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 مبدأ شيطان پرستي
 

آيا واقعاً در ابتدا شيطان 
پرستي وجود داشته است 

يا در ابتدا جادوگري          
 وجود داشته است؟ 

 
 ...9ادامه در صفحة 

 شتر ديدي، نديدي
بگوشتر كجاست؟  حاال. بله: مردگفت

 .   شتري نديدم من پسرگفت 
 
 
 
 

 
 ... 4                                            ادامه در صفحة 

 موفقيت در زندگي زناشويي
دو نفري كه در فكر ازدواج هستند چطور ميتوانند    
خود را آماده سازند؟ آيا مشورت با يك كارشناس 
به تنهايي كافيست تا در زندگي زناشويي خود موفق 
 باشم؟                                                                   

... 8ادامه در صفحة                              

 خانوادگي شما   شبكة محبت، تلويزيون
 

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

 

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

. ماهواره مشاهده فرمايند        
:مشخصات ماهواره شبكة محبت    

Hotbird 8     Channel: k14      
Frequency: 11470   Vertical     

Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

كلية همزبانان گرامي دعوت        از  
 شود تا درجلسات عبادتي اين        مي 

 عصركه 6هريكشنبه ساعت      كليسا كه  
 به دو زبان فارسي و انگليسي         

.د برقرار ميباشد، شركت نماين         
 

: تلفن اطالعات  
 1020-831) 949(  

 
 15 Orange Tree Lane  

Irvine, CA 92620 
                                                                                   
                                                        

كليساي ايرانيان ارواين اطالعية   

كه در زندگي خود داريم  كنيم هرچه سعي
توانيم دوست داشته باشيم  را تا آنجاكه مي

مطمئناًَ خيلي خوشحال . و قدرآن را بدانيم
خواستيد  كه مي خواهيدشداگربفهميدآنچه

وقتي . ايد وآرزو داشتيد را به دست آورده
كه همه چيزهاي  به خودمان اجازه بدهيم

دوست داشته  و كرده درك را زندگي خوب
. مان سراسر لذت خواهد شد باشيم،زندگي  

 خنديد    هاي فعلي مي     سال ديگر به تلويزيون  5: بيل گيتس   سخن يك دوست
  

جديد  تركيبي كنسول بودكه زماني درست اين
 به  مايكروسافت شركت 

همزمان    xbox/IPTVنام
 .گذاشته شد نمايش  به

كارشناسان  در حقيقت
 بزرگترين مدير   با هم 

 دنيا افزاري  نرم شركت

 .اند عقيده هم 
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 شانزدهم،  پاپ بنديكت
 كاتوليكهاي جهان از دوران نازي تا رهبري

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بنديـكـت    پاپ ” كه  به       ساله، 78راتسينگر،    يوزف    كاردينال

هايش، مخالفت   فعاليت  اولين  از  معروف است، يكي“ شانزدهم
با موضوع مذهب در راه آزادي  بود كه در ميان  بـرخـي از                 
 كشيشهاي منطقه آمريكاي التين و چند جاي ديگر جهان بـه    

عنوان راهي  براي  مداخله كليسا در  فعاليتهاي  اجتماعـي و              
پاپ  بنديكت شانزدهم،    .   مسائل حقوق بشر  طرفداراني دارد     

 زبـان    10هشتمين فرد آلماني است كه به اين مقام ميرسد، به         
 عالقه  بتهوونصحبت ميكند وگفته ميشود پيانيست است وبه        

خانواده مزرعه   دريك1927در سال كاردينال راتسينگر   .   دارد
با اينحال پدرش .  آلمان متولدشدباواريايدار سنتي در استان 

او در طول جنگ جهاني دوم زماني كه در         .   مأمور پليس بود  
يك واحد   مدرسه علوم ديني تحصيل ميكرد، به عنوان خدمه       

شد و تحصيالتش براي      گرفته  ضدهوايي در مونيخ به خدمت    
حاميان وي ميگويند كه تجارب او در         . مدتي نيمه كاره ماند   

از   دفـاع   بـه   بـايـد    كـلـيـسـا      كه  كرد  دوران رژيم نازي او را قانع     
 ميگويند راتسينگرآقاي  اما منتقدان. حقيقت و آزادي برخيزد

 .است كليسا درداخل مناظره و بحث او مدافع منع هرگونه
 

 توسط پاپ پل ششم     1977   پاپ بنديكت شانزدهم در سال      
از كاردينال راتسينگر    .   به مقام كاردينالي مونيخ منصوب شد     

. بوده است “   مدافعان اصل ايمان  ”  به بعد سرپرست   1981سال  
 را ) درست آييني( اين نهاد واتيكان وظيفه حراست از ارتدكسي       

وي در اين مقام مواضع سياسي سازش ناپذيري .به عهده دارد
رياست جمهوري  اتخاذ كرده و براي مثال درجريان انتخابات

سقط جنين    حامي  سياستمداران  اخيرآمريكا خواستارآن شد تا   
بـنـديـكـت       پـاپ .   رباني منع شـونـد      عشاء  از حضور درمراسم  

شانزدهم همچنين ازمخالفان به رسميت شناخته شدن حقـوق         
 كـه   كـرده اسـت      همچنين اسـتـدالل     وي.   همجنسگراها است 

.  كـنـد    در اتحاديه اروپـا را پـيـدا           اجازه عضويت  نبايد  تركيه
انتظار ميرود وي به عنوان دويست وشصت وپنجمين جانشين      

  .راديكال براي كليسا باشد صدايي روشن و گاهسن پيتر، 
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2008      مي 31  شمارة    سال سوم معناي فراموش  به صرفاً بودن  شاد 
. نيست وياگريختن ازمرگ كردن

عبارتي ديگر، هدف از هرگونه  به
 شرايط كه است آن طنز، و يطبع شوخ

زندگي انسان را تغييرداده و بهبود بخشد و اينكه به انسان 
وتالش فراوان در زندگي، بدون  بفهماندكه با وجود سعي

هاي روزگار  طبعي قادر نخواهيم بود سختي خنده و شوخ
.                   و خسارات ناشي از آن را پشت سرگذاريم  

.حمايت مالي شما را از ماهنامة تبديل پذيرائيم  

                
است   آمده كتابمقدس                                  در
بر را خود بارها خدا كه  

 افراد مختلف آشكار
بسياري در .است كرده  

كه ازآنها خواسته است  خوانيم ها مي مالقات از اين
چرا كه او ! نترسندكه در شرايط سخت و دشوار 

و همچنين  به كّرات . پيروز  است  شرايطي هر  در
بينيم كه خداوند به  وعدة  خود  در  اين  مورد  مي

.                                                        عمل ميكند  
كـه      كـنـيـم     مـي   زندگي    اين  روزها  ما  در شرايطي       

تـرس  .   اند  شده  نگراني  و  ترس  بسياري از مردم دچار 
خـود،    مورد آيندة     در    ترس    اقتصادي،      از وضعيت 

و همين موضـوع    .   خانواده و بسيار نگرانيهاي ديگر    
چـاره    امـا .   اسـت   شـده   براي آنها تبديل به معضلـي     

چيست؟ آيا با غصه خوردن  و  نگران بودن از اين            
 .منفي است پاسخ مسلماً  شد؟ خواهد كاسته مشكالت

عيسـاي    كه  ميخوانيم  كه درانجيل  مگر غير از اينست   
مؤمنين خود وعده است كه آنها را هرگـز           مسيح به 

در   مختلف   دفعات        به     او  !     نخواهد  كرد؟      ترك  
او   و   رفته   نزدش   كه   پيامهايش از  مردم  ميخواهد    
 .نگرانيهاي آنها را برميدارد

 اگر شما دوست عزيز در زندگي خود دچار ترس         
از عيساي   ميكنم  و نگراني هستيد، من ازشما دعوت     

تـمـام     و  شـده،   مسيح بخواهيد تا وارد زندگي شـمـا       
 .بارها و ترسهاي خود را به او واگذاريد

حاضريم به    چنانچه نيازبه دعا داريدميتوانيدبا ما تماس بگيريد،ما      
 ، 2008مي  آنجلس لُس                                                                       .شما كمك كنيم

 باغستاني           الناتان                                                                         

 حبقوق نبي ازپيامبران بني اسرائيل است كه 
سال پيش مي زيسته و نگهبان معبد بزرگ 2600حدود

. يهوديان در اورشليم بوده است  
خاص  مذهبي مقام و شده ذكر عهدعتيق دركتاب نامش وي

معناي  به عبري زبان در حبقوق .ميباشد يهود دين نزدپيروان
 مادرش و يشوعاليت پدرش  .ميباشد “شده  گرفته  آغوش در”

سال قبل ازميالد همزمان 607 در ايشان .است بوده شوناميت
 .است    ميكرده نبوت نبي، اشعيا بعداز و يهوياحيم سلطنت با

 اواخر در مسيح ميالد از  قبل  سال 700الي 650درحدود حبقوق

را   دانيال و ميزيسته نبي عصردانيال در و يوشياهو سلطنت
طي  تويسركان در نبي حبقوق آرامگاه .است نموده مالقات

اين آرامگاه . قرون متمادي چندين بار بازسازي شده است
. شود ترين آثار تاريخي ايران محسوب مي يكي از قديمي

 قبل از ميالد، بخت النصر پادشاه كلده به 590حدود سال
اورشليم حمله كرد و يهوديان زيادي را به قتل رساند  و  

بابل پايتخت شهر  به و   هزار نفر از آنان را اسير20نزديك به  
در  حبقوق .داد انتقال داشت قرار فعلي بغداد نزديك كه كلده
در  .برد سر به زندان در طوالني مدت و بود زندانيان اين بين
در  و كرد حمله كلده به كبير كوروش ميالد از قبل 548سال

 تصرف  را بابل  و داد شكست را كلده لشكريان طوالني جنگي

 يهود كرد و طي فرماني دستور آزادي كليه اسرا و زندانيان

 به حبقوق بابليان، اسارت بند از آزادي از پس .نمود صادر را

شدند   ساكن ) رودآور ( تويسركان در و  كردند مهاجرت ايران
اكنون  هم .گرديد  مدفون مكان همين در نيز رحلت از پس كه

تنديس حبقوق از سنگ مرمر و تصاويري از وي، در 
.                     مجموعه موزه واتيكان ايتاليا موجود ميباشد  

باز شما را خواهم : مسيح فرمود
ديد و دل شما شادمان خواهد 

كس آن شادي را از  شد و هيچ
.شما نخواهد گرفت  
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2008 مي      31   شمارة   سال سوم   دكتر مارگرت چان، مدير عمومي سازمان جهاني بهداشت، بيان كرد كه اگر برنامه مبارزه با دخانيات ، به گزارش آسوشيتدپرس*  نفر   ميليارد يك سيگارقاتل 

ها وعوارض ناشي از  ، بيش از يك ميليارد نفر دراثربيماري2100برود، تا پايان قرن حاضر ميالدي، يعني تا سال شكل پيش به همين
 ميليارد دالر ازسيگار ومحصوالت دخاني عوارض و 200ها درسراسرجهان ساالنه بيش از دولت. مصرف سيگار، فوت خواهندكرد

دراين گزارش   .پنجم ازيك درصد آن را، صرف برنامه مبارزه با دخانيات ميكنند  كمتر ازيك كه چيزي ماليات اخذ ميكنند، درحالي
جلوي شروع استعمال سيگار را در جوانان و نوجوانان بگيرند،  كشورها خواسته شده  از همه2008از وضعيت اپيدمي دخانيات درسال

كشوردنيا، 74اكنون، در هم  .كنند با دود سيگار ديگران، محافظت كمك كنند وغيرسيگاريها را از مواجهه به سيگاريها براي ترك آن
 چين، .كنند كشور دنيا زندگي مي10سيگاريهاي جهان، در   دوسوم همه.استعمال دخانيات درمراكز بهداشتي ومدارس بالمانع است

دليل عوارض گوناگون سيگار   ميليون مرگ به4/5 درحال حاضر.كنند ها هم در هندوستان زندگي مي  درصد كل سيگاري 10هاي جهان و  درصد كل سيگاري30حدود
 ..ميليارد نفر برسد1ومير ناشي از استعمال دخانيات، به  ، تعداد مرگ2100زنند تا سال  ميليون نفر خواهد رسيد، تخمين مي8، اين عدد به 2030اتفاق بيفتد، درحالي كه در سال

 
           

از عزيزاني                
هايشان      آگهي مايلند    كه

   در اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با است خواهشمند

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

آگهي براي        سطر3
  دالر20يكماه فقط

 ترس از مكانهاي بلند و وعدة خدا به ما
آنگاه درحضور خداوند متلّذذ خواهي  
شد و تو را بر مكانهاي بلند زمين سوار 

خواهيم كرد و نصيب پدرت يعقوب را  
كه دهان  به تو خواهم خورانيد زيرا

 )14 : 58: اشعياء(. خداوند اينرا گفته است
 ترس از سرطان و وعدة به شخص مبتال
و خداوند هر بيماري را از تو دور    

خواهد كرد و هيچكدام از مرضهاي بد 
مصر را كه ميداني، بر تو عارض نخواهد 

گردانيد بلكه بر تمامي دشمنانت آنها       
 )15 : 7تثنيه(. را خواهد آورد

مردي مقابل گل فروشي 
ايستاده  بود  و  ميخواست 

كه  براي مادرش گلي  دسته
درشهرديگري بود سفارش 
 .دهد تا برايش پست شود

خارج شد،  وقتي ازگلفروشي
 دختري را ديدكه روي جدول خيابان نشسته بود و هق

: مرد نزديك دختر رفت و از او پرسيد. گريه ميكرد هق
 گريه    كه  ميكني؟دختر در حالي دختر خوب، چرا گريه 

گل   يك شاخه مادرم   براي ميخواستم : ميكرد، گفت
گل رز    كه  سنت دارم در حالي75رز بخرم ولي فقط 

 من   بيا، با من : مرد لبخندي  زد و گفت.  دالر ميشود2

آنجا خارج    وقتي از.گل رز ميخرم  تو يك شاخه  براي
 كجاست؟ ميخواهي مادرت: گفت دختر مرد به ميشدند،

آنجا    :وگفت گرفت    دختر دست مرد را تو را برسانم؟
 مرد او را  به  .كرد    خيابان اشاره طرف   قبرستان آن   به  و

نشست وگل را  يك قبر تازه  و دختر روي  برد  قبرستان
 به   نياورد،  گرفت  طاقت     دلش     مرد.آنجا  گذاشت

 مايل  200را  گرفت  و  گل  دسته برگشت، گلفروشي 
  .مادرش بدهد كرد تا خودش آن را به     رانندگي

 بخند، پاداش بگير
بلژيك، مجري طرحي است كه بر اساس آن، هر  شهروند» پيام بدون نام«سازمان   

هدف اصلي اين طرح جالب، . يورو هديه ميگيرد25خندان در خيابان و يا محيط كار   
كه با حمايت برخي سازمانها.حل تنشهاي موجود درجامعه با تغيير رفتار مردم است  

پيشتر جشنواره بين المللي خنده با حضور . هاي بلژيك برگزار ميشود  و رسانه  
رو چشمگير روبه برگزار و با اسقبال»مراكش«در ... بلژيكي و فرانسوي، هنرمندان  

موسيقي، و ژيميناستيك بود به هنرمندان امكان داد تواناييها و  شامل كه اين برنامه.  شد  
. بنشانند»مراكش«مردم نشان دهند وگل خنده را برلبان شهروندان استعدادهاي خود را به  

 هزار چيني درجشنواره سنتي ويژه مردگان؛ موسوم 600
گل به گورستان رفتند  هاي دسته با»كينگ مينگ«به 

» كينگ مينگ«. ويادگذشتگان خود را زنده كردند
. شود بهارهرسال درگورستان هاي چين برگزار مي  
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 شتر ديدي، نديدي  
 

شترش ميگشت بدنبال درصحرا مردي  
سراغ.هوشي برخورد پسربا به اينكه تا  

 شترت يك چشمش: پسرگفت. شتر را از اوگرفت

بار   طرف يك آيا:پرسيد پسر .بله:بود؟مردگفت كور
. بله: شيرين و طرف ديگرش ترش بود؟مردگفت

.   شتري نديدم من پسرگفت بگوشتركجاست؟ حاال  

مرد ناراحت شد و فكركرد كه شايد اين پسر بالئي 
را نزد قاضي برد و ماجرا  سر شتر او آورده وپسرك

اگر و  .ازپسرپرسيد قاضي .كرد تعريف قاضي براي را
؟اي داده درست را او چطورمشخصات شتررا نديدي  

 ديدم شتري اثرپاي خاك روي در راه، :گفت پسرك

 فهميدم. بود يك طرف را خورده هاي كه فقط سبزه

ديدم دريك  بعد. بود كور چشمش شتريك شايد كه
طرف راه مگس بيشتر است ويك طرف ديگر پشه 

دارد وپشه  دوست وچون مگس شيريني. بيشتر است
بارشترشيريني  لنگه شايديك كه گرفتم نتيجه را ترشي

قاضي از هوش  .يك لنگه ديگر ترشي بوده است و
تو  است كه درست :و گفت خوشش آمد پسرك

پس از . سرت شد درد گناهي ولي زبانت باعث بي
!اين به بعد شترديدي، نديدي  

باعث درد  پر حرفي  كاربرد دارد كه هنگامي مثل اين
وچكار داري  گفتن است دركم آسودگي. سرميشود

.كني، شتر ديدي نديدي و خالص كه دخالت  

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

.  بعدازظهر برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  (522-1525:  تلفن اطالعات   

  كليساي سفيران مسيح         
 
 

 
 
 

 

آيا اين امكان وجود دارد هركه به مسيح 
 ايمان آورد فرزند خدا خوانده شود؟ 

 

 تمام دنيا آفريده و فرزندان خدا هستند ولي 
فرزند خواندگي خود را فراموش كرده و در دنيا گم شده و خارج از خانه 

مسيح ايمان آورد اين امتياز را پيدا ميكند  هركه به عيسي. پدري خود هستند
. خانه پدر تا به ابد بماند كه فرزند خواندگي خود را دوباره بدست آورد ودر

پذيرفتند،  اين اقتدار  را  بخشيد كه ) مسيح(اما به  همة كساني كه  او  را ”  
12 : 1يوحنا  “    نام او ايمان آورد كس كه به  فرزندان خدا شوند، يعني به هر

زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة  

  
 

اگر قصد ديدن شخص     
خاصي را داريد، بهترين راه     

تا   تقاضا كنيد اين است كه از يكي از آشنايان آن فرد         
ازيك دوست دو جانبه بخواهيد     .  شما را به او معرفي كند     

اگركسي كارت ويزيت   .  تا اين افتخار را نصيب شما كند      
خود را به شما تعارف كرد، آنرا به عنوان يك هديه قبول  

با هردو دست آنرا بگيريد و مدتي به آن نگاه كنيد           .  كنيد
. بخوانيد  دقت  را به   است  شده  نوشته  آن  روي  كه  وچيزهايي

 دستي  وياكيف  كت  درجيب  را  آن  شد،  تمام  خواندن  وقتي

تان قراردهيد تا با اين كار نشان دهيدكه برايتان ارزشمند           
افرادي كه بيش   .  مراقب ژست و پرستيژ خود باشيد     .  است
ديگران   ناراحتي  موجبات  ميكنند،  راحتي  احساس  اندازه  از

ازسوي ديگر اگر راحت نبوديد باز       .  آورند  را فراهم مي  
كرده و خود را آرام و         هم اعتماد به نفس خود را حفظ       

كه تازه به آن      پيش از آنكه درگفتگويي   .  موقر نشان دهيد  
گوش دهيد و     كنيد، ابتدا براي مدتي     ايد، شركت   پيوسته
دوست نداريدكه  مطئمناً .درنظربگيريد آنرا مختلف جوانب

راههاي   .كنيد  پايمال  را  استثنايي  فرصتهاي  نابجا  باصحبتهاي
به .  فراري هم براي خود وهم براي طرف مقابل بگذاريد         

من بايد همين حاال به كاريكي ازمشتريهايم         :عنوان مثال 
همين   به  بخورم  نهار  نكردم  وقت  من  ويا  .كنم  رسيدگي

 و يا اجازه دهيد نوشيدني    .  سر به بوفه بزنم     خاطربايد يك 

اما در چه زماني بايد ازيك مكالمه       .هايتان را عوض كنند   
بيرون آمد؟ بايدكاري كنيد كه ابتدا تأثير مناسبي بر روي          

كنيدكه به دنبال شما      فرد مقابل بگذاريد و همچنين كاري     
و   كرده  عمل  مختصر  و  باهوش:  ميبايست  دليل  همين  به  بيايند

 .آنها درانتظار بگذاريد

جمع در سخنراني        دهوسراني دركليساها را تمام كني: پاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 

از   نيويورك »پاتريك سن«دركليساي شانزدهم »بنديكت«پاپ
كشيشهاي كاتوليك به شدت انتقاد كرد  هوسراني تحقيرآميز برخي

 كثيف، معضل اين حل براي خواست آمريكا جامع كليساي وازسران

آمريكا   پليس بررسيهاي ترين تازه .دهند ارائه راهكار و كنند همكاري
آنجلس   نفر در لس500نشان ميدهد سال گذشته ميالدي افزون بر

 لس ارشد اسقف .اند شده شهر اين كشيشهاي  شيطاني  رفتار قرباني

وگو با وكيالن قربانيان است تا  آنجلس، اكنون سرگرم گفت
 غرامت آنان به بگذرند كليسا عليه شكايت پيگيري از كه درصورتي

.     شود ميليون دالر عنوان مي500ميزان اين تاوان. بپردازد سنگيني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهان ازمراقبتهاي اوليه   سال درسطح5كودك زير  ميليون200بيش از
را از دست  خود نفرجان ميليون10ساالنه ميان اين محرومند؛ از بهداشتي
مرگ اين  آمريكايي، علت خيريه گروه يك گزارش بر اساس. ميدهند

بر . پهلو است همچون اسهال و سينه درماني  قابل بيماريهاي  كودكان 
 كودكان، اين همه ،تقريباً“جهان ازكودكان حمايت”سازمان گزارش اساس

برابر  2افراد اين ميباشند؛ توسعه درحال فقيركشورهاي هاي جزوخانواده
. پولدارتر با خطرمرگ روبرو هستند هاي خانواده بيش ازسايركودكان

كودكان  كشور،146در گرفته گزارش، دربررسيهاي انجام اين براساس
اين  در و بوده را دارا وضعيت بهترين نروژ و ايسلند سوئيس، كشورهاي

اين . داده است خود اختصاص  را به وضعيت  نيز بدترين  نيجريه  ميان 
بدترين وضعيت را دارا  كشورآخركه 10از ميان: كرده  اعالن  سازمان 
قرار دارند كه در )  آفريقاي سياه(ساب ساهاران  كشور در 8هستند، 

. مادركودك خود را دربدو تولد ازدست ميدهد4 مادر5آنها نيزازهر  
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 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

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

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

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

     P. O. Box: 371043  :آدرس پستي                     
  Reseda, CA 91337 USA        

براي تهية كتابمقدس به زبان 
 فارسي با كليساي سفيران مسيح 

.تماس حاصل نمائيد  
1525- 522) 818(   
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www.SimaMasih.com 

 نگاهي به سنتهاي عيد پنطيكاست
 

مسيحيان هفت هفته پس از عيد قيام در اواسط يا اواخر بهار 
كره شمالي زمين و اواخر يا اواسط پاييز در نيم كره  در نيم

      .جنوبي زمين  را  به  عنوان عيد پنطيكاست  جشن  ميگيرند
اي يوناني به معناي پنجاهه است و در زبان   پنطيكاست واژه

و ) ويتساندي( ويتسانبه عنوان  -به ويژه در بريتانيا  -انگليسي
 اشاره به رداهاي  -در زبان انگليسي  قديمي به يكشنبه سفيد

كه پنجاه روز پيش يعني در روز عيد قيام غسل  سفيد افرادي
كه برخي از منابع  درحالي. شهرت دارد -اند تعميد داده شده

يكي  ميكندكه اشاره  به حكمت“ويت”اندكه واژه كرده اعالم
  .از موهبتهاي نزول روح القدس درعيد پنجاهه است

كه پنجاه  شاووعوتخواستگاه عيد پنطيكاست را به جشن 
روز پس از عيد پسح و به مناسب نزول ده فرمان ميان قوم 

اگر چه اين جشن يهود . يهود برگزار ميشود مربوط ميدانند
درمسيحيت  بود، همراه محصول برداشت اولين درابتدا با فصل

چنين ارتباطي از ميان رفته و علت برگزاري آن  به  نزول 
كه هر دو  است اين درشرايطي. ميشود داده نسبت القدس روح

پنطيكاستي،   كليساهاي.هستند مرتبط معنوي از لحاظ  رويداد
و هشتم ماه مي،      بيست شرقي وكاتوليكهاي   كاتوليكها روم

ميگيرند،  جشن ياگلريزان عيد پنجاهه عنوان   به را  خرداد ماه6
كليسايي متفاوتي  تقويم داراي كليساي ارتدكس كه در حالي

جشن پنجاهه را برگزار   از اين تاريخ بعد بوده و يك هفته
برگزار  رسمي   بسيار روزي  چنين   عبادي    مراسم  .ميكنند
 .عنوان تولدكليسا تلقي ميكنند روز را به مسيحيان اين .ميشود

 
 
  به  معني) خداي تعالي(اِل اِليون  
 است  و در  آيات“ خداي  تعالي”

 زير به عنوان اسامي خداوند به كار
 ملكيصديق  به  عنوان .  رفته  است

 .كاهن خدايتعالي معرفي شده است
 كه  وحي آن كسي  16:24اعداد {

 حضرت  سخنان خدا را شنيد ومعرفت
 اعلي را دانست و رؤياي قادر مطلق را مشاهده 

 }.آنكه بيفتاد و چشمان او گشوده گرديد. نمود
چون حضرت اعلي به امتها نصيب ايشان را داد و   8:32تثنيه {

حدود امتها را قرارداد، برحسب  منتشرساخت، آنگاه آدم را بني
 }.شمارة بني اسرائيل

خداوند از آسمان رعد نمود و حضرت  14:22سموئيل دوم{
 }.اعلي آواز خويش را مسموع گردانيد

در تو شادي و  وجد خواهم  نمود؛ نام  تو  را  اي  2:9مزمور{
 }.متعال خواهم سراييد

حضرت  باالي بلنديهاي ابرها صعود كرده، مثل14:14اشعيا {
 }اعلي خواهم شد

  و شراب نان   ساليم،  ملِك  و ملكيصدق، 20-18:14پيدايش{

  خوانده،  مبارك را  و او   خدايتعالي بود، و اوكاهن .آورد بيرون

و  آسمان  مالك  مبارك باد ابرام از جانب خداي تعالي،: گفت
تسليم  كه دشمنانت را به دستت و متبارك خداي تعالي، .زمين
  }. ده يك داد و او را از هرچيز،. كرد

 . را بخوانيد 37مزمور  وقتيكه حساب بانكي شما خالي ميباشد،          
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 . غرقش كردندنوادر رود  اي به بدنش بستند و وزنه) 1871،1916: (راسپوتين يفيموويچ گريگوري

از روي چهارپاية پشت بار به زمين افتاد و در اثر ) 1902 ،1867شاعر انگليسي: (اليونل جانسن
 .زخمهاي حاصله درگذشت

تله را . اي مهلك درگذشت درخانة خود و درتله) 1886،1947كلكسيونر آمريكايي: (كالير لنگي
 .براي دستگيري دزدان كار گذاشته بود

اين رهبر بدنام و صراف رمي به دست سربازان ) م. ق53، 115سياستمدار رومي : (كراسوس ماركوس ليسينيوس
 .پارتي با ريختن طالي مذاب در حلقش درگذشت

 .در اثر افراط در خوردن مارماهي دچار ناراحتي روده شد و مرد) 1068،1135پادشاه انگليسي: (هنري اول

نقض حقوق بشر در ايران درطي سالهاي اخير 
و پس از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد 
رئيس جمهوري اسالمي ايران به شدت رو به 

هاي  وخامت گرائيده است، سركوب اقليت
حقوق بشر در ايران  مذهبي يكي از موارد نقض

 ايران از زمان در مسيحي دراين ميان اقليت .است

روي كارآمدن رژيم جمهوري اسالمي درسال 
قرار  حكومتي فزاينده فشارهاي تحت  همواره57

اطالعاتي و امنيتي،  هاي  و دستگاه است  گرفته
بسياري از هموطنان مسيحي را  در طول  دوران 

كه ازجمله ايشان  حيات خود بقتل رسانده است
 .ميتوان به افراد زير اشاره كرد

 1357 بهمن سال 30ارسطو سياح -1
 .در شيراز به قتل رسيد

 1359بهرام دهقاني ارديبهشت سال  -2
 .در اصفهان به قتل رسيد

 در زندان 1368حسين سودمند آذر  -3
 .مشهد به جرم ارتداد اعدام شد

 در 1373 خرداد 3مهدي ديباج در  -4
 .كرج به قتل رسيد

 1372 دي ماه 29مهر هايك هوسپيان -5
 .در تهران به قتل رسيد

 1372 ماه  بهمن8ميكائيليان طاطاوس -6
 .در تهران به قتل رسيد

 1375 مهر ماه 7روانبخش يوسفي  -7
 .در ساري به قتل رسيد

 در شهر 1384قربان توراني آذر ماه  -8
 .گنبد به قتل رسيد

 كليساهاي واعضاي مبشران بازداشت
اقليت مسيحي ايران درسالهاي اخير

در ايران به دو بخش تقسيم ميشوند 
كه بخش عظيمي از آنها مسلمانان 

مسيحي شده ميباشندكه از اسالم به 
وبخشي ديگر . اند گرويده مسيحيت
ارمني  و آشوري هاي قومي از اقليت

 .ميباشندكه درايران زندگي ميكنند
برخي از موارد بازداشت هموطنان مسيحي 
 : درطي سالهاي اخير به قرار زير ميباشد

درگرگان  كليساي ازمتوليان يكي -1
به دليل اعتقاد به مسيحيت بازداشت 

و روانه زندان گرديد او در دوران 
بازداشت مورد بازجويي ها مستمر 

.قرار داشت  
با همسر همراه آقاي دكترمهرداد -2  

ب در دنيا
مرگهاي عجي
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كليساي  اعضاي از اش  ساله8اوفرزند
همدان   توسط   مامورين   وزارت 

.دستگير و روانه زندان شد اطالعات  
 چهار 83 ارديبهشت سال 15در  -3

تن از اعضاي كليساي در شهرستان 
 دستگير و در مامورين توسط چالوس

احكامي   تنكابن انقالب هاي  دادگاه
چون اعدام را دريافت كردندكه با 

اعمال فشار سازمانهاي حقوق بشري 
.با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند  

 تن ازرهبران 80بيش از بازداشت -4
 در 83 شهريور19كليسايي درتاريخ 

. كليساي در شهرستان كرج  
يك خانواده مسيحي از كليساي  -5

 ساله 13همراه با دو فرزند درچالوس
 ساله خود دستگير و به زندان 18و 

.شدند منتقل درتنكابن اطالعات وزارت  
فرشته ديباج دختركشيش مهدي  -6

 كليساي در85مهرماه 4درتاريخ ديباج
خانگي مشهد به همراه همسرشان 

درزندان  دوهفته از بيش منتظمي آقاي
قرار  بازجويي تحت اطالعات وزارت

داشتند  آنها  هم  اكنون  از  كشور 
.ممنوع الخروج هستند  

آقاي قانع از كليساي خانگي در  -7
سنندج كه بارها موردتهديد وزارت 

 85اطالعات قرار گرفته بود درسال 
.بازداشت شد  

همسر يكي از هموطنان مسيحي  -8
در شاهين شهر دستگير و به زندان 

 بازجويي تحت درزندان او گرديد منتقل
مورد  قرار داشت و درحين بازجويي

فيزيكي قرارگرفت ودر  هاي شكنجه
ها و شدت جراحات  شكنجه اين اثر  

.روانه بيمارستان شد  
شيرين صادق خانجاني، بهروز    -9

 نيا به طلوعي  و حميدرضا خانجاني 

كليساي  اعضاي   از چند تن  همراه 
 85 آذر ماه سال 19خانگي درتهران

توسط  مامورين  وزارت  اطالعات 
  زندان اوين 209بازداشت و  به بند 

...   7ادامه در صفحة .        منتقل شدند  

.تا حد امكان ساده زندگي كنيد) ب  
تنها به . آنچه كه ديگران ميگويند انجام ندهيد) ج

آنها گوش فرا دهيد و فقط آن چيزي را انجام دهيد 
.              كه احساس خوبي را به شما عرضه ميكند  

آن چيزهائي را . بدنبال ماركهاي معروف نباشد ) د
.      بپوشيد كه به شما احساس راحتي دست ميدهد  

پول خود را بخاطر چيزهاي غير ضروري هدر ) ه
تنها بخاطر چيزهائي خرج كنيد كه واقعاً به . ندهيد

.                                                     آنها نياز داريد  
چرا به . نكته آخر اينكه، اين زندگي شماست) و

ديگران اين فرصت را ميدهيد كه براي زندگيتان 
 تعيين تكليف نمايند؟                                            

)آزار و اذيت مسلمانان مسيحي شده در ايران (جفا بركليساهاي ايران  زندگي جالب هاي جلوه    
، وارنر بافيتمصاحبة جالبي با آقاي سي ان بي سي  ةشبك   

بيليون دالر 31دومين مرد ثروتمند دنيا كه مبلغ  
 به موسسة خيريه بخشيده بودكرده،كه خالصة

. آن را خدمتتان ارائه ميكنيم  
  

سالگي خريد و هم  11او اولين سهام خود را در
اكنون از اينكه دير شروع كرده ابراز پشيماني     

ايشان بعد از مدتي از درآمد مربوط به  .نمايد مي
كوچك در سن  شغل توزيع روزنامه، يك مزرعة 

كوچك  خانة  او هنوز در همان . خريد  سالگي 14
 زندگي       اوماها اتاق خوابه واقع در مركز شهر 3
 سال قبل پس از ازدواج آن را 50كند كه مي

باشد،  او ميگويد هر آنچه كه نيازمند آن مي. خريد
او فاقد هرگونه  ضمناً خانة . در آن خانه وجود دارد

اتومبيل  خودش همواره او .باشد مي حصاري ديواريا
شخصي خود را ميراند و هيچ راننده يا محافظ  

سفر  شخصي  جت  و هرگز بوسيلة . شخصي ندارد
 جتمالك بزرگترين شركت    هر چند كه  نميكند 

شركت وي به نام . شخصي دنيا ميباشد
او .  شركت ميباشد63، مشتمل بر وي بركشايرهات

هرساله تنها يك نامه به مديران اجرائي اين شركتها 
نويسد و اهداف آن سال را به ايشان ابالغ      مي
و هرگز جلسات يا مكالمات تلفني را بر . نمايد مي

او به . نمايد مند برگزار نمي مبناي يك شيوه قاعده
:              اصل آموخته است2مديران اجرائي خود                                   

اي از پول سهامداران خود را  هرگز ذره: اول اصل
. اول را فراموش نكنيد اصل: دوم اصل. هدر ندهيد

. او به كارهاي اجتماعي شلوغ تمايلي ندارد
سرگرمي او پس از بازگشتن به منزل، درست 

و تماشاي ) پاپكورن(كردن مقداري ذرت بوداده
بيل  سال پيش بود كه 5تنها . باشد تلويزيون مي

، ثروتمندترين مرد دنيا، او را براي اولين بار گيتس
كرد وجه  فكر نميگيتس  بيل. مالقات نمود

به همين دليل .  داشته باشدبافيت وارنرمشتركي با 
ريزي  ساعت برنامه او مالقاتش را تنها براي نيم

او را مالقات گيتس  بيلاما هنگاميكه . نموده بود
ساعت به طول 10نمود، مالقات آنها به مدت

     شده وارنر  شيفتگان از  يكي  گيتس بيل و  انجاميد

كند   نه با خودش تلفن همراه حمل ميبافيت. بود
به  اش توصيه .دارد ميزكارش روي بر كامپيوتري ونه

از كارتهاي اعتباري دوري : جوانان اينست كه
نموده و به خود متكي بوده و بخاطر داشته باشند 

پول انسان را نميسازد، بلكه انسان است ) الف: كه
.                                                كه پول را ساخته  

 ، خورشيد نور بارانمادرهاي  دربوسه
 آغاز روز تازه، لبخند بامدادان

 گلستان هاي مادر، عطر خوش خنده در
 .زيبايي طبيعت شادابي بهاران

 جاني، مادر تو جاوداني تو روح و مادر 
 با من تو مهرباني، با من تو همزباني
 مادر تو بهتريني، مادر تو نازنيني
 .مادر تو دلنشيني بر حلقه ام نگيني

 مادر هميشه بيدار، مادر هميشه دركار 
 هميشه غمخوار باشد براي فرزند، مادر

 هميشه دل سوز خوش قلب، مادر مادرهميشه
 .مادر هميشه روشن، خورشيد عالم افروز

 درچشم هاي مادر، آبي آسماني 
 روياي سبز نوروز، معناي زندگاني

  بارانآبهاي مادر، پاكي  در اشك
 .رنگين كمان روشن آواي چشمه ساران

  نثار و ايثارروحمادر زعشق سرشار،  
 در راه كودكانش، مادر بود فداكار

 مادر چراغ خانه، گرماي آشيانه
 .مهرش درون قلبمان است جاودانه

 مادر هميشه بيدار، مادر هميشه دركار 
 باشد براي فرزند، مادر هميشه غمخوار

 .  مادر هميشه دلسوز... مادرهميشه خوش قلب
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سبه نقل ازكشيش داود توما             آرامش  
كه از افسرگي رنج ميبرد، نزد روانپزشك رفت تا  شخصي
روانپزشك بعداز به كار بردن روشهاي . اي پيدا كند چاره

متداول روانكاوي، متوجه شد كه اين شخص احتياج به 
اتفاقاً : پزشك به شخص افسرده چنين گفت. شادي دارد

اين روزها يك كُمدين معروف به شهر ما آمده و در 
كند و مردم را حسابي شاد ميكند  فالن تأتر برنامه اجرا مي

كنم شما هم برويد و قدري  من پيشنهاد مي. خنداند و مي
مريض بيچاره از ته دل آهي . بخنديد تا حالتان بهتر شود

آقاي دكتر، متأسفانه آن كمدين كه مردم : كشيد و گفت
!                                        خنداند من خودم هستم را مي  

بزرگترين  و داريم، شفا به احتياج و دردمنديم همه ايرانيها ما
ناآرامي بصورت بي خوابي، . نياز ما آرامش است

 آرامش. افسردگي، كم خوري و يا پرخوري ظاهر ميشود

اين  به  آرامش آوردن بدست براي مردم شود؟ مي يافت كجا
مشروبات الكلي، مواد مخدر، : شوند چيزها متوسل مي

ولي  . مكتبهاي روانشناسي و تلقين به نفس و امثال آن
.        دهند هيجكدام از اينها آرامش حقيقي به انسان نمي  

 نزدشما اي هديه من :ميفرمايد مسيح  :مسيح عيساي هدية

آرامشي . اين هديه، آرامش فكر و دل است... گذارم مي
دوام و  هاي دنيا بي دهم، مانند آرامش كه من به شما مي

!            پس آسوده خاطر باشيد، نترسيد. زودگذر نيست  
مقدس در  كتاب علت اصلي نا آرامي انسان چيست؟

گناهم وقتي آن را اعتراف : چنين ميگويد3آية32مزامير
خورد و تمام شب  كنم، وجود مرا مثل خوره مي نمي

اما وقتي در حضور تو به !... دهد غُصه و گريه امانم نمي
بايد گناه : گويم به خود مي... كنم و گناه خود اعتراف مي

. آمرزي خود را نزد خداوند اقرار كنم، تو نيز گناه مرا مي  
آرامش نتيجة صلح با خداست، زيرا چيزي : خدا با صلح

وقتي . كه ما را از خدا جدا كرده، همانا گناهان ما است
 رسالة در مقدس انجيل .شود برقرارمي آرامش شد، رفع گناه

مسيح  عيسي به ايمان بوسيلة چون :...ميفرمايد  1  آية 5 روميان
رابطة  از ايم، شده محسوب گناه بي  و پاك درنظرخدا
اين رابطه زماني . مند هستيم آميزي با خدا بهره مسالمت

مسيح جانش را روي  ايجاد شد كه خداوند ما عيسي
.                                               صليب در راه ما فدا كرد  

اي : مسيح شما را دعوت كرده ميفرمايد عيساي: خوانندة گرامي
گرانباران، نزدمن بياييد و من به شما آرامي  تمامي زحمتكشان و

كنيم براي دريافت اطالعات  از شما دعوت مي. خواهم بخشيد
بيشتر دربارة انجيل و شركت درمجالس كليساي ايرانيان كه به   

:              زبان فارسي است، لطفاً با اين شماره تلفن تماس بگيريد     
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  هورهور  بِنبِن

 دهم  قسمت پانز      نوشته ژنرال لوواالس    ترجمه آرمان رشدي
 پادشاهي از قلمرو ديگر          

، با ايمان بالتازارمانند ! بينم  حاال ديگر با چشمان قلبم مي
 سيمونيدسوجود ! بينم پادشاه را روي صليب مي! بينم مي

حدود سه ساعت از آن تاريكي حيرت . غرق آرامش بود
اي  زمزمه. كشيد ناصري به سختي نفس مي. انگيزگذشت

همه احساس ميكردند كه پايان . درميان مردم شنيده ميشد
در آن . سكوت سنگيني حكمفرما بود. نزديك است

ميان، ندايي از ناصري برخاست كه از آن بدن رنجور  
همه ! تمام شد: رفت؛ گويي نداي پيروزي بود انتظار نمي

. كردند معني اين پيام را درك نمي. سراپا گوش بودند
اي پدر، به دستهاي تو روح خود : فريادي ديگر شنيدند

:اي بلند  شد همهمه . سر ناصري به زير افتاد!  را  ميسپارم  
!                                                                 مرد!  او مرد  

اما صدايي ديگر برخاست، غرشي از دل زمين، زمين 
ديگر شكي براي كسي باقي نمانده بود كه اين . ميلرزيد

در يك آن، جماعت وحشت . مرد حقيقتاً فرزند خدا بود
هر كس . زده كوشيد تا خود را از آن صحنه خارج كند

ميترسيدند اتفاقات ديگري هم بيفتد؛ . به سويي ميرفت
ميترسيدند غضب الهي چون روز قيامت آنها را فرو 

وقتي خورشيد بار ديگر در آن بعدازظهر بهاري بر . بگيرد
آن صحنه درخشيد، در پاي صليب ناصري، كسي جز 

    ،هور بن جليلي،  مؤمن زن چند و مادرش شاگردمحبوبش،
. صحنة وحشتناكي بود. و همراهانش هيچكس نمانده بود

 آمد و او را روي سنگي در كنار استربه كنار هور  بن
به ! به صليب هم نگاه نكن! نترس: پدرش نشاند و گفت

ديگري ناصري ! خدا و به روح ناصري ايمان داشته باش
!                                                   استمسيح او ! نخوان  

او بر روي زمين سجده .  انداختبالتازارنگاهي به  هور بن 
كرده بود، درست در همان سويي كه صليب مواليش 
قرار داشت، درست همانگونه كه سالها پيش، در آن 

به طرف او هور  بن. اصطبل سر بر خاك گذارده بود
 همزمان با بالتازاراما روح . رفت تا كشمكش كند بنشيند

اي كه   از لحظهبالتازار. روح مواليش به فردوس رفته بود
آن كودك قدم به اين جهان گذارده بود، تا آن لحظه 
كه روي صليب جهان را ترك گفت، فقط به اميد او 
زندگي كرده بود؛ و اكنون، گويي نميتوانست تحمل 

.                     اي بدون او در اين دنيا باشد كند كه لحظه  
شريعت  طبق يافت اجازه هور بن كه روزي همان در درست

يهود، مادر و خواهر خود را به خانه بياورد، خبر رسيد كه 
او در سومين روز . شاگردان ناصري او را زنده ديده اند

او به . تعجب نكردهور  بن. بعد از مرگش، زنده شده بود
يادداشت گفته ناصري را؛ او خودش را  قيامت و زندگي 

و حاال او در عمل هم قيامت و زندگي . معرفي كرده بود
در هور  بنخانة . سالها از اين وقايع گذشت. شده بود

. ايتاليا، كانون كمك به پيروان ناصري در تمام جهان بود
 و دو فرزندش، پشتيبان خوبي براي استرهمسر مهربانش 

.                       او در خدمت او به موالي آسماني بودند  

2008 مي     31   شمارة    سال سوم  

 رفتن براي زن يك :پوشيدن شيك لباس

 باغچه، گلهاي  به  دادن آب  خريد،  به

 بسته و گرفتن  زباله  سطل گذاشتن بيرون 

 مرد  يك.پوشد مي شيك   پستي لباس

و يا مراسم عروسي  به رفتن هنگام  فقط  
. ترحيم لباس رسمي برتن ميكند  

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

 ....6ادامه از صفحة 
  85 آذر ماه 19بهنام و بهمن ايراني از اعضاي كليسايي خانگي در كرج در       -10

 . توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت شدند  
شاهين تقي زاده،يوسف نورخاني، ماتياس حق نژاد، پرويزخلج زماني، محمد   -11

  19بلياد،پيمان ساالروند، سهراب صيادي از اعضاي كليساي خانگي در رشت در  
 .  توسط مامورين بازداشت شدند85آذر ماه سال 

 86بازداشت سه تن از رهبران كليساي جماعت رباني مركز در تهران در پائيز    -12
 .كه منجربه تعطيلي جلسات تعليمي در اين كليسا شد 

 موارد تهديد، فشار، ممنوعيتها و محدوديتها بركليساها                  
توسط مامورين (فيلمبرداري و عكسبرداري از ورود و خروج به كليساها 
موارد  و در برخي) وزارت اطالعات در يكي از كليساهاي خانگي تهران

در    ايماندار با دستگيري رهبران كليساها از آنان خواسته ميشود  از  افراد 
كليساهاي . (كليساهاي خوديك ليست به صورت هفتگي به ايشان بدهد

داشتن وحمل بيش ازيك انجيل جرم است و افراد مذكور ) رشت،كرج
از ورود و چاپ كتابهاي . به جرم تبليغ دين مسيحيت بازداشت ميشوند

دارند  نقش كه در چاپ  اين كتابها مذهبي ممانعت ميكنند و يا كساني
آيه  پخش بازداشت هموطنان مسيحي درتهران به جرم(دستگير ميشوند

افراد فعال دركليساها مورد تهديد ) هايي از انجيل و پلمپ شدن چاپخانه
يكي از ايمانداران  گلوله در پشت تلفن پخش صداي(تلفني قرار ميگيرند

و   جوانان  با  كليساها   وزارات  اطالعات  از  ارتباط  شبانان) در تهران
از  پس ايشان دانشجويان جلوگيري ميكند و از يكي از شروط آزادي

و  يورش به كليساها. بازداشت عدم ارتباط با اقشار مختلف جامعه ميباشد
عدم  بازداشت دستجمعي ايمانداران و تعطيل نمودن كليساهاي خانگي

پذيرش افراد بازديد كننده مسلمان و شركت در جلسات كليسايي ضبط 
ها، ارگ، گيتار  و  لوازم كليسايي  از جمله  كتابهاي مذهبي،  سرودنامه

در . ميگيرد لوازمي كه جهت پرستش در كليساها مورد استفاده  قرار 
سالهاي گذشته بسياري از  هموطنان مسيحي جهت  انجام  برخي از امور 

دركشور  خروج از ايران شدند تا تعميد درآب مجبور به كليسايي ازجمله
كه  زيرا دوم همچون تركيه و يا ارمنستان به امور مذهبي خود بپردازند

با  وزارت اطالعات. تعميد مسلمانان مسيحي شده در ايران ممنوع است
كه از ورود  خواهد دستگيري و بازداشت رهبران كليسايي از آنها مي

جرم  افراد ايمانداران تعميد نشده جلوگيري كنند و آموزش و تعليم اين
 به جلوگيري از برگزاري جشن كريسمس كه هرساله. محسوب ميشود

ساختماني اعمال ميشود  و صورت سيستماتيك در اكثركليساهاي خانگي
كه درشهرهاي مختلف درآستانه كريسمس با يورش به  درسال گذشته

جشن  برگزاري   كليساها و  بازداشت  تعدادي  از  رهبران  كليسايي از
شد،  كريسمس در كليساهاي خانگي  رشت، تهران  و كرج  جلوگيري 

كه  كريسمس  نيز  مامورين  از  برگزاري  جشن) 2008(در سال  جديد 
آشوريان  انجمن توسط جمع كثيري  از  ايرانيان  مسيحي  با  هماهنگي

شود  برگزار قرار بود  متعلق به انجمن آشوريان تهرانويليام دانيل درتاالر 
. آورد عمل به جلوگيري  آن كردن برق  اين تاالر  از  برگزاري  با قطع

شركت  قصد همچنين عده كثيري از هموطنان مسيحي از رشت نيز كه
در تهران را داشتند از  سوي  مامورين ) 2008(در جشن سال نو ميالدي 

يك    و تنها  شد وزارت اطالعات  از  خروج ايشان  از  شهر جلوگيري 
كليساي   ساعت آن  هم  با  مقاومت  رهبران  كليساي  اجازه يافتند  در

جلسات  برگزاري از  جلوگيري. خانگي مراسم خود را  برگزار  نمايند
 . كه  از  امور كليسايي  در  اكثر كليساها  مي باشد تعليمي كتابمقدس
 )86كليساي جماعت رباني تهران پائيز(

اين گزارش مستندوجمع آوري گرديده از سوي مجموعه فعاالن حقوق بشر در    
ايران تنها برخي ازمحدوديتها وفشارهايي ميباشدكه ازسوي دستگاهي امنيتي 

  .جمهوري اسالمي بركليساها وهموطنان مسيحي اعمال شده است  
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 ميس  ديويد: نويسنده 

 ميكائليان. ط:   مترجم
 

ششمبخش                    
 

 آنها  بايد  از  دوران
  نامزدي  براي  رشد 
بعضي از كساني كه . روابط استفاده نمايند

نامزد هستند اين اشتباه را مرتكب ميشوند 
و  تفريحات صرف را خود وقت كه

 روابطشانكه كساني.مينمايند آسان كارهاي
 شادي وفرصتهاي تفريحات  زمان محدودبه

اي  صميمانه دوستي نميتوانند ميباشد آور
براي آشنايي بيشتر با يكديگر . ايجاد كنند

و آموختن طرز همكاري با هم، بايد در  
شرايط مشكل به منظور بر طرف كردن 

اگر در . موانعِ همديگر همكاري نمائيم
ازدواج همكاري نداشته باشيم حتماً 

.                          شكست خواهيم خورد  
محبت واقعي بر اساس    و عشق                                      

كامل و درك كامل و آگاهي  
كامل يكديگر قرار دارد  پذيرش  

 
 ازدواج مستلزم يك دورة طوالني و  
پيچيده براي تعديل و همكاري متقابل 

قسمت زيادي از اين تعديل و  . است
همكاري بايد قبل از ازدواج به عمل آيد 
تا هر دو مطمئن باشند كه بعداز ازدواج 
خواهند توانست با كمك يكديگر بر 
مشكالت پيروز شوند زيرا در غير اين 
صورت احتمال شكست در ازدواج بسيار  

بطور خالصه بايد گفت كه . زياد است
از  قبل هاي هماهنگي و تعديالت هرچه

ازدواج بيشتر باشد، بعداز ازدواج به اين 
. امور احتياج كمتري وجود خواهد داشت
 به زندگي زناشوئي شرائط كامالً جديدي 

بايد    شوهر و زن كه آورد  مي وجود
عاقالنه . خودشان را با آنها مطابقت دهند

نيست كه انسان كارهائي را كه بايد در 
دوران نامزدي انجام دهد به تعويق اندازد 

دهد  انجام زماني در را كارها اين بخواهد و
كه بعداز ازدواج وظايف متعدد جديدي 

.                                        ايجاد ميگردد  

...  ادامه در شمارة بعد          

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
  

  با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود، 
 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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Tabdil@iranforchrist.com 
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زناشويي زندگي در موفقيت                فائق آمدن      
  بر عصبانيت 
  و  پرخاشگري

 
قسمتي از عصبانيت ما    
ممكن است از يـك       
اعتقاد كه ما بيشتـر از       
ديگران قـربـانـي بـي         

بـه    نسـبـت    مـا   شـايـد  .   ايم ناشي شود    عدالتي شده 
تـر يـا       مـوفـق    زيـبـاتـر،          كه  ثروتمندتر،    افرادي

تر هستند احساس عصبانيت كـنـيـم،           خوشبخت
ايـن    داشـتـن    آنها شايستـه    خصوصاً اگر فكركنيم  

اگـر    ها  نيستند، ممكن  است  فكر كنيم             نعمت
چـيـز       كرديم  زندگي  مي  نظريه عدالت را دنبال   

شـر    از  تـوانـيـم     مـي   چـگـونـه   .   ما ميداد   بيشتري به 
كـه    دارند  چيزهايي  كه  نسبت به افرادي    عصبانيت

شايسته داشتن آنها نيستند، خالص شويم؟ نظريه  
كـه      را  آنچه     افراد  فقط  بايد    :   گويد  عدالت مي 

امـا  .     شايسته آنـهـا هسـتـنـد بـدسـت آورنـد                
خوشحال بودن بايد     ما براي   : گويد  مي خوشبختي

آيـد    آنچه را كه  هميشه  به  نظر  ناعادالنـه مـي              
كه ياد بـگـيـرم           من اميدوار خواهم بود   .   بپذيريم

ام  خوشحال باشم حـتـي          از آنچه بدست آورده   
دانـد    كسي مي چه . اگر يكسان  و عادالنه  نباشد 

آوريم چه    كه بدست مي    » امتيازاتي«   تأثير نهايي 
از بسيـاري از       خواهد بود؟ بسياري از افراد  فقير      

 كدام  نـظـريـه       . تر هستند   خوشحال  افراد ثروتمند 

كنترل عصبانيت   كمك بيشتري به شما در جهت     
 خواهند نمود؟ شما در خوشبختي القاي احساس و

 ...                                                                                    ادامه در شمارة بعد                                            

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

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

 آمين.   بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

2008 مي     31   شمارة    سال سوم  

وهرزگي؛  ناپاكي، عفتي، بي :روشن است نفس اعمال
 جويي، ستيزه  جادوگري؛ دشمني، پرستي و بت

 حسد؛ بندي، دسته نفاق، طلبي،  جاه خشم؛ رشك، 

چنانكه پيشتر به شما . مستي، عياشي و مانند اينها
كارها  كه كنندگان چنين گويم هشدار دادم، باز مي

اما ثمرة . پادشاهي خدا را به ميراث نخواهند برد
روح، محبت، خوشي، آرامش، صبر، مهرباني، 
. نيكويي، وفاداري، فروتني و خويشتنداري است

آنانكه به مسيح . هيچ شريعتي مخالف اينها نيست
را با همة هوسها و تمايالتش  دارند، نفس تعلق عيسي

كنيم، به  روح زيست مي اگر به. اند كشيده صليب بر
خشم   به  از  خودپسند نباشيم و . كنيم روح نيز رفتار

. هم دست بداريم نسبت به وحسادت يكديگر آوردن
26 الي19 آيات5غالطيان فصل   رسالة پولس به  

 سال پيش از اين دنيا 40قديس پيوكه
رحلت نمود نشان زخمهاي دردناك 

بيش از  مسيح را بر دستانش  ميخهاي 
كرد  و معجزات و    سال حمل مي50

. شفاهاي بسياري به او منتسب است
مردخدا ملتمسانه  زيبا اين دعاي دراين

را بيادم ميĤورد  اين بارديگر اين حقيقت و طلبد حضور دائم مسيح را با خود مي
توانيم حضورگرم دائمي مسيح را در  كه تنها بوسيله روح القدس است كه مي

پس بياييم همصدا با اين دعاي زيبا حضور . قلوب و زندگي خود تجربه كنيم
مسيح  خداوندمان  را توسط  روح  قدوسش بطلبيم تا  خدا  براي تك تك ما 

.                                          آورد پنطيكاستي پراز بركت و پري را به ارمغان   
 

“ دعاي قديس پدر پيو ”  
.خاطرداشته باشم كه تو را به خداوندا با من بمان، بودنت كنارم ضرورتي است  

خداوندا با من بمان، زيراكه ضعيفم ! كنم داني كه چه آسان رهايت مي تو مي
ام  روشنايي خداوندا با من بمان، زيرا كه! ونيازمند قوتت تاكه چنين بسيارنلغزم

!خداوندا با من بمان تا كه مرا رهنماي راهت شوي! بي تو من در ظلمتم تويي  
خداوندا با من بمان! بيايم آوايت بشنوم و از پي تو   خداوندا با من بمان تا كه   

قلب  و روحت را  فيضت خواست تو  را،  جويم عشقت زيرا كه تنها تو را مي
!دوستت دارم  و  پاداشي جز  اين  نخواهم كه بيشتر دوستت بدارم!  جويم مي  

تا كه بزم نان وشرابت! بشناسمت همچو شاگردانت در شكستن نان بگذاركه  
.كه قوتم دهد ويگانه سرور قلبم باشد ام نيرويي نوري شود كه بزدايد تاريكي    
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كنيم تا  در اينجا چند مورد مهم را ذكر مي
 :تفاوت انجيل برنابا با قرآن را متذكر شويم

 

مطابق برداشت برخي از مسلمانان،         -1
گرچه .  انجيل اصلي بر عيسي نازل شد       

انجيل برنابا ادعا ميكند كه انجيل به قلب        
، اما تصريح   )10برنابا،فصل(عيسي نازل شد  

كند كه عيسي كلمات الهي را دقيقاً         نمي
كتاب دريافت    اي آسماني اين     از نسخه 
با ديدگاه    نويسنده  نظرنميرسدكه  به.داشت

 .اسالمي درخصوص وحي همسو باشد
 

توصيف شده كه گويي      مسيح طوري   -2
اعتقاد داشته و آن    “  شهادتين اسالمي ”به  

دهم كه    شهادت مي ”:  را بيان كرده است   
خدايي جز اهللا نيست و محمد رسول او          

 سال بعد از        600اين شهادت  .  “است
حتي در قرآن نيز       .  عيسي تدوين شد    

صورت كامل در يك       چنين شهادتي به  
 .محل ذكر نشده است

 

اين انجيل عيسي و رسالت او را              -3
 تعميددهنده معرفي   يحياي  رسالت  با  مشابه

ميكند و نقش پيشرو مسيح موعود يعني        
برنابا،فصلهاي (ميشود  قائل  او  براي  محمدرا

نويسنده يحيي و رسالت او      ).  220و44  -42
 هم  آنكه  را كامالً از قلم انداخته، حال        

 را  يحيي  عهدجديد نبوت     هم  و  قرآن

وي   ميدهندكه  وتعليم  ميكنند  تصديق
عالوه، قرآن    به.  پيشرو عيسي بوده است    

عنوان مسيح تصديق ميكند،       عيسي را به  
اما عيسي درانجيل برنابا چنين عنواني را        

درچندين بخش از اين انجيل      .  نميپذيرد
كه عيسي، مسيح نيست     بروشني ذكرشده 

 ).206، 198 ،42،82،83،96،97برنابا،فصلهاي(
 

در اين انجيل آمده كه مريم عيسي           -4
برنابا، (را بدون درد زايمان به دنيا آورد           

و والدت عيسي درخانه يا كلبه         )  3فصل
اما قرآن به درد      .  يك چوپان رخ داد     

كه سبب    مريم اشاره ميكند،دردي   زايمان
شد مريم فرياد برآورد؛ واينكه عيسي          
زير يك درخت نخل در بيابان چشم به         

 .جهان گشود
 ....         دامه دارد ا                                                      
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انبياي قبل ازعيسي مسيح مانندداود، اشعياء، ميكاه، دانيال و غيره، نه تنها 
تولد مسيح از باكره را قبالً خبرداده بودند،بلكه محل تولد او،معجزات، مشكالت 

، زنده شدن او و )كه الزم بود براي گناهكاران فديه شود(و زحمات او، مرگ او 
كه در اين دنيا  راجع  به  هيچكس. كرده  بودند سلطنت ابدي او  را  نيز پيشگويي

  !شود نمي متولد شده است اينقدر پيشگوييهاي عجيب دركتب آسماني يافت
مسيح آشنا  ترين شخص روي زمين يعني عيسي كه با عجيب عزيزاكنون دوست
شما نميتوانيد نسبت به او بي تفاوت  ايد، تصميم شما در مورد او چيست؟ شده

  .دهنده بشر از لعنت گناه ميباشد باشيد زيرا او تنها نجات

ها راجع به مسيح عجيب بود پيشگويي  

 مبدأ شيطان پرستي
 

      در بـرابـر هـر        انسانها زمانهاي  قديم  در  

چيزي كه قدرت مقابله با آن را نداشتند         
شيطان .   تسليم ميشدند و سجده ميكردند    

خداپرستي   سنتهاي  براساس  قديمي  پرستي
و نميتواند  است نشده واقع پرستي و شيطان

در مقابل    اينكه  براي  اينگونه باشد لذا آنها   
قدرتي بزرگ سجده كنند و مسلماً ايـن        

عظمت  مخصوصي     قدرت  در  شب  از        

و پرستش   ستايش  برخوردار بوده است به  
كـه      دهشتنـاك     طبيعي  و    موجودي  فوق  

مي پرداختنـد       اي دارد   قدرت فوق العاده  
  بـه         را  قديمـي      پرستي      شيطان    كه  مبدأ 

 . وجود آورد
آيا واقعاً در ابتدا  شيطان پرستي وجـود           
داشته است يا در ابتدا جادوگري وجـود        

كه مسلماً قدرت     داشته است؟ اما عنواني   
بيشتري دارد اين است كـه جـادوگـري          
ابتدا جود داشته و سپس شيطان پرسـتـي         

 .نوين از آن شكل گرفته است
اي از      شيطان پرستـي جـديـد را پـاره           

انگليسي ها كه گفته ميشود از نـجـيـب           
زادگان بوده اند به راه انداخته اند بـراي         
اينكه از قدرت شيطان و قدرت تاريكي        

و پس از آن مراسم شـيـطـان         .   بهره ببرند 
در حقيـقـت   .   پرستي نوين برگزار ميشود   

شيطان  پرستي  نوين  از  انگلستان  و در            
 ميالدي  به  وجود      16-  15حدود  قرون    

البته  تغييرات  بسياري نسـبـت بـه            .   آمد
شيطان پرستي قديمي و قرون وسطـايـي        
داشت  و كرده  است  اما   به   هر حـال                
استفاده از  قدرت شيطان  همچنان  باقي         

 . مانده است

2008 مي     31   شمارة    سال سوم  

                              

                              

  

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

 

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

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

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

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

Email: info@Mohabat.tv 
 

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

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

 

محبت، ساعتة24تلويزيون  
زبان فارسي  جامعة خدمت در   

دوام  ازدواج  يك  قسمت   
  روي  محبت  است  و  نُه 

.گذشت ازخطا قسمتش روي  
) ضرب المثل اسكاتلندي(   

و اين عجيب نيست، شيطان نيز خود ...
.آورد را به شكل فرشتة نور در مي  

www. 
IRANforCHRIST 

.com 
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پيشگوئيهايي كه دربارة عيالم 
شده است در چه زماني براي 
ايرانيها مسجل شده و ظاهر 

 در زمانيكه او معين كرده، آن يكتا حكمران متبارك و پادشاه پادشاهان :ميگردد
آن كرسي و اين پادشاه از . و خداوند خدايان است اين را ظاهر خواهد ساخت
از روزي كه تمام ايرانيان . فرداي مطلق و بي انكار مسيحي ايران سخن ميگويد

اين . فرصت خواهند داشت تا مژدة نجات مسيح را بشنوند و به او ايمان بياورند
روزها در ايران بيشتر از هر زماني مردم ما با چهرة واقعي دين پدري خود آشنا 

اند و در هر خانه و هر شهر و خيابان و پارك و بازاري مردم مشتاق شنيدن  شده
. پيام مسيح هستند و براي اولين بار در پي مقايسه و سنجيدن اين دو ايمان هستند
پيامي كه هزاران سال مردم ايران از شنيدن آن با خشونت و تكفير و زور منع 
. شده، زنداني شده، از كار اخراج شده، زخمي شده، و نهايتاً كشته شده اند
كليساهاي زير زميني با توجه به تمام فشارها و رعب و وحشت هر روز بيشتر و 
. بيشتر ميگردد و گويا هيچ قدرتي نميتواند جلوي پيشرفت و ازدياد آن را بگيرد

!                                 انسان كيست كه با خدا درافتد و مانع او شود؟. چرا؟ زيرا اين كار انسان نيست بلكه كار خداست  

 پيشگويي دربارة عيالم     
)ايران فعلي(  

مثل وقايع بهايم است، براي ايشان يك        
به  همان         ميميرد    اين  واقعه است چنانكه    

آن نيز ميميرد براي همه يك نفس         طور
نـدارد    بـرتـري    است، و انسان بر بـهـايـم       

روح   چونكه همه باطل هستند كـيـسـت       
صعود ميكند يا     انسان را بداند كه به باال     

بسوي زمين نـزول       كه پائين،   روح بهايم 
بـطـالـتـي     .   ) 20و   19 ـ 18 : 3جامعه( مينمايد؟

است كه بر روي زمين كرده مي شـود          
يعني عادالن هستند كه بر ايشـان مـثـل           
عمل شريران واقع ميشود پس گفتم اين       

حاال قدري . )14 : 8جامعه( !نيزبطالت است
داسـتـان   :   بپردازيـم ” بوف كور ” بيشتر به   
اول   دربــخــش  اســت  دوقســمــت  شــامــل

نـقـش     داستان پير مردي گوژ پشت در      
راوي او و     ” كالسكه چي ظاهر ميـشـود     

بيند و با قهـقـة     دختر اسيري را يكجا مي    
شـود،    مـي   پـاره   پيرمرد رشتة افـكـارش     

شـغـلـم    ” كالسكه چي به راوي ميگويـد     
 گوركني است، سر وكار من بـا مـرده          

در قسمت دوم داستان، پير مرد      ”   هاست
گوژپشت بعنوان شوهرعمه وپدر همسر     

! مرده است   راوي  عمة  ظاهرميشود،  راوي
را ببوسد، امـا       عمه  راوي ميخواهددست 

كـه راوي او را            شوهر عمه و دخترش   
مينامد، عليرغم اينكـه مـادرش       “   لكاته” 

مرده حضور پيدا ميكند و خودش را بـه       
راوي ميخواهد از زور   !   راوي ميچسباند 

 خجالت به زمين فرو رود ولي با قهقهة 

     ميكند و از اتـاق       وحشت    مرد  قوزي    

دراين صحنه    ” 45صفحة” بيرون ميرود، 
راوي مجبور به ازدواج با دختر عـمـة          

خانوادگي   آبروي  ميشود تا “ لكاته“ خود
حفظ شود يعني اوخود را دوباره خود       
را تسليم سرنوشت وجبرمحتوم ميكند، 
اما درآخركتاب تصميم ميگيرد همسر     
خود را بقتل برساند پس در دل شـب          

او ميايستد    وكنارتخت  ميرود  وي  اتاق  به
اما ترديد دارد كه نكند، او باكره باشد        
و آنچه به دختر عمه نسبـت داده انـد           

اي كه    وكينه  بغض!   افترائي بيش نيست  
” 44صفحة “هدايت به زندگي دارد در

 بنظـرم ” !   ميكند  خود را بوضوح آشكار 

 چنگـك   سريك  من  تمام هستي   آمدكه

باريك آويخته شده و درچاه عميق و        
  ازسر چنگك   بعد  آويزان بودم   تاريكي

رها شدم، ميلغزيدم ودورشدم ولي بـه     
 درقسـمـت    ” هيچ مانعي بر نميـخـوردم     

و  ميشود كشته آخر داستان همسر راوي 
موقعي از خواب برميخيزيد خود را در 

ازآن   اول  درقسـمـت    مـيـيـابـدكـه       اتاقي
اين پارگي و قـطـع       !   گفته است   سخن

شدن  بيانگر، ناپيوسته بودن و انفصـال        
فكري او از موضوع است،كه ناشي از       

اش   و دلزدگي  بزندگي  اش اوج بدبيني 
از ادامة حيات و سرانجام درمانـدگـي        

جـهـان     بيان هستي وتـبـيـيـن        اورا براي 
هدايت زندگي را نـه       !   نمايان ميسازد 

هـاي    اي از سايه    موهبت بلكه مجموعه  
آور ميبيند، او حتي      وكسالت  نكبت بار 

زن .   اعـتـمــاد نـدارد       بـه ســايـه خــود      
لـوده اسـت، كـه          و  بيهـوده   زندگيش

بيشتر بفكر هوسهاي آلـودة خـويـش         
هدايـت جـهـان را خـلـقـتـي              !   است

هدفمند، پيوسته وهماهنگ نميانگارد،    
 او دچار سر درگمي و پريشاني اسـت        
  عناصر و شخصيتهاي داستان را افرادي

 ...11ادامه درصفحة

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

  تشابهات و تمايزات دركتاب جامعة

!هدايتكور  بوفسليمان و   
 

ارغواني   شراب به  ”44صفحة”در هدايت
و اكسير مرگ كه آسودگي ميبخشد 
اشاره ميكند، قصد دارد اندكي از آن 
بنوشد و باقي آنرابه همسرش كه او را   

“ 68 صفحة” كند تعارف مينامد “لكاته”
توانستم تصور كنم  چه بهتر از اين مي

يك پياله از آن شراب مي دادم و يك 
صفحة ”كشيدم مي سر خودم هم پياله
ولي از دادن شراب مسموم به       “ 79

پشيمان ميشود و وقتي همسرش “لكاته“
او را ميخواند بدون اراده وسوسه شده 
و با او هماغوش ميشود اما حس ميكند 

 را در بدن او فرو كرده است گزليك
راوي ديدگاهي افيوني و  ” 85صفحة ”

هذيان آلود بزندگي دارد او گيج و  
منگ است انسانها را سايه ميبيند و ساية 
مرگ را همه جا حس ميكند او 
شخصييتهاي سايه گونه را در يكديگر 
استحاله و ادغام ميكند آنها را ذراتي 
ميبيند كه در هم مستحيل شده تحليل 

شخصيتهاي داستان عناصري ! ميروند
بيهودگي   معرف آنها همگي اند، اراده بي

!                              اند مرگ و نيستي  
و در :  واما سري به جامعة سليمان بزنيم

بارة امور بني آدم در دل خود گفتم 
اين واقع ميشود، تا خدا ايشان را 
بيازمايد تا خود ايشان بفهمند كه مثل 
 بهايم  ميباشند  زيرا كه  وقايع  بني آدم

2008 مي    31   شمارة    سال سوم  

درحـدود  (Ephesus) افسسمعبد آرتميس در شهر     
داشـتـه     تركيه قـرار    (Izmir) ازمير كيلومتري شهر 50

زمـيـن     روي  اين معبد به عنوان زيباترين بـنـاي        .   است
شده است و به همين دليل درميان عجايب          شناخته مي 

  .گانه جاي دارد هفت
تاريخ ساخت  معبد اين از هرچندكه زيربناي باقي مانده

راه   آن را قرن هفتم قبل از ميالد مشخص ميكند، امـا           
گانه به     در فهرست عجايب هفت    آرتميسيافتن معبد   

بـه    اين بنا كـه    .    قبل از ميالد مربوط ميشود     550حدود
 كروسوستوسط  ميشود، گفته مرمرين آن معبد بزرگ

(Croesus)  كرسيفون  بهليدي شاه (Chersiphron) 
هاي   معبد  با  مجسمه    .   معمار يوناني سفارش داده  شد     

زمـان      آن    سـازان   كه توسط ماهرترين مجسـمـه       برنزي
 نظـيـر    هنرمنداني  .     ساخته شده بودند تزئين  شده  بود       

،  (Polycleitus)كليتوس پلي،    (Pheidias)فيدياس
 .(Phradmon) فرادمـون و     (Kresilas) كرسيالس

معبد آرتميس هم به عنوان يك محل داد و ستد كاال          
و هم به عنوان آموزشگاه مذهبي مورد استفاده قـرار           

در  طي  سالها،   بازرگانان،  جهـانـگـردان،    .   ميگرفت
صنعتگران  و  پادشاهان  از  اين  محل مقدس  ديـدن               
ميكردند و احترام خود را با آوردن هداياي مختـلـف           

تحقيقات  اخير  باستان  شناسـي بـه     .     نمودند  ابراز مي 
هـاي      يافتن تعدادي  از  اين  هدايا  كه  شامل مجسمه            

ها،   دستبندها  و         طال  و  عاج  آرتميس،    گوشواره          
گردنبندهايي زيبا اثر صنعتگران پارس و هند هستـنـد          

 .منجر شده است

 

  

 
 كتاب چكيده و عصارة انديشة مردي است                  اين

...  پا  زدن  به  ارزشهاي  روحاني          كه  با پشت      
... سرانجام به پوچي و از خود بيگانگي رسيد             

 گانه عجايب هفت
 
 
 
 

  معبد آرتميس 

هستم يهوه،  من:  وخدا تكلم فرمود و همة اين كلمات را بگفت
.  كه تو را از زمين مصر و  از خانة غالمي بيرون آوردم خداي تو،

صورتي تراشيده و هيچ  .تو  را خدايان  ديگر غير از من نباشد
تمثالي از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پايين در زمين 

نزد . است، و از آنچه در آب زير زمين است، براي خود  مساز
آنها سجده مكن، وآنها را عبادت منما، زيرا من كه يهوه، خداي 

 5 الي1 آيات 20كتاب خروج فصل ...    تو ميباشم، خداي غيور هستم
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Ingredients: (4 servings) 
• Chicken, 1.5 pound 
• Basmati rice, Half pound 
• Yogurt, 30 oz 
• Saffron, 1/2 teaspoon 
• Large onions, two 
• 3 eggs (yolks only) 
• Cooking oil 
• Salt & Black pepper 

Directions: Start by washing rice and 
soaking it in warm water (with added salt) 
for 2 hours. Then filter out the water. 
Chop onions into thin slices and fry in oil 
until slightly golden. Wash and cut 
chicken, remove skin, and fry in onions 
until color changes. Add some water and 
bring to boil. Turn heat down and let boil 
slowly until cooked. Remove the bones. 
While chicken is cooking, beat the yogurt 
until it is smooth. Dissolve saffron in half a 
cup of hot water. Add saffron, salt, pepper 
and egg-yolks to the yogurt and mix very 
well. Pour a few glasses of water in a 
large pot and bring to boil. Pour several 
spoons of oil and several spoons of the 
yogurt mix into a non-stick pot. Add a thin 
layer of rice and flatten using the back of 
a spoon. Add a layer of chicken on top 
followed by another layer of rice. Again 
flatten the rice. Spread several more 
spoons of the yogurt mix on the rice. Add 
some more oil on top. Put the lid on and 
cook for about 5 minutes over medium 
heat. Place the pot in an oven (preheated 
to 250 F) and cook for 1.5 to 2 hours. Note 
that the longer Tah Chin is cooked, the 
thicker the Tah Dig (delicious crispy layer of 
rice at the bottom) will be.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

برخيابان جنوب در جيب  
. سالگي درگذشت93  

 
كه براي بازي در ريچارد ويدمارك 
نامزد “ بوسه مرگ”فيلم گانگستري

بر خيابان  جيب”اسكار شد و در فيلم 
پا را  نقش يك خالفكار خرده “ جنوب
كرد روز دوشنبه درمنزل خود در  بازي

 سالگي 93 آمريكا دركانكتيكاتايالت 
 اعالم كرد ريپورترهاليوود . درگذشت

 از ارائه ويدماركهمسر سوزان بلنچارد 
جزئيات  بيماري او خود داري كرد و 
 گفت مراسم تدفين بازيگر فقيد به طور

.شود  خصوصي برگزار مي  
 شخصيتهاي عموماً درنقش كه ويدمارك

 براي 1948شد، سال متالطم  ظاهر مي
بازي در نقش يك قاتل رواني در فيلم 

هنري به  كارگرداني   “  بوسه  مرگ”
آفريني  او  در   كه اولين نقشهاتاوي

سينما  بود نامزد  اسكار  بهترين  بازيگر 
او در اين فيلم با . نقش مكمل مرد شد

همبازي  بود  و  بخاطر ويكتور ماتيور  
گلدن گلوب حضور در اين فيلم جايزه 

.دار آن سال را برد بهترين بازيگر آينده  
  كه تماشاگران  سينما او  را ويدمارك

هاي منفي به ياد ميĤورند،  بيشتر با نقش
رستوران ” نيز در فيلم نوآر 1948سال 

ژان  نگولسكو به كارگرداني “ بين راه
بار ديگر نقش شخصيتي آشفته را بازي 
كرد،  اما  با  حضور در  نقش  قهرمان 

“   بر خيابان  جنوب جيب”بدبين  فيلم  
بود كه نام خود را به )  ، ساموئل فولر1953( 

.عنوان بازيگري مطرح سرزبانهاانداخت  
 به خوبي با ويد مارك تلخ  پرسوناي 

هاي وسترن سازگار بود كه نمونه  فيلم
دو  نفر  با   هم ”آن  دو  فيلم   مطرح     
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پاييز  قبيله ”و) فورد ، جان 1961(“  تاختند
او در فيلم . بود) فورد. ، ج1964(“ شاين

كه ) ، دان سيگل1968(“ مديگان”پليسي 
روي هارلم منهتن داستان آن در محله 

را دانيل مديگان داد، نقش كارآگاه  مي
.                                         بازي كرد  
 سانرايز در 1914دسامبر26 ويدمارك

 به دنيا آمد و در شهر سوتا مينهايالت 
.  بزرگ شدايلينويز  در ايالت پرينستن 

در ليك  فورست او  بعدها در كالج  
نام كرد و درآنجا  شمال شيكاگو ثبت

. مند  شد بود  كه  به  بازيگري  عالقه
آموخته   دانش 1938 سال ويد مارك 

شد و سپس شروع به فراگيري دروس 
او  پس  از  مدتي  در .  بازيگري كرد

هاي  داستان”يك نمايش راديوي به نام 
در نيويورك شغلي “ جنيواقعي عمه 

به دست آورد  و  پنج سال  بعد و در 
براي اولين بار “ بگو” با نمايش 1943

 بخاطر ويدمارك. در برادوي ظاهر شد
پارگي پرده گوش از خدمت سربازي 
معاف شد كه همزمان با جنگ جهاني 

 چهار سال بعد و ويد مارك. دوم  بود
، تامي اودو با بازي در نقش 1947در 

پا به “ بوسه مرگ”جاني  رواني  فيلم 
هاليوود  گذاشت و به دنبال  موفقيت 
اين  فيلم با كمپاني فاكس قرن بيستم 

او . قرار دادي هفت ساله امضاء كرد
پس   از   بازي  در  نقش منفي   فيلم 

“ بن بست”، در فيلم “رستوران بين راه”
 نيز بار ديگر )منكه ويتس.، جوزف ال1950( 

نقشي منفي و  اين بار نقش يك  نژاد 
پرست  كثيف را  ايفاء كرد  كه  براي 

پوست  و جوان  با  بازي پزشكي  سياه    
.كرد مشكل ايجاد ميپواتيه  سيدني   

هاي  او  استاد  بازي در نقش شخصيت
فوالدين بود و در ژانرهاي مختلف به 

هايي ظاهر شد  تناوب در چنين نقش
تاالرهاي ”كه  نمونه آن  فيلم  جنگي 

، )،   لوييس    مايلستون1951(“  زوما مونته 
، 1958 (“تونل عشق”كمدي رومانتيك 

آسمان ”و دو  فيلم  وسترن  )  جين كلي
نيزه ”و )  ولمن.  ،  ويليام  اي1948(“   زرد

.      بود) ، ادوارد دميتريك1954(“ شكسته  
        www.IRANforChrist.com 

          www.SimaMasih.com 
www.Tabdilmagazine.blogfa.com 

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

2008 مي    31   شمارة    سال سوم دريك دهكده كوچك، معلم مدرسه از دانش آموزان سال اول خود خواست تا تصويري از چيزي كه نسبت به آن قدردان هستند، روزي  
 نقاشي داگالسولي وقتي . هاي فقير حتماً تصاوير بوقلمون و ميز پرغذا را نقاشي خواهند كرد اوبا خود فكركرد كه اين بچه. نقاشي كنند

كالس هم  هاي كسي بود؟ بچه  او تصوير يك دست را كشيده بود، ولي اين دست چه.ساده كودكانه خود را تحويل داد، معلم شوكه شد
يكي ديگر . من فكرميكنم اين دست خداست كه به ما غذا مي رساند”: ها گفت يكي از بچه.كردند مانند معلم از اين نقاشي مبهم تعجب

هركس نظري مي داد تا  اين كه معلم باالي سر . شايد اين دست كشاورزي است كه گندم  مي كارد و بوقلمونها را پرورش ميدهد: گفت
خانم معلم، اين :  درحاليكه خجالت ميكشيد، آهسته جواب دادداگالس؟داگالساين دست چه كسي است، :  رفت و از او پرسيدداگالس

هاي مختلف نزد او ميĤمد تا خانم معلم   پدر و مادرش را از دست داده بود، به بهانهداگالسمعلم به ياد آورد از وقتي كه . دست شماست
  ايد؟ بر سر فرزندان خود چطور؟ آيا تا بحال بر سر كودكي يتيم دست نوازش كشيده!  شما چطور؟ .دست نوازشي بر سر او بكشد

...10ادامه از صفحة   
ربط و ناهماهنگ خلق ميكند، فضاي  گريزپا، بي

آلود  مه و  ماليخوليائي انسجام،  بي هذياني، داستان
اي به صانع و خالق  هدايت هيچگاه اشاره! است

هستي نميكند و به نقش خداوندكه جهان را با 
اعتناست او از خود  محبت و عشق آفريده ابدا بي

اي ندارد، انسانيت و پيرامون خود را در حال  اراده
تالشي و تجزيه ميبيند، مرگ را پايان هستي انسان 
وختم زندگي ميپندارد، به حلول ذرات درنباتات، 
اشياء و ديگر جانداران معتقد است، او مأيوس و 
و ! ناميد است و سرخورده و دلزده از ادامة حيات

چارة برو نرفت از اين پوچي و دلمردگي راه 
هدايت ! همدمي با مهرويان، شراب و افيون ميداند

احساس بيهودگي ميكند و عاطل ماندن او را تهي 
 او درحال .ساخته  و خالي  بودن او را به قعر ميبرد

از  وعاقبت ميانديشد ونيستي زوال وبه است سقوط
درگمي   سر و پوچي اين در و گذاشته خودمايه جان

به زندگي خود پايان ...  و بيهوده نگري مفرط،
اما سليمان با تمامي اعوجاج در گفتار و ...! ميدهد

پيچيدگيها و تناقضات  آشكار و عليرغم شكها و 
و   تضاريس و مقطعي انديشي  باطل برخالف

تشكيك دربيان هستي و ادامه دادن و تكرار آنها، 
با اينهمه هنوز دل درگرو معبود حقيقي دارد چون 
روزگاري بلند با خدا زيسته و با وجود تهي بودن 
كنوني و بطالت كردارها، و اعمال نهان و گناهان 

پايان وكش و قوس رفتنها با وجدان  حصر و بي بي
و جدالهاي پياپي در حرمان سر انجام و در پايان 

كتاب جامعه به فرزند  رسالة خود در آخرين فصلِ
خويش و آيندگان از سر دردمندي و شفقت 

گوئي براي فرزند خود هدايت  ...اندرز ميدهد، 
و عالوه بر اينها اي پسر من پند :”اينگونه مينويسد

ساختن كتابهاي بسيار انتها ندارد و مطالعة ! گير
از : پس ختم امر را بشنويم. زياد تعب بدن است

خدا بترس و اوامر او را نگه دار چونكه تمامي 
زيرا خدا هر عمل را با ! تكاليف انسان اين است

 كار مخفي  خواه  نيكو  باشد، خواه  بد باشد  به 

آمين       ) 14 ـ  12 :12جامعه(! محاكمه خواهد آورد  
مسعود مهرداد 2008فوريه سال11                              
ـ 1000(پسر داود و پادشاه اسرائيل“سليمان” ـ 1       )مسيح  قبل از ميالد931ـ

                           كرد   سال سلطنت41 و رسيد  پادشاهي به970سال سليمان در

 توصية پدر و و بنابر حرمسراي سلطنتي+ زن  و  فرزندان : تأهل وضعيت 

!بنا نمود خداوند آرزوي قلبي او هيكل را بجاي خيمه  
  هجري1330نفروردي19وفات 1281 بهمن28متولد “ :هدايت صادق”ـ   2 

 كتاب  100از بيش :آثار !ـپاريس فرانسه “پرالشز“ گورستان دفن محل شمسي

 در     مدرن  نويسندگي   پدر   !مجرد  تأهل  وضعيت نويسنده شغل !مقاله و

“!                   كور بوف“ايران، معروفترين اثر و شاهكار او
 www.sadeghhdayat.com                                                                       
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The Hindu Idol bacons Christian 
Thousands flock to the Batu caves, 
where they perform rituals and offer 
sacrifices to idols to take away their sins. 
This man made his living making and 
selling Hindu idols, until the day he met 
the living God. Piercing the skin, tongue 
and cheeks with sharp skewers is also a 
common part of the ritual. The highlight 
is walking up 272 steps into the Batu 
caves where they offer their sacrifices. 
The greater the pain, the more merits 
they earn, but these Hindus say they feel 
no pain because they are in a trance. 
Munis Varah was born a Hindu. As a 
young boy, he was amazed at the power 
that members of his own family demon-
strated during the Thaipusam Festival. 
“My mom used to go into a trance and 
when they go into the trance they can 
walk on fire,” Munis said. “What I was 
told is, it is how you pay back your sins.” 
But later on, these same practices 
caused him to question the Hindu faith. 
"God cannot be like that, why does God 
have to be cruel? I know there is a God 
somewhere but I don't know what form 
He is and where He is." Munis did not 
seek his own happiness through religion. 
Instead he worked hard to succeed in 
business. "To make idols, that's where I 
became very good at," he said. I was 
drinking and loved the night life. After 
years of living an extravagant life, Munis 
found himself divorced, miserable and 
financially broke. But a marketing ven-
ture led him to the person who would 
cause him to seek the true God. “Joe 
Fabregas, was richer than me but he 
was so humble”, Munis explained. “I 
admired him a lot the way he dealt with 
his family.” “I said 'Joe, how did you learn 
all this' and he said all very simple 
'through my God.” “Who's your God?” 
Munis asked. “And he said Jesus.” 
Aside from the fact that there was a 
deep need, he was looking for answers, 
Fabregas said. “And basically I said, 
You're gonna have to just accept Him by 
faith.” So Munis began attending church, 
and God touched his heart. “The pastor 
was telling today Jesus wants to come 
to you. I said why not. He died for peo-
ple. I put up my hand," Munis said. 
After eight years of waiting, Munis 
learned that his second wife was preg-
nant. After months of reading the Bible, 
Munis was convicted about giving up his 
business selling Hindu idols. “I really 
wanted to become a Christian and a 
follower of Jesus,” Munis said. We had 
to bring five vehicles to carry all my idols. 
God honored His obedience. Today 
Munis is living comfortably with his son 
and his wife who is now carrying their 
second child. 
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anything in common with Warren 
Buffet. So, he had scheduled his 
meeting only for half hour. But 
when Gates met him, the meeting 
lasted for ten hours and Bill Gates 
became  a  devotee  of  Warren  
Buffet. Warren Buffet does not 
carry a cell phone, nor has a   
computer on his desk. His  advice  
to  young  people 'Stay  away  from  
credit  cards  and invest in yourself 
and remember:  
A. Money doesn't create man, but 
it is the man who created money.  
 B. Live your life as simple as youا

are. C. Don't do what others say. 
Just listen to them, but do what 
makes you feel good.  
D. Don't go on brand name. Wear 
those   things in which you feel 
comfortable.  
E. Don't waste your   money on  
unnecessary things. Spend on 
those who really are in need.  
F. After all, it's your life. Why give 
others the chance to rule your life?' 

Interesting aspects of life 
 

There was a one hour interview on 
CNBC with Warren Buffet, the        
second richest man who has         
donated $31 billion to charity.  

 

Here   are  some   very   interesting 
aspects  of  his  life: He  bought  his 
first share of stock at age11 and he 
now regrets that he started too late! 
He  bought a  small  farm  at  age14 
with savings  from  delivering  news-
papers. He  still  lives  in  the  same, 
small 3-bedroom house in midtown 
Omaha, that he bought after he got 
married 50 years ago. He says that 
he has everything he needs  in  that 
house.  His  house  does  not  have 
a wall or a fence.  
He drives  his  own  car  everywhere 
and   does   not   have   a   driver  or  
security   people   around   him.  He 
never travels by private jet, although 
he    owns    the    world's   largest       
private jet company. His  company,   
Berkshire   Hathaway,   owns   63   
companies. He writes only one letter 
each  year  to  the  CEOs  of  these 
companies,  giving  them  goals  for 
the year. He never holds meetings 
or calls them on a regular basis. He 
has given his CEO's only two rules.  
Rule number 1: Do not  lose  any  of 
your shareholder's money.  
Rule  number 2: Do  not  forget  rule 
number 1.  
He does not socialize with the high 
society crowd. His pastime after he 
gets home is to make himself some 
popcorn and watch television.  Bill 
Gates, the world's richest man, met 
him for the  first  time  only 5  years 
ago. Bill Gates did not think he had  

My mom only had one eye. I hated her.. 
she was such an embarrassment. She 
cooked   for  students  &  teachers  to 
support the family. There was this one 
day  during  elementary  school where 
my mom came to say hello to me. How 
could she do this to me? I ignored her, 
threw her a hateful look and ran out.  

The next day at school one of my class-
mates said, "EEEE, your mom only has 
one eye!“ I wanted to bury myself. I also 
wanted my mom to just disappear. So I 
confronted  her  that  day  and  said, " If 
you're only gonna make me a laughing 
stock, why don't you just die?! " My mom 
did  not  respond.. I didn't  even  stop  to  

think for a second about what I had said, 
because I was full of anger. I was oblivi-
ous to her feelings.. I wanted out of that 
house, and have nothing to do with her 
So I studied real hard, got a chance to 
go  to  Singapore  to  study. Then, I got 
married. I bought a house of my own. I 
had  kids  of  my own I was happy with 
my life, my kids and the comforts. Then 
one  day,  my  mother came to visit me 
She hadn't seen me in years and she 

didn't  even  meet  her  grand children.. 
When she stood by the door, my chil-

dren laughed at her, and I yelled at her 
for coming over uninvited. I screamed 
at  her,  "How  dare  you  come  to  my 

house and scare my children!“ GET OUT 
OF HERE! NOW!“ And to this, my mother 
quietly answered, "Oh, I'm so sorry. I may 
have  gotten  the  wrong  address," and 
she disappeared out of sight. One day, 
a  letter  regarding  a  school  reunion 

came to  my  house  in  Singapore.  So  I 
lied  to  my  wife  that  I  was going on a 
business trip After the reunion, I went to 
the old shack just out of curiosity.. My 

neighbors said that she died I did not 
shed a single tear.. They handed me a 
letter that she had wanted me to have.. 
My son, I think of you all the time. I'm 
sorry  that  I  came  to  Singapore and 

scared your children. I was glad when I 
heard you were coming for the reunion 
But I may not be able to even get out of 
bed to see you.. I'm sorry that I was a 
constant embarrassment to you when 

you were growing  up.  When  you  were 
very little,  you  got  into  an  accident, and 
lost your eye As a mother, I couldn't stand 
watching you having to grow up with one 
eye So I gave you mine... I was so proud 
of my son who was seeing a whole new 
world for me, in my place, with that eye. 
 With my love to you, Your mother. 

             
 

  Where is Jesus?  
Jesus died Friday. They took Jesus 

from the cross. They wrapped his body 
in a clean cloth. They put him in a tomb. 
They rolled a heavy rock in the entrance. 
Pontius Pilot ordered soldiers to guard 
the tomb. Early Sunday morning some 
women  went  to  the  tomb. They  ere 
surprised. The heavy rock was moved 
away from the entrance. They peeked 

inside. Where was Jesus! He was gone! 
The clean cloth that had been used to 
wrap Jesus was all that was there. It 

was neatly folded. The women couldn't 
believe it. They saw a man sitting there 
on the right side wearing a white robe. 

He said, "Jesus is not here.  He has 
risen. Tell everyone the good news."  

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


