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 كليساي سفيران مسيح
زبانان   از شما فارسي

عزيز دعوت بعمل       
جلسات  آورد تا در مي

كليسا كه هر  عبادتي اين
 بعدازظهر 3ساعت يكشنبه

گردد     برگزار مي
.حضور بهم رسانيد  
 21300 Califa St.   

    (between De Soto & Canoga) 

Woodland Hills, CA 91367 

: تلفن اطالعات    
 1525-522)  818(  

     مادرم شبنم گلبرگ حيات
 مادرم وسعت درياي گذشت

     مادرم آئينه حجب و حيا
 نمادرم  سنگ  صبور  دل  م

        مادرم شهر اميداست و هنر
 مادرم  باغ  خزان  ديده  دهر  

      مادرم موي سپيد كرده زحزن 
مادرم كوه وقار است و كمال   

 Tabdil@iranforchrist.com:  توانيد نظرات خود را براي ما بفرستيد همچنين مي. مطالعه فرماييد www.IRANforChrist.comماهنامة تبديل را مي توانيد بر روي آدرس اينترنتي

با خوشحالي و مسرت به اطالع          
برنامة تلويزيوني  : رساند عموم مي
 هم اكنون، هر مسيح سيماي

 چهارشنبه و پنجشنبه 
 .  در تلويزيون محبت

 آدرس اينترنتي   
www.Mohabat.tv   

www.SimaMasih.com 
 

 درخاورميانه،        كانال اين فركانس 
  اروپا و ايران بر روي ماهواره 

 

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

  FEC: 3/4  

 

كتابمقدس            دريافت آيا مايل به
 به زبان فارسي هستيد؟

 . لطفاً با دفتر ماهنامه تماس بگيريد
1525 . 522 . 818 
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ايراني  مسيحيان مركز موسيقي
www.farsipraise.com 

 

كتابمقدس   مطالعه  داشتندبراي  سال20ترك مسلمان كه همگي آنها حدود       پنج جوان 
در . آمده بودند تا پيام مسـيـح را بشـنـونـد              دعوت شده بودند آنها     به جمع مسيحيان  

مطالعه كتابمقدس بود كه برنامه گناه آلود خود را انجام دادندآنها ميخواستند            هنگام
. اسـت   زيـرآمـده    چگونگي قتل آنها بطورخالصـه در        . اسالم دفاع كنند    بدينگونه از 

 را آنقدرچاقوزدندكه از شمارش  اوگر.      چاقو 99 را   نكاتي.   چاقو زدند 156 را   تيلمن
 . ها را با تلفن دستي خود فيلمبرداري ميكردند آنها تمام اين شكنجه. خارج است

گلوآنها .   كردند  پاره  و  بيني، دهان، و مقعدآنهارا بريده    .   انگشتهاي آنها را قطع كردند    
 بعد  تيلمنهمسر  سوزانه.   سرآنها را هم بريدند   .   ازگوش تا به گوش با چاقو بريده شد       

را انجام دادند،   كار  اين  كه  آنهايي  به:   گفت  از قتل همسرش در تلويزيون تركيه چنين      
صـلـيـب      روي  بـر   من ميخواهم عميقاً از درون قلبم همان حرفي را بزنم، كه عـيـسـي              

من هرگز فكرنكرده ام تا از آنها       .   پدر آنها را ببخش زيرا نميدانند چه ميكنند       گفت،  
 .اند براي اينكه واقعاً، آنها نميدانند چه انجام داده. آنها را ميبخشم . انتقام بگيرم

    و چون روز پنطِيكاست رسيد، به يكدل در 
كه ناگاه آوازي چون صداي. يك جا بودند  

تمام آن خانه و ازآسمان آمد باد شديد وزيدن  
هاي   زبانه و. بودندپرساخت درآنجانشسته راكه  

آتش بديشان ظاهر هاي منقسم شده، مثل زبانه  
و همه.  گشته، بر هريكي از ايشان قرارگرفت  

القدس پرگشته به زبانهاي مختلف، به  از روح  
كه روح بديشان قدرت تلفظ بخشيد، به  نوعي  
4 الي1آيات2كتاب اعمال فصل.كردند گفتن شروع  سخن  

 
 

وقتي كه  شاگردان    ...
مسيح همي نگريستند، 
عيسي باال برده شد و 
ابري  او را از چشمان 

و چون . ايشان ربود
بسوي آسمان  چشم 

بودند،  دوخته مي
كه او  ميرفت،  هنگامي

ناگاه دو مرد سفيدپوش 
نزد ايشان ايستاده، 

اي مردان : گفتند
جليلي چرا ايستاده، 

كه از نزد شما به  بسوي آسمان باال نگرانيد؟ همين عيسي
كه او  آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همينطوري

11 الي9آيات1كتاب اعمال فصل.را بسوي آسمان روانه ديديد  

مي، روز ملي دعا 3  
مي، روز مادر13  
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كه از   خدا را نظر به ظاهر نيست، بلكه هر امتي ...
. گردد او ترسد و عمل نيكو كند، نزد او مقبول  

 

. ميدارم تقديمتان را خود درودهاي عزيز، دوستان
هر  از كه نويسم مي را قسمت اين شرايطي تحت
. شنوم مي همچنان را بد و خوب خبرهاي طرف

حال اينكه بسياري از اين رويدادها صرفاً بخاطر 
فارسي  ما از بسياري .است انسان هاي خودخواهي

زبانان نيزخود را از ديگران برتر ميپنداريم؛بخاطر 
از   قافل ...و مذهبمان مقاممان، سوابقمان، نژادمان،
هم  وآن ميبيند يكسان به را ما همة خدا اينكه

كج روي  ؛كه بر همة ما عيان است آنچه! گناهكار
بر  ما اخيرملت سالهاي درطي كه است وعصياني

تأييدكنندة  هم اخبار .ايم خداداشته قدوسيت عليه
آمار طالق، . اين ادعا از جانب نويسنده ميباشند

از  و !ومذهبي قومي هاي فحشا،اعتياد،زندانها،كينه
تا  شده باعث گويي خرافه و پرستي بت بدتر همه
 جاي به كاش .شود  ما زندگي  وارد بدبختي و لعنت

همه  اين درعوض كاش ناعدالتي، و كفر همه اين
خدا  براي را خود قلوب ها، گفتن  آن و براين مرگ
عادل  خداي.كنيم توبه گناهانمان وازهمة بگشايم
كساني  نيكودارند، اعمال كه ميگردد كساني درپي

او قادر . كه  ميخواهند خدا را خشنود سازند
كه   كند، آنچهتبديلاست شرايط زندگي ما را 

. نزد انسان غيرممكن است، خدا بر آن قادر است
.                          عزيزان به خداوند اعتماد كنيد  

         2007آنجلس مي   لسالناتان باغستاني،  

   ماهنامة تبديلماهنامة تبديلماهنامة تبديل
 The Change   

الناتان باغستاني :   مدير مسئول  
سازمان خدماتي ايران براي مسيح:      ناشر  
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 .هستيم القدس روح ما معبد
 

اگـر  :   اسـت    چنين نوشتـه    آگوستين
الـقـدس     روح  بـراي   كـه   مـيـشـد     حكم
در   بسـازيـم،    سـنـگ    و  چوب  از  معبدي

او   اينصورت گواه روشني از الوهيـت     
ميداشتيم زيرا كه پرستش تنها سزاوار      

بـراي    اما ما گواه روشنـتـري     . خداست
ايـن    وآن  داريـم،   القـدس   روح  الوهيت
كه الزم نيست براي او معـبـدي          است
 . باشيماو كنيم، بلكه بايد معبد بنا

كـه    چـرا   بـاشـد    خـدا   بايد  القدس   روح
گــنــاه   تــنــهــا  او  قــبــال  در  كــفــرگــويــي
در   روح  حضـور   . اسـت   نابـخـشـودنـي    

. بـاشـد    ايماندار بـايـداسـاسـي       زندگي
 كـه   يهودياني

ــامـــره  بـــه           سـ

ــتــنــد،   مــي رف
 زنـدگــيـشــان  

ــعـــرض  درمـ

خــطــرقــرار   
ميگرفت زيرا  

اين حال،    با.   كه مكروه سامريها بودند   
ــرس  ــط ــا    و  پ ــن ــوح ــان   ي ــانش ــه   را  ج ب

آنـجـا     بـه   يك هـدف     با  خطرانداخته،
 القـدس   را از روح    رفتند تا ايمانداران    

الـقـدس،     روح  بـدون . مندسـازنـد    بهره
ــام  ــم ــال   ت ــم ــي   اع ــب ــذه ــوده   م ــه ــي  ب

يـا    است،همانندچراغ براي نابـيـنـايـان      
مسـيـح   .   نـاشـنـوايـان      بـراي   موسـيـقـي   

كـه    مـيـدانسـت     تعميدگرفت زيـراكـه   
 ايـن   . خواهدشد  براونازل  روح  بعدازآن

مـا    هـدف   مذهبي،  اعمال  نيزبايددرهمة
 را نـدارد    مسيح  روح  كسي  هرگاه. باشد

   9: 8روميان .وي از آن او نيست

ازآن .نماييم  حاصل  اطمينان  نجاتمان
 را دريافت نموده    القدس  ماروح  جاييكه

ايم،   ايم وعضوي از خانه خدا شده           
ديگريتيمهاي طردشده نيستيم و ميتوانيم     
به خداوندتوكل نموده،باشادي همچون    
باغي كه به فراواني از آب برخوردار          
شده، با تمام قلبمان نزد خداوند دعا            

از آنجاييكه عيسي، شفا دهنده        .  كنيم
است، ما بايد اطمينان داشته باشيم كه از       

. ايم  نظر جسماني و روحاني، شفا يافته       
حتي اگر، مأيوس شويم، بايدبابپا كردن      
كفشهاي ايمان به بركات خداوند و           

حتي .  رهايي از تمام لعنتها به پيش رويم     
زمانيكه با مرگ روبرو شويم، بايد با           

ملكوت   به  ايمان  كفشهاي  پوشيدن
. جاوداني آسمان به جلو قدم برداريم        

زمانيكه ماخودرا با ايمان مجهز مينماييم      
انجيل سالمتي،    خودراباآمادگي  وپايهاي

خداوند در ما كار كرده، با آيات و             
 . نشانه ها، خود را به ما جلوه ميسازد

 كتابمقدس به ما ميفرمايد، سپر ايمان         
سپر براي محافظت ما     .  خود را برداريد  

. از ضربات شمشيروتيرهاي دشمن است
در طول زندگي خود، شيطان بطور            
مداوم، به ما تير انداخته، نيزه پرتاب            

شيطان .  ميكند و با شمشير حمله ميكند      
. ميĤيد كه بدزدد، بكشد و از بين ببرد          

شيطان بطور آشكار، ماهيت خود را          
نشان نميدهد بلكه بطرق مختلف تغيير        

زنهايمان،   داده، از طريق            شكل
ها، همسايگان و غيره      شوهرهايمان، بچه 

به اين دليل است     .  به ما نزديك ميشود    
كه بايد بطور كامل مسلح باشيم و سپر          

زمانيكه ما به شرايط     .  ايمان را برداريم  
. مينگريم، احتمال داردكه متزلزل شويم    

هرگاه به اطرافيان توكل نماييم، با بد          
براي .  شدن اوضاع، متزلزل خواهيم شد    

اينكه زندگي موفقي داشته باشيم و از         
شيطان برحذرباشيم،بايدايمانمان    تيرهاي

به خداوندباشدكه ما را محبت ميفرمايد      
 . و بايد به جلو گام برداريم

 
 ...ادامه دارد

 

 
 

آنجايي كه تمام گناهان ما از طريق        از  
مصلوب شدن عيسي بخشيده شده است، 

خداوند، .ايم  مابخشيده شده وعادل گشته   
بدين طريق فيض عظيم نجات خود را          

بنابراين،در بركردن    .است  گذاشته  نمايش
كه نشان    است  معني  زره عدالت خدابدين  

از طريق ايمان به عيسي مسيح،      “بخشش،
. را در بر نماييم    “  عادل محسوب شديم  

شمشير   هاي  هاي ما را از ضربه      زره، سينه 
چنانچه اطمينان  .  وتيرها،محافظت ميكند 

ايم، با     كه بخشيده شده      نداشته باشيم  
. هاي شرير از پاي در خواهيم آمد         حمله

كفش انجيل  كتابمقدس به ما ميفرمايد،    
را به پا كنيد تا به همه جا رفته، پيغام               

اول قرنتيان  .انجيل را به همه اعالم نماييد     
حتي  ميفرمايد،    ونه  باب دوم آيه هشت    

بزرگان اين دنيا نيز آن را درك نكردند، 
» خداوند جالل «ميكردند، اگردرك  زيرا

 كتاب آسماني .  را به صليب نميكشيدند    

خدابراي دوستداران خود،      كه:ميفرمايد
 كه هيچ    تدارك ديده است      چيزهايي

به فكرش نيز  و نشنيده نديده، هرگز  انساني
خداوند به ما      .  خطور نكرده است     

ميفرمايد كه كفش انجيل سالمتي را كه       
او مهيا نموده است، بپا نماييم كه از              

خداوند .  قدرت فكري ما فراتر است        
نميخواهد كه ما با پاهاي برهنه مسابقه          

را   سالمتي  انجيل  كفش  بلكه  دهيم،
چه نوع كفشي   .  پوشيده، محافظت شويم  

بايد بپوشيم؟ ما بايد كفشهاي بخشش و        
عدالت، محبت خداو پري روح القدس،      
وعده هاي شفا از بيماريهاي جسماني و        
رواني، وعده بركات و رهايي از لعنتها و        

كفشهاي حيات جاويدان و        فقر و نيز   
ما بايد اين   .    ملكوت آسمان را بپا نماييم    

نوع كفشها را هر روزه بپا نماييم تا               
به پا نمودن   .  زندگي موفقي داشته باشيم   

 . اين كفشها در حكم پيروزي است
 اگر تالش نماييم به اتكاي خود زندگي       

ليكن .  كنيم،  شكست خواهيم خورد       
وقتي در قدرت خداوند ساكن باشيم،         

به همين دليل است     .  موفق خواهيم شد   
كه ما بايد، پاهاي خود را با آمادگي             

ما بايد    .  نماييم  مجهز  انجيل سالمتي   
كفشهاي ايمان را بپا نموده به جلو گام          

از آنجاييكه ماكفشهاي بخشش    .  برداريم
 توانيم از ايم، مي و عدالت را به پا كرده

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

 دكتر ديويد يانگي چو 

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

 كليساي باپتيست دوم، 
 هوستون، تگزاس

 :تلفن اطالعات
 6085 - 410) 713( 

 ايرانيان كليساي
 مسيح راه عيسي
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از  زنده  شدن    روز  پس    چهل
آسمان  روزصعود اوبه مسيح عيسي

در اين روز او به همراه . فرا رسيد
اي  در  ردانش  بر  فراز  تپهـشاگ

نزديكي اورشليم رفت و درآنجا 
به ايشان بيان  را خود آخرين سخنان

در اين لحظه بود كه  باز . فرمود
وعده خود را موردتأكيد قرارداد  

 اينك من موعود: و به ايشان گفت
فرستم پس شما در شهر اورشليم بمانيـد           پدر خود را بر شمامي    

) 49  : 24لـوقـا    انـجـيـل   ( . تا وقتي كه به قوت از اعلي آراستـه شـويـد         
  بـازگشـتـنـدايشـان         شاگردان نيز بنا به دستور مسيح به اورشليـم        

ودعـا    خودرادرعبـادت   و اوقات  آمدند گرد مي اي  هرروزدرخانه
ده روز پس از صعـود  .   و منتظر وعدة عيسي بودند    گذراندند  مي

مسيح به آسمان يكي از اعياد يهوديان به نام عيدپنطيكاست فرا           
 .رسيد

    شاگردان همچون روزهاي گذشته مشغول دعاوعبادت بودند      
 صبح بود ناگهان صدايي بلند شبيه وزش باد شـديـداز            9ساعت

هاي آتش ظاهر شـد       آسمان به گوش رسيد سپس شعله و زبانه       
هـمـه     حـال   اي قرارگرفت در همـيـن       و بر هريك از ايشان زبانه     

آنان از روح القدس پر شدند و با قدرت او به زبانهاي مختلـف              
لحظه اطالعي   تاآن  كه  زبانهايي.   خدا پرداختند  به حمد و ستايش   

چيزي نگذشت كه بسياري جمع شدند تا علـت         .   از آن نداشتند  
درميان اين عده زائريني نيز بودند كه       .   سر و صدا را جويا شوند     

ايشان با كـمـال     .   از سرزمينهاي مختلف به اورشليم آمده بودند    
زبانهاي مادري آنـان      اي از افراد عادي به      تعجب شنيدندكه عده  

شده بودند و پي بردند       خدا را پرستش ميكند همه دچارشگفتي     
همين واقعه به  .كه دراينجا رويدادي فوق طبيعي رخ داده است
بارپيام نـجـات    پطرس و سايررسوالن فرصت دادتابراي نخستين 

كه از نـقـاط       مسيح را به گوش يهوديان برساننديهودياني      بخش
بردنددرهمان روز   مختلف جهان آن روزگاردراورشليم بسر مي  

نزديك به سه هزار نفر به مسيح ايمان آوردند و غسل تـعـمـيـد         
روح القدس عده بسياري به مسيـح       آمدن  با  ترتيب  به اين . گرفتند

مسيح يعني مجمع   ايمان آوردند وپيرو او شدند وكليساي عيسي   
ين وقايع و     ا .باشند تشكيل شد    افرادي كه ايمانداران مسيح مي    

رويدادهاي مربوط به رسوالن مسيح پس از روز پنطـيـكـاسـت             
كـه    كـتـاب    درايـن   اسـت   شـده   نـوشـتـه     رسـوالن   دركتاب اعمال 

بينيم كه    گذشت مسيحيت در دوران اوليه ميباشد به وضوح مي        
روح القدس پيشوا و هدايت كننده كليسا يعني جمع ايمانداران          

كند كداميك از      اين روح القدس است كه تعيين مي      .   باشد  مي
رسوالن به كدام نقطه از جهان برود و پيام انجيل را موعظه كند 

. كند ميشرين انجيل چگونه سخن بگويند  اوست كه هدايت مي 
نكته مهـم   .   اوست كه هدايت زندگي مومنين را در دست دارد        

اين است كه بركات روح القدس وكار او در زندگي مسيحيان           
او امروز نـيـزدر     .   باشد  اوليه  نمي    مختص به قرن اول و مسيحيان     

اراده   و  درآورد  كندتا اورابه شبـاهـت مسـيـح        كارمي  قلب انسان 
 .نيكوي خدا را در زندگي ايشان تحقق بخشد

 ادعاي پيامبري
 

 :آخرفرمود زمان  هاي  نشانه  درمورد مسيح         
 گمراه را بسياري شده، ظاهر كذبه انبياي بسا...

 يك اعدام حكم درپاكستان،  ادگاهيد.كنند 

صادر  پيامبري ادعاي اتهام رابه ساله45مرد
 نقل به تقريب خبري پايگاه گزارش به .كرد

 پاكستان جماعات ازائمه يكي “الحقائق” از

 متهم دادكه كشورگزارش اين مقامات به

 كعبه شبيه درمنزلش،اتاقي عبدالحميد يعني

بنابر  .ميكند پيامبري ادعاي و   كرده درست
اتاق  اين در عبدالحميد شاهدان، گزارش

سنگي بنام حجراالسود قرارداده است و 
 دعوت آن زيارت   به را  منطقه آن مسلمانان

همان  سنگ  ادعا دارد اين  وي  . كند مي
.                          است واقعي حجراالسود  

صلح به سالمتي       منجي
  اش برگشت به خانه

 

شـده    آزاد  گـروگـان    لـونـلـي     جـيـمـز     –شيلوه   
روزه وي در عراق    118گفت اسارت   كانادايي

. بسيارآموزنده بوده است    در عين سخت بودن   
او به جمعيتي كه در فرودگاه به استـقـبـال او         

ما در مكان تاريكي وارد      :   آمده بودند گفت    
تلخ تمام    دوران  باالخره  خدا  شديم اما به فيض   

صـلـح      و دو منجـي    لونلي.   شدوما آزاد شديم  
اما مـتـأسـفـانـه        .   ديگر به سالمتي آزاد شدند    

يكي ديگر از اعضاء تيم آنها تام فاكس جسد 
به احتمال زياد اين فـرد      .   در بغداد كشف شد   

. در يكي از بمب گذاريها به قتل رسيده است        
كـه     در سخنراني خود از تمام كسـانـي         لونلي

براي او دعا كرده بودند تشكر كرد و گـفـت           
ايـن    در  كـه   اميدوار است بتواند از تـجـاربـي         
 هاي بعدي دوران به دست آورده در خدمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

او از خـداونـد     .   كند   خود براي صلح استفاده 
خواست تا صلح را در عراق بر پاكند تا مردم          
اين كشور بتوانند در امنيت و آرامش زندگي        
كنند و نيازمند متوسل شدن به خشونت بـراي         

 .دفاع از حقوق خود نباشند

  
 
 

 
از  قيام از بعد مسيح  عيساي
شاگردان   روزبه40مردگان،

 خود ظاهر ميشد و بعد به

 اما .  صعود نمود آسمان
 درچيست؟ صعود اهميت

رفتن  از  آنها شك بدون
مسيح خيلي ناراحت و 

چرا الزم بود . متأسف بوند
كه مسيح آنها را ترك 

كند؟ در وهلة اول،   كند؟ او اآلن كجاست و چه مي
كالم خدا نشان ميدهدكه مسيح دردست راست خداي 

استيفان، اولين شهيد مسيحي، مسيح . پدر نشسته است
 رسوالن اعمال(تأئيدكرد صعود كرده را ديد و اين حقيت را

 مريم و خود شاگردان با كه وقتي هم مسيح .)55-60 : 7

 20و  5 :16يوحنا(نمود خوداشاره صعود به كرد، مي صحبت

 نتايجي چه ازصعودش و كند مي چه اآلن مسيح پس.)17:

گرفت؟                                                              ميتوان  
پدر،  خداي كه است كامالًروشنكند؛   مي  سلطنت   مسيح    

مسيح را به حرمت و عزت سرافراز نمود و اآلن او در 
 همه براي حقيقت اين زمان، درپايان .كند مي سلطنت جالل

ولي . كند آشكارخواهدشدكه مسيح همه جا سلطنت مي
او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و هم اكنون خدا 

مسيح   خود .)21 : 1افسسيان(ديگرقرارداد وهرمقام پادشاهي
 داده من به زمين وبرروي درآسمان قدرت تمام:فرمايد مي

دارد  ادامه شرارت كه است درست .)18 : 28 متي(است شده
كه مسيح برگردد، نجات كامل را دريافت  وقتي وفقط

اي است از اينكه  اما صعود مسيح نشانه. خواهيم كرد
. نجات تكميل شده و آن پيروزي غائي خواهد آمد

.  سازد مي آماده  ما براي مخصوصي جاي مسيح اكنون هم
او بطور خاص بر مطيعان خود . كند مسيح سلطنت مي

 يوحنا ميكند؛ شفاعت  ما براي مسيح  .كند مي سلطنت

نويسم تا  اي فرزندان من اين را به شما مي: نويسد مي
پدر  نزد  داريم شفيعي كند، گناهي كسي اگر و نكنيد گناه
مثل  مسيح عيسي .)1 : 2يوحنا  اول(عادل مسيح عيسي يعني

بنابراين نه . كند يك وكيل مدافع است كه از ما دفاع مي
 گذشتة ما بخشيده شده، بلكه اگر اآلن فقط گناهان

ميگويند  .ميكند راشفاعت ما او شويم، گناهي مرتكب
وقتي استيفان مسيح را در دست راست خدا ايستاده ديد، 

در  شخصي مانند .ديد مدافعش بعنوان را مسيح درحقيقت
. گويد دادگاه كه ميايستد و ازطرف دوستش سخن مي

ميكند  خداوندصعودكرده،بمايادآوري.)56  : 7رسوالن   اعمال(
.         كه اثرات كار تمام شده او براي ابديت دوام دارد  

...ادامه دارد                                                                                       



 
دوست عزيز و ارجمندمان جناب آقاي عبود نباتيان در شب 

 سالگي به  حضور 84 در سن 2007پنجشنبه پنجم آوريل 
آزادي ايشان از اسارت پنجاه ساله اعتياد به . خداوند شتافتند

       -الكل بوسيله ايمان به عيسي مسيح ماجراي بسيار   عجيب 
تكان دهنده و درعين حال اميدوار كننده و آموزنده ايست 

نوشته   زير شهادت  . براي انواع اسارتهاي دنياي امروز ما
زندگي ايشان است كه هفت سال بعداز پيروزي كامل              

.اند بر اسارت الكل با دست خودشان نوشته  
 

  شهادت زندگي من
ايران  جنوبي ازشهرهاي دريكي پيش سال73حدود  من

به  بدنياآمدم ومتعصب مسلمان اي  درخانواده)خرمشهر(
علت نزديكي خرمشـهربه بندر بصـره دركشور عراق 

جواني  دوران مرزداشتيم درآنطرف كه پدري وبستگان
وتحصيل رابطورمتناوب بين مدارس خرمشهر وبصره  
. گذراندم وسپس ازكالج بغداد فارغ التحصـيل شدم

درخرمشهر  هميشه براي گرفت تصميم پدرم ازآن پس
اين دوران همزمان با تحوالت و دگرگونيهاي  . بماند

جوانان   بقيه مثل هم ومن .بود شديددرخاورميانه سياسي
هم سن و سال خودم تحت تاثير مشكالت زندگي و  

درجنوب  بخصوص  طبقاتي واختالفات مالي كمبودهاي
رو گروههاي سياسي گرديدم  ايران قرارگرفته و دنباله

در نتيجه مشكالت متعدد ديگري بدنبال آن بوجود 
آمد كه از نظرروحي و فكري ديد شخصي من را 

در اين دوران . نسبت به زندگي كامال عوض كرد
فقط با ديد منفي و نااميد كننده به زندگي نگاه 

وبا اينكه اطالعات وتحصيالت مذهبي تقريباً . ميكردم
كاملي داشته و قرآن را به راحتي خوانده و به  
خاطرتسلط كامل به زبان عربي معاني آن را هم 

بهبود   به كمكي هيچگونه اعتقادات اين ولي .ميدانستم
 وضع روحي و فكري من نميكرد و من مانندگم شده

اي بدنبال راه حقيقي نجات در بيراهه پيـش ميرفتم  
دريافت  تنهاطريق پيدانميكردم اي دهنده آرامش وچون
به  كم كم و يافتم الكلي مشروبات رادرنوشيدن آرامش

صورت يك عادت و احتياج دائمي با آن زندگي  
ولي مشكالت نه تنها ازبين نرفت بلكه بيشتر . ميكردم

مـن  1979درسـال. و بيشتر و بزرگتر و بزرگتر ميـشد
كه تازه بازنشسـته شده بودم تصميم گرفتم براي 

ايران  از ميكردند زندگي درامريكا كه فرزندانم ديدن

موضوع    با ايران كشور هنگام درهمين .شوم خارج
انقالب اسالمي وكشت وكشتارجنگهاي داخلي بين 

پس از . گروههاي سياسي مخالف يكديگرروبرو شد
وخيمتر  كشور داخلي اوضاع كه شنيدم امريكا، به رسيدن

گشته و شاه كشور را ترك نموده وحكومت جديد 
شش ماه بعد  . جمهوري اسالمي روي كار آمده است

عراق به ايران حمله كرد وخرمشهر بعلت نزديكي  
ما كه تمام خانه . بامرز اولين نقطه تهاجم عراقـيها بود  

4صفحة  ماهنامة تبديل  

 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

و زندگيمان درخرمشهر بود و دختر بزرگم آنجا زندگي  
تاباالخره  بسربرديم خبري وبي  رادرنگراني مدتي ميكرد
كه عراق خرمشهر را تصرف كرده و مردم به  شنيديم

دخترم تلفني خبر داد كه . اند ناچار شهر را تخليه كرده
دست خالي و فقط با يك چمدان لباس از خرمشهر 

سه سال خرمشهر در تصرف عراقيها بود . اند بيرون رفته
گرفته شد هيچ اثري ازخانه وكاشانه  و بعداً كه شهر پس
درنتيجة حاصل تمام زحمات گذشـته . ماباقي نمانده بود

با اينكه خوشحال بوديم  . ما و هر چه داشتيم از بين رفت
از اين بابت كه هيچ يك ازعزيزان وبستگان را از دست 

و  هايمان همشهري دادن بخاطرازدست  ولي بوديم نداده
نااميدي  و شديد شهرغم درآن مان زحمات عمر يك حاصل

وچون درايران ديگرهيچ  چيزي براي . سنگيني داشتيم
. ادامه زندگي نداشتيم تصميم گرفتيم در امريكا بمانيم
دراينجا هم بدون درآمدكافي درحاليكه دو فرزند ما 

روزبه    زندگي مشكالت بودند دركالج تحصيل دردوران
درآن موقع وضع روحي من . روز برايمان سختتر ميـشد

بدتر شد و متأسفانه از روي ناچاري روي به الكل 
شدبطوري   متزلزل ام وجسمي روحي وضعيت و بيشترآوردم

و  شده مشروب وعاشق خودمتنفرگشته متعلقين ازتمام كه
در نتيجه كانون . بطوركامل اسير اعتياد به الكل گرديدم

بارها بخاطر  . گرم خانواده به جهنم سوزاني تبديل شد
 خانه اينكه بدون ممانعت همسرم مشروب بنوشم بجاي 

در كنار اسـتخر آپارتمانمان ميماندم و همسرم توسط 
ها مطلع  ميشد و با گريه  و ناراحتي  مرا به  خانه  همسايه

طولي نكشيد كه به انواع امراض كليوي و . ميكشانيد
با   مناسب شغل ناهنجاريك حال درهمين .مبتالشدم كبدي

درآمد خوب دريكي ازكشورهاي خاورميانه بمن 
با قبول اين شغل وضع  اقتصادي ما خوب . پيشنهاد شد

شد ولي مشكل ونياز شديد من به الكل ازبين نرفته و 
دراين  .شديدترگرديد من جسمي و روحي ناراحتيهاي

هنگام فرزندانم تحصيالتشان را تمام كرده و زندگي 
مستقل خودشان راشروع كردند وباالخره دختر بزرگم 
با همسرش ايران را ترك كرده به امريكا آمده در 

پس ازچند سال . نزديكي محل سكونت مامستقر شدند
امريكا          به    داده استعفا خود  شغل از درخاورميانه كار

موضوع اعتياد به الكل در من ديگر به افراط . برگشتم
رسيد  خطرناكي مرحله به كامالً من بيشترگراييدوسالمتي

ودكترها تشخيص دادند بايدازجگرم تكه برداري كنند 
در حين عمل به خونريزي  وهشداردادندكه امكان دارد

با وجود موافقت من . و عوارض ديگري دچار گردم
همسر و پسر بزرگم مانع شدند و تصميم گرفتند مرا در 

مدت يكماه و پنج. بيمارستان ترك اعتـياد بستري كنند  

دوماه بعد بطوراتفاقي با گروهي از مسيحيان . نتيجه ماند  بي
همسرودختر بزرگم كه ازآزادي من از دام . آشنا شديم

اعتياد الكل نااميد شده بودند دريكي از اين جلسات قلبشان 
را به مسيح سپردند وروزي مرا نيز به يكي از اين گردهم 
آييها بردند ودرجلسه دعا شركت كرديم وقتي دعوت به 

آزادي من كمك  دعاكردند همسرم جلو رفته ازمسيح براي
ازآن به بعد دوستان جديدي پيدا كرديم كه برايمان . طلبيد

هرچند من زياد به جلسات كليسايي نميرفتم . دعا ميكردند
.  ولي همسر ودخترم دائماً در جلسات دعا شركت ميكردند

دو سال وضع . درتمام اين مدت دعا براي من ادامه داشت
به همين صورت گذشـت ومن هنوز هم دچار وسوسه 

 روزبستري ام غيرمسيحي دوستان و من  .بودم الكل نوشيدن

از  پس يكماه .كرديم پرداخت را بسيارسنگيني هزينه ، شدنم
كردم و در واقع  ترك اعتياد مجدداً شروع به نوشيدن الكل

با  اتفاقي بطور بعد ماه دو .ماند نتيجه بي دكترها معالجات تمام
همسرودختر بزرگم كه از . گروهي از مسيحيان آشنا شديم

آزادي من از دام اعتياد الكل نااميد شده بودند در يكي از 
اين جلسات قلبشان را به مسيح سپردند وروزي مرا نيز به 

كرديم  دعاشركت آييهابردندودرجلسه گردهم ازاين يكي
وقتي دعوت به دعا كردند همسرم جلو رفته از مسيح  براي 

ازآن به بعد دوستان جديدي پيدا . آزادي من كمك طلبيد
هرچندمن زياد به جلسات . كرديم كه برايمان دعا ميكردند

كليسايي نميرفتم ولي همسر ودخترم دائماً در جلسات دعا 
درتمام اين مدت دعا براي من ادامه . شركت ميكردند

دوسال وضع به همين صورت گذشت ومن هنوز . داشت
ام  دوستان غيرمسيحي. وسوسه نوشيدن الكل بودم هم دچار

دراين فاصله چندين . كامالًً از بهبودي من نااميد شده بودند
بارمجبور به پرداخت جريمه سنگين رانندگي درحال مستي 
شدم ديگر دكترها رسماً اخطاركردند چنانچه به نوشيدن 
الكل ادامه بدهم درمدت بسياركوتاهي عمرم به پايان 

اما خدا روي زندگي من دست گذاشته بود . خواهد رسيد
تغييري  ايجاد درحال مسيح عيسي كردم احساس كم كم ومن

ام هر روزه در  غير قابل باور در درون من است خانواده
ايمان و توكل به مسيح قويتر شده و مصرانه دعا ميكردندتا 
اينكه يكروزكامالً  قلبم را به مسـيح سپردم و بعنوان يك 
مسيحي تعميد گرفتم وناگهان ديدم از تمام بندهاي اسارت 

ام عيسي مسيح مرا شفا داده بود و  اعتياد بـه الكل آزاد شده
سال است كه خود را درمسـيح از هرگونه  7ازآنروز تا بحال 

به  الهي وصلح آرامش حاال .ميبينم آزاد  اي  وسوسه و اسارتي
 عيسي كالم گاهم وتكيه وتنهاهمدم است شده وارد من قلب

وقتي قلب خود را به مسيح . باخداونداست ومصاحبت مسيح
سپردم خون مقدس مسيح كه بر صليب ريخته شده راه مرا 

 بر  ام زندگي  اساس حاالايماندارم.حضورخداوندبازكرد  به

 همراه هميشه كه است داده واوقول قرارگرفته خداوند مسيح

كارنيكورادرشماشروع  خداميگويداوكه زيراكالم.باشد من
همان . كرد تا به آخر وفادار ميماند و آنرا به آخر ميرساند

عيسي مسيح كه زندگي مرا از تاريكي به نور و از نا اميدي  
 كرد امروز دركنارشماست تبديلبه اميداز مرگ به حيات 

واگر شما به او ايمان بياوريد بيش از آنچه براي گناهكاري 
چون وعده . مثل من انجام داد براي زندگي شماخواهدكرد

عيسي مسيح آمد تا گمشده را بجويد و : خداوند اين است
عبود نباتيان        .     10 آيه19انجيل لوقا فصل .او را نجات ببخشد  
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 آفت ناباروري سيگار
 

ــا ــاروري  ن ــردان  ب و   م
زنــان را در ســنــيــن        

كـنـد     باروري مبتال مي  
ــي     ــراوان ــه      و ف آن ب

درستي معلوم نيـسـت،    
به نحوي كه شيوع آن     
 در يك ناحيه با ناحيـه     

 مشـكـالت    درصد زوجهـا بـا    10 تا8.   ديگر متفاوت است  

مـوارد    درصـد 40در  آن  وعـلـت    هسـتـنـد     روبـرو   نابـاروري 
. اسـت   درصدمواردنامشخص10ودر  زنانه  درصد50مردانه،
 رنـج   ازنـابـاروري    دنيـا    ميليون نفرازجمعيت  80تا  50حدود

 نـتـايـج     تـريـن   تـازه   كـه بـراسـاس       در حاليست   اين.   ميبرند

 عالوه براثرات زودرسي نظيـركـاهـش        سيگاري  تحقيقات

دنـدان    فسـاد   طـراوت پـوسـت،       چهره،از بين رفتن    شادابي
 درمردان به شـمـار      افزايش ناباروري   براي  هم  خطري  عامل

تـاثـيـر      حتي  و  التهابي  سيگارباعث افزايش سلولهاي    . ميرود
 تنها سيگارنخستين علـت   بنابراين نه.   شود مي  وژنومDNAدر

و عـروق      مثانه و عاملي براي بروز بيماريهاي قلب        سرطان
 وزنان نيز موثر مردان باروري دركاهش است بلكه مشخصاً

بهره   مضرات سيگار بي    نيزاز  اطرافيان افراد سيگاري    . است
 سيگاربرباروري همسرافرادسيگاري نخواهندبودوآثارسوء

 افـراد   ازدوسـوم   بـيـش    كه  درحاليست  اين  . قابل توجه است  

خـود    بـاروري   قدرت  سيگاربركاهش  از عوارض   سيگاري
 وزنان بـاعـث     سيگاردرمردان  مصرف.   ندارند  اطالعي  هيچ

ــش  ــاه ــزان   ك ــي ــت    م ــي ــق ــوف ــاي    م ــه ــان ــاروري   درم ــاب  ن

آن   مصـرف   مـدت   دود وطـول    ميشود،تاثيرسيگاروابسته به 
 وافـزايـش    وزن  كـم   وتولـدنـوزادان    زايي  سقط، مرده.  دارد

سيگاردرتولـيـد     ديگر عوارض   بعنوان  رحم  خارج  بارداري
انـدام    بـافـت    و  شـريـان    بـرروي   سيگارباتـاثـيـر   .   ميباشد  مثل

ميشـودوبـه     درمردان  تناسلي باعث اختالل عملكرد جنسي    
بـر    تـحـقـيـق      نتـايـج  .   رساند  آسيب مي   آنان  عملكردجنسي

 30روزي  حـداقـل    سال7از  بيش  كه  سيگاري  زوج290روي
درزوجهاي سيگـاري     ازآن بودكه   سيگارميكشيدندحاكي

 ماه باروري حاصل شده است درحالـي        37حداكثر ظرف 
 . ماه بوده است30در افراد غيرسيگاري مدت كه اين

 
 بـه     پسـت   كارمنـد   يروز 

آنـهـا     آدرس  كـه   هايي  نامه
در اين حين متوجـه  .   كرد  نامعلوم بودند، رسيدگي مي 

نـوشـتـه      آن با خطي لـرزان      شد كه روي پاكت     اي  نامه
 بهتر است  كرد  فكر  با خودش!     خدا  به  اي  شده بود نامه 

شـده    اينطـورنـوشـتـه      درنامه.   و بخواند   كرده  نامه را باز  
  ساله هستم كه زندگـي  83عزيزم بيوه زني    خداي:   بود

ديروز يك  .   گذرد  با حقوق نا چيز باز نشستگي مي        ام
تمام   اين.   كه صد دالر در آن بود دزديد نفر كيف مرا 

يكشنبـه  .   كردم  پولي بود كه تا پايان ماه بايد خرج مي        
 بـراي   هفته ديگر عيد است و من دو نفر از دوستانم را      

 نميتوانـم   اما بدون آن پول چيزي    .   ام  دعوت كرده   شام

. بگيرم  قرض  هيچكس را هم ندارم تا از او پول       .   بخرم
كـمـك     مـن   به  هستي  من  خداي مهربان تنها اميد     اي  تو
گرفت  تحت تاثير قرار اداره پست خيلي كارمند  ...كن

شـد    ايـن   نتيجـه .   به ساير همكارانش نشان داد      را  و نامه 
كـدام    خود را جستجو كردند و هـر    جيب  آنها  كه همه 

جمع    دالر 96در پايان   . دالري روي ميز گذاشتند     چند
 اداره  كـارمـنـدان     هـمـة  . . .   براي پيرزن فرستادنـد     و  شد

 دهـنـد    انـجـام    از اينكه توانسته بودندكارخـوبـي       پست

عـيـد بـه      .   خوشحال بودند 
 از  پايان رسيد وچنـدروزي   

 تا ايـن     . ماجرا گذشت   اين

 آن  از  كــه نــامــه ديــگــري    

اداره پســت      بــه  پــيــرزن 
 آن نـوشـتـه      رسيدكه روي 

!   به خـدا     اي    نامه:   بود  شده
جمع شدنـد     همه كارمندان 

تا نـامـه را بـاز كـرده و              
مضـمـون نـامـه       .   بخواننـد 
. خداي عـزيـزم    : بود  چنين

 كه  چگونه ميتوانم ازكاري  

 شامـي   تو توانستم   با لطف .   تشكركنم  انجام دادي   برايم

هـم    بـا   را  وروز خـوبـي      مهيـاكـرده    دوستانم  براي  عالي
 . بگذرانيم

 ...كه چه هديه خوبي برايم فرستادي آنها گفتم من به

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

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

 . را به ما ارسال كنيد تا ما با شما متحد شويم
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 محبت مسيح نسبت به 
بود عجيب گناهكاران  
 
 

هر  و متنفرند  بدي از نيكوكار   افراد
. باشد بيزارمي ناپاكي از پاك شخص
پاك  كه مسيح عيسي كه است واضح

و از هرگونه گناه به دور بود، ذاتاً 
به همين دليل . ازگناه نفرت داشت

شايد تصوركنيم كه الزم بود مسيح خود را از گناهكاران 
دور نگاه دارد، ولي برعكس به جاي اينكه خود را 
ازگناهكاران جدا كند با آنان معاشرت كرده غذا 

 و ميكرد صحبت ميخورد و راجع به محبت خدا با ايشان
 ميپذيرفت را باز آنها آغوش  با  ميكردند  توبه كه هنگامي

 به را تا گناهكاران بلكه را، تاعادالن ام نيامده من:وميفرمود

 اورادوست بودكه دشمنانش دليل اين به .كنم دعوت توبه

شخصي كه   آن نيست؟ آياعجيب .ناميدند گناهكاران
گناهكاران را بيش از همه محبت مينمود، همان است كه 

 مسلمين امام با ارتباط با مدعي دختر دستگيري
 

روستاهاي توابـع   از دريكي كه دختركالهبرداري خانواده سبز، 
را داشـت،      اهواز، ادعاي ارتباط با امامان و شفاي مريضان       

ادعـا    پـيـش    ساله، چنـدي  21اين دختر زـ ج،     .  دستگير شد 
وي اجازه داده     و به   كه امام مسلمين به خواب اوآمده       كرد

وي   از اقـوام    دوتن ازآن، پس. شده تا مريضان را شفا دهد 
تـبـلـيـغـاتـي         هـاي   دي  به تهيه و توزيع و تكثير فيلم و سي        

ايـن    گـزارش،   ايـن   بـراسـاس  .كردند  درسطح وسيع اقدام  
وي،   كه در محل سـكـونـت        گسترش يافت   تا جايي   جريان

 حاضرشده و بستگـان     انبوه مردم ازشهرها و روستاهاي دور     
از   پـس   نامبرده.ميكردند  وي، نذورات مردم را جمع آوري     

كـنـار     درخـت   و  خـرمـا    اصله نخـل    يك  ادعاكردكه  مدتي
اطـالع،    مـحـض    بـه .اسـت   بيـمـاران    منزلش، قادر به شفاي   

فـرد    گسـتـرده،    حميديه با انجام تحقيقات   دادگستري بخش 
 .تن از بستگان وي رادستگير كرد2مدعي و

  يك داستان كوتاه
 

  افتاد  و راه  را برداشت اش  پشتي   كوله
 تا: گفت  دنبال خدا بگردد؛ و كه رفت
 .گشت   ازخدا پرنشود برنخواهم ام  كوله
 ايستاده  راه كنار  كوچك و  رنجور  نهالي
    درخت رو  به   اي  خنده   با مسافر   . بود

 و    بودن   كنار جاده  است   تلخ چه: گفت
 ولي : گفت   زير لب نرفتن؛ و درخت

  كـاش . بـرگـردي    رهـاورد   بـي   و   بـروي  كـه    اسـت    تـرآن    تلخ 
مسـافـر     . جاست آني،همين   وجوي درجست   چه آن   ميدانستي

  مـيـدانـد، پـاهـايـش            چه    از راه     درخت   يك:   وگفت   رفت
. وجورانخـواهـديـافـت      جست   لذت گاه    است،اوهيچ   درگِل

ــه   ــدك ــي ــن ــت   ونش ــت    درخ ــف ــن   : گ ــام ــت   ام ــو جس  را  وج

  كـه  نخواهـدديـد؛جـزآن     راكسي و سفرم    ام ازخودآغازكرده
گـذشـت،      هزارسال.    بود سنگين اش  لهووك  مسافر رفت . بايد

! مسافر بازگشت.   وپست  باال   وپيچ، هزارسالِ   پرخم    هزارسالِ
. بود   كرده   راگم    بود، اماغرورش    خدارا نيافته . نااميد  رنجورو

 .بود   آغازكرده  ازآن   روزي   كه   اي    جاده.   رسيد   جاده  ابتداي   به
  اش  زيرسايه.   بود   وسبزكنارجاده   هزارساله، باال بلند     درختي

 درخت  اما. نياورد  بياد  را مسافردرخت. بياسايد    تاكمي   نشست

  چـه    ات در كولـه    مسافر،   سالم  : گفت   درخت  . ميشناخت  اورا 

بـاالبـلـنـدتـنـومـنـد،         : مسافرگفـت   . كن   ميهمان    داري،مراهم
  درخـت . چـيـزنـدارم     هـيـچ    و     است    خالي   ام    ام،كوله    شرمنده

امـا  . چيـزداري     چيزنداري، همه    هيچ   وقتي  خوب،   چه  : گفت
غـرور    داشـتـي،    چـيـز   هـمـه     ات   دركوـلـه    ميرفتي، روزكه   آن

جـا       ات   دركوله  حاال  . گرفت  تو  را از   آن    جاده  بود،   كمترينش
. ريخت  مسافر  رادركوله    ازحقيقت      و قدري  .هست خدا    براي
  حـيـرت    از  هـايـش   وچشـم   پرشـد     مسافراز اشراق    هاي دست

 نـرفـتـه     وتـو   نـكـردم     وپيدا   رفتم    هزار سال :   درخشيدوگفت

  مـن   و    رفتي    زيراتودرجاده:    گفت   درخت!   يافتي  همه اي،اين 

 .هاست  جاده  دشوارترازپيمودن خود،  پيمودن و .درخودم



،آغـازجشـن   تـيـشـري     ماه عبري   پانزدهم  
 سوكـوت كلمة  .   مذهبي سوكوت ميباشد  

بـان      به معني سايه   سوكاجمع كلمة عبري    
 مـنـاسـبـت      بـه    جشنـي اسـت     سوكا.   است

 بـه مـعـنـاي        بني اسرائيل ازمصـر،     خروج  

 آزادي  سايبان  به  ازخانه بندگي  آمدن  بيرون

ماه نيسان  15البته خروج از مصر در    .   است
دسـتـور     كليميان     بوده  ولي به )   پسح  جشن( 

 تـيـشـري      در  ماه        سوكوت  كه      شده  داده

بـه    سـوكـوت    عـيـد  برگزاري  .   گردد  اجرا  
چهل سالي است كه يهوديان پس        يادگار

از خروج از مصر بطور مداوم درحركـت        
 عالوه بر مـعـنـي و          سوكوتعيد  .   بودند

   عـيـد    اش بعنوان  يـك     خصوصيت  اصلي  

يهودي، داراي    
ــبــة        يــك جــن
جــهــانــي هــم     

ايـن    .   باشـد   مي
جشنـي اسـت     

كــه در آن         
 يهوديان  پيام 

مــخــصــوصــي 
براي افراد بشر   

و   فرسـتـنـد    مي
 موعـود  ماشيحاي از اعتقاد به       درآن هسته 

يكي از مظاهر اين طـرز  .   دارد)   جهان  منجي( 
 روز   7 گاو نر در       70تفكر قرباني كردن  

 70اين گاوها را براي سالمتـي     .   جشن بود 
اين عـمـل،    .   نمودند  جهان  قرباني مي     ملل

جـهـان     همبستگي يهوديان را با تمام ملـل      
يوم روز بعد از      5  سوكوت.   دهد  نشان مي 
) ميبـاشـد    ساعت25كه    كليميان  بزرگ  روزة( كيپور

. دارد    روز ادامـه   شود كه  هفت      شروع مي 
برابر نظر بيشتر مفسران تورا، مـنـظـور از           

اي  ويـژه     دربيابان، ابـرهـاي   )   سوكا( بان    سايه
بودند كه بطورمعجزه آسايي مردم را در        

و آنها را از       بيابان از اطراف احاطه كرده      
 گزند و آسيب طبيعي محافظـت             هر گونه 

 سـوكـا،  در  بنابر اين سـكـونـت      .   ميكردند

 خــداونــد در خــارج       مــعــجــزه  يــادآوري

از   از مصر و مـحـافـظـت          عبرانيان    ساختن
آنها در مدت چـهـل سـال اقـامـت در                    

 هاي يكي  ديگر  از  فلسفه. است   بيابان
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 Tel_ 818. 522.1525    Tabdil@iranforchrist.com             

 ماهنامة تبديل

 جشن سوكوت
  اليشا شمسيان

ماهنامة تبديل را هر ماه از 
مراكز ايراني، بطور رايگان 

.دريافت كنيد  

 
 

 
 

درزمان  كالم خداوند به ما ميگويدكه
خدا   روح آخربسرمي بريم وامروزكاراصلي

كه عروس  دركليساي مسيح اين است
 عيسي مسيح رابراي مالقات با داماد

آماده كند وبراي هركدام از ما  آسماني
آنچه روح  اي تعيين ميكندتا به وظيفه

كنيم   ميگويدوما راهدايت ميكندتوجه
دهند         اجازه مي كه زيرا تنهاكساني

كند قادر  آنهارا آماده القدس روح
 .رادر ابرهامالقات كنند خواهندبودمسيح

  
مــا   خــدابــه  كــالم

ــد    ــوي ــگ ــي ــه   م ك
ــوت   ــك ــل ــدا   م خ

 آخرمـثـل    درزمان

 خـواهـد    ده باكـره  

زمـــان   درآن:   بـــود
آسمان مثل    ملكوت

را   خـود   مشـعـلـهـاي      كـه   بـود   ده باكره خواهد  
از ايشـان      و.   داماد رفـتـنـد      به استقبال   برداشته،

پنج دانا وپنج نادان بودند اما نادانان مشعلهـاي   
. نـبـردنـد     خـود   خود رابرداشته،هيچ روغن بـا    

خودبامشعلهـاي    روغن درظرف   ليكن دانايان، 
طـول    بـه   وچون آمدن دامـاد     خويش برداشتند 

نصـف    در  و  انجاميد، همه پينكي زده خفتـنـد      
آيـد    اينك داماد مـي     شدكه شب صدايي بلند 

 ها  پس تمامي آن باكره   .   بشتابيد  وي  به استقبال 

 نـمـودنـد     اصـالح   را  خـود   برخاسته مشعلـهـاي   

خود بمادهيد    روغن  از  راگفتند  دانايان    ونادانان
شود؛ اما دانـايـان     ما خاموش مي    مشعلهاي  زيرا

 وشـمـا    مـا   مـبـادا    نمـيـشـود،   :   در جواب گفتند  

 رفـتـه،    بلكه نزد فروشـنـدگـان     . راكفاف ندهد 

 جـهـت    بـه   ايشان  كه  خود بخريد درحيني    براي

كـه    وآنـانـي    دامـادبـرسـيـد      رفتـنـد،    خريد مي 
حاضربودند با وي به عروسي داخل شده، در        

 هــاي  بــاكــره   بــعــدازآن،   . گــرديــد   بســتــه 

. ما باز كن  براي  خداوندا:ديگرنيزآمده، گفتند 
. شناسم  رانمي  هر آينه شما  : او در جواب گفت   

بيدار باشيد زيرا كه آن روز وسـاعـت را       پس
 هـاي   بـاكـره    بلـه، ) 13الي1:   25متي( . نمي دانيد 

درتـمـام     بودندكه نخواستنـد    كساني  نادان
هـمـاهـنـگ       خـدا   روح  قسمتها خود را بـا    

امـروز    لذا در پشت درها ماندنـد،     .   سازند
عـروس    كالم خـدا     طريق  از  روح القدس 

دهـنـد     كه اجـازه    راآماده ميكند وكساني  
هـمـان     كـنـد    راآمـاده   آنـهـا    روح القـدس  

ما مـعـرفـي        به  22مكاشفهكساني هستندكه   
 كـه   وهـر   بـيـا  : روح وعروس ميگويند:  ميكند

بياوهر كه تشنه باشد، بـيـايـد         :   ميشنود بگويد 
بي قيمت   حيات  آب وهركه خواهش دارد، از 

تـا    دهـيـم    اجـازه   كـه   باشـد )   17آيه  ( .   بگيرد
بـه    را  مـا   الـقـدس    روح  خداوند از طـريـق    

 آمين .قامت پري مسيح برساند 

، با توجه به وضعيت خـاص        سوكاساختن  
از   سـوكـا    سـقـف  .   شـود    آن بيان مي  سقف
حصير يا شاخ وبرگ درختان است،       جنس

آن   داخـل   آسـانـي    بـه   بـاران   كـه   به طـوري   
است، از    كه در سوكا ساكن     كسي. شود  مي

سرپناه مناسبي    كه  يكسو به وضعيت افرادي   
شود و احساس  براي خود ندارند، آگاه مي  

كند و از     همدردي بيشتري با مستمندان مي    
خـانـه     خـداونـد،    فـرمـان    بـه   سوي ديـگـر،    

كرده، در   مستحكم و راحت خود را ترك  
نـدارد،    كه به ظاهر سقف محكـمـي        محلي

دراين حالت، توكل   وي.  ساكن شده است 
كـرده،    و ايمان خود را به خداوند تقويـت       

كند كه به فرمان خالقش حاضـر         اعالم مي 
خودراترك كرده    است حتي مكان راحت   

داراي   گـرچـه    -مـوردنـظـراو     و بـه مـحـل      
برود واميد خواهد   -امكانات كمتري است  

 -داشت كه خداوند او را در هر وضعيـتـي        
ــد    ــنـ ــانـ مـ
اجــــدادش 
در بـيـابـان     

ــا  ــنـ ــيـ  -  سـ
ــظ   ــفــ حــ

نام .   كند  مي
ــر   ــگــ ديــ
ــوت   ــوك س

ــا   حـــگ هـ
آسيف بـه    

. اسـت   معني جشن جمع آوري مـحـصـول       
مـحـصـول      آوري  سوكوت در ايام جـمـع      

اعـطـاء   (   جشن شـاووعـوت   .   شود  برگزار مي 
است، حاصلي    حاصل  برداشت  اولين  ) تورات

 هم  سوكوت.   كاشته شده است    كه در بهار  
. جشن جمع آوري محصول در پاييز است      

در اورشليم    خدا  خانه  به  ما  در اين عيدپدران  
رفتند تا از خداوند از حاصل زميني كه          مي

چون ايـن   . به آنها داده، شكرگزاري نمايند    
جشن، جنبه كشاورزي دارد، چهار نوع از       

كه عبارتندازترنج، شاخه     محصوالت زمين 
درخت خرما، شاخه درخت مورد و شاخه       

ــيــدرادردســت  درخــت ودعــاي   گــرفــتــه  ب
علماي يهود بـكـار      . خوانند  مخصوصي مي 

بردن اين چهار نوع محصول را در نـمـاز          
ــه  ســوكــوت  جشــن ــه   دوصــورت  ب ــوجــي ت

كـه    توجيه اول بر اين مبنا اسـت       .   كنند  مي
درخـت    ترنج به شكل قلب است، شـاخـه        

خرما شبيه ستون فقرات انسان، برگ مورد   
لـب    شـكـل    به شكل چشم و برگ بـيـدبـه        

كه خوانده ميشود، خـدا       با دعايي .   باشد  مي
شود كه همواره بتوان با عـقـل          خواسته مي 

سليم وايمان كامل،آن اعضاراتحت اختيار     
 در توجيه  دوم، مردم  دنيا به . خود بگيرند

گروه اول  .   چهار گروه دسته بندي ميشوند    
كساني هستندكه ايمان كامل و رفتار سالم       

وبوي مـطـبـوعـي        ترنج طعم خوب  .   دارند
گروه . اول انسانهاست   گروه  شبيه  پس.   دارد

كساني است كه تحصيـالت و         دوم شامل 
كامل دارند، ولي مراسم مذهبـي        اطالعات

شاخه درخـت خـرمـا        .   را به جا نميĤورند   
پـس  .   ميوه خوبي دارد ولي معطر نـيـسـت        

گروه سوم كسـانـي      . شبيه گروه دوم است   
مـذهـبـي      ومعـلـومـات     هستند كه اطالعات  

ورفتارشان خوب  كاملي ندارند ولي اعمال
شاخه مورد مـيـوه نـدارد        .   و شايسته است  

پس نـمـايـنـدة      .   ولي بوي آن مطبوع است    
كـه    كسـانـي  . بـاشـد    ها مي   گروه سوم انسان  

معلومات مذهبي ندارند و رفتارشـان هـم         
ــوب ــت   خ ــس ــي ــروه  ن ــارم   درگ ــه ــرار              چ ق
شاخه درخت بيد ميوه نـدارد و         .   ميگيرند

هم ازآن استشمام نميـشـود،        بوي مطبوعي 
ــن   ــراي ــاب ــن ــده    ب ــن ــاي ــم ــروه  ن ــارم    گ ــه چ
پس اين چهار نوع مـحـصـول       . انسانهاست

درهـر    زمين، چهار گروه از مـردم راكـه         
. مـيـدهـد     اي وجود دارند نـمـايـش         جامعه

كـنـنـد      انسانهايي كه در جامعه زندگي مي     
در برابر همديگر مسؤل هستند زيرا اعمال       
و رفتارشان و ايمانشان در سرنوشت افـراد        

ازايـن    هـركـدام  .   ديگر جامعه مؤثر اسـت     
دارنـد    افراد معلومات و رفتارهاي مختلفـي     

بـا  .   دهـنـد     و روي هم جامعه راتشكيل مي     
دريـك    گـيـاه    جمع آوردن اين چند نـوع      

بسته، صفات نيكو يعني اتحاد و همبستگي 
مـخـتـلـف       هـاي   و همكاري در ميان گروه    

ياعمل مناسب    علم  جامعه، حتي آنهايي كه   
روز . شود  مذهبي نيزندارند،نمايش داده مي   

 تـورا   سيمحتبعدازآخرين روزسوكوت،   
سيمحا جشن  .   باشد  يعني شادي تورات مي   
رسيدن قرائت پنج     تورا به مناسبت به انجام    

بـرگـزار     يـكـسـال     درعـرض   جلد تـورات   
از   فصـل     روز اولـيـن        در هـمـان    .   ميشـود 

  .شود جلدتورات قرائت مي
  21: 12متي انجيل.اميدخواهندداشت امتها عيسي، نام به

 

اگر از افسردگي رنج مي بريد،     
خود با  اگر در زندگي زناشويي

اختالفات روبرو هستيد و يا اگر با 
بيماري اعتياد و مشكالتي نظيرآن 
روبرو هستيد، با ايمان آوردن به 

مسيح قادر خواهيد شد تا بر  عيسي
 . همة اين مشكالت غالب آئيد

به اين منظور شما ميتوانيد با من رسول حيدري و 
 )818 (201 – 8602با شماره تلفن 

گرفته، اجازه دهيد در اين راستا شما        تماس
 .بركت خدا با شما باد. را ياري دهيم
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 دهم قسمت    
 يك دام   

 نوشته ژنرال لوواالس  هورهور  بِنبِن
 ترجمه آرمان رشدي

   القدس ار باز مدد فرمايد فيض روح
 كرد  ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي                   

 بيدلي در همه احوال خدا با او بود 
 كرد  ديدش و از دور خدايا مي او نمي                    

حافظ                                                                      

 خداوندا، من

          كنم مي اعتراف

 .هستم گناهكار كه
 كه دارم ايمان
 مسيح بخاطر عيسي

 روي بر  من گناهان 

 جان خود  صليب،

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

 تو عادل حضور در

 اكنون من  . ساخت
         را  بعنوان  او

دهنده، در  نجات
 خود   قلب

 آمين. پذيرم مي

 
 
 
 

 از مادرش  پسركي
مادر چرا گريه : پرسيد

ميكني؟ مادر فرزندش را 
: گفت و گرفت درآغوش

. عزيزم هستم زن من چون
پسرك نزد پدرش رفت 

بابا چرا مامان : و گفت
كند؟ او  هميشه گريه مي

چه ميخواهد؟ پدرش 
تنها دليلي كه به ذهنش 

همه زنها : رسيد اين بود
گريه ميكنند، بي هيچ 

پسرك بزرگ شد ولي هنوز از اينكه زنها خيلي به گريه !  دليلي
يكبار در خواب ديد كه دارد با خدا صحبت . افتند متعجب بود مي

كنند؟  خدايا، چرا زنها اين همه گريه مي: ميكند از خدا پرسيد
هاي  ام؛ به شانه اي آفريده من زن را به شكل ويژه: خدا جواب داد
ام تا بتواند سنگيني زمين را تحمل نمايد، به بدنش  او قدرتي داده
به دستهايش . كند ام تا بتواند درد زايمان را تحمل قدرتي داده
ام كه حتي اگر تمام كسانش دست از كار بكشند، او  قدرتي داده

ام تا با تمام وجود به  به او احساسي داده. به كار ادامه دهد
به . فرزندانش عشق بورزد، حتي اگر او را  هزاران بار اذيت كنند

ام تا همسرش را دوست بدارد و از خطاهاي او بگذرد  او قلبي داده
ام تا هر وقت  و به او اشكي داده. و همواره در كنار او باشد

 خواست آن  را  فرو  ريزد، اين  اشك  را منحصراً  براي  او  خلق
.كند ام تا هرگاه نياز داشته باشد، بتواند ازآن استفاده كرده  

: گفت  هور بن     
 خوب،  من  پسر
! آريوس   هستم  

  نزديكترآمد؛ تورد
از داشت چشمانش  

درميĤمد؛ بعد حدقه  
 درحاليكه ازشادي

آمده بود، هيجان به  
به من ! ببين: گفت  

گفتندكه اينجا با يك سگ يهودي روبرو خواهم 
: گفت!خواهدكرد راضي را خدايان كشتنش شدكه

ديشب، : چه كسي اين را به تو گفت؟ جواب داد
قرار شد . ، درحاليكه از درد بخود مي پيچيدمساال

هور  بن. هزارسكه هم براي اين كار به من بدهد
پيشنهادي . تو به پول خودت خواهي رسيد: گفت
من . من و اين مرد خيلي به هم شبيه هستيم. دارم
 مساال به تو .خواهم پوشاند او به را خودم لباس

خواهي   را پولت تو .اي كشته مرا كه گفت خواهي
. من هم سه هزار سكه به تو خواهم داد. گرفت
. بكن چهار هزار سكه:  بالفاصله جواب دادتورد

يعني من روي هم پنج هزار سكه خواهم گرفت 
عالي است . بدون اينكه خون كسي را ريخته باشم

و . و با آن يك ميكده در روم باز خواهم كرد
آنها با هم دست دادند و . خنديد قهقهه زنان مي
هور  بن بدهدكه خبر مساال به تورد قرارگذاشتندكه
وقتي لباسها را عوض كردند، خود . راكشته است

تعجب  خود مرده حريف با اش تشابه از هم   هور بن
 رفت و سيمونيدسهور نزد  آن شب، بن .كرد

آنها قرارگذاشتند كه . تمام ماجرا را به او گفت
يكي دو روز بعد، كسي را بفرستند تا رسماً از 
نيروهاي انتظامي درخواست كند تا به دنبال پسر 

 بگردند و حتي مساله را به گوش آريوسگمشده 
به اين ترتيب، .  فرمانده هم برسانند ماگزنتيوس

 هر دو خاطرشان آسوده خواهد گراتوس ومساال
هور مرده است، و او خواهد توانست  شدكه بن

بدون دغدغه خاطر به اورشليم برود و بدنبال مادر 
هور  به اين ترتيب، بن. و خواهرش بگردد

 را وداع گفت و طبق قراري كه با سيمونيدس
.              شيخ ايلدريم داشت، رهسپار صحرا شد  

. رويم ما اكنون سي روز از اين واقعه به جلو مي
منطقه  سياست صحنه در مهمي اتفاق فاصله، اين در

. رخ داد، مهم البته براي قهرمانان داستان ما
از فرمانداري يهوديه بركنار والريوس گراتوس 

. به جاي او گمارده شدپنتيوس پيالتوس شد و 
پيالتوس طبق عادت هر فرماندار جديد، قصد 
داشت با چنداقدام خير خواهانه، نظر مثبت اهالي 

يكي از اين اقدامات، . يهوديه را جلب كند
نتيجه . رسيدگي به وضع زندانها و زندانيان بود 

كشف شد كه صدها . اين اقدام، تكان دهنده بود
نفر بدون هيچ اتهام مشخصي سالها در زندان بسر 

اينها و عدة ديگري كه تصور ميشد سالها . اند برده

اند،   آزاد پيش   مرده  
در  اثر  همين .    شدند  

 تحقيات، مشخص شد 
  كه آنتونياكه  در  قلعة 

 مقر  فرماندار و پادگان
 روم  و  نيز محل زندان
  شهر بود، سياهچالهايي
 وجود داشته كه خودِ 
 زندانبانان  نيز  از  آنها 

اين سياهچالها مخصوص چريكهاي . بي خبر بودند
يهودي و شورشيان سياسي بود كه عليه روم دست 

كه به آنجا برده ميشدند،  كساني .زدند به اقدام مي
در ! آمدند، نه زنده و نه مرده هرگز بيرون نمي

يكي از آن روزها كه مأمورين مشغول بازرسي  
زندانها و رسيدگي به وضع زندانيان بودند، هنگام 
عصر، وقتي كه فرماندة گارد از كار سنگين آن 
روز خسته نشسته بود و منتظر پايان وقتي اداري 
بود، ديد كه رئيس زندان با يك دسته كليد، كه 
هر كدام مثل يك چكش بود، در درگاه اتاق او 

ظاهرش بالفاصله توجه فرمانده را جلب . ظاهر شد
مأموريني كه در اتاق . كرد و به اجازة ورود داد

حاضر بودند، از چهرة رئيسزندان متوجه شدند كه 
: او جلو آمد و گفت. خبر خاص و حساسي دارد

، مرا  گراتوسقربان، از زماني كه فرماندار قبلي، 
روز . مسؤل امور زندان كرد، هشت سال ميگذرد

قبل از اينكه به اين كار گمارد شوم، شورشي در 
شهر اتفاق افتاده بود و عدة زيادي دستگير شده 

 سوء گراتوسدر همان روزها هم به جان . بودند
قصد شده بود و يك نفر، سفالي را از پشت بام بر 

سپرد،  وقتي اووظيفه مرا به من مي. سراوانداخته بود
اين كليدها را به من داد كه به تعداد سلولهاي 

رفتم،  وقتي داشتم از اتاقش بيرون مي. زندان بود
چيزي را فراموش .  صبر كن: مرا صدا زد و گفت

اي را ردآورد و روي ميزش  بعد نقشه. ام كرده
بعد انگشتش را روي سلول شماره پنج . گذاشت

در اين سلول سه مرد زنداني : گذاشت و گفت
آنها بسيار خطرناكند چون به اسرار نظامي  . هستند
كور  را آنها  همين براي .اند كرده پيدا دسترسي روم
آنها بايد تا . ايم ايم و زبانشان را هم بريده كرده

به آنها فقط غذا و آب . آخر عمرشان آنجا بمانند
كه زير ديوار  ميدهي، آن هم از يك سوراخي

بعد نگاهي تهديدآميز به من . سلول تعبيه كرده ايم
كرد و در حاليكه انگشتش را روي نقشه سلول پنج 

يادت باشد، درِ سلول پنج هيچ : فشار ميداد، گفت
حتي وقتي كه زندانيها  . وقت باز نخواهد شد

آن سلول  . مردند، آن سلول قبرشان خواهد بود
اين را گفت و مرا مرخص . آلوده به جذان است

در اين لحظه رئيس زندان سه نقشه از جيب . كرد
نقشه اول را روي ميز، جلوِ . خود بيرون آورد

همه جمع شدند تا نگاه  . فرماندة گارد پهن كرد
...                ادامه دارد.                                     كنند
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: گروه دين و انديشه -خبرگزاري مهر
 را كه پنجاه روز مي،  27مسيحيان روز

و ده روز ) رستاخير مسيح(پس از عيد پاك 
شود  پس از معراج به آسمان محسوب مي

 .گيرند بعنوان عيد پنطيكاست جشن مي
 

هفت   مسيحيان  خبرنگارمهر،  گزارش   به
ازعيدپاك دراواسط يا اواخر      پس  هفته
درنيم كره شمالي زمين و اواخر يا         بهار

اواسط پاييز در نيم كره جنوبي زمين را 
 . بعنوان عيد پنطيكاست جشن ميگيرند    

مـعـنـاي      بـه   يـونـانـي     اي  واژه  پنطيكاست
بـه    -پنجاهه است و در زبان انگليـسـي       

ويـتــســان    بــعـنــوان  -دربــريـتــانـيــا    ويـژه 
بـه    ودرزبان انگليسي قديـمـي    ) ويتساندي( 

شاره به رداهاي سـفـيـد        ايكشنبه سفيد   
در روز  يعني افرادي كه پنجاه روز پيش 

 -انـد   شـده   تـعـمـيـدداده      غسـل   عيدپاك
كه برخي از منابع   درحالي. شهرت دارد 

 به حكمت ويتاند كه واژه  كرده اعالم
هـاي    كه يكي از موهبت    كند  اشاره مي 
 .القدس در عيدپنجاهه است نزول روح

جشـن    بـه   را  خاستگاه عيد پنطيكـاسـت    
عـيـد     از  پـس   روز  كه پنـجـاه      شاووعوت

پسح و به مناسب نزول ده فرمان مـيـان          
مــربــوط          شــود  مــي  بــرگــزار  قــوم يــهــود  

اگرچه اين جشن يهود در ابتدا .   ميدانند
با فصل برداشت اولين محصول همـراه       
بود، در مسيحيت چنين ارتباطي از ميان 

آن به نزول روح      رفته و علت برگزاري   
ايـن در    .   شـود   القدس نسبت داده مـي     

كه هردو رويداد از لحاظ       است  شرايطي
عـبـادي     مـراسـم  .   معنوي مرتبط هستند  

بـرگـزار         رسـمـي    بسـيـار    روزي       چنيـن 
اكثرمسيحيان اين روزرا بعنـوان      . ميشود

كـه    اي  لـحـظـه   ( كنند  تولدكليسا تلقي مي  
در فـرانسـه     .) شود  مي  كامل  كليسا  بنيادهاي

در هنگام   كه  است  بوده  اين سنت مرسوم  
عيدپنجاهه درشيپورهـا    برگزاري مراسم 

كه زمان    بدمند تا صداي باد قدرتمندي    
 .كـنـد    را تداعي   وزيد  روح القدس   نزول

روزعيـد    درشامگاه  دركليساهاي شرقي، 
پنجاهه مراسم ركوع و سجده به همراه       

 كــتــاب  وقــرائــت  مــنــظــوم  نــيــايشــهــاي
 .شود برگزار مي مزامير

تو  برخاستي، ازخواب كه وقتي صبح امروز 
حرف  من با كه اميدداشتم و كردم تماشا را

بخاطر  من از ويا درچندكلمه فقط زد، خواهي
 اتفاق تو ديروزدرزندگي كه خوبي چيزهاي

پوشيدن  سرگرماماتو كرد، تشكرخواهي افتاد
خانه  از  ميخواستي كه هنگامي .بودي لباس
  دقيقه چند ميتواني كه ميدانستم بروي، بيرون

خيلي  تو اما كني، سالم من به و كرده توقف
زمانيكه پانزده دقيقه بيهوده .  بوديسرگرم
راتكان  وپاهايت بودي نشسته صندلي برروي
سخن  بامن ميخواهي كه فكرميكردم ميدادي،

بگويي، اما تو بسوي تلفن دويدي و با يكي 
گرفتي تا از چيزهاي بي  ازدوستانت تماس
من با صبر و شكيبايي، در . اهميت بگويي

تمام مدت روز تو را نگاه ميكردم و تو را 
 هيچ  كه بودي توآنقدرمشغول و ميكردم نگاه

 متوجه خوردن ناهار موقع .نگفتي بمن چيز

كمي  ازغذا قبل دوستانت از نفر چند كه شدي
. نكردي كاري ميزنند،اماتوچنين حرف بامن

باز هم زمان باقي است واميدوارم كه تو سر 
انجام با من حرف بزني، به خانه رفتي وبه  

كه كارهاي زيادي براي انجام  نظر ميرسيد
بعد از انجام چندكار، تلويزيون  .دادن داري

آن  برابر در را زيادي وقت و كرده روشن را
منتظرماندم  باشكيبايي بازهم من .كردي سپري

كه بعد ازتماشاي تلويزيون و خوردن غذا با 
كه         كردم گمان خواب هنگام .بزني حرف من

به  بخير  شب گفتن از بعد اي، خسته خيلي
و  رفتي رختخواب بسوي سريعاً خانواده،
كه  مهم نيست، شايد نميدانستي. خوابيدي

 من، بيش از آن. آنجا با تو هستم هميشه من

ميخواستم  حتي.كردم توبداني،صبرپيشه كه
به تو بياموزم كه، چگونه با ديگران صبور و 

من، به تو عشق ميورزم و هر . شكيبا باشي
چقدر  . روزمنتظرم تا با من حرف بزني

! مكالمه يكطرفه و يك جانبه سخت است
بسيار خوب، تو يك بار ديگر از خواب 
برخاستي و من نيز يكبار ديگر فقط براي 

 اميدكه اين به .ماند خواهم تومنتظر به عشق

اختصاص  را به من  از وقتت  امروز مقداري 
دوست تو، خدا   .   دهي، روزخوبي داشته باشي
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آسـمـان     مسيح بـه     صعود عيسي    از  پس
را   روح القدس طبق فرمايش او افـرادي       

كه پيام نجات بخش انجيل را ميشنيدنـد        
متوجه گناهانشان ميساخت و ايشان را به       

مـتـقـاعـد       خـدا   بسـوي   توبه و بـازگشـت    
الـقـدس     روح  امروزه نـيـزايـن    .   ميساخت

است كه قلب ما را ملزم ومتقاعد ميسازد        
. كه زندگي خود را به خدا تسليم كنـيـم        

 توبه و ايمان به مسيح
 الهي روح كار بدون

 القدس امكان پذير 
 هرباركه قلب. نيست

   ما در طلب حضور
سـوزد    و آرام بـخـش خـدا مـي            شيرين

 ميتوانيم يقين داشته
 القدس روح كه باشيم

 دارد درما كارميكند 
ديـدن    بـراي   را  مـا   دل  اوست كـه چشـم     

به همين علـت    . حقايق روحاني باز ميكند   
كـه    كـفـري    هـر   : است كه مسيح فـرمـود     

بخشوده ميشود اما كفـر       باشد  انسان گفته 
هرگز آمرزيده نخـواهـد       به روح القدس  

 از آنجا كه روح القدس عامل توبـه         . شد
خـداسـت و       به سـوي     انسان  و بازگشت 

 اودر اين امر است كفر به  وهادي مشوق

 
 
 

 
كـار    و مخالفت با او مـانـع        مقاومت  او يعني 

روح القدس بـا    .   گردد  او در قلب انسان مي    
گويد و او  را در ايـن          انسان سخن مي    قلب

امر تشويق به توبه و تسليم به خدا مي نمايد 
روح   دعـوت   اما اگر شخص مدتها بـا ايـن        

ايـن    و  خدا مقاومت كند و آن را نـپـذيـرد         
فـرا    اي  يابد لـحـظـه       ادامه  حالت سرسختي 

 كار خود را خواهد رسيد كه روح القدس
 سازد  و                                  متوقف  مي

                                 از  آن  شخص  دور 
 شود  در  چنين                                  مي

                                  حالتي شخص ديگر
                                  قادر به توبه نخواهد
                                 بود و حتي اگر مايل
                                  به  بازگشت  بسوي
                                  خدا  شود  توبـه  او 
  .                                پذيرفته نخواهد شد

: فرمود  خود    به شاگردان   آخر  شب  مسيح در  
ياپشتيبان ايشان   دهنده  تسلي  القدس  كه روح 

خواهد بود و در وجود آنان ساكن خواهد     
 ازحضـوريـك    مسـيـحـي     در واقع يك  .   شد

كـمـك الـهـي در وجـود خـود              پشتيبان و 
 دائـمـاً    الـقـدس    روح.   برخوردار خواهد شد 

حضورخواهـدداشـت     مومن  وزندگي  دردل
 .دهد ياري درنبرد روحاني  تا او را
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 بخش اول
 

يـا     افسردگي؛كاهش يا افزايش وزن و وزنگيـري       عالئم 
تواند نشاندهنده افسـردگـي        كاهش وزن بدون توجيه مي    

زود   و  است بيقرار، پرخاشگر، تحريك پذيـر       ممكن.   باشد
 كـه   يا ممكن است اينطور به نظر برسـد       .   نظر برسيد   به  رنج

دهيد و به سواالت      با سرعت آهسته انجام مي      را  كارهايتان
ممكـن  .   دهيد  به آهستگي و با صداي يكنواخت پاسخ مي   

هـرروز    كسالت و فقدان انرژي را تـقـريـبـاً           است احساس 
كـه    ممكن است صبح هنگام به اندازه زمانـي .   باشيد  داشته

 خسـتـگـي     رفتيـد احسـاس      در شب قبل به رختخواب مي     

 گناه  احساس  و  كنيد ممكن است احساس بي ارزشي.  كنيد

بـه    ممكن است ديدگاه منفي نسـبـت       .   شديد داشته باشيد  
مـمـكـن    .   آينده خود داشته باشـيـد       خود، موقعيت خود و   

. بـاشـيـد     داشـتـه    خـودكشـي    و  مـردن   مـرگ،   است افـكـار   
اي رانيز مانند     گسترده  تواند شكايات جسمي    مي  افسردگي

 خشـك،   دهـان   تعريق،  ديد، افزايش   خارش عمومي، تاري  

سردرد و )   سوء هاضمه، يبوست و اسهال(   مشكالت گوارشي 
كودكان، نوجوانان و بالغين ممكن   .   كمر درد ايجاد نمايد   

در ايـن   .   است به طور متفاوتي به افسردگي واكنش دهند       
ها اشكال مختلف داشته بـاشـد    گروهها ممكن است نشانه 

 . يا با ديگر وضعيتها پوشانده شود
اين نـوع    :   انواع اصلي افسردگي شامل موارد زير است          

هـا     نشـانـه  .   از اختالل خلق بيش از دو هفته پايدار ميمـانـد          
ازدست دادن  وسوگ، غم احساس عظيم: شامل  تواند، مي

برايتان لذتبخش   معموالً  كه  درفعاليتهايي  عالقه وخوشحالي 
اين نوع افسردگي .   ارزشي باشد است و احساس گناه وبي 

تواند باعث كم خوابي، تغيير اشتها، خستگي شديد و            مي
تواند خطر    افسردگي شديد مي  .   مشكل شدن تمركز شود   

تـر    مـداوم   امـا   تـر   نوع خفـيـف    . خودكشي را افزايش دهد   
اين نوع حداقل دو سال و اغلب بيش از         .   افسردگي است 

نـاتـوان     مـعـمـوالً     هـا   عاليم و نشانـه   .   آورد   سال دوام مي   5
هاي   تواندبادوره  مي  تايمي  ديسهاي    كننده نيستند و دوره   

ابتال بـه    .   كوتاه مدت احساس طبيعي بودن جا به جا شود        
شما را در خطر بيشتر براي افسردگي اساسي        ديس تايمي   

اگر فردي كه محبوب شماست فوت كنـد،        .   دهد  قرار مي 
شـمـا     بـراي   سـرطـان    شغلتان را از دست بدهيد يا تشخيص  

غـم،    فشـار،   احسـاس   كـه   گذاشته شود بسيار طبيعي اسـت     
بـا    افـراد   در نهايت بسـيـاري    .   عصبانيت يا لبريز شدن كنيد    

  .گردند پايان استرسهاي زندگي به حالت اوليه باز مي
    ...ادامه دارد                                                                

    
 
 

 

English Service, Sundays: 1pm,  

 Farsi Service, Sunday: 3pm 
 

  

21300 Califa St,  
 Woodland Hills 

 CA, 91367 
 

TEL: 818.522.1525 

 پس از سه روز بازداشت از هيراماسميت و برادرش  
توسط  به  1844 سال در ايلينويز ايالتي حكومت طرف

.  افرادي مسلح كه به زندان نفوذ كردند كشته شدند
بدين شكل اسميت بعنوان اولين پيامبر و شهيد اين فرقه 

گفته شده كه اسميت در هنگام مرگ داراي . نام گرفت
.                                                               همسر بود48  

  مورمونها عالوه بركتابمقدس سه كتاب ديگر را در  
: اين كتب عبارتند از. كليساي خود به رسميت ميشناسند

. گرانبها مرواريد كتاب پيمانها،  و اصول مورمونها،  كتاب
سخنان  مورمون، كليساي كه بايدمذكورداشت همچنين

.      پيامبران زنده خويش را درحد كتب مقدسه ميدانند  
 كه پس از واقعه جارديتهامهاجرت افرادي است بنام 

تاريخي سقوط برج بابل به سوي امريكا رهسپار شدند و 
مهاجرت بعدي . بخاطر بت پرستي و ارتداد از بين رفتند

قبل از ميالد بوقوع پيوست كه در آن 600 در سال
گروهي از يهوديان به فرمان خداوند و قبل از سقوط 

اين گروه كه . توسط بابليها، اورشليم را ترك كردند
 رهبري ميشدند، نافي و پسرش لحيتوسط شخصي بنام 

. از اقيانوس اطلس عبور نموده، به جنوب امريكا رسيدند

اي  در آنجا آنان به دو گروه رقيب تقسيم شدند كه عده
المان    برادرش  طرفدار   ديگر  اي عده و   نافي طرفدار
كرد و به اين   را بخاطر نااطاعتي لعنتالمانخدا  . گشتند

سرخ . اش تيره گشت خاطر، رنگ پوست او و خانواده
كه مطيع و  نافي. هستندالمانها پوستان امريكا از نژاد 

وفادار به احكام خداوند بود، افتخار اين را پيدا كرد كه 
در اين مالقات، . عيسي مسيح قيام كرده را مالقات نمايد

مسيح به آنان موعظه  انجيل واقعي و راستين توسط عيسي
 دست به المانها نافي و الماندر ادامه اختالفات بين . شد

 زنده ماند و  مورموننابودي زدند، ولي يكي از آنان بنام 
قبل از مرگ تمام اين وقايع را بر روي الواحي ثبت 

پسر مورمون زير “ موروني”ها بوسيله  اين لوحه. نمود
سال بعد موروني بصورت 1400.گشت خاك مدفون

 ظاهر شد و )بنيانگذار اين فرقه(اي بر ژوزف اسميت  فرشته
.                                        محل الواح را به او نشان داد   

                    
  

 
       را خود هستندكه مذهبي كاذب فرقه يك   مورمونها

ايشان جماعت خود . دانند مسيح مي عيسي راستين پيروان 
را بنام كليساي عيسي مسيح وابسته به مقدسين روزهاي 

اين فرقه با داشتن مكاشفات جديد و . خوانند آخر مي
اضافه كردن كتب ديگر در كنار كتابمقدس خود را از  

توانايي مالي باالي آنها  . مسيحيت اصيل جدا نمودند
 باعث نفوذ و تاثير زياد اين فرقه در ميان مليتهاي مختلف 

.                               باشد در كشورهاي مختلف دنيا مي  
   ژوزف اسميت بنيانگذار فرقه

در سال.  ها  ميباشد  مورمون  
ساله بود15 زماني كه او 1820  

  به گفته خود رويايي ازجانب
  خدا دريافت نمود كه در آن

كليساها همه  به اوگفته شد كه   
 در اشتباهند و او نبايد  به هيچ

ژوزف  مجدداً. كدام  بپيوندد  
  سالگي  رويايي ديگر18در  

اي بنام مـورونـي       دريافت نمود كه در آن از جانب فرشته       
و   طـاليـي    به او ماموريتي عظيم داده شد تا بدنبال الـواح          

از   پـس 1830سرانجام در سـال    .   هاي قديمي بگردد    لوحه
كتب بعـنـوان      بدست آوردن اين الواح و ترجمة آنها اين       

از   اگر چه ژوزف اسـمـيـت     .  كتب مورمونها انتشار يافت 
كـردن    شرايط تحصيلي خوبي برخوردار نبود اما با پـيـدا         

سـه    عينك مخصوص دركنار الواح طاليي وگـذرانـدان        
سال در خلوت و در پس پرده موفق به ترجمه متون شـد      

اسـمـيـت    .   و در انتها الواح طاليي را به فرشته باز پس داد    
تعدد زوجات را متداول 1843بعنوان باني اين فرقه درسال 

كرد و اين عمل او باعث عدم محبوبيت مـورمـونـهـا از                
 . جانب روزنامه نگاران و سازمانهاي ديگر گرديد

 سينه ماالمال در دست اي دريغا مرهمي 
 دل ز تنهايي بجان آمد خدا را همدمي

 اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست
  رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بي غمي

كه وزن اسكلت انسان بالغ      دانستيد آيا مي
.      سيزده تا پانزده كيلوگرم است  
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 ماهنامة تبديل

 5كوهستان الوند و به فـاصـلـه         هاي    گنجنامه، دريكي ازدامنه  
آبـاد    كيلومتري جنوب غربي همدان، در دوره مصفاي عبـاس        

در نزديكي گنجنامه، چشم انداز زيبايي از آبشـار      . قرار دارد 
كيوارستان   آباد،تاريك دره و    سر سبزعباس   هاي  ودره  گنجنامه
در :   تاريك دره نيز به دو شاخه تقسيم ميگـردد       .   شود  ديده مي 

شاخه شرقي آن، تاسيسات پيست اسكي تاريك دره احـداث          
گردنة خط الراس شده است و در ضلع غربي تاريك دره، در 

رو جديد با راه كاروان رو قديمي يكي          ، جاده ماشين  ) گدوك( 
 –اين دره عصر هخامنشيان، شروع جاده هگـمـتـانـه          .   شود  مي

از طريق   را  بوده، كه هگمتانه“   جاده شاهي“ استخر، معروف به  
، عـلـيـا     وردآورد  ،) دره(   گـدوك پيچ و خمهاي تاريك دره،       

شهرستانه، اشتران به تويسركان،نهاوند،كرمانشـاه، لـرسـتـان،          
راه، همچنين  اين. تخت جمشيد و فارس مرتبط ميساخته است

كشـور   جـنـوب    و  غـرب   بـه   يكي از راههاي ارتباطي هـمـدان       
 سـبـب    بـه .   اسـت   بـوده )   عراق امـروزي ( يا بين النهرين    )   وميانرودان( 

ودر   بـوده   هـخـامـنـشـيـان        آنكه هگمتانه، پايتخت تـابسـتـانـي        
مسيرجاده شاهي قرارداشته است، داريوش اول هخامنشي پس 
از اتمام كار سنگ نبشه هاي بيستون، دستور نقركتيبه كنونـي           

پس از او فرزندش خشايار شاه نيز بـه          .   گنجنامه را داده است   
تر از سنگ  اي در سمت راست وكمي پائين پيروي از او كتيبه

از   هـريـك  ) م.   ق  سـال 500حـدود ( . اسـت   گذارده  برجاي  پدر،  نبشته
اي   سطر، بر روي صخره20زبان، درسه ستون و  سه  به هاي  كتيبه

فـارسـي     اند، كه درستون دست چپ، مـتـن         بزرگ حك شده  
راسـت    ستـون دسـت      و  يا شوشي   ستون وسط؛ عيالمي    باستان،
 اكـدي     ها، به زبان بابلي يا      كتيبه

يـا    مـادي   مـيـخـي     خط  به  و هرسه 
واژه   اولـيـن  .   باشند  مي  هخامنشي
بـاسـتـانـي       به فـارسـي     كه  ستوني

 معنـي   به  baga““حك شده، كلمه 

 . خدا ميباشد
 .كتيبه باالئي به خط ميخي است  خط اول9

 
 
 
 

 
 كشيش محمد جليل سپهر: نويسنده

 

هرگاه مردنم با تو الزم شود هرگز ترا         
35:26انجيل متي . انكار نميكنم   

كنيد  توجه خوب ايماندارمسيحي يك ادعاي اين به  لطفاً
وقفه    بدون  سرهم راچندبارپشت آيه  اين ميكنم  تشويقتان
.              فكركنيد آن به و  متمركزشده  آن  روي   و  بخوانيد  

 اين ادعاي يك بي ايمان يا يك ايماندار بي تجربه 
اين سخن دل يك ايماندار است به اسم پطرس . نيست
در  -داشته مشاركت -رفته راه بامسيح نيم و سال سه:كه
شدن   شاهدزنده كرده اوشركت هاودرسهاي موعظه همه

 بازشدن گوش كران و گشوده  مردگان خراميدن لنگان
شدن زبان گنگان و شفاي بسياري از انواع مختلف 

شخصاً آرام شدن طوفانهاي دريا و بر  و بيماريها بوده
. طرف شدن تب شدي مادر زنش را تجربه كرده است
بارهاسوال داشته و خداوند شخصاً به سواالت او جواب 

معجزه بركت پنج نان و دو ماهي براي پنج هزار . داده
نفر را بچشم ديده و اساساً دعوت  او به مسيحي بودن بر 
اين پايه بوده كه خود را انكار كرده همه چيز را ترك 

و فضايل مسيح را به مردم اعالم  صيادمردم باشد و كرده
.                                                                          كند  

.حاال ميگويد هرگاه الزم شود  
كه الزم شود واين اشاره به زمان   هرگاه يعني هر زمان

خاص  زمان اوآن زمانهابراي الزاماًهمه ميكندكه خاصي
نبست چنانكه چند ساعت بعد او در خانه قيافا تشخيص 
داد كه اين زمان زمان خاص اعتراف ايمان به مسيح 

چنين ايمانداري . يا درواقع هنوز الزم نشده است. نيست
فرمان وكنترل زندگي مسيحي خود را از دست خدا در 

هرگاه : آنرا جلو ميبرد و دائماً ميگويد آورده و خودش
. هرگاه الزم شود توبه ميكنم. الزم شود اعتراف ميكنم

هرگاه الزم شود . هرگاه الزم شود بازگشت ميكنم
هر . ميخوانم هرگاه الزم شود كتابمقدس . ترك ميكنم

هرگاه الزم شود پرستش . گاه الزم شود دعا ميكنم
هرگاه  .ميكنم خواهي شودمعذرت الزم هرگاه .ميكنم
 .شودكليساميروم الزم هرگاه.راميبخشم شوددشمنم الزم

 شودكمك الزم  هرگاه . ميدهم هديه  شود  الزم هرگاه

شود  الزم هرگاه .ميكنم شودمحبت الزم هرگاه .ميكنم
وشناخت  ودرك تشخيص  مسئوليت براستي .ميشوم تبديل

اين زمان الزم واين موقعيت خاص با كيست؟ مسئوليت 
 انديش مصلحت روان با  مسئوليت است؟ ما  نفساني  باجسم

با  است؟مسئوليت ما   كهنه انسانيت با  است؟مسئوليت ما
شخصي  منافع با است؟مسئوليت ما  شهواني غرايز و  اميال

و خانوادگي ما است؟ مسئوليت با خصوصيات اخالقي 
ما است؟ مسئوليت با قراردادهاي اجتماعي ما است؟ 
مسئوليت با باورها و عرف و سنتهاي حاكم بر جامعه ما 

“ كسي وچه چيزي براي ما معلوم ميكند است؟ چه
اشاره به چه زمانيست؟     “ هرگاه مردنم با تو الزم شود

                                                              

جاودزا  
 

به اميد اينكه يك زن  
شوهرش تغييركند با      
  او ازدواج ميكند،        
.  ولي تغيير نميكند  

به اين اميد    يك مرد 
    با همسرش ازدواج 
ميكند كه تغيير نكند،    
.  ولي تغيير ميكند  

 

 
 
 

 مشكل اصلي كجاست؟
بر سر اين گونه ايمانداران كاله شرعي زيبايي وجود 
دارد بنام كاله تشخيص مصلحت در شناخت زمانها 

و اينها دائماً كاله خود را قاضي ميكنند و . وشرايط
با كاله خودشان به نتيجه ميرسند كه چه زمان وقت 
اعتراف است وچه زمان وقت حكيمانه و مصلحت 

براي هر چيز : آنها ميگويند. انديشانه انكار كردن
. زماني است و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است

! وقتي است براي گفتن–وقتي است براي سكوت
رفتار   درنوع بودن مسيحي اينگونه مشكل به 1:3جامعه

چرا پطرس در خانه قيافا انكار : پطرس دقت كنيد
ميكند؟ چرا پطرس در برابر فريسيان وكاهنان به اسم 

شريعت  دربرابراهل ميدهد؟چراپطرس شهادت مسيح
غالم  برابر در چراپطرس 12:2غالطيانميكند؟ سكوت
دعادر درهنگام شمشيرميكشد؟چراپطرس كهنه رئيس  

 جتسيماني 
به   خواب 
ميرود؟ چرا 
پطرس   در 
برابر   قبر 

خالي مسيح 
به خانه رفته 

سكوت 
ميكند؟ چرا 
پطرس  در 

روز  قيام  به 
ماهيگيري 
 شخصي

 ميرود؟ چرا پطرس در برابر موضوع مرگ مسيح 
پطرسها  ديگردرمورد چراي ميكند؟وهزاران مخالفت

كه  هستند آنها خود :اينكه وآن دارد اصلي جواب يك
بوسيله مشورت با جسم و نفس و منافع و مصلحت 
انديشتي زمان خاص ايستادن و اعتراف كردن را 

شعار و اساس ايمان آنها اينست كه . تعيين ميكنند
ميگويند هرگاه مردنم با تو الزم شود درحالي كه 

اگر دانه : پطرس قبال شنيده بودكه مسيح تعليم داد
گندم كه بر زمين افتاد نميرد تنها ماند ليكن اگر 

انكار  خودرا هركس 24:12 يوحنا.بميردثمربسيارمياورد
نكند نميتواند پيرو من باشد اگر چيزهاي كهنه نميرد 
 چيزهاي تازه وجود ندارد همه كسانيكه از مسيح

در   من اند كرده مصلوب را شهواتش و هستندجسم
موضوع بنابراين . مسيح مردم وبا مسيح زيست ميكنم

در واقع . مسيحي شدن ابتدا از مردن شروع ميشود
اگر ما نميريم وبا مرگ مسيح دفن نشده باشيم اصالً 

پس اگر ما با مسيح مرده و با قيام او . مسيحي نيستيم
ايم ديگر حق انتخاب نداريم كه تشخيص   برخاسته  

... 11ادامه در صفحة   
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Ingredients: (4 servings) 
 
Basmati or long-grain rice,1 pound  
Chicken,1 pound   
Cooking oil & Butter  
Barberries (dried), four spoons  
Sugar,1 spoon  
Onions, 2 large  
Saffron, 1/2 teaspoon  
Salt & Black pepper  
 

Directions:  
Remove the skin from chicken 
pieces. Marinate chicken in 
grated onions, salt and pepper for 
4-5 hours. Cook rice, polow or 
kateh. Wash barberries twice  
with cold water and drain the 
water. Add sugar and fry in butter 

over medium heat for about five 
minutes. Pour saffron in a small 
bowl. Pour in 2-3 spoons of hot 
water and mix. Fill the bowl with 
rice and mix well. Add saffron-rice 
and  barberries to the rest of    
the rice and mix well. Cook 
chicken    under grill for 15-20 
minutes  turning each piece a  
few times during cooking.  
Serve with barberry-rice.  

... 10ادامه از صفحة    
زمان الزم مردن در مسيح در              .  بدهيم هرگاه الزم شود           

 طول زمان مسيحيت ما نيست بلكه در ابتداي مسيحي                         

نشود  كليساروشن براي حقيقت اگراين و ماميباشد شدن
كليسا همواره در فكراينست كه چه وقتي زمان الزم                         
براي مردن با مسيح است وچه زماني مناسب اينكار                           
نيست و شيطان با آن مسيحي كه هنوز در انسانيت                         

وبا  نشده ودفن نمرده  نيك   درجمعه      بامسيح      اش   كهنه  
هاي باور  در روز يكشنبه قيام برنخاسته برنامه مسيح

نكردني و غير قابل پيش بيني و غيرقابل حدس و                       
ولو اين كه اين ايماندار متعلق به بزگترين                       .  گماني دارد      

معروفترين و عاليترين كليسا يا زير دست   روحانيترين                          
 مقدسترين متبحرترين و مقتدرترين شبان درتمام عالم                           

فراموش نكنيم پطرس سه سال ونيم عضو                  .  باشد   
كليسايي بودكه عيسي خداوند شخصاً آنرا شباني                          
ميكرد و در هر جلسه اين كليسا تمام مريضان شفا                        

تمام طوفانها آرام             .تمام مردگان زنده ميشدند               .مييافتند     
ودرتمام ايام برپايي اين كليسا حتي يكبار ثبت                         . ميشد  

نشده كه  شبان اين كليسابراي كسي دعاكرده باشد و                           
او نااميد و بي جواب وگرسنه و دردمندكليسا را ترك                             

كليساست     نه   وشما     من  مشكل    عزيزم    دوست  .باشد      كرده 
ها نه شرايط نه نوع مسيحي بودن  نه شبان نه برنامه

ما     اصلي    مشكل   .ما    با   برخوردآنها        طرز   نه   و   ديگران  
 شود    وكلمه  هرگاه الزم شود        كه هنوزميگوييم          اينست 

.  است   نشده    وقتش     هنوز    من   شخصي     تشخيص   بنابه      يعني  
روز جمعه نيك، روز يادبود مرگ مسيح بر صليب،                         
من و شما ميتوانيم با مرگ مسيح در انسانيت كهنه مان                            

.                                 بميريم تا با قيام فرمندانه او نيز قيام كنيم                            
اينك الحال : در خاتمه شما را با  اين آيه به خداوند ميسپارم
2:6دوم قرنتيان . زمان مقبول است اينك اآلن روز نجاتست  

.مل گيبسون: كارگردان  
. مل گيبسون، فرهاد صفي نيا: فيلمنامه  

. دين سملر: مدير فيلمبرداري  
رودي يانگ بالد، داليا     : بازيگران

موريس هرناندز، جاناتان بريور،  
بيرديلوهد، كارلوس اميليو بائز، راميرز 

 ايزرئيل  ايزرئيل ريوس آميلكار
كونتره راس، ماريا ايزابل دياز، 

.اسپيريديون آكوستا كاچه  
. آمريكا2006محصول .  دقيقه139   

صدا  پردازي، چهره بهترين اسكار نامزد  
 بهترين  جايزه نامزد  صدا، تدوين و برداري

آمريكا،  فيلمبرداران انجمن از فيلمبرداري
نامزد جايزه بافتا براي بهترين فيلم   
برداري، نامزد جايزه بهترين فيلم   

برنده  ها، رسانه منتقدان ازانجمن خارجي
جايزه بهترين فيلمبرداري از انجمن منتقدان داالس فورت ورث، نامزد جايز گلدن گالب     
براي بهترين فيلم خارجي، نامزد جايزه بهترين فيلمبرداري از انجمن منتقدان اينترنتي،      

.                                                                       نامزد جايزه بهترين فيلم خارجي از مراسم ساتاليت      
                                                          

  پس از دوران عظمت و شكوه گرفتار سرنوشتي همچون ديگر مايا، امپراطوري 
هاي طول تاريخ شده و در معرض سقوط و فروپاشي غير قابل  امپراطوري

اين سقوط با خود احساس بيچارگي را براي مردم به . پيشگيري شده است
ارمغان آورده و بدتر از آن زمينه ساز فشار ظالمانه اداره كنندگان امپراطوري بر 

كه هر روز در زير بارآن خرد ميشوند،   دربرابر اين ستمماياملت . آنان شده است
.                                                              اطاعت يا عصيان: دو راه بيشتر ندارند  

گيبسون از مشهورترين و    مل
پول سازترين بازيگران عصر 

او مانند بسياري از هم . ماست
نسالنش بعد از مدتي به پشت 

 فيلمي كردوبادومين كوچ دوربين

دل  داد كردنشان كارگرداني كه
. بستگي زيادي به تاريخ دارد

تاريخ اسكاتلند ]1995[شجاع دل
 عصيان انگليسي شاهان ستم برابر در كه را جسور را نشانه رفته بود و زندگي مردي

جنجالي  مصائب مسيح نيز بازپرداخت موضوعي تاريخي و. كرد تصويرمي كرد،
تر از عصيان بشر در برابر وسوسه هاي شيطان و كور باطني  را، با تِمي گسترده

 سال قبل برده تا با 600گيبسون دوربين خود را به بود و اين بار -داران دين دكان
 عصيان و جهان كهن هاي تمدن ترين بزرگ از يكي  ميليون دالرفروپاشي40صرف

كه به شكلي جسورانه به زبان  فيلمي. حكام ظالم را به تصوير بكشد برابر در خلق
 ودرتمام ]بود وعبري آرامي زبانهاي به كه مسيح   مانندمصائب [شده  ساختهماياناآشناي 

فيلم همچون شجاع دل . به نمايش گذاشته شده است با زيرنويس دنيا كشورهاي
ساختاري حماسي و باشكوه و مدت زمان نمايشي طوالني وآكنده از خون 

اين حمام خون كه ميتواند بسياري . كسل كننده نيست ريزي دارد و خوشبختانه
را خشنود كند، سرشت ماركي دوساد را از تماشاي فيلم دل زده و طرفداران 

 كه به  ماياتمدن قوم . واقعي سقوط تمدنهاي بزرگ را به خوبي نشان ميدهد
يكي از بزرگترين تمدنهاي بشري بود و بعنوان يك استثنا  ويل دورانت گفته 

شايد همين امر .  توسط تمدن زورمند ديگري نابود نشد، بلكه از درون فرو پاشيد
انگيزه اصلي گيبسون در نمايش شامگاه مايا باشد، اما طبيعت گرايي نهفته در 

آن را به يكي از بهترين فيلمهاي سال قبل و  اش بطن فيلم به همراه قصه عاشقانه
 براي جالب  نكته. ميكندتبديلنقطه اوج ديگري دركارنامه فيلمسازي گيبسون 

 اسكار   درمراسم   ايراني  دومين[گيبسون دركنارمل ايراني هموطن،حضوريك خوانندگان

كه درلندن  رياضيدان ايراني تبارينيا  صفي فرهاد. است]عسگرصدابردار بعدكامي امسال
.       بزرگ شده و اين اولين تجربه نويسندگي و تهيه كنندگي او به شمار ميرود  

.       مفتخريم دو كتاب جديد را معرفي كنيم
توانيد با  كه عالقمند هستيد مي در صورتي

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA-200009-B   صفحه و كد كتاب352

  دالر آمريكا به اضافة هزينة پستي8بها  

 مريم مقدس
 

 .اي مريم مقدس، ترا قدوس كردند
 .بگردند برت و ردگان شيطان، دورگول خُ

  
 .اين شكل و اين بت تو،  در كليسا گذارند

 .ترا پرستش كنند،  جاي عيسي ستايند
  

 .زاييدي تو پسري،  آدم بود و خداوند
 .همان يگانه معصوم، كه آزاد كرد از بند

  
 .عيسي فداي ما شد،  با عشق و با محبت

 .او با فيض الهي، برد از دنيا نكبت
  

 .باالتر از همه نام، امانوييل، او با ماست
 .خدايي كه آدم شد، از قبرهم او برخاست

 

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

 خانواده مسيحي
 
 
 

 دكترسيما شامسبي: نويسنده
 

     آمريكا 2004انتشارات سازمان خدمات جهاني، چاپ 

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

 
 
 
 
 

 دكتر سيما شامسبي: نويسنده
 

  آمريكا 2004انتشارات سازمان خدمات جهاني، چاپ 
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 Muslims in Turkey   
Murder Three Christians 

 b y  C o m p a s s  D i r e c t  
 
ISTANBUL, April 19  (Compass Direct News)          

 –In a gruesome assault against 
Turkey’s tiny Christian community, 

five young Muslim Turks entered 
a Christian publishing office in the 
southeastern province of Malatya 
and slit the throats of the three 

Protestant  Christians present. 
 Two of the victims, Necati Aydin, 
36, and Ugur Yuksel, 32, were 

Turkish converts from Islam. The 
third man, Tilmann Geske, 46, was 
a German citizen. The Turkish 
press reported that four of the five 
young men, all 19 to 20 years of 
age, admitted  during  initial  inter-
rogations that they were motivated 
by both “nationalist and religious 
feelings.”  “We did this for our 
country,” an identical note in the 
pockets of all five young men read, 

Channel D television station re-
ported. “They are attacking our 

religion.” According to today’s 
Hurriyet newspaper, one of the 
suspects declared during police 

questioning, “We didn’t do this for 
ourselves. We did it for our religion. 
May this be  a   lesson  to  the ene-
mies of religion.” Turkish law, how-
ever, guarantees the right to en-
gage in religious evangelism if it 
does not contain proven political 
motives. The three Christians were 
found tied hand and foot to chairs 
in the liaison office of    Zirve           

Publishing in Malatya’s Niyazi 
Misr-i district. Their throats had 
been cut and their bodies marred 
by multiple stab wounds. Both 
Aydin and Geske were already 
dead when local police discovered  
their         bodies. Police     had     received a 
call from a nearby office in the 

building about a disturbance hap-
pening in the Christian publishing 
house’s third-floor office. Although 
Yuksel was still breathing and 
rushed to a nearby hospital for 
massive blood transfusions, he 
expired soon afterwards.  

  

 

Provinces, the period was 
also a time of expansion       
for the Christian Church and 
of literary activity. This literary 
and ecclesiastical develop-
ment led to the formation of   
a Syriac literature in Persia 
(Syriac being the liturgical language of 
the Persian Church), and ultimately 
of a Christian Persian litera-
ture. By 420 there were 5 
metropolitans including two   
at Merv and Heart and  
bishop Dadyeshu was elected     
Catholicos. He was impris-
oned a year later and internal 
divisions and disputes were 
intensifying at the time  
amongst different Christian 
denominations. During the 
rule of Bahram V (421-438) the 
third synod of the church 
introduced a radical change. 
The Synod of Dadyeshu     
met in 424 under the        
presidency of Mar Dadyeshu. 
The first synod of Isaac in  
410 had decided that the 
Cathol icos  of  Seleucia-
Ctesiphon be supreme among 
the bishops of the East.                    

The Synod of Dadyeshu  
decided that the Catholicos 
should be the sole head         
of the Persian church with    
no one above him. In        
particular it was laid down  
that "easterners shall not 
complain of their Patriarch     
to the western Patriarchs; 
every case that cannot be 
settled by him shall await the 
tribunal of Christ."  This meant 
that their Catholicos was  
answerable to God only and 
not to Rome, Antioch,       
Alexandria or Constantinople. 
Six metropolitans and thirty 
conventional bishops from     
all over Persia elected      
Dadyeshu and he became   
the first Catholicos equal in 
rank and authority to any 
western Patriarchate. This 
gave the Iranian church the 
privilege of independent   
administration and freedom 
from out side jurisdiction.    
For a while King Yezdegerd II   
(439-457AD) welcomed the  
move and  sent the Patriarch 
of the Persian Church on       
a mission  to meet  the      
Roman  Emperor.    

                   TO BE CONTIUNUED  
 
 

 
 
 
 
 

w a s  c a l l e d  ' C a t h o l i c o s                 

Patriarch'.The council confirmed 
Mar Isaac as the first Catholicos 
and Archbishop of all the Orient. 
The Synod(Ecclesiastical/Church 
council) also declared its adher-
ence to the decision of the 
Council of Nicea in Rome and 
subscribed to the Nicene 
Creed. Though the church was 
not fully independent from 
Rome as yet, Yazdegerd ap-
proved of the organization of 
the Persian church on this 
basis and issued an edict  
giving recognition to the     
Catholicos as the head of the 
Persian church. Christians in 
Iran received a definite stand-
ing among the population, with 
freedom to manage their own 
affairs, but answerable to the 
state authorities through the 
Catholicos who became a civil 
as well as a religious head. The 
decree also dictated that the 
election of a Catholicos had to 
be approved by the king and 
he became king's nominee. 
Early in Yazdegerd's reign   
Maruthas, a Mesopotamia 
bishop represented the Roman 
Emperor at the Persian Court. 
He was instrumental in re-  
organizing the Persian Church 
and spreading Christianity 
further in Iran and Nisibis be-
came a strong Christian center. 
Later in the reign of Yazde-
gerd, the Persian bishop,  
Abdas of   Susa destroyed a 
Zoroastrian temple in the city; 
the king ordered the bishop to 
restore the building at his own        
expense. Abdas refused and 
the result was the order by the 
king to destroy all churches. 
Before long the destruction of 
churches developed into a 
general persecution, in which 
Abdas was one of the first 
martyrs. When Yazdegerd died 
in 420, and was succeeded by 
his son BahramV, the persecu-
tion continued, and large   
numbers of Christians fled 
across the frontier into Roman 

territory. Bahram demanded the 

surrender of the Christian   
fugitives, and once again war 

was  declared  against  Rome 
in 422. Although the latter half 
of the fourth and the beginning 
of the fifth century was a period  
of  conflict   in   the   Eastern  

  
 
By: Massoume Price, 
  

 In their literature they 
identify themselves as 
'pure ones', 'just ones' or 
'people of God'. Distinctions 
are made between ethnic 
Christians, nasraye and 
deported ones and their 
desce nd an ts  ca l l ed 
Krestyane. They also re-
ferred to themselves as 
misihaye (those who be-
lieve in Messiah (Massih). 
Shapour's peace treaty 
with Emperor Jovian 
halted the persecutions for 
a while(AD363). By this treaty, 
Mesopotamia and Armenia 
came under the control of 
Persia. In AD 409, the Persian 
king Yazdegard I, by an 
edict of toleration brought 
an end, for the time being, 
to the persecution of Chris-
tians. He had a Jewish wife 

and was well disposed 
towards both Judaism and 
Christianity and in fact was 
called the 'Christian King' 
by some. The edict allowed 
Christ ians  to  publ ic ly      

worship  and to  bui ld 
c h u r c h e s . T h e  p e a c e 

helped the Christian com-
munity to re-organize its 
life. Tensions eased further 
when Iranian Christians 

created their own ecclesi-
astical organizations with 

its own hierarchy and even-
tually became independent 

from the Western Church. 

Though Rome and Con-
stantinople were the cen-
ters  o f  the  so-cal led 

'Orthodox Christianity', 
many Christian groups 
particularly in Mesopotamia 
opposed their policies and 
doctrines.In 410, a   meeting 
of Christians was held at 
the Persian capital under 
the presidency of Mar 
Isaac, the bishop of    
Ctesiphon. An independent 
n e w  C h u r c h  w a s                                       

announced and   the  leader  
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The world's known 
tallest   man   is  

Robert  Pershing 
Wadlow 2.55m  
(8ft.11.1 in.).  
 

The world's tallest 
animal is a giraffe 
5.49m (18 ft.).  
 

The world's tallest  
woman is Sandy  
Allen 2.35m (7 ft. 7 in.). 
 

The giant who fought David in 
the Bible was 2.97m (9ft. 9in.) tall. 


