listening.  

Saint Basil's Cathedral:  
The Red Square's Colorful Church 

 

  The St. Basil's Cathedral is located     
on the Red Square in Moscow, Russia.      
A Russian Orthodox church, the      
Cathedral sports a series of colorful 
bulbous domes that taper to a point, 
aptly named onion domes, that are part 
of Moscow's Kremlin skyline. The       
cathedral was commissioned by Ivan 
the Terrible to commemorate the    
capture of the Khanate of Kazan. In 
1588 Tsar Fedor Ivanovich had a 
chapel added on the eastern side above 
the grave of Basil Fool for Christ, a 
Russian Orthodox saint after whom the 
cathedral was popularly named. 

IRAN-The Release Of A 
Christian Prisoner After 27 Days 
 
According to a report 
from Farsi Christian 
News Network (FCNN), 
in regards to the 
arrest of  Hossein 
Karimi by Iranian 
Secret Agents the 
morning of  Friday 
January 30th, 2009 in a town called 
Karaj, he was temporarily released 
on February 25th, 2009, after 27 
days while placing his house as 
collateral. After his arrest by the 
agents, he was taken to an unknown 
location and during the course of 
these 27 days there had been no 
report given by the authorities 
of Hossein’s health and condition. The 
constant pursuit of the family to find 
where Hossein was kept and how he 
was, gave no answer and seemed 
pointless. 
  According to valid sources, Hossein 
Karimi, a 27 year old who is a new 
convert, had been arrested on 
charges of attending home churches, 
evangelizing, storing Bible and   
converting to Christian faith.  
Furthermore, while on temporarily 
release he will be provided by the 
Court of Law a time and date to  
appear in court to present his case. 
It is important to note on November 
16th, 2008, this citizen was taken 
into custody, fingerprinted and     
photographed.  He was then       
released after 4 days on bail with a 
consent that he would no longer 
participate in any Christian activities. 

 

 
 

 

Norouz History  
& Traditions 

 

 Norouz, in word, means "New Day". It is 
the new day that starts the year,      
traditionally the exact astronomical 
beginning of the Spring. Iranians take 
that as the beginning of the year. This 
exact second is called "Saal Tahvil". 

Norouz with its' uniquely Iranian charac-
teristics has been celebrated for at least 
3,000 years. Iranians consider Norouz 
as their biggest celebration of the year, 
before the new year, they start cleaning 
their houses (Khaane Tekaani), and they buy 
new clothes. But a major part of New 
Year rituals is setting the "Haft Seen" 
with seven specific items. In ancient 
times each of the items corresponded to 
one of the seven creations and the 
seven holy immortals protecting them. 
Today they are changed and modified 
but some have kept their symbolism. All 
the seven items start with the letter "S"; 
this was not the order in ancient times. 
These seven things usually are: Seeb 
(apple), Sabze (green grass), Serke (vinager), 
Samanoo (a meal made out of wheat), Senjed 
(a special kind of berry), Sekke (coin), and Seer 
(garlic). Sometimes instead of Serke they 
put Somagh (sumak, an Iranian spice). Wheat 
or lentil representing new growth is 
grown in a flat dish a few days before 
the New Year and is called Sabzeh (green 

shoots). Decorated with colorful ribbons, it 
is kept until Sizdah beh dar, the 13th 
day of the New Year, and then disposed 
outdoors.  

I ask my Father,  
Why this pain I bear?  
He answers to me "Child  
only because I care  
I put you in this place  
to keep you safe and sound  
for life was getting short for you  
with trouble all around.  
Not to hurt your heart  
Nor make you ever feel alone  
for I am always with you child  
through your deepest sorrow 
I'm listening to all your prayers. 
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