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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

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

. ياري دادندمي در ماه     

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

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

ياران هميشگي، خدا را شـكـر           
كنم براي وجود تـك تـك         مي

شما، آنان كه ما را دوست داريد 
كنيد و آنانكه شايد   و حمايت مي

نـگـاه      تبديلبـا شكلي ديگر بـه 
 .  كنيد مي

اي ديگر از صفحات ساده   شماره
را خدمت  تبديلولي پر از مهر 

در   بتوانيـم   بدينوسيله  داريم، باشد  شما و عزيزانتان تقديم مي
اين راستا موجب رضايت اغلب شما خوب دالن را بدسـت  

 . آوريم
كـه جهت آماده شدن صفحات آخر چـاپ    در طول مـدتي

 ارزش  به  كردم،  فكر مي  زندگي  بـه   شدم،   حاضر مي  تبديل

چه   كه   اين   و      آن   كوتاه  عمر    هاي  آن،  به آن،  به  دغدغه
عاقبت آن   بسياري بـه آن دل بسته اند، بدون آنكه بدانند بـه

شـعـري     بـه   ها،  درميان داشته  در اين حين.  انجامد  به كجا مي
 :گفت برخوردم كه قسمتي از آن اينگونه مي

 ساكتم اما ميان اين سكوت  
 هستي عمر خودم را باختم

 كه در اين غربتم  چند روزي است 
 خانة عشق خدا را ساختم

روم با هركه عشقم را شناخت مي  
سهم با هم بودنم از عشق چيست؟   

ام در ميان قاصدان خانه   
تر از خدا در عشق كيست؟ جاودان   
كردم و از خود پرسيدم؛ در انـتهاي اين سـفـر     انـدكي تأمل

كوتاه زندگي، تو جواب اين سؤال را چگونه خواهي داد؟    
 ماند چه خواهد بود؟  مي آنچه از ما باقي

و سهم   بسازيم  باهم  را  خدا عشق غربت ايام، خانة اين در بيائيد
                            .خود را از با هم بودن عشق ادا كنيم

 2009مي آنجلس  لُس
 الناتان باغستاني

، خبرگزاري رويتر با بيان اين paulus church گزارشي به نقل از طبق
مـقامات شـمال قبرس معتقدندكـه آنـان يـك نسـخه  مطلب نوشت،

قديـمي كتاب انجيل را بـه زبان سرياني كـه زبان بـومي عيسي مسيح 
. ميباشدكشف كرده اند

اين نسخ در اثر يورش 
ناگـهاني   پـليس   بــه 
قاچاقچيان       آنتيك 
مشكوك بدست آمده 

ترك  ها   پليس  . است
در  يك ساي پريوت   

دادگاه   رسيدگي   به 
سـال 2000شـهادت دادند و مـعتقد بودند ايـن نسـخ داراي محاكـمه

 -اين نسخه دست چيني است ازكتابمقدس انجيل دست. قدمت دارد
اوراق آن ورق ـ  خط بـا كلمات طالئي روي كاغذ پوست بزغاله كه

عكسـهاي ارسالي رويتر، يك صفحه . ورق و بـهم دوخته شده است
سرياني  زبان به  يك درخت و هشت حرف نقاشي را نشان ميدهد كه

متخصصين هركـدام جهت شناسائي اصليت اين . در اطراف آن است
كـه آيـا ايـن نسـخه اصـل است و “نسـخه دستـخط وارد عـمل شدند

متخصصين ميگويند  .باشد نميتوان قيمتي برآن گذاشت ويا تقلبي مي
سـال 2000استـفاده از كلـمات طـالئـي روي نسـخه دستـخط بيش از

از بخش پيتر وياليم بـه نـام   امـا سرپـرست متخصـصين” قدمت دارد
من شـك دارم بـه ” :بـه رويتر گـفت كمبريجدانشـگاه تيندال هاوس 

سال ميباشدمقامات 1000قدمت اين زير بلكه بنظرمن“باشد سال2000
اثار باستاني را هفته پيش ضبط نمودند و نه نفر در  ساي پريوت ترك 

ه ايـن موضوع بازداشت كردند و موضوع تحت بررسي ـاين ارتباط ب
در ارتـباط بـه اين كشف درجسـتجوي افرادي  :ميبـاشد آنـان گفـتند

مجسمه سنگ “ كه بعمل آمد درتحقيقاتي بيشتري. نيزميباشند ديگري
در شـمال  اي از عيسي مسيح كـه متعلق بـه يـك كليسا حكاكي شده

اند  تركـيه و هـم چنين تعدادي مـواد منفجره ديناميت بـدست آورده
 ها را قاچاقچيان آنتيك و بـعلت حـفاري غير قانوني پليس نگهدارنده

 .و در اختيار داشتن مواد منفرجه غير مجاز مجرم شناخته است
ـ زبان بومي عيسي مسيح است كه در  از زبان آرامي  اي سرياني لهجه

ه اين زبان تكلم ـحال كنوني در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي ب
ارتدوكس  همچنين زبان مسيحيان سرياني است كه دركليساي. دارند

سرياني  در  هندوستان 
زبان .   مقيم  مي بـاشند

درمراسم مذهبي  آرامي
در  ماروني  مسيحيان    

قبرس  نيز   بكار   برده 
شارلوت روچه  . ميشود

پرفسور     در      رشتة 
كالج لندن بـه رويتر  كينگ بازانتينها قديـمه و مركز مطالعات  انتيك
تركيه تارآبيدين زياد منبع اين نسخه خطي در منطقه  به احتمال:گفت
هايي  روايت .كه هنوز جمعيتي ازسريانيها درآنجا سكونت دارند بوده

 دريك موردميتوان به گفته شده است، در مورد قدمت نسخه دستخط

بعـد از  .شود مي داده  در قـرن دوازدهـم نسبتكاربن  كودكسيونان 
مو شكافي بيشتردرعكسهاي اين كتاب توسط متخصصين نسخ خطي 

، ولفسانعضو كالج كوكلي . اف. كمبريج و جدركـتابخانه دانشگاه 
 كتاب بعداً دريك زمان مناسب نگارش اظـهار نموده است كه اين او

 بـا عاليم غربي است سرياني  خط  اين نوشته سرياني از نوع. يافته است

. وجودداشته باشد خطي نسخي چنين نميتوان15ازقرن تاقبل كه“صدادار
 اگر اشتباه نكنم كلمات با خط... او اضافه نمودكه دريكي از عكسها

 .سرياني مدرن ميباشد كه بعد از قرن نوزدهم متداول شده است

 احضار يك هموطن مسيحي به دادگاه 
 

اي براي يكي از  از سوي دادگاه انقالب اسالمي شهرستان اروميه احضاريه
 ...هموطنان مسيحي در شهرستان اروميه صادر گرديد

” مهران مـحـمـودي   “ آقاي   
 ســالــه از نــوكــيــشــان        28

 مسيحي، بر حسب احضاريـه 

كــه از ســوي دادگــاه           اي
در   ارومـيـه    شهرستان انقالب
ارديـبـهـشـت مـاه           5مورخ 

سالجاري صادر گرديـد، از    
  خواسته شده است تـا      ايشان

رأس  24/2/1388 در تاريخ
در مـحـل        صبـح   10ساعت

ارومـيـه حضـور       والفجردر خيابان    دادگاه انقالب اسالمي واقع
در اين احضاريه علت و نوع اتهام، توطئه بـرعـلـيـه نـظـام           .  يابد

شده است و اين در حـالـي       عنوان  ايران  جمهوري اسالمي  مقدس
است كه اين هموطن مسيحي پيش از تاريخ قيد شده از كشـور      

شـايـان   .  برد  خـارج و در حـال حاضر در كشور ديگري بسر  مي
” مجيـد مـحـمـودي      “ ذكر است مهران محمودي فرزند زنده ياد 

سالگي پـس از تهديدهاي بسيار مبني  68است كه ايشان در سن 
از سـوي      به طـرز مشـكـوكـي         1384بر انكار مسيحيت در سال 

خود به طرز فجيـعـي بـه        كار  افرادي متعصب و ناشناس در محل
ارديبـهـشـت     23همچنين طبق خبر منتشره در مورخه .   قتل رسيد

فاطمه “ سالجاري از سوي اين شبكه خبري، مادر ايشان خانم  ماه
كـه  از  معلمين  بازنشسته  آموزش  و  پرورش شهرستـان  ”  پاكي

باشد، بدنبال صدور حكم قضايي از سوي داديار شعبه   اروميه مي
امـور   مديريت    طـرف  از   ايي   نـامه   طي  اجـراي احـكام  و   چهارم 

به عدم 16/1/1388بازنشستگي آموزش و پرورش استان از تاريخ
و   پيگيري پرداخت حقوق تـا اطالع ثـانوي مـحكوم گرديد، كـه

تالشهاي اين معلم بازنشسته بـا مراجعه بـه سازمان مربوطه بـراي    
آگاهي از علل و يـا داليل صدور چنين حكمي تا كنون حاصلي 

  .نداشته و مسئولين در اين مورد حاضر به پاسخگويي نيستند
 شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان : منبع                                                       

 

جا به روح رفتار كنيد كه تمايالت نفس را به...  
خالف   زيرا تمايالت نفس بر. نخواهيد آورد   

خالف نفس؛ و  روح است و تمايالت روح بر  
اي كه  گونه  اند، به ضد هم  اين دو بر   

آنچه را كه   توانيد هر ديگر نمي  
اما . جا آوريد خواهيد، به مي  

دست  اگر عنان هدايتتان به  
روح باشد، ديگر زير شريعت نخواهيد   
18الي  16آيات  5رسالة غالطيان فصل . بود   
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از عزيزاني كه              

هايشان در آگهي مايلند        
اين ماهنامه درج گردد،         

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

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 25فقط   

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

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

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

 
كليساي ايران نموداري است از ظهور و شروع مسيحيت 
 -در سرزمين ما و چگونگي شكستها و پيشرفتهاي كليسا

فداكاريها و از جان  -تشكيالت كليساها و بيان فعاليتها
گذشتگيهاي مسيحياني كه در ادوار مختلف مورد جور و 

اي  همچنين شمه. اند جفاوستم حكمرانان وقت قرارگرفته
همكاريها و شهادتهاي مبشرين و مرسلين  -از فعاليتها

متعددي كه از هيچگونه زحمتي در راه رساندن مژده 
اند و با ترك ميهن و  انجيل به هم ميهنان ما دريغ نكرده

خانواده و دوستان خودشان بهترين نمونه گذشت و نوع 
 ....دوستي و زندگي مسيحائي بوده اند

 

براي اين كـه بهتر بتوانيم مختصري از تاريخ 
كليساي ايـران را بـخاطر بسپاريـم بهـتر است 

اول كليسا در : آنرا به اين ترتيب تقسيم كنيم
ايران از قرن اول تـا قرن هفتم يا دورة قبل از 
ظـهور اسـالم و پـايان سلـطنت ساسـاني دوم 
كليساي بعداز ظهور اسالم يعني از قرن هفتم 

سلسلة قاجار  سلطنت قرن نوزدهم وابتداي الي
كليسا در دوران پادشاهي سالطين قاجار  سوم

 و پهلوي كليسا در ايران از قرن اول تـا هفتم
براي اين كه ببينيم وضع ايران از لحاض دين         

و ايمان و مقام اجتماعي در دنيا در زمان تولد عيسي و قرن اول مسيحي چگونه بوده است بهتر است                     
 .كمي به عقب برگرديم

 1200قبل از ميالد يكدسته از مهاجرين آرين از جنوب اروپا به ايران آمدندو در سال                  1800در سال   
قبل از ميالد دستة ديگري از تركية فعلي به ايران سرازير شدند و مذهبشان را كه پرستش الهة                           

با خودشان به ايران    )  Vedic Pantheon of  gods(“  خدايي از وديك پانتئون   “مخصوصي بود بنام    
قبل از ميالد اولين حكومت واقعي        612ها مدها بودند كه در سال         اولين گروه از اين آرين    .  آوردند

پنجاه سال بعد سيروس كه بعدها ملقب به كورش شد مادها را مغلوب                 .  را در ايران تشكيل دادند     
از اينجا يعني با شروع سلطنت هخامنش و سلطنت         .  كرد و خودش سلسله هخامنشي را تأسيس نمود       

كورش كبير  .  قرن ادامه داشت    25شود كه درست      مدون كشور ما شروع مي       شاهنشاهي ايران تاريخ  
كه بحق اليق و سزاوار لقب كبير بود، سلسله هخامنشي را بقدري خوب پايه گذاري كرد كه از                        
لحاظ تشكيالت وسعت هنر و اجراي قوانين عدالت و مخصوصاً آزادي مذهب و ايمان و عقيده                     

اولين منشور آزادي ملل بفرمان كورش كبير در         .  رسيدند  هيچكدام از دولتهاي قبل از او به آن نمي         
اي از گل پخته در محل اور در بين النهرين كشف شد كه               سال قبل از ميالد روي استوانه       550حدود

سال در    70در پي اجراي اين منشور بود كه يهوديان كه            .  مضمون آن فرمان آزادي ملتها است       
مذهب رسمي يرانيان در اين زمان       .  بردند آزاد شدند و بوطن خود بازگشتند          اسارت بابل بسر مي    

زرتشت خودش از مدها بود و سعي كرده بود كه تغييراتي به مذهبي كه آرينها با خود                  .  زرتشتي بود 
در ابتدا با او مخالفت شد و مجبور شد اول به افغانستان و از آنجا به                     .  به ايران آورده بودند بدهد     

در آنجا از طرف شاه ويشتاسپا پشتيباني شد و مذهب زرتشت كه از ابتدا جنبة توحيد                 .  خراسان برود 
داشت در ايران رواج گرفت ولي با اينكه پيروان زرتشت از اول موحد بودند بقدري از ساير مذاهب        
آن زمان مثل برهمائي، يوناني و عقايد مجوسيان قاطي اين مذهب شد كه از صورت وحدانيت                       

ولي پادشاهان زرتشتي هخامنشي تمام ملل مغلوب را در اجراي مراسم مذهبيشان آزاد                .  بيرون آمد 
ايرانيان در آن زمان يزدان پرست و يكه تاز عرصه          .  گذاشتند  مي گذاشتند و به عقايد آنان احترام مي       

زرتشت پيامبر ايران سه اصل كلي هستي بخش آفريدگار جهان كه همانا سه اصل كلي                 .  دنيا بودند 
 .در دنياي بشريت است را پايه گذاري كرد) كردار نيك -گفتار نيك -نيك انديشة(پايه انسانيت 

ميالدي موقعيكه كليساي مسيح در ايران        200اين وضع مذهب ايرانيان قبل از ميالد مسيح و تا سال             
عيسي مسيح در دوره حكومت اشكانيان در زمان فرهاد           .  رسميت پيدا كرد وضع بهمين ترتيب بود       

بيشتر تاريخ  .  و در زمان اردوان سوم اشكاني مسيحيت در ايران رواج پيدا كرد                .  پنجم متولد شد  
پادشاهان اشكاني  .  نويسان آغاز مسيحيت در ايران را از دوره اشكانيان و از قرن اول ميالدي ميدانند               

بنابر اين مانعي براي ورود مسيحيت به       .  مثل هخامنشيان پادشاهاني آزادمنش و آزادي دوست بودند        
  .سرزمين ايران در آن زمان نبود

 ...ادامه در شمارة بعد

 مديركل شركت بيمه ذخيره فدرال آمريكاشيال بير   
بـه    سال  5به مدت2006كه ژوئن سال  او نوزدهمين رئيس شركت بيمه، ارگان مسؤل نظارت بر بخش بانكي است

البتـه  . ميكرد  تدريسماساچوست آمرست ميالدي در دانشگاه 2002ازسال  بيرپيش از اين . اين سمت انتخاب شد
انـجـام     2002  تـا   2001سـالـهـاي     او پيشتر بعنوان دستيار معاون موسسه مالي وابسته به وزارت دارايي هم در فاصله

 5 . اسـت   داشته  كشور  كرده و درسالهاي قبل از آن هم سمتهاي مختلفي دربخشهاي گوناگون اقتصادي اين  وظيفه
بخش   در  موثر  چهره30زمره  در  استريت ژورنال والاز سوي مجله  2006سال  بيرماه بعداز انتخاب شدن به عنوان رئيس شركت بيمه ذخيره فدرال، 

 بـيـر  .  منتشرشد 2006سال  كه براي كودكان نوشته شده هم بيركتاب   ضمن اينكه اولين.  فرزند دارد 2كرده و او ازدواج. گذاري قرار گرفت سرمايه
تـحـت     جـهـان، شـركـت        مالي  بازارهاي  بانك آمريكايي درسال جاري و بحران 6تالش ميكند جامعه آمريكا را متقاعدكندكه برغم ورشكستگي

 .زنده كردن اوضاع اقتصادي آمريكا اهميت زيادي يافته استمديريت او از آسيبهاي اين بازار مصون مانده وبه همين خاطر نقش اودر 

 تاريخ كليساي ايران

توانيم آينده را كنترل كنيم نبـايـد     از آنجاييكه مي
بـه    توانيـم   تا آنجاييكه مي.  آن را پيش بيني نماييم

تغييراتي كه نه برآنها كنترل داريم نه انتظارشان را 
فوري و مؤثر نشان   واكنش)  مثل راندن اتومبيل( داريم 

 بيني آن نيازمند دهيم، به پيش
 هرچه بيشتر بتوانيم . نيستيم

 كه كنترلي خود را با چيزي
 بر آن نداريم سازگار

 كنيم، نيازمان به كنترل 
 .شود آن كمتر مي
 راسل ايكاف

 كوچك كلبة
 

تنها بازمانده يك كشتي شكسته توسط جريان 
آب بـه يك جزيره دور افتاده بـرده شد، او بـا 

كرد تا او را  بيقراري به درگاه خداوند دعـا مي
چـشم  اقـيانوس  نـجات بـخشد، او ساعتـها بـه 

دوخت، تـا شايد نشاني از كـمك بيابد امـا  مي
سرآخر نا اميد شد  .آمد هيچ چيز به چشم نمي

اي كوچك خارج از  گرفت كه كلبه و تصميم
خود و وسايل اندكش را بهتر كلك بسازد تااز

از جستجوي  آنكه از پس روزي نمايد، محافظت
درآتش يافت،  را كوچكش خانة غذا بازگشت،

آسمان رفته بود، بدترين چيزممكن رخ  به دود
خدايا : زد فرياد واندوهگين اوعصباني بود، داده

كني؟صبح روز بعد  چنين چگونه توانستي بامن
او بـا صداي يك كشتي كه به جزيره نزديك 

آمد تا او را  شد از خواب برخاست، آن مي مي
: مرد از نـجات دهندگانش پرسيد .نجات دهد

 چطور متوجه شديد كـه من اينجا هستم؟ آنـها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مـا عالمـت  دودي  را  كه : گفتند در جـواب  

 !فرستادي، ديديم
رسد  توان دلسرد شد هنگامي كه بنظر مي آسان مي 

روند، اما نبايد اميدمان را  كارها به خوبي پيش نمي
از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگي ماست، 

 بار ديگر كه كلبه شما  .حتي در ميان درد و رنج
در حال سوختن است به ياد آوريد كه آن شايد 
 .عالمتي باشد براي فراخواندن رحمت خداوند

 آزادي در مسيح 
 

. مسيح ما را آزاد كرد تا آزاد باشيم
پس استوار بايستيد و خود را بار ديگر 

. گرفتار يوغ بندگي نكنيد  
  1آية  5رسالة غالطيان فصل                             
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براي اينكه در ايراد سخنان خود  يك سخنران،        
و درشنوندگان تأثيربگذارد و  موفق باشد،

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

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

ديـگـري       سـخنـرانـي    بعضي چون  از  نحوة -پرهيز از تقليد
اين   . كنند  آيد درسخنراني خود از اوتقليد مي  خوششان مي
خردانـه است و رشـته سخن سرايـي را از دسـت    عـمل بـي

 .سازد دارمي سخنران خارج وكل برنامه سخنراني را خدشه
 

بيان سلسلـه وار و بـدون وقــفـه     -هاي به موقع  رعايت مكث
مطالب خسته كننده است هـم بـراي سخنران و هـم بـراي    

لذا براي گيرايي نطق و همچنين كمك به تنفـس  .  شنونده
 .هاي كوتاه و به موقع ضرورت دارد رعايت مكث

 

كوتاهي و بلندي صداي سخنران وبطور كلي   -تناسب صدا
مجلس از جهات   ميزان صداي او نيز بايد با اوضاع واحوال

 .مخالف متناسب باشد
 

اي   جـرعـه    قبل از سخنراني نوشيـدن   -باز بودن مجاري صدا
آب ولرم و در دسترس بودن ليوان آب بر روي ميز خطابه 

 .سازد واستفاده از گلو و حنجره را بز و صاف و هموارمي
 

مـاهـر و مـجرب بــا    سخـنران   -انتقال احساس به شنوندگان
مـوقـع     و  مـوزون   حـركـات    رعايت جميع جهات و انـجـام    

عاليق و احساسات خود را به شنوندگان   شناسي بايد بتواند
 .منتقل كند

سخنراني آداب         

 

نتيجة تحقيقات بر روي ضرر مستقيم 
 تلويزيون به كودكان

 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
 

  فصل چهارم             

 

 
تحوالت عظيم، در  
ازدواج چه چيزي 

وقتي   ”مساوي“ كلمة اند؟ داشته تأثيري
  مرد در ازدواج بكار برده در مورد زن و

البته   .ندارد دقيقي خيلي مفهوم شود، مي
چون زن و شوهر در ادارة خانواده با  
هم شريك هستند، از اين نظر مساوي  

اي ازدواج شبيه   به نظر عده. باشند مي
حكومت دو حزبي است كه در آن  

معهذا در  . تساوي حق رأي وجود دارد
     ناميده خانواده كه كوچكي حكومت

شود، به نظر من معموالً حكمراني  مي
مطالعاتي   در .شود مي انجام ملكه توسط

كه اخيراً در استراليا انجام شد و هدف 
عبارت بود از بررسي منبع قدرت در  

كردن   پيدا منظور به شهري هاي خانواده
زوجين  از كداميك كه سؤال اين جواب

 اين نمايد، مي اتخاذ را مهم تصميمات

موارد   گونه اين در كه شد حاصل نتيجه
آيا در  . فرمانرواي واقعي زنها هستند

گذشته وضع طور ديگري بوده است؟  
كرد كه تصميمات   البته شوهر خيال مي

خيال  به و نمايد مي اتخاذ خودش را مهم
. نمود مي اعالم را تصميمات اين خودش

ولي آيا بايد خيال كرد كه تصميمات 
را بدون دريافت كمك واقعاً خودش  

اين   پس .كنم نمي تصور كرد؟ مي اتخاذ
اي داشته   تحوالت براي زنها چه فايده

است؟ البته اختيارات و قدرت آنها 
بيشتر شده ولي آنقدرها هم كه دختران  

چه  زنها .ندارد فايده كنند مي تصور
مقدار  شك بي اند؟ داده دست از چيزي

زيادي از امنيت خانوادگي را از دست  
گذشته خود را از  شوهر قدرت. اند داده

دست داده و به همان ميزان از قبول  
او   .است زده سرباز گذشته مسئوليتهاي

كه   داند نمي مسئول را خود گذشته مانند
او . از زن و فرزندان خود حمايت كند

ديگر محور اصلي خانواده نيست و  
وجود خود را براي بقاي خانواده مهم  

اين طرز فكر به تدريج       . داند نمي
.                             شود شايع ترين مي ...ادامه در شمارة بعد                                            

يزناشوي زندگي در موفقيت   

 
 
 

محققين مركز رشد و سالمت كودكـان در سياتل آمريكا 
ماهه تا 2كودك  329با اتصال دستگاه استراق سمع روي

 كودكان توسط تلويزيون كـه تماشاي متوجه شدند ساله 4
ميتواندضررهاي  تنهايي مخصوصاً به و ساله 2مخصوصاً زير

دراز مدت به تواناييهاي سخنوري و رشد مغزي كـودك 
 علت اين امر به واسطه نقش مهم مكالمه دائم . وارد آورد

پدر و مادر با كودكان در رشد فكري و يادگيري زبـان و 
در ايـن تحقيق ديـده شده . تمركز حواس كودكان است

 كه در تقريباً يك سوم از خانـه ها در آمريـكا تلويزيون
 .شبانه روز و مدام روشن است

 براساس تُرك،  خلبان يك ،1959درسال

مـحول شده، چنديـن عـكس  مـأموريت
تركـيه  ژئودتيكهوايي بـراي مؤستسه 

هنگـاميكه مأموريت بـه پايان . برداشت
هاي او تصويري  رسيد، در ميان عكس

اي،  كرد كه بيشتر شبيه يك قايق بود تا چيزي ديگر، قايقي بزرگ كه برسينه تپه جلب نظر مي
محل   كـه كشتي تصوير هـوايي از فسيل .كوهـهاي آرارات آرمـيده بود كيلومتري 20در فاصله

 تصوير، اين ازمشاهده پس. است آسيب ديدگي ناشي از برخورد بـه يك صخره درآن مشخص

يكي  اوهايوازدانشگاه ايالتي  براندنبرگدكتر . پيگيري شدند مندبه ازمتخصصان، عالقهتعدادي 
 اوكسي بودكه قبالً در زمينه كشف تأسيسات روي زمين از طريق هوا،. از اين عالقه مندان بود

 . كرده بود كشف كندي پايگاههاي موشكي كوبا را در دوران و داشت دانشگاهي مطالعات
من هيچ شكي ندارم كه : بـا دقت عكسها را مورد مطالعه قرار داد و اظهاركرد واندنبرگدكتر 

من تا به حال درطول مدت فعاليتم، هرگز . شيء موجود در عكسـهاي هوايي يك كشتي است
كاوشگر آمريكايي  گروه پس از آن يك. چنين شيء عجيبي دريك عكس هوايي نديده بودم

نيز به منطقه مورد نظر اعزام شد، ولي حتي بـا انـجام تحقيقات كوتاه مدت، نتوانست اطالعات 
  تا سال و هيچ اكتشافي در منطقه گذشت  تحقيقات از آخرين  سال17 .آورد بدست توجهي قابل

تحقيقات جديد ران ويتيك باستان شناس آمريكايي به نام 1976درسال. انجام نگرفت 1976
قايق مانند، بسيار بزرگتر ازحدي  شيء او بسيار زود دريافت كه اين. خود را درمنطقه آغازكرد

 عظيم شيء  اين طول  كه دريافت او بزودي با انجام محاسبات دقيق. كرد قبالً تصور مي است كه 

كامالً  كه يك ناوجنگي است يك زمين بازي فوتبال و اندازه آن به بزرگي الجثه بلندتراز طول
بودوبه سختي  والي قطوري دفن شده كشف شده در زيرگل اماكشتي. زمين دفن شده است در

هر  زمين، امـكان  از سـطح   عـدم مشاهـده دقيق  همين دليل به  .به جز از ارتفاع  قابل رؤيت بود
كشف شده آنقدر بزرگ و سنگين بودكه هرگونه  ازسوي ديگر جسم. تحقيقي غير ممكن بود

كار را پيگيري  كه مشتاقانه وگروه همراهش ران وايت. ساخت مي را در وهله اول عقيم  اقدامي
 توانست راهگشاي كار كردند، به جايي رسيدند كه تنها وقوع يك حادثه عجيب و نادر مي مي

 ! لرزه زمين: آنها باشد
دليل ابعاد وسيع  آنها متوجه شدندكه حركت دادن و درآوردن جسم مذكور از درون زمين، به

و بزرگ آن غير ممكن است و تنها بـا يك لرزش زمين، اين شيء ميتواند از دل خاك سر در 
نوامبر  25مدت زيادي نگذشته بودكه درران وايت ازتحقيقات . آورد و موردكاوش قرارگيرد

، وقوع زمين لرزه اي در محل، باعث شد تا كشتي مزبور بطور شگفت آوري از دل 1978سال 
 6بدين ترتيب ديواره هاي اين شيء، . كوه بيرون بزند و سطح زمين اطرافش را به بيرون براند
ادعا  وايتبدنبال اين زمين لـرزه، . تر شد متر از محـوطه اطرافش باالتر قـرار گرفت و بـرجسته

بيني مبدل و اين  سپس بدبينيها به خوش. كشتي نوح باشد كردكه شيء مذكور ميتواند باقيمانده
 1890اگر اين جسم عظيم قايقي شكل به طول يك زمين فوتبال، در ارتفاع : سؤالها مطرح شد

متري كوههاي آرارات، كشتي نوح نيست، پس چه چيز ميتواند باشد؟ و اگرجسم كشتي نوح 
آيا ما شاهد بقاياي كشتي افسانه اي نوح كه ... است، آيا طوفان نوح واقعاً بوقوع پيوسته است؟

 ...ادامه در شمارة بعددر كتاب مقدس از آن صحبت شده است، هستيم؟                                  

 ...كشتي نوح دركوه هاي آرارات

 چگونه ميتوان رابطة صحيحي با خدا داشت؟
 

 .براي دستيابي به يك رابطة صحيح با خدا بهتراست ابتدا به آنچه اين رابطه را قطع نموده است اشاره كنيم
هم  نيكوكاري نيست؛ يكي. اند هم فاسدشده روگردانيده، با همه. گناه ميباشد رابطه راگسسته است آنچه اين

جميع ما مثل گوسفندان، گمراه شده  6:53اشعيا مطابق . ايم ورزيده ما نسبت به فرمان خدا طغيان). 3:14مزمور (ني
 !ميباشد گناه مرگ كه مجازات وجود دارد اينست كه خبربدي. بوديم و هريكي از ما به راه خود برگشته بود

ماآمده  دنبال كه خداي پرمحبت به اما خبرخوش اين است). 4:18حزقيال(. كه گناه ورزد خواهد مرد هركسي...
 پسر انسان: ...ميدارد مسيح هدف آمدن خود را به اين جهان اينچنين بيان عيسي. است تا ما را نجات بخشد

 تسليم            خود را اوبرصليب جان هنگاميكه). 10:19لوقا (بخشد نجات آمده است تا گمشده را بجويد و 
 .اعالم كرد كه مأموريت خود را به اتمام رسانيده است) 30:19يوحنا (”تمام شد“مينمود، با گفتن

آيا موضوعي در زندگي شما وجود دارد كه احتياج به دعاي مخصوص داريد؟ : خوانندة گرامي
 از شما خواهشمنديم  . تيم دعاي ما در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما مي باشند

    .مطالب دعاي خود را به ما  ارسال  كنيد تا ما با شما متحد شويم  
 )818( 522 - 1525:  تلفن        
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 جايگاه زنان دركتابمقدس  
 ...زن از نظر مسيح خداوند    

 مسيـح او را بـه رخ مـردان بـزرگ (زن گـناهكـار 
  50تا 36:7لـوقا ) يـهودي كشيد و از او دفاع كرد

 از  او   از فريسيان  ، و يـكي عيسي  پايهاي  تدهين
   خانه  به  پس. با او غذا خورد  كه  خواست  وعده
 درآن    كه  زني  ناگاه كه .  بنشست  درآمده  فريسي

  در خانه   شنيد كـه  شهر  گناهكار  بود،  چون   
نـزد    او  سـر    پشـت   در  آورده،  عطـر   از اي ، شيشه است  غذا نشسته  به  فريسي
و   خـود  اشك   او به  پايهاي  شستن  كرد به  بايستاد و شروع  گريان  پايهايش

عـطـر    به  را  آنها  را بوسيده  وي  سر خود و پايهاي  موي  آنها به  خشكانيدن
خود   با  را بديد، اين  بود   خواسته   وعده  از او  كه   اي فريسي   چون.  كرد   تدهين
  وچگونه  كدام   اين كه   دانستي هرآينه  بودي  اگرنبي   شخص  اين  كه   ميگفت

  داده   جواب عيسي.  است  كند، زيراگناهكاري مي  او را لمس  كه  است  زن
اسـتـاد     اي:  گـفـت   . توگويم  به  كه  دارم  چيزي  شمعون  اي:   گفت  وي  به

  ديـگـري    از  و  پانصـد  يكي از  را دو بدهكار بود كه  طلبكاري:   گفت  . بگو
. اداكنند، هردو را بخشيد نداشتندكه  چيزي  چون.   داشتي   دينارطلب  پنجاه

  درجواب شمعون . خواهد نمود   دو او را زيادترمحبت  از آن يك بگوكدام
 .نيكو گفتي: گفت  وي به .او را زيادتر بخشيد  آنكه  كنم مي  گمان:  گفت
 بيـنـي؟   را نمي  زن  اين:   گفت  شمعون  به  نموده  اشاره  زن  آن  سوي به  پس
 مـرا  پايهاي  زن  اين  ، ولي نياوردي  من  پايهاي  بجهت  آب  تو آمدم  خانه  به

نبوسيدي،   مرا.  كرد   سر خود آنها را خشك  مويهاي  و به  اشكها شست  به
. نـايسـتـاد     باز   من   پايهاي  از بوسيدن  شدم  داخل  كه  از وقتي  زن  اين  ليكن

از .  كرد  عطرتدهين   مرا به  او پايهاي  ، ليكن نكردي  مسح  روغن  سر مرا به
  كـه   زيرا  شد، آمرزيده  بسيار است  اوكه  ، گناهان گويم تومي  به  جهت  اين

كمـتـر     محبت  آمرزشِ كمتريافت،  آنكه  ليكن.   است  بسيار نموده  محبت
در   مجلـس  و اهل  . شد  تو آمرزيده  گناهان:   گفت  زن  آن  به  پس. نمايد مي

.  آمرزد مي را هم  گناهان  كه  كيست  اين  خاطرخود تفكّر آغاز كردند كه
 .    شو  روانه سالمتي  به.  است  داده  تو را نجات  ايمانت:  گفت  زن  آن  به  پس
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مــا    خسيـس   خاطر بسپاريم كـه بيماري همسر اول از همه به
تـا    كنيـم   شود؛ بنابرايـن فقط بايد تالش گاه درمان نمي  هيچ

ايـن    اي بـراي  درمان قطعي.  رفتار او را تعديل و ترميم كنيم
شود با او مـدارا   ها مي بيماري وجود ندارد؛ فقط با اين شيوه

  :كنيم
رفتـن   تنها برويم ولي قبل از بيرون  هاي شخصي براي خريد 
 كـنـار    احساس  تا  بـدهيم  اطـالع  همسرمـان  بـه  حتـماً  مـنزل،  از

تصـمـيـم      اين  كه  كنيم  توافق.  شدن به او دست ندهد گذاشته
 .رواني هر دوي ما الزم است -براي سالمت روحي

 

كنند تا اين صفت  بعضي افراد مبتال به خساست، تالش مي 
در اين صورت با درك مشكلشان .  كنند  نامناسب را اصالح

كنند، به آنها كمك  و تالشي كه براي ترك اين صفت مي
فراموش نكنيم نبايد اين افراد را مسخره كنيم يا دائـم  .  كنيم

به تدريج   هم  كمك  با  تا  كنارشان باشيم.  از آنها ايراد بگيريم
  .بر مشكل غلبه كنيم

شويـم،   مي  كـه از رفتار همسرمـان غمـگين و عصبي  زماني  
بـه    مان را ابراز كنيم؛ البته نه با دعوا و جنجال بلكـه  ناراحتي

و   شـويـم   مـي   او توضيح بدهيم كـه از رفتارهاي او نـاراحت
اين توضيح و ابراز ناراحتي ما به شـكـل   .  كشيم  خجالت مي

نـامـنـاسـب       منطقي، تلنگري براي تجديد نظر در رفتارهـاي 
 .اوست

احسـاسـات     كـه اشاره كرديم، اين افراد در ابراز  طور همان 
بــازي و      در مـقابل  اين  ناتواني، لـج   . نـيز  نـاتوان  هستـند

اعتنايي نكنيم اما طوري رفتار كنيم كـه طرف مقابل هـم   بي
در رفتارهاي   تغيير  باكمي.  روشود اعتنايي ما روبه با كمي كم

در رفتار همسرمان   تغييراتي  توانيم به راحتي گذشته خود مي
  .ايجاد كنيم

بـا دوسـتان و آشنايـان قـطع رابـطه نكنيم؛ ايـن راه چــاره   
بـا حفـظ تـعادل در رفت و آمدهـا ايـن مشـكل بــه  .  نيست

  .تدريج برطرف خواهد شد
 ادامه در شمارة بعدي...  
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 زناشويي و ازدواج در مصر باستان آداب عجيب

 
در دولت مصر زنا بـا مـحـارم امـري           

شـاه  .  شـد  مـي   كامالً عادي مـحـسـوب   
اغلب خواهر و گاه دختر خـود را بـه       

كرد به ايـن   همسري خويش اختيار مي
بهانه كه خون خاندان سلطنتي را پاك 

به همـيـن جـهـت       .  و پاكيزه نگاه دارد
عادت همسري با خواهران از شـاه بـه     
همه طبقات مردم سرايت كرد در قـرن  

 آرسينوئهدوم ميالدي دو سوم ساكنان 
و )  بـرادر (   كلمات  قديم  مصري  شعر  در.  كردند از اين قاعده پيروي مي

اگـر    و  اسـت   زمان ما را داشـتـه    )  معشوق( و )  عاشق( همان معني )  خواهر( 
. خواندنـد  كردند او را خواهر خـود مي زني را به همسري اختيار مي

 از  كـه   اسـت   فرعون عالوه بر خواهر خود زنـان ديگري نيز داشـتـه    

گزيده يا بزرگان مملكت يـا شاهزادگان  ميان اسيران جنگي بـر مي
 از  اين كـار   در  مملكت  اي از اعيان  پاره  . اند كرده مي  او هديه  به  بيگانه

 درجه  به  باره  اين  در  توانستند البته هرگز نمي.  اند فرعون تقليد ميكرده

 سرمايـه   جاري اخالقي  به ناچار بايستي در مراعات اصول شاه برسند

مـردم    ولي تـوده   . درآمد مالي خويش را از نظر دور نداشته باشند و
 زن  يـك   بـه   دارنـد   متوسـطـي    درآمد  ديگركه  مانند همه افراد ملتهاي

 خانوادگي  زندگي  كه  رسد نظرمي  به  ظاهراً چنان. ورزيدند قناعت مي

 در  آنـچـه    خانواده با  تسلط افراد  وحدود  از لحاظ اخالقي  و  بوده  منظم

وضـع  .  اسـت   نداشـتـه    دارد اختالفي  وجود  ملل متمدن اين زمان  ميان
 زمان  در  كه زنان بسياري از ملتها  در آن زمان از وضعي  زن  اجتماعي

بر جاي   باستان  زمانهاي كه از  نقشهايى.  است  بوده  حاضر دارند باالتر
 ميخورند  مردم  درميان  آزادانه  كه  ميدهد  نشان  صورتي مانده زنان را به

بـاشـد     آنكه كسي نگهبان ايشان آشامند و در كوچه و بازار بي و مي
 وبا آزادي  روند مي  خويش  كار پي در باشند دردست داشته يا سالحي

 كـه   يونانـي   سياحان.  پردازند مي  بـازرگاني  و  صنعتي  كارهاي  به  كامل

آزادي   ايـن   اند بر زنان خود سخت بگيرند از مشـاهـده   عادت داشته
زنـان    تسلط  تحت  در  را كه  مصري  مردان  كرده و  تعجب  زنان درمصر

 در  كــه   عالـي   منزلت  شايد ايـن.  اند  بردند استهزاكرده خويش بسرمي

يـا    زن  كه درآن سرزمين تسـلـط    شده مصر براي زنان بود از اين پيدا
گواه بر اين .  مادرشاهي بر تسلط مرد يا پدر شاهي غالب بوده است

كامل داشته بلكه تـمـام     خانه بزرگي  در  زن  تنها  نه  كه  آن است  مطلب
 سبب زناشوئي با خواهـرآن .  شد مي  كشاورزي به زنان منتقل  اراضي

مـردان    بـلـكـه     مـيـشـده     تـاب  خـواهـربـي     ازعشـق   برادر  كه  است  نبوده
خواهـر    اند به اين ترتيب از ميراث خانواده كه از مادر به خواسته مي

بـه    ثـروت   ايـن   اند كه خواسته و نمي   كنند  برداري بهره  يافته  مي  انتقال
و زناشوئي   عشق  اظهار  و  نامزدي  مسئله  در  حتي  . چنگ بيگانگان بيفتد

عاشقانه   هاي  نامه  و  غزلها  براين گواه است بوده تقدم با زن حق وجنسي
 و  شـده   مرد خطاب  به  زن  طرف  از از آن زمان است كه بيشتر بازمانده

 خواسته است تا زمان و مكاني را براي قـرارمـالقـات      از مرد مي  زن

 همسري  وطالب  ميكرده  خواستگاري  صراحت  از اوبا كمال  كند يا  معين
مـن    زيـبـاي    دوسـت   اي(   ها چنين آمده اسـت  دريكي از نامه. ميشده است

همين   به  .) امالك تو باشم  وصاحب اختيار همه  وكدبانو كه همسرتوباشم  خواستارآنم
نـزد    در  شـود   اشـتـبـاه     با وفـاداري   البته نبايد  كه  حيا  و  حجب  كه  جهت

 سـخـن    صـراحـتـي     مصريان فراوان نبوده و ازمسائل جنسي با چـنـان  

درمصـر    دركـل .  گوييـم  نمي  سخني  هرگز چنان   امروزه  اندكه ميگفته
شوهر پس از مدتي همه ميراث خود  بر مردان ارشدتر بودند و  زنان

شد  مي  حريرتشكيل  اي نيز ازپارچه لباس زنان .  بخشيد را به همسرمي
و   بدن  كه  ميپوشيدند  پوشاند و اگرلباسي آنها را مي  كه فقط پايين تنه

 اعتقاد  كه   چرا!  دانستند مي  حيا  و  شرم آنها رابي  پوشاند مي  را  شكمشان

زنـهـا   .  نبايدخودرا بپوشانند  اندو آفريده  عريان  را  انسان  خدايان داشتند
جالب   . كردند مي  استفاده  عاريه  ازموي  و  تراشيدند راكامالًمي  سر  موي

يـك    اينكه بزرگترين افتخاربراي يك مرد اين بودكه سر تراشـيـده  
شـد   رقص نيز جزء الينفك زندگي مصريان محوب مي! زن را ببيند

هاي باستان نيز ما اين حركات نمايشي  و در نقاشيها و نقش برحسته
 .نداشته باشند رقص به شباهتي ما هيچ بينيم كه البته شايد به نظر را مي

 
هاي تهران طالعات جالبي دربارة  نام محلها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 نياوران
 

نام قديم اين منطقه  
گردوي بوده است  
و برخي معتقدند 
در زمان ناصرالدين  
شاه نام اين ده به  
نياوران تغيير كرده  

حد، عظمت و ” (نيا“است به اين ترتيب كه نياوران مركب از 
عالمت نسبت است و در  ”  ان“و )  صاحب” (ور”؛ ) قدرت

.                                             مجموع يعني كاخ داراي عظمت   
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آورد و از گناهـانش و مذهب  خود ايمان مي
كند، روح اين فـرد در او  انساني اش توبه مي

شود و رابطة  او بـا خداي حقيقي بر  زنده مي
فرمايد كـه اين فـرد  انجيل مي.  شود قرار مي

اين بـدان مـعني . تولد تـازه پيدا كـرده است
است كـه روحش دوباره حيات الهي را يافته 

. تواندبا روح خدا رابطه برقراركند است و مي
تواند  انساني كه روحش زنده نشده است نمي

 مسائـل روحـانـي را درك كـند زيـرا درك
 
 
 
 
 
 
 
 

مـوارد روحانـي تنـها از طريـق روح ممـكن  
: خوانيـم در اول قرنتيان فصـل دوم مي. است

افرادي كـه از طريـق نفسـشان ( افراد نفـساني
توانند امور  نمي) شوند هدايت مي) حواسشان(

دقت كنيد كه پولس . روحاني را درك كنند
حقايق را از  ما اين : فرمايد كه مي 13در آية 

در روميان . طريق روح خدا دريافت كرده ايم
خدا  روح: فرمايدكه مي پولس16درآية 8فصل

دهندكه ما فرزندان خدا  با روح ما شهادت مي
ازطريق  خدا كه شويم مي متوجه بنابراين .هستيم

روح خود يك حقيقت روحاني را به روح ما 
هر چه بيشتر ما در روح قوي . كند آشكار مي

 باشيم  حقايـق  روحـاني  را  بـهتر  و  سريـعتر 
 كنيم و اين حقايق است كه توانيم دريافت مي

 .گرداند ما را در زندگيمان پيروز مي

 هجوم مأموران امنيتي به يك كليساي خانگي در كرج
روز   شـخـصـي     به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان و به نقل از خبر دريافتي، مأموران امنيتي لباس  

بازداشـت    را  تـن از نوكيشان مسيحي 5با هجوم خود بـه يك منزل در شهرستان كرج   2009مي 21پنجشنبه
گردهم جـمـع     كه در اين خانه به جهت دعا و پرستش و تعليم كتاب مقدس  كرجي  اين شهروندان .نمودند
جواد    است؛  حاكي  گزارش  اين .انتقال دادند  نامعلومي  را به مكان  پس از بازداشت، آنان بودند، مأموران  شده

را برعهده داشت، مأموران بدون ارائه   خانگي  كليساي  جمع  كه ميزباني اين  يكي از بازداشت شدگان  ابطحي
و تعدادي انـجـيـل،      مقدس  كتاب  ضبط چند جلد  كامل خانه نموده و سپس ضمن  تفتيش  هيچ مجوزي پس از ورود به منزل ايشان اقدام به

همچنين خانواده يكي از بازداشـت   .كليه افراد شركت كننده در آن جلسه را بازداشت و با دستبند آنان را به مكان نامعلومي انتقال دادند
نگهداري   محل  و  وضعيت  خصوص  در  مربوطه، مسئولين  سازمانهاي مكرر به و مراجعات پيگيري عليرغم داشت؛ اظهار” ر .سعيد“بنام شدگان

 .باشد نمي سالمت ايشان در دست ايشان حاضر به پاسخگويي نبوده و تاكنون اطالعي از وضعيت و

6 
اي چيست   حال بيايد ببينيم دانش مكاشفه

در   ؟وچگونه ميتوان آن را دريافت كرد
دقت كنيد  : خوانيم مي16فصل متيانجيل 

پـدر : كـه خداوند بـه پطرس چـه گـفت
آسماني من اينرا براي تو مكشوف كرده 

 كه خدا چطور اين سؤال اينجاست. است
  ؟را براي پطرس مكشوف كرده است

براي اينكه اين مسئله را درك كنيـم بايد   
 3متوجه باشيم كـه مـا انسانها شامل  ابتدا

 هقبل از هم. قسمت كامالً متفاوت هستيم
كه شامل نفس  هستيم حا روبايد بدانيم، م

. باشيم و در يك بدن زندگي ميكنيم مي
آن انسان دروني   روح. جسم و روح، نفس

تواند بـا  كـه ميمـا ميباشد و انسان اصلي 
چونكه خدا روح . خدا رابطه بر قرار كند
پرستدبايد با روح  است،  و هركه اورا مي

، انجيل يـوحنا و راستي او را عبادت كند
كه بدون   معناستبدان  اين. 24آية 4فصل

با خدا رابطه  كهروح ما قادرنخواهيم بود 
احساسات، افكار  شامل نفس. بر قراركنيم

باشد وجسم شامل گوشت،  و ارادة ما مي
خون، پوست و يكـسري عضوهاي ديگر 

نفس و جسم ما با دنياي فيزيكي و . است
مـطلق خداي قـادر روح مـا بـا خالقمان، 

مسيح  كه افرادي البته. كند رابطه برقرارمي
را بـه عنوان خداي خودشان قبول نكرده 
اند، روحشان به خاطر گناه آدم در ايشان 

توانند بـا خدا  مرده است و ايـن افراد نمي
بـه همين . بـه هيچوجه رابطه داشته باشند

عـلت است كـه افراد بـه مذاهب انسـاني 
آن، خلعي را كه  كنندتا بوسيله رجوع مي

كنند  از  طريق  حس  مي در  وجودشـان 
مراسم و قوانين مذهبي پر كنند، كـه البته  

كند و اين افراد هرگز با  كمكي نميهيچ 
خالق قادر مطلق رابـطة شخصي نخواهند 

براي اينكه يك شخص بتواند بـا  . داشت
مطلق رابطه پيداكند الزم است خالق قادر

زنده شود و بـراي  ابتداكه روحش در او 
آن كه روح او زنده شود الزم است ابتدا  

ذات گـناه از او بـرداشـته قبل از هـر چيز 
و خدا فقط يك راه را براي انسانها . شود

سازد  كه اين مسئله راممكن مي مهياكرده
و آن هـم از طريق عيسي مسيح و كـاري  

از مرگ و رستاخيز خود كـه او از طريق 
وقتي . مردگان براي مـا مـهيا كـرده است

 يك نفر بـه عيسي مسيح بـعنوان خداوند

قلم
به 

ش 
كشي

 
صفا

ضا 
ر

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

چه چيزي زندگي شما را اداره ميكند؟ ممكن است االن همين االن . اي دارد كه آن را به پيش ميبرد هر كس در زندگي نيروي محركه
در واقع شرايط . شما تحت تأثير يك مشكل يا فشار باشيد و يا اينكه هدف شما انجام كاري باشد كه همه زندگي شما به آن بستگي دارد

 :عوامل رايج دراينمورد. سو پيش ببرد آن شما را تحت تأثيرخود قراردهد و شما را به مختلف ارزشها وگوناگوني احساسات ميتواند زندگي
 

بسيـاري از مـردم اغلب زندگي خـود را صرف  فـرار از حسـرت و پشيـماني و پنـهان شـدن از گناه،  احساس
اين گونه افراد توسط خاطرات خود كنترل ميشوند و به گذشته خود اجازه ميدهند . خجالتهاي خود مينمايند

تا آينده آنها را كنترل كند و معموالً به صورت ناخودآگاه و توسط ازدست دادن موفقيتهايشان سعي ميكنند 
دركتاب پيدايش ميخوانيم وقتيكه قائن گناه كرد اين گناهش ارتباط اورا با خدا قطع . خودشان را تنبيه كنند

اين هـمان وضعيت اغلب انسانـهاي امروزي . پريشان و آواره در جهان خواهي بود: و خدا بـه او فرمود. كرد
كه ما محصول گذشته خود  آنچه كه بايد بدانيم اين است. كه زندگي سرگردان و خالي از هدف دارند است

خدا شخصي قاتل . هدف خدا محدود به گذشته نيست. هستيم ولي مجبود نيستيم زنداني گذشته خود باشيم
 او قادر است كارهايي. چون موسي را رهبر و شخصي ترسو چون جدعون را به قهرماني دالور تبديل ميكند

در . خدا در بخشيدن شروعي دوباره بـه زندگي انسانـها تخصص داد. عظيم بـا مـا و در زندگي ما انجام دهد
 .خوشا به حال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناه وي مستور گرديد: ميخوانيم 2مزمور 

  
ايشان به جاي اينكه . اين گروه از افراد رنجش را در خود نگاه ميدارند و بر آن غلبه نمي كنندخشم و غضب، 

. ذهن خود تكرارميكنند و درد خود را افزايش ميدهند همواره آن را در. با بخشش درد خود را كاهش دهند
برخي از افرادي كه خشمشان ايشان را كنترل ميكند آرام هستند و خشم خـود را بيرون نمي ريزند در حالي  

عصبانيت . اين دو برخورد هر دو ناسالم است. كه برخي ديگر خشن هستند و آن را به ديگران منتقل ميكنند
در حاليكه شما هنوز در عصبانيت خود هستيد و . هميشه به شخص عصباني بيشتر از طرف مقابل لطمه ميزند

خونتان به جوش آمده ولي شخص مقابل به دنبال زندگي خود ميرود و اين صدمه از عصبانيت روح و جسم 
اي بسيارميزند و رابطه شما را با خدا تاريك ميكند پس بهتر است درشرايط خشم ازگذشته خود   شمارا لطمه

: ميفرمايد 5كالم خدا در كتاب ايوب باب. درس بگيريد و ذهن خود را آرام آرام از خشم وكينه پاك كنيد
 نگذاريد خشم شما، شما را به:  كه ميخوانيم 4و در مزمور. زيرا غصه احمق را ميكشد و حسد ابله را ميميراند

 .گناه بكشاند 
 

اي با  يـا رشد در خانواده” انتظارات بيجا”ترس اين گروه از افراد ممكن است ناشي از يك تجربه تلخ  ترس،
اين افراد از هرگونه . كه همواره تهديد درآن حاكم بوده، يا انحرافات جنسي؛ باشد كنترل شديد ويا محيطي

و در تالش هستند كـه . ريسك در زندگي خـودداري ميكنند و هـمواره جرأت مواجهه بـا ريسك را ندارند
كشنده است كه انسان را از آنچه كه هدف خدا  ترس همچون زهري. موقعيت امني را براي خود ايجاد كنند

 4كتاب مقدس در اول يوحنا باب. ما بايد با اسلحه ايمان و محبت بر ترس خود غلبه كنيم. است دور ميسازد
 محبت كامـل ترس را بـيرون مي اندازد زيـرا ترس عذاب دارد و كسي كـه ترس دارد در مـحبت: ميفرمايد

 .كامل نشده است 

 محرك زندگي شما چيست؟

 شفا، اراده و خواست خدا 

من موعود پدر خود را بر شما       :  فرمود  مسيح
خواهم فرستاد؛ پس در اين شهر بمانيد تا           

 . آنگاه كه از اعلي با قدرت آراسته شويد
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داد، يك زوج  چون او عمل طبابت را در كشتي انجام مي
براي تسكين حالت تهوع   كاوائوايرلندي به اسامي خانم و آقاي 

شوند،   و سرگيجه خود كه گاهي مسافران دريا بدان دچار مي
او ضمن مداوا و معالجه اين . سعيدخان را بر بالين خود خواندند

ايشان . زن و شوهر، سرگذشت خود را براي آنها تعريف كرد
تحت تأثير سخنان و ماجراي زندگي اش قرار گرفته، با كمال 

مقيم  چارلز وارن ميل حاضر شدند وي را به يكنفر پزشك بنام 
لندن معرفي كنند تا از لحاظ تحصيالت طبي و همچنين الهيات 

نظريه اوليه سعيدخان درباره انگلستان چندان . او را كمك نمايد
مطلوب نبود، و بعداً هم از زندگي كردن در شهر پر تحرك  

هاي كليسائي   كرد در فعاليت او سعي مي. لندن بيزار شده بود
.  شركت كند، اما همه سعي و كوشش وي بي نتيجه و عبث بود

ابتدا در جلسات بشارتي كه در مجاور تمحل سكونت وي  
نمود، ولي روش ايشان از دعوت  شد، شركت مي برگزار مي

او با  . نمودن حقجويان براي اعتراف ايمان سرد و سطحي بود
يك كشيش متديست دوبار وعده مالقات گذاشت تا در مورد  
موضوعات ديني صحبت كنند، لكن سعيدخان هر بار بعد از  
.  يكساعت معطلي و انتظار، با نا اميدي ميعادگاه را ترك ميكرد

يكبار و دلسردي از او دعوت شد تا در اجتماع ميسيونرها  
شركت كند، در اينجا نيز از وي آنطوريكه بايد و شايد استقبال  

مراسم عبادت  . شبي از كليساي حضرت پولس ديدن كرد. نشد
و نيايش آنها، وي را بياد طرز عبادت كاتوليكهاي مقيم سنندج  

بدون آنكه به . آمد تأثير و نا مفهوم مي كه در نظرش بي انداخت
آن ترقي و تعالي روحاني كه در طلبش بود برسد، مرتباً از  

زوج . رفت مجلسي ديگر مي به كليسائي و از مجلسي كليسائي به
، به وعده خود وفا  كاوائوهمسفر دريائي سعيدخان، آقا و خانم 

و همسرش كه مسيحياني جدي و   وارننموده، وي را به دكتر 
كه پزشكي حاذق و   وارندكتر . صميمي بودند، معرفي كردند

هاي تخصصي و دانشگاه   متنفذ بود، اورا در انتخاب رشته
نه فقط در اين  وارندكتر . مناسب، كمك و راهنمائي كرد

مورد وي را كمك نمود بلكه چون يكي از افراد خانواده اش  
سعيدخان در حدود دو سال در  . او را در منزل خود پذيرفت

اين  . منزل آنها اقامت نمود و دوستاني بسيار صميمي شدهد
  پليموت خانواده سعيدخان را به اشخاص زيادي، مانند برادران 

كه در صفا و صميميت از خودشان دست كمي نداشتند، معرفي  
او را به مجالس ديني خود دعوت         پليموتبرادران . نمودند

نمودند و از همان اولين جلسه و برخورد، بسيار راضي و  مي
از : “او بعد از اين مالقات مقدماتي گفت. رسيد خشنود بنظر مي

آيا به اين علت است كه چونكه ! قرار معلوم شما كشيش نداريد
فوراً به عقيده و مرام آنها  ” همه اعضاي اين كليسا كشيش هستند؟

پي برد و دريافت كه اين گروه مركب از اشخاص تحصيل كرده  
باشد كه بدون حس برتري، با كمال سادگي و وقار   و عامي مي
معلومات  گروه، اين عضو ترين معمولي .يابند حضورمي درجلسات

بدون تصميم قبلي و  . وسيع و قابل توجهي از كتابمقدس داشت
تفكر و تعمق در اين خصوص، مدت پانزده ماه در جلسات  

گروهي كه سعيدخان به آنها معرفي . عبادتي آنها شركت نمود
اعتقاد  . شده بود، تمام نظرياتشان با عقده وي سازگار و موافق بود

آنها معلمي را باالتر . و عبادت اين دسته براساس كتابمقدس بود
بنابراين محدود كردن  . شناختند القدس نمي و مهمتر از روح

خدمت كليسائي به يك فرد، توهين و تجاوز به مقام و كار      
شخصيت مسيح، . آيد ها بشمار مي القدس در اعطاي بخشش روح

مراسم عبادت  . داد و نيايش آنها را تشكيل مي مركز اصلي عبادت
.  آنها بسيار ساده و رفاقت جلسه اُنس ايشان گرم و صميمي بود

ميرفت  . معاشرت سعيدخان با اين گروه كامالً رضايت بخش بود
.  آرزوي ديرينه اش برآورده شود و رؤيايش به حقيقت به پيوندد

در طول اين  . ضمناً يك اجتماع روحاني و مأواي امني يافته بود
مدت، سعيدخان به تحصيالت پزشكي اش ادامه ميداد، او نياز به  

در اين دو مورد  . تخصص در كالبد شكافي و فيزيولوژي داشت
در ايران  كتب متعددي، بدون تجربه عملي در آزمايشگاه مطالعه  

چون كالبد شكافي را مقاير با احكام و موازين ديني  . كرده بود
.  دانستند، از اين رو در آنموقع اين عمل در ايران مجاز نبود مي

هاي مخصوص دو رشته فوق را در دانشگاه كالبد   پس او دوره
همچنين مقداري  . در لندن گذرانيد كوكشكافي و فيزيولوژي 

از وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق در خصوص داروسازي و  
، او مشغول كوكيكروز در دانشگاه دكتر . ميكرب شناسي نمود

پس از پايان عمل، دكتر  . كالبد شكافي ناحيه بطني يك بيمار بود
از طرز كارو رعايت بهداشت وي در هنگام عمل، بسيار   كوك

غروب همان روز بار ديگر . بسيار عال است: تعريف كرد و گفت
: آمد تا بيشتر كار سعيدخان را به سنجد، گفت كوكدكتر 

هاي فوق   سعيدخان با اشاره به غده.” بسيار عاي است! آفرين“
فايده اين دو  : “كليوي كه آنها را با دقت نمايان ساخته بود، گفت

غده كوچك كه روي كليه ها قرار دارند چيست؟ و چه عملي را 
”                                                                       دهند؟ انجام مي  

:  سعيدخان گفت. دهند كار مهمي را انجام نمي: استاد جواب داد
من در جائي خوانده ام كه ميكروب سل آنها، موجب بيماري  

بيماري آديسون، بيماريست كه به علت تنبلي . (گردد آديسون مي
شود و عالئم آن ضعف زياد و الغري   غدد فوق كليوي ايجاد مي

گوئيد در  پس مي: استاد گفت). هاي گوارشي است و ناراحتي
!  دهند واقع كم اهميت هستند و عمل قابل توجهي را انجام نمي

اما آقاي محترم اينجا را نگاه كنيد، هر يك از  : سعيدخان گفت
چنين  . شوند ها به وسيلة سه شريان نسبتاً بزرگ تغذيه مي اين غده

كه از جانب خداي دانا تنظيم گرديده، اگر فاقد   عمل دقيقي
.                                             رسد استفاده باشد، بعيد به نظر مي  

حتماً در كشور  : پس از يك لحظه مكث، دكتر كوك گفت
آيا مسخره ام  : سعيدخان گفت. خودت متخصص معروفي هستيد

كنجكاو هستم، تا كنون  مسلماً نه، من خيلي: كنيد؟ استاد مي
كسي مثل شما چنين موضوعي را مطرح نكرده و به آن پي نبرده  

روز بعد او با دست خط . مطمئن هستم كه حق با شما است. است
خود يك نسخه از مكالمات فوق را بعنوان يادگاري به سعيدخان  

اي خواند   چندي نگذشت، سعيدخان در يك مقاله. اهداء نمود
هاي فوق كليوي را كشف   ، اثر فيزيولوژي غدهشيفرو  اوليوركه 

.                                                                                 اند كرده  
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  دانشجو در ملل مختلف
 !سازد كند و براي تفريح ربات مي بشدت مطالعه مي: ژاپن
رويي  زيبا دختر عاشق خواندن درس ازچندسال او پس: هند
را  سالها گم شده بود كه شود و همزمان برادر دوقولويش مي

آيد  سپس ماجراهاي عاشقانه واكشني پيش مي. كند پيدا مي
خوبي  كنند و همه چيز به مي دو با هم عروسي و سرانجام آن

 !شود و خوشي تمام مي
هاي تروريستها جا خالي           مدام به تيرها و خمپاره      :  عراق
 !خواند دهد ودر صورت زنده ماندن درس مي مي

درس ميخواند و دراوقات فراغت مشابه يك مارك        :  چين
دهم قيمت جنس      سازد و با يك       معروف خارجي را مي    

 !اصلي مي فروشد
بيشتر واحدهايي كه او پاس كرده، عملي است و         :  اسرائيل

 !آيد مادرزادي اقتصاد دان به دنيا مي
او چه دلش بخواهد يا نخواهد يك كمونيست است : كوبا

 !وبايد باسواد باشد
خواند تا در صورت كسب        او بشدت درس مي    :  پاكستان

 !نمره ممتاز، به عضويت القاعده يا گروه طالبان در بيايد
ولي   درحال انقراض است دانشجوي انگليسي نسل: انگليس

 !خوانند آخرين بازماندگان اين موجودات هم درس مي
ميزنـد    چرت  عمومي  سركالس  ! است  مرغ  تخم  عاشق:  ايران

سياسي نيست ولـي  !  نويسد  و سركالس اختصاصي جزوه مي
معموالً ليگ تمام كشورهاي باال را .  سياسيها را دوست دارد

هر روزدو !  آخركالس  به  البته نيم ساعت مانده!  كند  مي  دنبال
دانشگاه   پرس ازغذاي دانشگاه راميخورد و هر روز به غذاي

اگر با اولـي  !  شود  او سه سوته عاشق مي!  گويد  بد و بيراه مي
ازدواج كرد كه كرد، واال سيكل عاشق شدن و فـارغ شـدن  

جزء قشر فرهيخته جامعه محسـوب  !  شود  او بـارها تكرار مي
نسل دانشجـوي  !  خيابان متر ميكند!  كند  او چت مي!  شود  مي

 !ايراني درسخوان در خطر انقراض است

 .آب داغ زودتر از آب سرد يخ مي زند -
 .ها رنگ آبي را دوست دارند پشه -
 .شود رود ولي چپ و راست نمي ها باال و پايين مي گربه فك -
 .رشد است درحال هميشه كه است تنهاعنصري انسان چشم عدسي -
نوشابه  كوكاكوال تصميم داشتند از اين در ابتدا مسئوالن شركت -

 .به عنوان دارو استفاده كنند
 .كيلومتر در ساعت بدود57تواند با سرعت زرافه مي -
 .شوند روزانه در جهان يك ميليون زن باردار مي -
 .شود هيچ كاغذي بيش از هفت بار تا نمي -
 .سنت از روسيه خريد2آمريكا، آالسكا را متري فقط  -
 .گيرد گوركن تنها حيواني است كه مانند انسان جذام مي -
  .قوة چشايي پروانه در پاهايش است -

 دانستنيهاي عمومي
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2009مي     43شمارة       سال چهارم  ايمان دارم. ميكنم گناهكار هستم خداوندا، من اعتراف 
 كه عيسي مسيح بخاطرگناهان من بر روي صليب، جان 

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

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

 . در كنار هم انجام دهيد
همچنين به ياد داشته باشيدكه در سالهاي       

توانيد فرزندتان را هم در   اول زندگي، مي
مثالً وقتي   .  شركت دهيد    هايتان  فعاليت

كنيد يا     يك مسابقه فوتبال تماشا مي         
خوانيد، فرزندتان را     روزنامه و كتاب مي   

توانيد   حتي مي .  توانيدكنارتان بنشانيد   مي
فرزندتان را در كالسكه گذاشته و با او به         

 . پياده روي برويد
خيلي خوب است كه با كسانيكه آنها هم         

. اند، آشنا شويد    به تازگي  بچه دار شده      
توانند تجربياتشان را در اختيار          آنها مي 

شما گذاشته و از تجربيات شما استفاده          
يادتان باشد خيلي ساده است كه         .  كنند

آيد،   تصور كنيد وقتي بچه تان به دنيا مي        
دهيد   همه اوقات فراغتتان را از دست مي       

آيد   اما بايد تا زمانيكه فرزندتان به دنيا مي       
كنيد تا ببينيد چقدر از بودن كنار او           صبر

 . بريد لذت مي

هاي لذت   پدر شدن مساوي پايان فعاليت
اسـت    درسـت       . نيست  زندگيتان    بخش 

ممكن است نتوانيد در چند ماهه اول بـه    
خـودتـان     بـراي   يـا   اندازه كـافي بخوابيـد 

اما كم كم با بزرگـتـر   .  وقت داشته باشيد
كنـيـد،     شدن بچه فراغت بيشتري پيدا مي

هاي   تواندساعت  چون فرزندتان ديگر مي
تري بخوابد و شما و همـسـرتـان      طوالني
كـه    هايي  هايي براي انجام فعاليت  فرصت

بـه    يـا   بريد، به همراه هـم     از آن لذت مي
همچنين، مهم .  تنهايي، پيدا خواهيد كرد

دوش   بـه   دوش  دوران  است كه در ايـن     
 داري را  هم كار كنيد، و مسئوليتهاي بچه

 .خواهدماند  باقي  ساكن  دراين وضعيت  جسم تاابد  اين
بنابراين      است  متمركز منفجر شده   اين نقطه   اگر   پس 
تغيير وضعيت   بايست نيرويي بيروني آن را واداربه  مي

اين نيروي بيروني چيست؟ از كجا آمده .  كرده باشد
بـراي    است؟ اينها سواالتي است كه پاسخي منـاسـب  

اما كتابمقدس منشاء ومبدا خلـقـت   .  آن وجود ندارد
كتاب مقدس ”  در ابتدا خدا”  : كند  را براي ما بيان مي

كند، درحقيقت او در   سعي در اثبات وجود خدا نمي
گويـد    خودمي  دل  در  احمق“:مي گويدكه1: 14مزمور

وجود خدا پيش فرضي است كه .  ” كه خدايي نيست
 . دهد ما ارائه مي كتابمقدس بنابرآن ساير حقايق را به

كالم خدا به ما خدايي را ارائه مي دهدكه قـائـم بـه      
. بـاشـد    ذات است و وجود او بسته به هيچ چيزي نمي

او   وقتي موسي خدا را در بوته مشتعل مالقات نمـود، 
كيستي   تو  پرسيدندكه  درپاسخ سوال خودكه اگر قوم

او باشنده .  هستم  آنكه  هستم:  چه جواب بدهم، فرمود
تنها هستي حقيقي كه بودن او وابسته به چيزي .  است

او هست چون ذات .  يا كسي خارج از خودش نيست
 و وجود  تغييراست  درحال  تمام هستي.  او باشنده است

ولـي    اسـت   هستي بسته به چيزي خارج از خودش  اين
او هست چون ذات   .  باشد  خدا باشنده تغييرناپذير مي

 . طلبد و چون او هست ما نيز هستيم او چنين مي
 

 ...10ادامه در صفحة 

 مقدس كتاب خداي ايد به تازگي پدر شده
 كشيش آبنوس ادوين

 

 
 
 
 

 .شروعي براي خلقت، وجود خدا و خداي آفريننده
كنيم   آيد در دوراني از تاريخ زندگي مي  بنظر مي

كه هر شخصي به نوعي از ايمان به وجود خـدا و    
غـرب    دنـيـاي    در  خلقت دنيا معتقد است، اما اگـر   

كنيد مطئمن هستم كه با چنين بـيـانـي      زندگي مي
تصور دنياي مخلوق در بـيـن     . موافق نخواهيد بود

محبـوبـي     بسياري از  مردم  غرب چندان  جايگاه 
 اگرچندين سال پيش از من درمورد موضع.  ندارد

مطمئناً   نموديد  مي  سوال  باوري  دربرابرچنين  ايرانيان
مذهبي   كه بخطار وجود زمينه  گفتم  با صراحت مي

دركشور عزيز ما ايران وجود چنين سيستم فلسفي 
امكان   داند،  نمي  خلقت  براي  شروعي  نقطه  كه  كهني

اما در كمال تعجب در سالهاي اخير .  ناپذير نيست
هاي  نيرومندي چون   با  در  دسترس  بودن  رسانه

اينترنت و عالقمندي بـه تحقيق و جستجوي قشـر  
چندان   جوان، شاهدپيروان چنين ديدگاه فلسفي نه

غريبي بودم كه انتظار تأثير احياء اين باور تـوسـط   
متفكريني چون فردريك نيچه بر جامعه ايراني را   

قـرن     در   كـه   باستـان      يونان   فلسفه  كهن .   نداشتم
نوزدهم  يكبار ديگر پا  بر صحنه گذاشته  و بيـان  

 .كند كه دنيا نقطه آغازيني ندارد مي
دهـنـده     اما كتاب خدا با چنين پيغام قاطع و تكـان 

. كند كه خلقت ابتدايي داشته اسـت   اي شروع مي
درمباحثات مدرن كيهان شناسي بحثها .  ” در ابتدا“ 

دنيامطرح شده   گونانگوي درمورد هستي  و نظرات
است كه سعي در توضيح چگونگي بوجود آمدن 

گوناگون   تئوريهاي  و  در بين اين نظرات.  دنيا دارد
كنيم كه   معموالً با يك نقطه مشتركي برخورد مي

بيلوين  18-15(ازتاريخ كند كه دريك نقطه اعالم مي
ايـن    انفجاري عظيم بوجود آمد و نتيـجـه   ) سال پيش

انـفـجـار      ايـن .  انفجار سترگ وجود هستي اسـت   
دنيا كه   در  باعث شد تا تمامي ماده و انرژي حاضر

دنـيـاي     و  شـده   آزاد  اي متمركز بـود     در يك نقطه
هرچند تمايل انديشـمـنـدان    .  كنوني را شكل دهد

علم كيهان شناسي در تفكر در مورد زمان پـيـش     
از اين انفجار چندان زياد نيست، اما از توضيح در 

  .باشند مورد علت اين انفجار عظيم نيز عاجز مي
اگر كمي با فيزيك آشنايي داشته باشيد مطئمنا از  
وجود قانوني به نام قانون دوم نيوتون آگاه  

اگر جسمي با سرعت يكنواخت به  .خواهيد بود
 حركت درآيد و نيرويي بيروني به آن وارد نشود، 

امروزه مسيحيان دربسياري از كشورها با آزار و اذيت و شكنجه 
كمونيستي و اسالمي نظير  روبرو هستند كشورهايي با حكومتهاي

شوند  مي كشورهايي محسوب از جمله... و شمالي كره چين، ايران،
مأمورين امنيتي قراردارند و مسيحيان  كليساها در زير فشارهاي كه

 . پرداخته وايمانشان را اعالم كنند توانند آزادانه به پرستش نمي
 

بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور بايـد    -سوريه 
و فقه اسالمي سرچشمه منابع قانوني را .  مسلمان باشد
بعنوان “ در ميان گذاشتن ايمان مسيحي .  تعيين ميكند

” ايجاد وحشت در رابطه  ميان گروههـاي مـذهـبـي      
هيچـگـاه   .  تلقي ميشود و محكوم به حبس ابد ميشود

 .اي روي آورد مسلمان حق ندارد به دين تازه يك
كليساهايي كه خواهان ايجاد جلسات بيشتر هسـتـنـد    

آوري   جـمـع   . بايستي از دولت كسب اجازه نمـايـنـد   
ها بصورت مـداوم    كمكهاي مالي در كليسا و موعظه

 .مورد بررسي قرار ميگيرند
زمـيـن     غير مسلمان هر مسلماني كه به يك -اردن 

 .باشد بفروشد، مستوجب جريمه اي چون مرگ مي
گرويدن مسلمان به دين ديگرمستوجـب   -سودان 

  .مجازات مرگ است
دولت نشر، ورود و پخش هرگونه تبـلـيـغـات      -قطر

مكتوب مذهبي غيرمسلمان را تحت كنترل ميگيرد و 
همچنان گرويدن مسلمانان به ديني تازه توسط غـيـر   

 .باشد مسلمانان ممنوع مي

مسيحيان  با مسلمان دركشورهاي
شود؟ مي چگونه رفتار  

 

اگر قرار باشد كه اصالً 
 گيرى نكنيد،  تصميم
توانيد درآينده،  چگونه مى

 برسيد؟ بهترى تصميمات به
 ابن سينا                            

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



9 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

2009مي     43شمارة       سال چهارم  

 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانيد   قبل از هر چيزي مطمئن باشيد كه مي         
زندگي   در  كه  اتفاقاتي  درمقابل  نبايد  .ببخشيد

كنيد، تسليم    اطمينان  .كنيد  ميافتد مقاومت   شما
. شويد و اجازه بدهيد كه برايتان پيش بيايد          

براي همه  .  اميالتان را به اهداف تبديل كنيد       
آنچه كه داريد و همه اتفاقاتي كه برايتان              

افتد شكرگزار و قدردان باشيد چون هر           مي
 . تر خواهد كرد تجربه شما را داناتر و قوي

وقتي .  دست از مقصر كردن ديگران برداريد     
باورتان اين باشد كه دنيا بايد بر وفق مراد             

. شود  مي  سخت  برايتان  چيز  شما بچرخد، همه  
او به من كلك  “، ”او درست به من خبر نداد“
او به من خيانت    ” “دقت بود   دكتره بي “،  ”زد

رسد اينها كامالً صادقانه        به نظر مي   ”  كرد
اما درواقعيت، فقط عدم اعتماد ما را         .  باشند

در كامل كردن اين جهان و دامن زدن به اين     
باور باطل كه نه اصول بلكه شانس، فرصت          

قانوني در اين جهان حكمراني         طلبي و بي   
توانند مطمئن باشند     كند و همه مردم مي       مي

كه تا وقتي به خوبي حيله بازي و نيرنگ              
مسئوليت .  ببرند  پيش  را  راهشان  توانند  مي  كنند

آنها را  .  عصبانيت را دور بريزيد   .  پذير باشيد 
. حس كنيد و بعد از خودتان بيرون كنيد            

آنچه كه هست را همانطور بپذيريد و آنرا با          
كنيد بايد باشد مقايسه        طوري كه فكر مي     

يادتان باشد هر   .  شروع به دادن كنيد    .  نكنيد
كه به ديگران بدهيم، آن را     وقت و هر چيزي
دادن بخشش را آسانتر     .  ايم  به خودمان داده  

وقتي تصميم بگيريم بخشش كنيم،      .  كند  مي
شود تا    تمركز ما به سمت دادن معطوف مي       

هر چه بيشتر به چيزهايي فكر        .  توقع داشتن 
بود اما به خاطر      شما مي   كنيد كه بايد متعلق به

سوء نيت ديگران از شما گرفته شده است،           
بيشتر اين جور اتفاقات را به سمت زندگيتان         

ما گاهي اوقات     .  تظاهر نكنيد .  كشانيد  مي
ايم بدون اينكه     كنيم بخشش كرده    تصور مي 

بدانيم خشم و تنفر هنوز در ناخودآگاه              
در واقع، بخشش واقعي يعني      .  وجود ماست 

 . هيچوقت نياز به بخشيدن را احساس نكنيد
 ...ادامه دارد                                                   

كورش  سردار  روشنايي،  مسح   
وشبان قوم )  45اشعيا باب ( شدة يهوه 

هرچند كه اين . )44اشعيا باب ( خدا 
شهريار روشنايي، خـادم يهـوه در 

مملكت خود و درميان دولتمرداني 
آزادگي  و  كه  مي بايست  مـرام  

راستي، حقيقت جويي و خداترسي 
او را چراغ درايت خود سازند هيچ 
ارج  و  قُربي ندارد  و هر چند كه 
طعم تلـخ شوكـران سالهـاي تازي 

پرستي در كام ملت آزاده ايران 
آزرده است اما دلهاي  قلبمان را 

ميليونها ايراني در سراسر ايران از 
هر  دين  و  مرام  و  نژاد در حس 

ايرانياني كه شيفته ايران و فرهنگ . عجيب افتخار و سرافرازي عهد كهن ايران زمين تپيد
معموال ًدر . و پيشينه پرافتخار بزرگان و سرداران وشهرياران آزاد منش و خداپرست آنند

، سياستمداران و قدرت )كتب مذهبي(تاريخ عمومي سرزمينها و خصوصاً تواريخ ديني
پيشگان بـعنوان منفورترين چهره هـاي هر سرزمين و بـعنوان زورمـندان خدا نـاشناس و 
سركشاني مصور مي گردند كه همواره در برابر خدا، احكام برابري و آزادي بشر، شان 

. اند واالي انساني ، عدالت ونيز در برابر قوم حق طلب پرهيزگار ايستاده و مقاومت كرده
شخصيت  چه درعهدعتيق. چنين شخصيتهايي دركتابمقدس به فراواني موجود است نمونه

فرعون را در برابر موسي و در برابر قوم خدا بعنوان نماد بي خدايي، ظلم وبرده گرداندن 
نه تنها پادشاهان و امراي سرزمينهاي كنعاني و همسايگان ) كتاب خروج(بينيم  قوم يهوه مي

را بلكه  )موجود در كتاب يوشع... اموريان، موآبيان، فرزيان، يبوسيان و(و قومهاي بت پرست اسراييل
حتي پادشاهان فاسد اسراييل و يهودا كه دلشان از يهوه برگشته و در پي شرارت پدران 

آوردنـد را چنين  بت پرست خـود بـه بت پرستي و ظلـم و فرهنگ فـاسد كنـعاني روي 
داستان اين پادشاهان را در كتب اول سموييل، دوم سموييل، اول و دوم تواريخ . بينيم مي

پادشاهاني كه هرچند از تبار قوم خدايند و . و اول و دوم پادشاهان به جزئيات مي خوانيم
ميبايست پاسبان احكام تورات و يگـانه پرستي اسراييل باشند خـود دشمنان انبيا و كالم 

از اين رو در تاريخ اسراييل انبياي قدرتمندي را داريم كه در برابر اين پادشاهان . خدايند
همچون ايلياي نبي در برابر اخاب پادشاه (كردند  ايستادند وبيداري ديني وقومي را موعظه وترويج

به جز داود، پادشاه عـادل اسراييل و نبي خداوند و يـوشيا و تـا حدي حزقيا . )فاسد اسراييل
پادشاه، همواره پادشاهان اسراييل نيز در پرتو نور منفي در عهد عتيق ديده مي شوند و از 
اين روست كه خدا براي تنبيه قوم خود و پادشاهان و حكمرانان فاسد اسراييل آنان را به 

قبل از ميالد 721اسارت قومها و پادشاهاني فاسد تر همچون شلمناصر آشوري در سال 
و پادشاهي جنوبي اسراييل را نيز به اسارت نبوكد نصر بابلي در سال )  6 -1 :17دوم پادشاهان (

جالب اين جاست كـه فرمانروايان حاكم بـر . سپرد )9 -1: 25دوم پادشاهان (قبل از ميالد  587
اسراييل  زمان  مسيح  نيز اشراري  بودند كه  دستانشان  بـه جنايت و  نيز  سرسپردگي به 
دولتهاي بت پرست و ظالم رومي آلوده بود و خدا ترسي را ساز و كار خويش نساختند 

و ) 2متي .كشتن مسيح نوزاد، اطفال بيت لحم و نواحي اطراف را به قتل رسانيد كه خود درپي هيروديس پادشاه(
و ) 9و لوقا  6و مرقس14متي (نيز هيروديس تيترارخ كـه يحيي تعميد دهنده را بـه قتل رسانيد 

در نهايت حكم مصلوب شدن مسيحاي جهان را نيز اين فرمانروايان زورمند رومي صادر 
اما دراين ميانه پرآشوب تاريخ اسراييل، يهودا، قومهاي بت ). پيالطس فرماندار يهوديه(كردند 

پرست ظالـم همسايه و پـادشاهان شرارت پيشه ناگهان بـه كورش شاهـنشاه ايـران زمين 
) مادي(نبود بلكه سرداري پارسي) قوم خدا(كه با آنكه از تيره وتباريهود  شخصيتي. رسيم مي

آريايي بود چنان در كتاب مقدس ستوده مي شود و چنان القابي توسط انبيا و كالم زنده 
خدا بر او اعطا ميشود كه خدا حتي كمتر در رابطه با برگزيدگان و انبيا و پادشاهان قوم 

اشعيا (و نيز شبان خداوند ) 1 :45اشعيا (در اشعيا نبي او مسيح خداوند . خود بكار برده است
آيه كالم خدا در كتب عزرا، دوم تواريخ،  19كورش كبير در . لقب گرفته است ) 28 :44

دانيال، اشعيا به صراحت نـام برده شده است بـه غير از آنكه اشارت غير مستقيم ديگري 
دليل اين همه توجه ولطف وستايش . نيزدر رابطه با اين پادشاه دادپرور پارس وجود دارد

مسيحي داراي نقشي  –كالم خدا ازكورش چيست؟كورش نه تنها در متون ديني يهودي
نوشته ها و كتب تاريخي (اش نيز  و نامي نيكوست بلكه در متون تاريخي به قلم دشمنان يوناني

درهمه اين اسناد تاريخي از . پادشاهي دادگر و مصلح است )نويسندگان يوناني چون هروديتوس
او به عنوان كورش كبير و پادشاهي كه مخالف برده داري و مدافع ضعفا و حامي اديان 
بوده و مطابق با استنداردهاي دنياي مدرن از پيشگامان دمـكراسي و حقوق بشر ميباشد، 

منشور و فرمان كورش كه بر استوانه اي گلي در موزه . نام برده و توصيف گرديده است
ومنشور حقوق بشر طاليدارتفكرمدرن بشريت  بريتانيا نگاهداري ميشود بعنوان اولين لوح

 درخشد  و حقوق برابر انساني و رعايت آزادي مذهب در سرسراي سازمان ملل متحد مي

 اگر نياز داريد تا براي شما دعا بشود،
 :با ما تماس بگيريد 
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 انجيل مقدس. بسيار دارد 

 ...بخشيد بگيريد ياد
چـرا    و نام ايران و ايراني را مفتخر ميسازد اما به راسـتـي    

او   كالم خدا كه فراي تعريف و تمجيدهاي بشري اسـت 
بـه    و  ستايد؟ اگر كالم خدا را مطالعه كـنـيـم     را چنين مي
كه كـورش    كه اشاره شد نظر افكنيم ميبينيم  بخشهاوكتبي

بود كه خدا   مسح شده خداوند و شبان قوم اسراييل كسي
تـا  )    22  : 36دوم تواريخ   ( او را برگزيد و قلب او را برانگيخت 

سـرزمـيـن      بـه   سالـه بابـلـيـان    70قوم اسراييل را از اسارت
تـمـامـي      نه تنها كـورش .  مقدس ايشان اسراييل برگرداند

ظروف طال و نقره اي كه پادشاه شرور بابلي، نبوكد نصر 
از خانه خدا به يغما برده بود و در بتكده هاي بابلي نهاده 

بـلـكـه      )   14  : 5عـزرا    ( بود به اورشليم و خانه خدا بازگرداند 
ويـران    فرمان بازسازي معبد اورشليم كه توسط بـابـلـيـان    

كورش خود اين تصميم عظيم را .  شده بود را صادر كرد
نمود  فرماني از جانب خداي اسراييل بر خويش تلقي مي

همانطوري كه اشاره شد او نـه  ).    2:  1و عزرا   23 :36دوم تواريخ(
تنها يهوديان را بازگردانيد و دستور ساختن معبد را داد و 
ظروف خانه مقدس خدا را كه تاراج شده بود به هيـكـل   

از   نـيـز    را  بازگردانيد بلكه مخارج ساختن معبد اسرايـيـل  
ثروت دربار ايران پرداخت كـرد و هزينه ساخت هيكـل  

اين گونه ).    5   -  4  : 6و7 : 3عزرا.رجوع شود آيات به اين (را متقبل شد
است سنت و يادگار كورش شاهنشاه ايران زمين و خادم 

آشكار است كه كتاب مقدس او را     يهوه و به اين داليل 
بـزرگ    مـردان   و  بيش از هر پادشاه ديگري همپايه انـبـيـا   

از .  ميستايد و نام نيكش تا به امروز بر زبانها جاري اسـت 
بـه    اين روست كه ما ايرانيان و خصوصاً ايرانيان مسيحـي 

داشتن چنين پدري ميباليم و يادش و روزش را گـرامـي     
داريم هر چند آناني كه بايد او را بستايند بر او وقعـي    مي

به دست   عامداً  باران  و نمينهند وآرامگاهش را درمسير باد
 .زبان نميĤورند بر را نامش حتي و تخريب وا ميگذارند

 . اش هماره در ذهن تاريخ جاويدان باد خاطره                
                                               http://pesarekhoda.com 
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 چنانچه مايل هستيد، 
كتابمقدس فارسي ميتوانيد نسخة چاپي  

.را در وب سايت زير مطالعه فرمائيد  
www.SimaMasih.com 

هرگز به كودكانتان نگوييـد  
اش چـه بـاشـد          پيشه  آينده

همواره به او ادب و ستايش 
به ديگران را آموزش دهيـد  

چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شـمـا     
اي   درنيكبختي خواهيدبود و اگر اينگونه نباشد هيچ پيشه

 اُرد بزرگ.  نميتواند به او و شما بزرگواري بخشد
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 اين پيام اوست، بشنيديم از او
 اينك آن  را  مي نمايم  بازگو

 كه خدا، يك سر، همه نور است، نور
 روشني ِمطلق، از ظلمت به دور

 گر سخن از رهروي با وِي زنيم 
ليك در ظلمت ره ديگر زنيم   

 پر  دروغيم  و  جدا  از  راستي
 بركنار از وِي، شريك كاستي

 چون خدا نور است و تاريكي جداست
 رهرو ظلمت، شريك حق كجاست

 رهروان   نور   با   وِي   همرَهند
 چون خدا نور است، با وي در رهند

 خون  عيسا كرده  ما  را پاك دل
وز گناهان كرده ما را منفَصل   

 گر سخن از بي گناهي مي زنيم
باطل است و حرف واهي مي زنيم   

 بر زبان آريم اگر عصيانِ خويش
 در خدا جوئيم اگر ايمان خويش

 او  امين   و   عادل   و   آمرزگار
 پاك مي سازد گُنَه، پروردگار

 گر بگوئيم اين گنه در ما مجوي
خوانده ايم او را يكي ناراست گوي   

 ديده   بربستيم   بر   نور   خدا
 پس كالم  او  بود  از  ما جدا

 آه   فرزندان   نويسم   بر   شما
تا  بمانيد از گنه  دور  و  جدا   

 گر كَسي خود در گناه افتاده است
 وندرين ره او به چاه افتاده است

 وي  شفاعت  مي كند  نزد  پدر
عيسي   عادل،   مسيحاي  پسر   

 اوست   كَفّاره   برا ي   جرممان
ني فقط ما، بلكه از بهرِ جهان   

  زين  سبب  او  را  شناسا گشته ايم
 چون كه فرمانش پذيرا گشته ايم

 هر كه گويد  من  شناساي  وِي اَم
ام ام وي   رهرو و همپاي و همراه  

  نَهد ليك  حكمش  را  به  زير  پا 
وانَهد پردروغ است و سخن ها   

 هر كه  گفتار  مسيحا  را  شنُفت
 هم چو در ، در دل گرفت و برنَهفت

  مهر حق در وي كمالي يافته است
از جمال وي وصالي يافته است   

 مدعي گر دل  سوي عيسا گشود
 رهرُوي آن سان كُنَد ، كان شَه نمود

نيست حكمم، حكمِ نو! اي حبيبان  
زِ من از نو شنو  حكمِ ديرين را  

 ليك   حكم   تازه اي   از   بهرتان 
 مي نويسم  تا  شود  همراهتان

 حكم نو، حكمِ حقيقت در وِي است
 چون حقيقت در شما و در وي است

 چون كه تاريكي گُذَر خواهد نمود
 نور حق بس جِلوِه ها خواهد نمود

  هركه گويد روشني را ديده است
وز  برادر  نفرتي  بگزيده  است   

 روشني از وي جدا در ظلمت است 
 چون جدا از مهر و خود در نفرت است

  آن كَسي كو را محبت پيشه است
 در  دلش  مهر برادر ريشه است

 ...8ادامه ازصفحة 
در   رسـول   وقتي پـولـس  .  وجود ما او است  دليل” راآفريد  زمين  و  آسمانها  خدادرابتدا“ 

او   در“ :  فـرمـود    ايشان چـنـيـن       پرداخت خطاب به  آتن با فالسفه زمان خود به مباحثه
 عـنـوان     سـه   وهستـي   حركت  زندگي،)  27:  17اعمال( ”  و وجود داريم  و حركت  زندگي

 اسـت   بوده طي دهرها براي فهميدن آن در چالش در انسان كه باشد مي مهم در فلسفه

خـدا  .  كنـد   مي  را منشأ و علت آن معرفي  خدا   پرداخته،  آن  تشريح  به  بسادگي  و پولس
خدا   اگر.  بوديم  زيباي او  مي  نقاشي   ما   بود،  نقاش  يك   اگر خدا.  باشد  علت اوليه مي
خدا   اگر   و    بوديم  او  مي  بود  ما  قطعه موسيقي زيباي  نواخته  بدست   يك  نوازنده 

 خـدا   چـون   بوديم و اما امروزماهستيم  نويسنده بود ما كتاب زيباي نوشته بدست اومي

در ابتدا خـدا  “ : بنابراين.  باشد  مي    هستي   اليتغيير،  خداي     وجود   انعكاس.  است  باشنده
و خلقت نكته زيبايـي را      آفرينش  مورد  در  آر سي سپرول”  آسمانها و زمين را آفريد

درقـامـوس كـتـاب         خلقـت   اوميگويدكه.  باشد  مي  قول  كندكه شايسته نقل  مطرح مي
. دارد  بريـم   ما درمكالمات روزمره خود بكار مي  مقدس معني كامالً متفاوتي از آنچه

 سازمجـسـمـه     مجسمه  ميكند، يك  را خلق  زيبايي  كرده و اثرهنري  يك هنرمند نقاشي

كند ولي اگر بخواهيم فعل خلق كردن   همتايي را ازيك سنگ تراشيده، خلق مي  بي
و   تـنـهـا     كـردن   خـلـق    كــه   بايست گفـت   را در مفهموم كتاب مقدسي بكار ببريم مي

هستـي را      چون او تنها كسي است كه براستي از نيستي.  باشد  منحصراً از آن خدا مي
بـاشـد،     دهند تنها شكل و فرم دادن هستي مي  آنچه هنرمندان انجام مي.  كند  خلق مي

گاهـاً    را  كه آن  زيبا  كتاب  بله، اين.  باشد  مي  كردن نيستي  اما مواد اوليه خدا براي خلق
را و ذات باشنده او را براي مـا    خداي قدوس  اند، شخصيت  آفرينش لقب داده  كتاب

است و بـا      خود  حقيقتاً  فروباشنده    در  فراباشندگي    كه  كشد،  خدايي  به تصوير مي
 .دهد وارد مشاركت زنده ميگردد خلقت، كه در نهايت خود او آنها را نجات مي

 خدا را بشناسيد؟ خواهيد اين آيا مي
ديگر حال (:گويد مي كه دانش آموز  ويا فردي ايم بارها شنيده  

آنقدرازاين كتاب خسته شده ام كه (يا ) و حوصله خواندن اين كتاب را ندارم
ويا ) هرچقدر ميخوانم مثل اينكه كمتر ياد مي گيريم(ويا ) قابل گفتن نيست

بـه راستي مشـكل ) ده بار خواندم و تكرار كـردم ولي باز هم ياد نگرفتم(
بـار كتاب را  10چيست؟ آيا براي يـادگيري درس واقعاً بايد 

خواند؟ آيا بايد دروس خود را پشت سر هم مروركرد؟ وآيا 
بايد دهها بار درس را تكرار كرد تـا يـاد گرفت؟ مطمئناً اگر 

امـا . چنين بـاشد، مطالـعه كـاري سـخت و طاقت فرسـا است
واقعيت آن است كه اين گروه از . واقعيت چيزي ديگر است

ومتأسفانه درمدرسه  دانند را نمي مطالعه صحيح روش فراگيران،
. آموزند خواندن نمي درس چگونه چيزي راجع به هم ودانشگاه

يادگيري و مطالعه، رابـطه اي تنگاتنگ و مستقيم بـا يكديگر 
تـوان اين دو را الزم و مـلزوم يكديگر  دارند، تا جايي كه مي

ازهر  يابد، بايد قبل ميزان يادگيري افزايش براي اينكه. دانست
چهارمزيت  مطالعه، صحيح شيوه. وپويا داشت اي فعال چيزمطالعه

ميزان . راكاهش ميدهد زمان مطالعه: عمده زير را به دنبال دارد
مدت نگهداري مطالب درحافظه . يادگيري را افزايش ميدهد

. بخاطر سپاري اطالعات راآسانتر ميسازد. كند ترمي راطوالني
براي داشتن مطالعه اي فعال و پويا نوشتن نكات مهم در حين 
خواندن ضروري است تا براي مرور مطالب، دوباره كتاب را 
نخوانده و در زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خود مطالب را 

يادداشت برداري، بخشي مهم و حساس از مطالعه . مرور كرد
چون موفقيت شما . است كه بايد به آن توجهي خاص داشت

زمان الزم براي  را تا حدودي زياد تضمين خواهدكرد ومدت
 خـوانـدن بـدون يـاد داشت. يادگيري را كـاهش خـواهد داد

 .برداري يك علت مهم فراموشي است

  كالم خدا بايستيد بر روي 
 

 دوران آخر در“ كه فرمايد كتابمقدس مي 
 ” خواهد بود زندگي دنيوي دوران گمراهي

 دوم تيموتائوس(و ) 1:4اول تيموتائوس(و ) 24:24متي(
 نبوت، ما امروز اين دربه وقوع پيوستن). 3-4: 4

 كـاذب و منحرف   سيستمهاي ديـني“به وسيلة 
 ، ”گوناگون شرقي هاي مسيحيت، ديـنهاي فرقه

 بـسياري از .ايـم بـه شدت مـورد حـمله قـرارگرفته
 ايماناني كنند، مانند بي كـه ابراز ايمان مي مسيحياني 
 اين. گمراهي روحاني آماده ميباشند هستند كه بـراي 
يك مسيحي متعادل مطمئن نيست كه به چه چيزي ايمان دارد و   كه  است  دليل  آن  به

داند كه چـرا ايـمـان        حتي زمانيكه بتواند عقايد خود را به زبان بياورد، معموالً نمي
بايد كالم خداوند .  دورنگه داريد  از گمراهي وفريبها  را  خود  اگركه ميخواهيد.  دارد

را بوسيله كالم   همچنان نيزميبايست همه چيز.  كنيد  را مطالعه و هر روزه به آن عمل
 باشد كه كتابمقدس از پيدايش  در هر تعليم الزم مي  . ) 1:4اول يوحنا ( خداوند بيازماييد

چـيـزي     چـه   گيرد تا دريابيد كه در مورد هرمـوضـوعـي     قرار  بررسي  مورد  مكاشفه  تا
 .شود مطرح مي

است  عكسي آخرين ميكنيد، كه مشاهده عكسي :اينشتين آلبرت
 1955  سـال   اين عكس در مـارس .  كه از اينشتين گرفته شده است

خـانـه     عكس، نزديـك   گرفته شدن  محل احتماالً. شده است گرفته
آوريـل    17  در  يك ماه بعد يعني دقيقاً.  اينشتين در پرينستون است

ناشي از پاره   داخلي  خونريزي  ساله درنتيجه 76، اينشتين1955سال
بعدازمرگ اينشتين،   هايي ثانيه.  آئورت، درگذشت  شدن آنوريسم

مغز او بدون اجازه خانواده اش برداشته شد، به اين اميد كه دانش 
 . آينده، بتواند علت هوشمندي اينشتين را كشف كند

 حكايت دانشمند و نامه
 

. نوشت  مي  فاضلي به يكي از دوستان صاحب راز خود نامه
شخصي پهلوي او نشسته بود و به گوشة چشم خود، نوشتة 

 پهلوي  در  اگر:  بنوشت  دشوار آمد و  بر وي.  خواند  او را مي
  خـوانـدي هـمـة        مرا نـمـي    نوشتة  و  من دزدي ننشسته بودي
ــود را           ــرار خـ اسـ

 آن شخـص  .بنوشتمي

اي موالنا مـن    :  گفت
. خواندم  نامه تو را نمي

اي نادان پـس    :  گفت
كه ياد   از كجا دانستي
 !تو در نامه است

. اي خداوند از عمقها  نزد تو  فريـاد بـرآوردم    
آواز مرا بشنو  و گوشهاي تـو بـه     !  خداوند اي 

اي يـاه، اگـر       .  آواز تضرع من ملتـفـت شـود     
گناهان را به نظر آوري،كيست اي خداوند بـه  
حضور تو بيايستد؟ ليكن مغفرت نزد توست تا 

مـن    جـان      منتظر خداوند هستم   .  از تو بترسند
جان مـن    .  منتظر است  و به كالم  او  اميدوارم

منتظر خداوند است زياده  از  منتظران صـبـح،   
  6 - 1:130مزمور. بلي زياده از منتظران صبح
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. جي: فيلمنامه. وود كلينت ايست: كارگردان

 ايست كلينت: موسيقي. مايكل استراچينسكي

 جوئل: تدوين. تام اشترن: مدير فيلمبرداري. وود

. جيمز جي: طراح صحنه. گري روچ كاكس،
كريستين [آنجلينا جولي: بازيگران. موراكامي

، ميشل ]والتر كالينز[، گتلين گريفيث]كالينز
، ]كارآگاه لستر يبارا[كلي ، مايكل]سندي[مارتين

، كولم ]گوستاو برايگلب كشيش[جان مالكوويچ
، جفري ]ديويس. رئيس پليس جيمز ئي[فيوره
، دنيس اوهارا]جونز. جي. سروان جي[داناوان

 2008محصول. دقيقه 141]. دكتر جاناتان استيل[
نامزد نخل طالي جشنواره كن، نامزد جايزه . آمريكا

بهترين موسيقي و بهترين بازيگر نقش اول زن از مراسم 
گولدن گالب، نامزد جايزه ساتاليت براي بهترين 

 . فيلمبرداري و بازيگر نقش اول زن
 

مـادر    كالينز  كريستين  .لس آنجلس ،1928سال
شود براي رفتن به سر كـار    مجرد مجبور مي

. را در خانه تنها بگـذارد  والتراش   ساله9  پسر
را در خانه  والترگردد،   كـه بـازمي  اما زماني

دهد   جست و جوهايش نتيجه نمي.  يابد  نمي
. ندارد  سود چنداني  پليس نيز  اش به  مراجعه  و

دربـاره  گوستاو برايگلـب      كشيش  اما خطابه
لُـس    لـياقتي و سهل انـگاري پليس  فساد، بي
و   پلـيـس       رئيس    تـا   شود  مي  سبب   آنجلس 

چـنـد   .  مأمورين پرونده به دست و پـا بيفتند
دهـد    اطالع مي كريستينمـاه بعد، پليس بـه 

فرزندش زنده در شهري ديـگر يافت شـده    
براي تحـويـل    كريستينكـه   اما زماني.  است

گرفتن پسرش در مراسم برگزارشده توسط 
شـود،    پليس در ايستگاه راه آهـن حاضر مي

 .بيند اي عوضي روبرو مي خود را با بچه
امـتـنـاع       ابـتدا از پذيرش ايـن بچه كريستين 

 جونزسروان   فشارها  و  اصرارها  كند، ولي  مي
. عوضي را به خانه ببرد  شود تا بچه  باعث مي

صحه   كريستين  رفتار اشتباه كودك بر نظريه
وگو با معلمه و دكتر   گذاشته و بعد از گفت

كـه    جونز.  رود  مي جونزوي، بـار ديگر نزد 
رادرخطرميبيند، مقدمـات    پليس اداره آبروي

رواني  آسايشگاه  يك  رابه  او  وانتقال دستگيري
 مديرآسايشگاه توسط كريستين.فراهم ميكند
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 از شما دعوت ميكنيم

    سايت ما تا  از  وب 

 :فرمائيد ديدن 

2009مي     43شمارة       سال چهارم  

  :مواد الزم
 نصف استكان : سركه سفيد * پاوند       1: گوشت خرچنگ * 

 عدد متوسط  2: هويچ * چايخوري    قاشق 1: زميني آردسيب *
 عدد 1: تخم مرغ *قاشق غذاخوري               1: ترب سفيد * 
 خوري  قاشق غذا 2: شير * عدد متوسط          1: سيب زميني * 

 استكان 1: جعفري *عدد متوسط                        8: پيازچه * 
 استكان 1آرد سوخاري  * نمك، فلفل                                * 

 سس هلندي *
 

  :طرز تهيه سس هلندي
 استكان 1: آب *                  عدد 2: زرده تخم مرغ * 

 نمك و فلفل *قاشق چايخوري                    1: پودر خردل *

 قاشق چايخوري 1: آبليمو*  قاشق غذاخوري           1: كره *
 

 :طرز تهيه
بزنيد   همزن  با را فلفل و مرغ، خردل، نمك ابتدا زردة تخم
 خـوب   و  كنيد  سس اضافه  بعد آب را به.  تا يكدست شود

و   بگذاريد  ماليم  حرارت  روي  را  بعد ظرف.  كنيد  مخلوط
 به  را  كره  بعد.  كامالً يكدست شود  مدام هم بزنيد تا سس

اگر .  برداريد  حرارت  روي  و ظرف را از  كنيد  سس اضافه
اضافـه    نآ  وآبليمو را به  كنيد  فلفل اضافه  و  الزم بود نمك

دست   ويكساعت بگذاريد دريخچال بماند تا كامالً يك
خواهد   ذوب  سس  خود  حرارت داخل  با  كره  . شود  غليظ  و

 هم  انرآ  كره  آب شدن  هنگام  چنگال  با  است  الزم  پس  شد،

كنيدقبل ازسرو نيز با همزن دستي يا چنگال،   دقت.  بزنيد
از   توانيـد   شما مي. چند دقيقه به سرعت سس را هم بزنيد
   .سس قرمز يا كچاپ و يا سس سفيد

  طرز تهيه كتلت خرچنگ
. شود  كنيدتايكدست  خرچنگ را چند بارميكس  گوشت
بـا    متناسـب   قابلمه  خرچنگ ابتدا دريك  كردن  پاك  براي
نصـف    هـمـراه    و  بـريـزيـد     آب  خرچنگها، تا نصف  اندازه

نـمـك     خـوري   سـوپ   استكان سركه سفيد و يك قاشـق 
آب جوشيد خرچنگهـا    وقتي.  بگذاريد كامالًجوش بيايد

 حـرارت   بـا   دقـيـقـه   10را داخل قابلمه بيندازيد و به مدت

رنگ   تازه، به  خرچنگ  پوست.  و درب بازبجوشانيد  زياد
تـقـريـبـاً      جوش خاكستري مايل به آبي است ولي درآب

خارج   بعدخرچنگها را ازقابلمه.  ميشود)  حنايي( قرمز رنگ
با اين روش به راحتي .  سردقراردهيد  زيرآب  وسريع  كنيد

آن   قسمتهاي سخت بدن خرچنگ را ميتوانيد از گوشت
بعد از اينكه گوشت خرچنگها را جدا كرديد .  جداكنيد

 .شوند يكدست تا كنيد آنها را چند باركامالً ميكس
 ريزرنده  بعد  و  پزكنيد  وهويچ را جداگانه آب  زميني  سيب

 سـيـب    خـرچـنـگ،     گوشـت   كاسه مناسب،  دريك. كنيد

سفيد،   ترب  ل،فلف  و  نمك  خُردشده،  زميني، هويچ، پيازچه
 ورز  و  كنـيـد    جعفري و تخم مرغ را خوب با هم مخلوط

سـيـب     آرد  پيداكردند،  چسبندگي  موادحالت  وقتي.  دهيد
كامالً ورزدهيد   كنيد وچند دقيقه  را نيز اضافه  وشير  زميني

 . پيدا كنند تا مواد با هم مخلوط شوند و بافت منسجمي

.پذيرائيم مالي شما را ازماهنامةتبديل حمايت  
  www.SimaMasih.com 

www.TabdilMagazine.blogfa.com 

 كه خدا خاموش است هنگامي
  

 اگر هيچ پيامي از خدا شنيده نشد چه؟ 
كه در سكوت به انتظار شنيدن از خدا           گاه هنگامي   

كنم كه آسمان سكوت مطلق       نشينم، احساس مي   مي
در . انگار كسي در خانه نيست       . اختيار كرده است   

ام كه بسيار نادانم و از          چنين مواقعي احساس كرده    
كردم؟   مطرح  را  نادرستي  سئوال  آيا  كه  ام  پرسيده  خود

ام جواب   آيا توقع دارم كه خدا به اين سئوال ابلهانه           
پس از   شنيد؟ بدهد؟ آيا خدا واقعاً حرفهايم را مي          

اينكه مدتي به اين موضوع فكر كردم به اين نتيجه              
رسيدم كه جاي ناراحتي نيست اگر گاه خدا تصميم           

كند، او   به سكوت بگيرد، گاه خدا سكوت اختيار مي       
دستگاه جوابگو نيست، بلكه وجودي زنده است و            

 . گفتن داشته باشد زماني سخن ميگويدكه حرفي براي
ايـن     دليل  ديگر  نشنيدن صداي  خدا  ممـكـن اسـت     

 باشد كه اوالً   برنامه

اي  براي اطاعـت از    
خــدا .  او نــداريــم    

گويد، امـا      سخن مي
دهيم و     ما گوش مي
دهيم و      سر تكان مي

آه، چه ”: گوئـيم  مي
مسألـه ايـن     ”  ! جالب

اســت كــه اگــر از       
هدايتهاي روح القدس پيروي نكنيم ممكن است كــه  

فصل بعد تماماً در .  او دليلي براي ادامه كار خود نبيند
باره اين است كه صداي خدا را تشخيص بـدهـيـم و      

افرادي كه فرصتهـايـي   . تصميم به پيروي از او بگيريم
سـخـن     ايشـان   كنند تا بــا   براي روح القدس ايجاد مي

دار   كه زندگي مسيحي ماجرايي ادامه  دانند  بگويد، مي
و   و مملو از امور نامنتظر و هيجان انگيز و اسرار آمـيـز  

روي   بـه   را  خـود   اگر فكر و قـلـب  .  چالش طلبانه است
كـرد    كه او خواهـد   هدايتهاي خـدا بگشائيم، از كاري

فـكـر     آنچـه   از  خدا بيش  . ماند  انگشت به دهان خواهيم
دانيد كه   نمي.  كند  مي  براي ارتباط با ما تالش  كنيم  مي

و   تر و پر بارتر و هيجان انگيزتـر   زندگيتان چقدر غني
بــراي    كــه   مؤثرترخـواهد بود، هرگـاه تصميم بگيريد

سكوت اختيار كنيد، براي شنيـدن    شنيدن صداي خدا
 .هدايتهاي الهي هشيار باشيد و از آنها اطاعت كنيد

براي امضاي كاغذي مبني بـر پذيرش ايـن   
تحت فشـار قـرار      والتربچه عوضي به جاي 

اما دستگير شدن تصادفي قاتـلـي   .  مي گيرد
و پيگيري هاي    كودك 20متهم بـه كشتن 

سبب نجاتش شده و نقشه پـلـيـس     برايگلب
. شـود   براي بستن سريع پرونـده فـاش مـي       

در مـيـان        والـتـر  اينك همه يقين دارند كه 
كودكان كشته شده است، ولي كريسـتـيـن    

 ...هنوز اميدش را از دست نداده است
حيرت انگيز است ديدن اين همه نيرو و             

ساله و فيلمسازي كه با        78شور در مردي     
هايي تازه از چيره        اش نشانه   هر فيلم تازه   

دستي خود در كارگرداني را به نمايش              
وود سالخورده قصد      گويا ايست .  ميگذارد

دارد به جبران سالهايي كه در برابر دوربين         
. بوده، در اين روزها ساليانه دو فيلم بسازد         

اما چه خوب كه اين پر كاري باعث افت            
 . كيفي آثارش نشده است

در ايسـت وود      دومين فيلم    بچة عوضي
سال اخير است كه بر اساس داستاني واقعي 
ساخته شده و مانند بسياري از فيلم هاي وي 
در جشنواره كن مورد توجه قـرار گـرفـتـه       

 فيلمهـاي   دوستداران  براي عوضي بچة .است
و   بي لياقتي پـلـيـس     :  پليسي تمي آشنا دارد

تالش براي حصول به نتيجه دركـمـتـريـن       
زمان و بستن پرونده كه منجر بـه فـاجـعـه            

درگذر سالها قـواعـد   ايست وود اما .  ميشود
بازي را خيلي خوب آموخته و مي داند كـه  
نميشود امروز به راحتي روي داستاني تـك  

پس بايد آن را با استـفـاده   .  بعدي مانور داد
تـر،    امـروزي   از مصالـح موجود بـه شكـلـي  

بر اثر همـيـن   .  تر در آورد  پيچيده تر و جامع
تواند مبارزه يك مادر   تالش فيلمي كـه مي

شـود،    ارزيـابـي    براي دسترسي بـه فرزنـدش 
تبديل به فيلمي در باب اصالحات اجتماعي 

فيلمي در ستايش از دمكراسـي و    .  شود  مي
ليبراليسم كه گوشه چشمي بـه مردان خـدا    

كساني چون كشيش برايگلب كـه  .  نيز دارد
خود را صداي خداوند اعالم مي كنند و در 

كنند كـه بـايـد    ايـن فيلم نقشي را بـازي مي
 . بازي كنند يعني شبان

براي ران هاوارد   كه بعد از    ايست وود   البته  
پيچيده تر    شد، براي   انتخاب  فيلم  كارگرداني

كردن فيلم در جريان وقايع و حتي جزئيات        
دست برده و پاياني باز به فيلم داده تا درام            

 .  خود را قدرتي مضاعف ببخشد
قدرت كارگرداني و دقت او در جزئيات،         

باعث   جوليدركنار بازي فوق العاده خوب      
 .خلق فيلم موثري شده است
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God, The Kingdom of God will organize 
your life.  Now when we talk about the 
Kingdom of God, I am not talking 
about religion or religious rituals.  
Freedom doesn’t come from the absent 
of obstacles but from the Presence of 
a loving GOD. 2 Corinthians 3:17, Now 
the Lord is the Spirit, and where the 
Spirit of the Lord is, there is free-
dom.  It doesn’t say in the absent of 
the demonic there is freedom.  The 
further God’s Presence gets in your 
being, the more he looses you to be 
who you were created to be. 
“Freedom is not about being set 
free from something but being set 
free to be who you were created and 
designed by God to be.” 

God not only has provided our freedom 
in Jesus Christ but He has also given 
us His Holy Spirit to help us obtain that 
freedom, where the Holy Spirit will take 
His Word we mediate on and make it 
come alive within us so we can become 
what His Word promises us to be.  
”Repent for the Kingdom of 
Heaven is at hand means,   
whatever situation is in front of 
you, listen for the King of the 
Kingdom to Jesus, look for the 
Presence of God and don’t start 
fighting whatever is trying to 
fight you, but look for the King 
of the Kingdom to fight it for 
you.” Understanding this     
foundational truth is the basis 
for absolute freedom in your life 
so you can be all that you were 
created to be. Pray this prayer 
with me:  Father God, I receive 
Your Son, Jesus Christ as My 
Lord, My Savior and as My King.  
I change the way I have been 
thinking in my heart by          
surrendering to your thoughts 
and ways.  Come into my heart 
and change my life. I ask this in   
Jesus name.  Amen!  

Kamran Karimi 

 Borgund  Church  
Best Preserved Stave Church  

 

The Borgund Stave Church in Lfrdal 
is the best preserved of Norway 's 

28 extant stave churches. This 
wooden church, probably built in the 

end of the 12th century, has not 

changed structure or had a major 
reconstruction since the date it was 
built. The church is also featured as 

a Wonder for the Viking civilization in 
the video game Age of Empires II:  

The Age of Kings.  

In this article I want to stir up your appetite for 
something that your mind alone cannot grasp.  
This is not designed to teach you information, 
nor that you would walk away smarter but to 
help you encounter a life changing moment.  
 

 Often time we try to find freedom in our 
lives by focusing on things that are 
opposite of the freedom we desire. 
 Many times we focus on things that 
have kept us back from that freedom.  
We may say to ourselves, “If I can stop 
doing this or that then I can be free.”  “If 
I can get this out of my life, then I can be 
free.” “ If only these things cease in my 
mind and emotions, then I might be able 
to be free.” The truth is that what you 
focus on and give your attention to will 
draw you further into it.  Whatever you 
pay attention to, you will be attracted to.  
We are designed to go towards what-
ever we put our eyes on. Here is a good 
example to help you see what I am meant. 
We are designed with a navigation 
system in our being.  Whatever you 
program into that navigation, you will 
end up there. Good or bad!  Your life is 
designed to follow the information your 
program into your navigation. Your heart 
is the navigation of your life. Proverbs 
23:7, For as a man thinks in his heart, 
so is he. Many times people focus on 
the obstacles in their life, hoping that the 
obstacles move out of their way but they 
don’t. When we get God’s perspective 
for freedom and operate in it, then free-
dom will be the result.  Freedom is the 
result when we understand and receive 
God’s perspective of His Kingdom. 
Matthew 6:33, But seek first his kingdom 
and his righteousness, and all these 
things will be given to you as well. The 
principle we can learn here is, “whatever 
you seek first organizes every other 
issue of your life.” Everybody seeks 
something first in their life.  If you seek 
first relief from pain, pain organizes your 
life.  If you seek first relief from bondage, 
bondage organizes your life. What 
happens if you seek first the Kingdom of 

Magazine 

The girls were buried alive 
A Muslim man in Egypt killed his wife 

because she was reading the Bible and 
then buried her with their infant baby 

and an 8 year old daughter. 
  

Then He reported to the police 
that an uncle killed the kids. 15 
days later, another family mem-
ber died. When they went to 
bury him, they found the 2 little 

girls under the sand - ALIVE!  
The country is outraged over 
the incident, and the man will 
be executed. The older girl was 
asked how she had survived 
and she says 'A man wearing 
shiny clothes, with bleeding 
wounds in his hands, came 
every day to feed us. He woke 
up my mom so she could nurse 
my sister,' she said.    She was 
interviewed on Egyptian National 
TV, by availed Muslim woman 
news anchor. She said on public 
TV, 'This was none other than 
JESUS, because nobody else 
does things like this!' Muslims 
believe Isa (JESUS) would do 
this, but the wounds mean He 
really was crucified, and it's 
clear also that He is alive! But, 
it's also clear that the child 
could not make up a story like 
this, and there is no way these 
children could have survived 
without a true miracle. Muslim 
leaders are going to have a 
hard time to figure out what to 
do with this, and the popularity 
of the Passion movie doesn't 
help! With Egypt at the centre 
of the media and education in 
the Middle East, you can be 
sure this story will spread. 
Christ is still turning the world 
upside down! Please let this 
story be shared. The Lord says, 
'I will bless the person who puts 
his trust in me.' Jeremiah 17. 

Every human being desires freedom 

Count your gains instead 
of your losses. 
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