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 ولي ايرانيان كليساي

 كالهبردار، دهها نفر را  فريب داد     دعانويس
دعانويسي، دهها نفر را   ساله اي به نام كرم با سوء استفاده از احساسي مذهبي مردم اصفهان و به بهانه70مرد     

وي سرانجام با تالش پليس اين شهر دستگير شد و وقتي ديد هيچ راهي براي گريز از قانون .سر كيسه كرد
 سال بود كه خياطي ميكردم  اما يكدفعه كارم كساد شد و 40بيش از :ندارد به  ناچار لب به اعتراف گشود

ورشكست شده بودم و شاگردانم هم حقوق زياد ميخواستند كه از عهده : افزودكرم ..ديگر مشتري نداشتم
 اولين بار زن و شوهري كه دعوا داشتند . .به همين خاطر چند كتاب خريدم و دعانويس شدم. آن بر نميĤمدم

 !      را آشتي دادم  و همين مرا مطمئن كرد كه توانايي اين كار را دارم و ميتوانم گره گشاي مشكالت باشم
دعاي نجومي به مردم ميدادم، چيزهايي ..من دعا مينوشتم و آتش زندگيها سرد ميشد:كالهبردار اضافه كرد

بابت اين كار فقط . روي بشقاب چيني با  زعفران مينوشتم و بعدآب ميزدم و ميدادم به مشتريانم تا بخورند
كه چرا  وي در پاسخ اين سوال بازپرس..رفتم و اگرمشكل برطرف نميشد بالفاصله پول را برميگردانم چهار هزار تومان، دستمزد  مي

من نميتوانم مشكل خودم را حل كنم ولي با شكستن طلسم، برخي ناراحتيهاي مردم را حل : مشكل خودت را حل نميكني؟ گفت
بازپرس دادسراي جنايي اصفهان با شنيدن ادعاهاي .. كردم؛ مسايلي مثل،عصبانيت،بيكاري و دلهره و گره گشايي از كسب و كار مردم

يك پژوهشگر اصفهاني ..مرد تبهكار،او را با قرار قانوني روانه زندان كرد و به كارآگاهان دستور داد به تحقيقهاي جامع خود،ا دامه دهند
تصور كنيد كسي نتواند كاري براي خود و نزديكانش انجام دهد اما مدعي شود در گشودن گره زندگي مردم، :در اين باره گفت

درساليان اخير، خرافات درجامعه به شدت رواج : سيد ضيا الدين فايق افزود!موفق است؛آن هم بدون داشتن دانش الزم و فقط با طلسم
. استفاده  از احساس مذهبي مردم شاهد بوده ايم نمونه هاي متعدد فريب،كالهبرداري، تعرض به عنف و حتي آدمشكي را با سوء يافته و

ه  پس خانواده ها و به ويژه  بانوان، هوشيار باشند و به هيچ عنوان زندگي و آينده خود و اطرافيانشان را  به  واسطه تبهكاران مقدس نما تبا
معرفي ميكنند و  همچنين توجه  به راهنماييهاي آنان،       ... رفتن به  خانه يا  مكانهايي كه  فالگيران، دعانويسان و : وي تاكيد كرد. نكنند

  زن و دختر را در  ورامين و قم  با ترفند 60يك جادوگر شيطان صفت كه دست كم . بي شك گامي در مسير فروپاشي خانواده است
 .           نوشتن نسخه شفابخش فريب داد و آنان را به روز سياه نشاند در همين شهر با حكم قانون، اعدام شد

 ماهانه   اگر مايل هستيدكه ماهنامة تبديل را  بطور مرتب و
 )818 (522 –1525. با دفتر ما تماس بگيريد. كنيد دريافت

شود تا در جلسات عبادتي   از كلية همزبانان گرامي دعوت مي  
  عصر برقرار6ساعت   كه هريكشنبه  زبان ارواين  كليساي فارسي

.   ميباشد، شركت نمايند  
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 ماهنامة تبديل درخدمت جامعة فارسي زبان   

ميكردند   معرفي طالبان عضوگروه خودرا كسانيكه 
نوجوان   گفتنديك افغانستان هاي  بارسانه درتماس

و  كردند اعدامهلمند واليت سنگين ولسوالي در را
پليس افغان و . اش را در خيابان گذاشتند جنازه

گفته . اند شاهدان عيني، اين ماجرا را تاييد كرده
ارگانهاي  با  ارتباطي هيچ   ساله15قرباني  ميشود
طالبان،  .است نداشته آمريكايي    نيروهاي يا دولتي

پيشتر نيز چندين بار، زنان وكودكان را به اتهام      
آنچه جاسوسي براي نيروهاي خارجي عنوان     

قضايي   گذشته،مقامهاي   سال  .آويخت دار به كرد،
 ساله   70افغان، طالبان را متهم به كشتن يك زن   

و فرزند خردسالش با شليك گلوله و آويزان       
اما  طالبان.كردند درخت از آنها هاي جنازه كردن

زمان   . دست داشتن در اين جنايتها را رد كرد      
سنگسار   و اعدام برافغانستان، گروه اين حاكميت
از  ميشدند  محكوم   طالبان   دادگاه در كسانيكه
همچنين  گروه اين .بود مجازات معمول روشهاي 

دست و يا پاي كساني را كه متهم به دزدي  
بودند، قطع و در پايه يا بدنه درختان آويزان       

اين روش پس از فروپاشي      .  ميكرد تا مردم ببينند    
رژيم طالبان، در جاهاييكه از تسلط بيشتري در      
.     آن برخوردار مانده به شكلي ادامه يافته است      

 در افغانستان   ساله   15اعدام پسر  
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 تبديل حمايت مالي شما از ماهنامة

.باعث رشد آن خواهد شد   

  جادوگران
مـجـددبـه      شديدي  اخير،عالقة  سال40در

پوشيده شـدة     هاي  جنبه  جادوگري باتمام 
در واقـع     . اش بوجودآمده است    چندگانه

سعي در اين بوده كه جادوگري بعنـوان        
كننده و بي ضرر، در        موضوعي سرگرم 

كـرده    نزديك  مردم  به  وادبيات  قالب فيلم 
ازمسيحيان عطيـة   %   95بطور عموم   .   شود

تشخيص روح را بكارنگرفـتـه،تسـلـيـم          
  شده،  هاي گروهي   رسانه  مغزي  شستشوي

كرده   اصطالح شيرين   به  جادوگريِ    واين
شده را همراه با بقية ملت فريب خورده،   

آنهاكمترتوجه به بسياري . اند قبول كرده
 دركــتــابــمــقــدس   آمــده  هشــدارهــاي  از

 ميكنند،آنجا كه گفته شده
  نبايد دري را  براي شيطان

 مانندشيري زيرا گذاشت،باز 
 تا انسان است گردشدر غران

 عيسي  به  پطرس.  را  ببلعد
 اي  شمعون،  اي :  ميگويد 

 اجازه شمعون،    شيطان     

 خواست  شما  را   همچون 
 ،ودقيقاً اينكار31:   22لوقا. كند گندم غربال 

فـكـرو     را شيطان خواهدكرد، اگرما بـي     
كتابها را بخوانيم، و     بدون انديشه بعضي  

كنيم،يا وارد    فيلمهاي بخصوصي را نگاه   
 هـركـارديـگـري      بشـويـم،يـا     اي  هررابطه

كنيم اگر   را سؤال   بدون اينكه اين  .   بكنيم
 شـامـل    ميكرد؟جادوگـري   بودچه  عيسي

ديـوهـابـا      سـردار   توسـط   مغزي  شستشوي
اي جادويي    بكارگيري وصدا زدن كلمه   

ميتواندتوسط   همچنين  جادوگري. ميباشد
شـامـل     را  تـاريـكـي     گفتگو با روحـهـاي    

بـرمـيـدارد،      را  اي  مـرده   شود، كه نـقـش     
و   واضـح   كتاب مـقـدس   . روحهاي فاميل 

 با افرادي   مردگان  تعليم ميدهد،كه   روشن

كه زنده هستندميتوانندگفتگوكنند، زيرا    
 را  زندگـان   وجوددارد،كه  پرتگاه بزرگي 

روحِ .   16:26لـوقـا  . از مردگان جدا ميـكـنـد      
را   ديوهاي انسـانـي     جسم فعاليتهاي   بدون

دارنـدكـه     توانايي بدون مـرز      و  ميشناسد
 .كنند آينده را پيشگويي

 ...ادامه دارد
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 سرخ صليب سازمان تأسيس 
 

 1863سـال   اكـتـبـر   29درروز  پـيـش    سال244
 هنـري ” همت    به  سرخ صليب ميالدي، سازمان 

 ژنـو   المللـي   بين    كنفرانس  و درجريان     “ دونان

 تـأسـيـس     . شد  تأسيس

در  سرخ صليب سازمان
“ هنري” تالشهاي نتيجه
 ژنـو   شهروند شهر   يك

 بشردوست انسان ويك

 درتابستان.   يافت  تحقق

 يـك سولـفـريـنـو    درحوالي    ميالدي1859سال

 اهل  جوان  بازرگان  هنريايتاليا،  روستادرشمال

 ارتـش   نـيـروهـاي     ميـان   ژنوشاهد نبردخونيني 

. بـود   و ايتاليا   اتريش و ارتشهاي متحد فرانسه    
 مـجـروح    دراين نـبـردهـزاران      اوشاهدبودكه

را   خـود   آنـهـابشـودجـان     به كمكي آنكه  بدون
 اگـرخـدمـات     دادنـد،درحـالـيـكـه،         ازدست

آنـهـا     داشـت،اغـلـب     وجـود   موثري  بهداشتي
 دونـان   مـيـالدي  1862درسـال . زنده ميماندند 
را   سـولـفـريـنـو       از  خاطـره   يكاثرمشهورخود

 صـحـنـه     ازتوصيـف   پس  منتشر ميكندودرآن 

 تأسـيـس    پيشنهاد  جنگ،  اين    هاي وحشتناك 

 از  مـراقـبـت     بـراي   امـدادرسـانـي     سازمانـهـاي  

 جـهـان    كشورهاي  درتمام  را  جنگي  مجروحان

 دونـان   حـال   درعـيـن    . ميدهـد   جنگ  درهنگام
را   الـمـلـلـي      بـيـن    پيمـان   يك  پيشنهاد تصويب 

امـداد    سـازمـانـهـاي      ايـن   از حمايت  ميدهدكه
طـرفـيـن     ازسوي و مجروحان بهداشتي  رساني

درجـريـان   . شـود   شناختـه   رسميت  به  متخاصم
 29تـا 26ازروز  ژنـوكـه    كنفرانس بين المللـي   

 16از  نـمـايـنـده    34بـاحضـور  1863اكتبرسال
 ايـن   پـايـانـي     درروز  شد،  تشكيل  كشورجهان

با   كنندگان   اكتبر، شركت  29كنفرانس، روز 
امـدادبـراي     الـمـلـلـي      بيـن   كميته  يك  تأسيس

بـعـنـوان    .   ميكـنـنـد     نظاميان مجروح موافقت  
سفـيـد     اي  برزمينه  رنگ  سرخ  صليب  يك  نشانه

سفيـد    كه صليب   پرچم سوييس   كه برخالف 
. ميشـود   اي سرخ است،انتخاب    رنگ برزمينه 

سازمان   به  كميته  نام اين   ميالدي1875درسال  
ايـن    بـه .   صليب سرخ تغييرمييـابـد      بين المللي 
مـيـالدي   1863اكتـبـرسـال   29روز  ترتيب،در
هـمـت     بـه   سـرخ   صـلـيـب     المللـي   بين  سازمان
 ،بشردوستهنري سرخ صليب سازمان تأسيس

كتابمقدس  تدريس برنامة نيايش و
  بعدازظهر7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت  و يكشنبه
 

 كليساي باپتيست دوم، هوستون، تگزاس
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 درودهاي گرم خود را از جنوب
 .كاليفرنيا خدمتتان تقديم ميدارم

پر  از  فراز . ماه اكتبر بسيار ماه عجيب و غريبي بود 
هم رويدادهاي تأسف   و  خوش و نشيب،هم اتفاقات 

از   حـكـايـت     هـمـه    كـه   اتفاقـاتـي  .   برانگيزي رخ داد  
چنانكه مسيح در اناجيل    .   روزهاي آخر دنيا ميكنند   

آخـر    روزهـاي   عـالئـم    از  يـكـي    موكداً فرمودندكـه  
 . خبرهاي ناگوار خواهد بود

آيابراي بازگشت   كه  اينست  عزيزان  سؤال من از شما   
 مسيح خود را آماده ميكنيم؟ عيسي

همچنين ماه نوامبربراي ما دست اندركاران ماهنامة       
اينروزها تبديل،   كه  چرا.  تبديل بسيار خوشاينداست 
كه   از همة شما وفاداراني   . واردسال سوم خودميشود  

ايد، بسيار تشكر     در طي اين مدت ما را ياري كرده       
حقيقت اينجاست كه انتشار يك ماهنامـه،       .   ميكنيم

تـمـام     درطـي .   آن هم در غربت كار آساني نيسـت       
. كرديم  عبور  بسياري  هاي  اين مدت از فراز و نشيب     

 . تشويقهاي شما ما را دلگرم كرده است اما هربار
باشدكه در طي روزهاي آتي و سال آينده نيز ما را           

بـا    هاي بازرگاني و هـمـچـنـيـن      با هدايايتان، آگهي 
اميدواريم .   دريافت آبونماه تبديل، ما را ياري كنيد      

هاي آيندة تبديل باعث تشويق و بركت شما    شماره
 .شده و در راستاي خدمت شما موفق بشويم

 ، 2007نوامبر آنجلس                                                                    لس
                                                                       الناتان باغستاني

 ضرر تنهايي براي سالمت
   

 پـژوهـش    درايـن   . اسـت   زيـانـبـار     افـراد   سالمـت   براي  هشداردادند،تنهايي  امريكايي  روانپزشكان

 در  زا  اسـتـرس    وقايـع   ميزان  گرچه  دريافتند،  ساله68 تا 50افراد  بررسي  با  شيكاگو  محققان دانشگاه 

 بـه   و  مـزمـن    روانـي   فشار  تنها  درافراد  اما  شده بود   معرفي  سني  رده  ديگرافراد اين   افرادتنها، مساوي 

 مشابه،  مشكالت  با  درمواجه  . ميشد  كننده دوران خردسالي بيشترمشاهده     وقايع ناراحت   يادآوري

 و  تنها  افراد  دوگروه  مشاهده  با  محققان  همچنين  در اين پژوهش  . ميشوند  تر ظاهر   درمانده  تنها  افراد
 بـيـان    مـحـقـقـان      البتـه . ميشد ديده بيشتر افراد نيزدراين  بدن افراد تنها بيشتر بوده و روندپيرياپينفريندريافتند ميزان هورمون  افراد  ديگر

 .اشاره ميكنند معنوي رشد براي حائزاهميت شيوه بعنوان تنهايي افراد تنهايي را دوست داشته وبعضي نيزحتي به كردند،برخي
  در جريان كنفرانس              

  ژنو تأسيس
 سازمان. ميشود 

 صليب سرخ درجريان
  دو جنگ جهاني

  اول و دوم در قرن بيستم، 
 كارايي خود را براي امداد

 مجروحان، ثبت نام سربازان،  به
 داده  و قـربـانـيـان،نشـان        پناهندگان  اسيران، 

 و  سـربـازان    هـاي   نـامـه    رسانـدن   ومسووليت
 . به عهده ميگيرد را امدادي كاالهاي توزيع

بانك      20سراسر جهان در روزانه
 .مورد دستبرد قرار ميگيرد

جواب  و مهر از كمتر را با كينه جواب:باشد يادم
: باشد يادم ندهم، ازصداقت كمتر را با دو رنگي

سياهيها  براي كنم و فريادهاسكوت برابر در بايد
خروش  ازچشمه، درس: باشد يادمبپاشم،  نور

: باشد زيستن،يادم پاك درس وازآسمان، بگيرم
رفتار  هم لطيف با او تنهاست،بايد خيلي سنگ
براي : باشد يادم بشكند، تنگش دل  مبادا كنم
براي  نه ام آمده دنيا به دادن درس و گرفتن درس
 ارزش هرگاه:باشد يادم!گذشته اشتباهات تكرار

 زباني زندگي يادم رفت درچشمان حيوان بي

 مفهوم به تا  بزنم زل   ميرود  بسوي قربانگاه كه

 سپردن با گوش ميتوان: باشد يادم .ببرم پي بودن

 عشق كه ازسازش گردي آواز شبانه دوره به

 يادم! برد و زنده شد اسرار عشق پي ميبارد به 

به  فقط هركسي  و دلتنگي تنهايي گره :باشد
هيچگاه از :باشد يادمان ميشود، باز خودش دست

 دلي كه  نزنم حرفي:باشد يادم! نترسيم راستي

   .كسي را آزار دهد كه و خطي ننويسم بلرزد 
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 !حيدر آزاد ميشود  
آقاي  سالها پيش از نزديك شاهد زندگي) شبان باغستاني(اينجانب  

كه ايشان  حيدر از نزديك بودم و امروز بسيار خوشحال هستم
شان با خداوند در  زندگيشان تبديل شده است و در زندگي روزانه

كه با مطالعة  آرزوي من اينست. خانواده بسرميبرند آرامش با صلح و
كه درحال  بسياري از افرادي اميدي در زندگي حيدر، نور زندگي
 .كنند را تجربه خداوند شده، قدرت نااميدهستندنمايان و اسير حاضر

 

  آغاز تنهايي       
 بدنيا غيرمسيحي اي                          درخانواده

 پدرم وضعيت خوبي.  ام                  آمده
 داراي يك خواهر و.                              داشت

 علت به     .  يك  برادر  هستم                      
 از بدون اينكه  پدرم اختالفات         

كـردكـه     ازدواج  ديـگـري    زن  بـا   جدابشود  مادرم
فـوت     سالگي مادرم9در سن.     هشت بچه داشت  

، بسيار تنها     بعد از ازدواج برادر و خواهرم     .   كرد
چـونـكـه    .   كرد  شدم و چيزي تنهايي مرا پر نمي      

خانوادة من متالشي و جدا بودند و راهنـمـايـي           
، به ناچار از پانزده سالگي پناه به سيگـار         نداشتم

و   كم به حشيش و مشروبات الكـلـي         بردم و كم  
 .ترياك رو آوردم

  كار خوب ادامة خأل با وجود همسر و 
خـوبـي     ؛ پيـشـرفـت      گرفتم  درپيش  خياطي  حرفة

را   پولـي   كل  ، اما  در ميĤوردم   داشتم و پول خوبي   
خـوري   مشـروب   دوستانـم   كه بدست ميĤوردم با   

بود   اين  من  سعي  درتمام مدت زندگي،  .     ميكردم
كردن  كمك اين البته و كنم كمك آن و اين به كه
 خدا بلكه براي جلب دوستي  رضاي  بخاطر  نه  من

 بـا   بعداز مـدتـي    . بود  چشمداشت ويا خودنمايي  و

بـعـداز   .   كـردم   ازدواج  او  بـا   و  شـدم   آشنا  دختري
كـه    فكر ميكـردم    ماه  شش  يا  پنج  مدت  ازدواج تا 

اما بعد .     ام  جبران كرده   ام زندگي  در  را  آن كمبود 
 و  كـردم   را احساس   كمبود  از مدتي دوباره همان   

 .موادمخدر برگشتم و مشروب به باز
بسـيـار     و  بعد از مدتي شركت توليدي بازكـردم      

فكر ميكردم كه اين موفقيت همـان     .     موفق شدم 
. چنين نبود  اما  چيزي است كه مرا راضي ميكند،   

بين .   پس با پولم شبها تا صبح به قمار ميپرداختم    
مـخـتـلـف       سياسي  دوستانم افرادي ازگروههاي  

يكبار كه براي خريد پارچه به شهرستان       .   بودند
شـده،    ، مأمورين دولت به من مضنون       رفته بودم 
درزندان بودم و شكنجه      يكماه  مدت.   مراگرفتند

ام دوست سياسي مرا      دو ماه بعد از آزادي    .     شدم
بـود    خطـر   در  چون جان من هم     و  كردند  دستگير

 .به ناچار به تركيه آمدم
  در تركيه 

 ، زندگي خيلي  بودم شده  اوايل كه  وارد تركيه 
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را   كسي  بدي داشتم چونكه نه زبان ميدانستم و نه       
به كار خياطي مشغول شدم   بعدازمدتي.   ميشناختم

روال   دوبـاره   و  كـردم   پـيـدا    ولي باز دوستان نابابي   
در خود   را  كمبودها  بازآن.   زندگي مانند سابق شد  

كردم و باز درسيگار و مشروب غرق         احساس مي 
با اينكه اكثر ايرانيهاي مقيم تركيه وضعيت       .     شدم
ويـديـو،     خـود   خـانـوادة    بـراي   نداشتند، من   خوبي

دلـم    و  بودم  گرفته  را  راحتي  وسايل  همة  و  تلويزيون
بــراي   كــه  يــكــروز  . بــودم  كــرده  خــوش  ايــن  بــه  را

آشنـا    مسيحي  ، با يك ايراني     ماهيگيري رفته بودم  
بـا    مـدتـي  . كـرد   دعـوت   كـلـيـسـا      بـه   را  مـا   او  .   شدم

 براي من مفهومي  ولي  ام به كليسا ميرفتيم،  خانواده

و   كـردم   پـيـدا    زيـادي   دوسـتـان    دركليسـا   .   نداشت
بعد .   كنم هميشه دوست داشتم كه به آنها خدمت 

خـوشـم     ازكليسا  من” : گفت  من  همسرم به   از مدتي 
نـاراحـت     تـو   تـعـمـيـدبـگـيـرم         بخواهم  اگر  .   آمده

 .كه خودش ميداند اوگفتم به“؟ نميشوي
 
 ام ايمان آوردن خانواده 
خواري زياد،  مشروب علت بعداز تعميد همسرم به 

تا   كم آن قدرت كاري را از دست دادم شبها          كم
و   ساعت يك يا دو نيمه شب مشروب ميخـوردم        

شـروع    در نتيـجـه   .     صبح قادر به كار كردن نبودم     
چيزي   كه  هروقت  . مان خانه  اثاثيه  كردم به فروختن  

و   مـيـكـردم     دعـوا   هـمـسـرم     ميفروخـتـم،بـا     ازخانه
بفرما؛ رفتي مسيحي شدي و اين بدبختي       :   ميگفتم

اخـتـالف     درخـانـواده    هميشـه .  را به سرما آوردي 
انـجـام     كه همسـرم    ، نه بخاطركاري    وجود داشت 

و   بـارهـا  .   مـن   داده بود، بلكه بخاطر خودخواهـي     
آنـهـا     ولـي   ؛ ها دعوا ميكردم بارها با همسرم و بچه    

العمـلـي     كه مسيحي شده بودند، هيچگونه عكس     
سـروقـت     مـيـرفـتـم      وقـتـهـا     بعضي. نشان نميدادند 

آنـهـا     و  كليسا و از آنها ايراد ميگرفـتـم         ايمانداران
كليـسـا     كشيش  يكبار پيش . چيزي به من نميگفتند   
ايـن    تـمـام    كـه   فـريـادزدن    رفتم و شروع كردم به    

 .بدبختي را شما براي من بوجودآورديد
 
 
 
 
 

 
 

كـلـيـسـا       بـه   ام اجازه نـدادم     پس مدتي به خانواده   
كم به  بروند؛ باز آنها چيزي نميگفتند تا اينكه كم  

چه چيزي در آنها بوجود آمده        كه  اين فكر افتادم  
 به اين  كم كم .كه اينقدر فروتن و با محبت هستند

در   حقيـقـي    و  مسأله پي بردم كه يك چيز واقعي       
 .آنها هست كه با من اينطوري رفتار ميكنند

 احساس پشيماني
مـعـروف،     و به قول  ديگر پشيمان شده بودم     

به   كه  ميكشيدم  خجالت  . آنها مرا از رو برده بودند     
تا اينكه چند تن از عزيزان ازكليـسـا         .     كليسا بروم 

. كردنـد   دعوت به ديدن من آمدند و مرا به كليسا 
نـفـوذ     و  ازگـنـاه    پـر   مـن   وجود  ولي.    به كليسا رفتم 

خـود    از  را  شيطـان   قادر نبودم .   شيطان و اعتياد بود   
آمدند   تا اينكه روزي سه برادر مسيحي     .     دوركنم

: ميگفتند.   كردند  صحبت  خدا  كالم به راجع من با  و
“ ؟   داري  تو عيسي مسيح را بعنوان خداوند قبول      ” 

بـدي    خيلي  حالت و من قادر به جواب دادن نبودم 
كن   توبه” : گفتند  من  اينها به .   به من دست داده بود    

“ . شـود   دور  تـو   از  و عيسي مسيح را بپذيرتا شيطان     
باصداي   باالخره  بود،ولي  سخت  گرچه ابتدا برايم  

خود   هستي؛من  اي خداوند، توپدرمن  ” :     بلندگفتم
مسيـح    عيسي  ، به اسم    اي شيطان .     را به تو ميسپارم   

ساعتـي    حدودنيم“ . دورشو ازمن ميدهم به توفرمان 
دسـت    مـن   به  بدي  حالت سرگيجه داشتم وحالت   

 .اما سرانجام شيطان از من دور شد. داده بود
 
 
 
 
 
 

اين .   باشم  حاال مرتباً سعي ميكنم كه با كالم خدا       
شيطان   دعا،  و  كالم خدا   با  كه  براي من تجربه شده   

در   كـه   را  كـمـبـودي     آن  اكنون  . از من دور ميشود   
با   خود از بچگي احساس ميكردم،خداوندمهربان    

ــركــرده   مــحــبــت ازپــدر   . اســت  وحضــورخــودپ
تـاابـد     مـرحـمـتـش      و  بـخـاطـرلـطـف       ام آسمـانـي  

 . سپاسگزارم

از   لبـاس   كردن  اعمال انسانى او با درست    . . .  
آوردن   برگ انجير شروع شد و بعدبا بهانه      

: گفـت   آدم.   ديگر  برسريك گناه و انداختن 
 نـيـز    زن  همچـنـيـن     زن مرا مجبوركرد و     كه

 كه شيطاني را كه تو اي خدا آفريده         گفت

 ديگرآنها جدائى   زبان  وبه!   كرد  اى مرا اغوا  

خـدا    خـود   گـردن   را  خود را از خدا وگنـاه     
 اين كار با  انسانها  بعضى  امروزه . انداختند

 
 
 
 
 
 
 
 

 گناه بـرى    تقصيرو جريمه ونتايج    از  را  خود 

 آفـريـده    را  مـا   ميدانند و ميگويندخـودخـدا    

 شـده   بـاعـث    و  كرده  معرفى  خود او   را  وگناه

ديگر ما را تقـصـيـرى      پس  كنيم،  گناه  ما  كه
و   گـنـاهـان     آمـرزش   بـه   احـتـيـاج     و  نيـسـت  
 ديگر مـيـدانـنـدكـه        بعضى  . نداريم  برگشت

ميخواهند به حضور     وصادقانه  اند  كرده  گناه
اعـمـال     و  با كار نـيـكـو      ولي .خدا برگردند 

 را در  خود  نيك بودن ميخواهندكه    و  انسانى

كار نيك .مقابل خدا بدون گناه نشان دهند
بـدو خـلـقـت         از  انسان  وظيفه  اعمال نيكو   و

را شبيه خود     انسان  خدا  اصالً.   بوده و هست  
 كـار نـيـك       آفريدكـه   آفريد و بسيار نيكو   

 نيك ميكند نميتـوانـد    كار  انسان  اگر  و  بكند

 منت  خدا كردم و    براى  كارى  چه  بگويدكه

و   بـوده   او  وظيفـه   آنكه  حال  . بگذارد  خدا  سر
 نـيـك    كـار   و بـا   .   بكنـد   نيك  كار  كه  هست

 داريـم   مـا   بـلـكـه     گناهان آمرزيده نميشود،  

 ايم  كه براى آن آفريده شده      كارى ميكنيم 

كـار    و درحال   باشيم  انسانها نيكو،خوب   كه
 .نيكو بكنيم

 ترك سيگار منافع فوري دارد
 

 -اما بدن شما درطول چند هفته . اغلب افراد ميدانند كه در درازمدت ترك سيگار داراي منافع بهداشتي فراواني است
برخي از منافع بهداشتي فوري ترك . دهد پس از ترك سيگار عالئم بهبودي سالمت را نشان مي -حتي چند ساعت
ميزان اكسيژن به حد طبيعي باز   دربدن پايين ميĤيد ومونوكسيدكربن درطول هشت ساعت، ميزان :سيگار اينها هستند

درطول سه تا چهار روز  .كاهش مييابد پس ار دو روز، حس بويايي وچشايي تقويت ميشود وخطرحمله قلبي. ميگردد
نميماند وجريان خون بهبود  پس ازدو هفته، ديگر نيكوتيني دربدن. آسانتر ميشود تنفس به علت افزايش ظرفيت ريه

. آسانتر ميشود جسمي بطور قابل توجهي كاركرد ريه بهبود پيدا ميكند، فعاليت و  ماه،گردش خون9در طول.پيدا ميكند
 .نفس به طور قابل توجهي كاهش مييابد كردن، پرخوني مخاط راههاي هوايي و تنگ ماه، سرفه9درطول

 
  

 
انسان براى رسيدن به حضور خدا               

  به چه اعمالي دست ميزند؟    

 

 

 

  

آن چيست كه شيرين است ولي مزه 
.سنگين است ولي وزن ندارد. ندارد  
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جا كردندتا آن را از  كيلومتر جابه12 تن را در مسيري به اندازه 660در آلمان مهندسان ساختماني، يك كليسا به وزن 
گسترش معدن ذغال سنگ در آن منطقه در ال  كه اين كليسا در آن واقع بود به دليل روستايي. تخريب نجات دهند

 .ايم كوه و دريا حرفهاي زيادي شنيده جايي مقدس مذاهب مختلف از قدرت خدا درجا به   در كتابهاي.نابودي است
اي كوچك از اين وعده الهي  آلمان شاهد نمونه اليپزيك در  نزديكي شهر هورستورف هفته گذشته مردم روستاي 

يك كليساي كوچك دراين روستا درعملياتي گسترده و عجيب و با كمك گرفتن ازتكنولوژي پيشرفته، از ..بودند
كيلومتري روستا 12ساله روي يك واگن باري حمل شد و به شهر ببونه در  750اين كليساي.زمين بلند و جابه جا شد

.  كليسا يك هفته ديگر به مقصدميرسد مشكلي پيش نيايد، اين اگرمراحل عمليات برطبق برنامه پيش رود و. منتقل شد
  سازي براي  متر عرض دارد از دو ماه پيش به روي عموم بسته شد تا عمليات آماده 9/8كه   متري 5/14اين ساختمان 

به همين دليل هر ثانيه بايد  . يكي از مهندسان ناظر اين عمليات ميگويد، اين كار بسيار ظريف و دقيق و حساس است و ميليمتر هم در آن تاثير دارد.. انتقال آن شروع شود
 . كشيدبراي يافتن مكان و مقصدي براي اين كليسا دشواريهاي زيادي وجود داشت و تعيين مقصد آن يك سال طول  .كل شرايط را بررسي كرد و زير نظر داشت

 فلسفة هالوين
 مذاهب شمار در پرستي شيطان كه زندگي ميكنيم دركشوري

 مفهموم كه بطور قانوني به ثبت رسيده و  اين  به. است رسمي

  كه     ميبينيم   امروزه . هم  معاف ميباشد پرداخت  ماليات  از  

پرستان داراي دانشكده ويژه خود ميباشند تا جاييكه  شيطان
پرستي و جادوگري   علوم  شيطان      صدها دانشجو در  رشته 

حتي به زندانيان شيطان پرست اجازه ميدهند كه آداب و رسوم خاص مراسم . تحصيل ميكنند
اين مذاهب شيطاني؛ سياسيتمداران؛ پزشكان؛  بيشتر پيروان  متأسفانه. عبادتي خود را انجام دهند

كالم خدا در اين .كشيشاني به ظاهرخادم خدا هستند افرادي در رده هاي باالي پليس و حتي
زيرا اين اشخاص رسوالن دروغين و خادمين : ميفرمايد 14و 13آيات11دوم قرنتيان فصلرابطه در 

اين چيز عجيبي نيست؛ شيطان . در ميĤورند فريبكار هستندكه خود را به شكل رسوالن مسيح
. جشن هالوين زير بناي شيطاني و بت پرستي دارد. در ميĤورد نور  خود را به صورت فرشته 

كليساي كاتوليك در ماه  شب يادبود مقدسين. هاست كاتوليك هالوين آميخته با شب مقدس
سپس براي خوشنودي حكومت و مردم  رم  اين تاريخ را .  ميالدي آغاز شد843از سال    ومي

كشورهاي  سپس در آلمان  و) روز جشن الهه درخت و ميوه(. به اول ماه  نوامبر تغيير داده اند
به  Holly Eveningبدين سبب شب مقدس . تغيير دادند اسكانديناوي اول نوامبر را به آخر اكتبر

با مهاجرت به آمريكا اين رسم را  به ارمغان آورده  و اشاعه  هالوين تبديل شد؛ كه انگليسيها 
هاي  در اين روزگذشته.  اكتبر يعني روز هالوين سال روز مادر زمين نماد بركت است31.دادند

بسيار دور پيشينيان؛ انسانهاي زنده  را  در  زنبيلها  گذاشته بعنوان قرباني به مادر زمين تقديم 
 بنابراين رفته رفته اين شب. ميكردند و با اين تقديم در واقع آنها  را زنده به گور كرده؛ ميكشتند

شب هالوين و يا شب ظهور ارواح شرير تغيير يافته است در چنين روزي  به  كاتوليك  مقدس
اولين فرزند خانواده را قرباني ميكردند و باور داشتندكه ) دام و غله(براي دستيابي به بركت فراوان 

كارهاي زشتي  جادوگران سوار بر جاروي خود در آسمان به پرواز در ميĤيند و زنان با شيطان
 ها با جادوگران در اين ميان شيطان خود شيپور مينوازد و ارواح شرير بر بلندي تپه. انجام ميدهند

خفاشها،  هاي سياه؛ و پايكوبي ميپردازند و درشبهاي مهتابي در زير نور زرد ماه؛گربه رقص به
همچنين اعتقاد داشتندكه ارواح شرير  همكاري ميكنند  و  هاي با آنها همراهي و  پري جن و 

وگردو  و   از آنها سيب  پذيرايي  از اينرو براي . همراه ارواح مقدسين در اين شب بيرون ميĤيند
هنگامي كه روميهاي . سينيها گذاشته تقديم ارواح ميكردند داخل   در غذا  و نوشيدني بادام  و 

مهاجرين  باالخره  پرستي را به انگلستان و كبير را تسخير كردند جشن شيطان فاتحانه بريتانياي
ميبينيم  امروزه آنچه ظاهراً  از اين جشن. انگليسي اين جشن را با خود به آمريكا هديه آورند

ها و تعارف و تقسيم شيريني و شكالت است؛ اما هوشيار باشيم كه در پس  شادي براي بچه
پرستان      پرده قدرت شيطان است كه تقويت ميشود و همچنين گاهي ديده شده كه شيطان

اخبار  به  چنانچه . در چنين شبي خوردنيها  و شكالتهاي مسموم در ميان مردم توزيع ميكنند
 حتي شتم و سوزي؛ضرب و كنيد حوادثي نظير؛آتش شب هالوين توجه حوادث تلويزيون در

قرباني  در اين شب انسان بيخبر از حقيقت. بيشتر از هر وقت ديگر به چشم ميخورد مير و مرگ
 جكوقتي .  شيطان را فريب داد تا با اوكاري نداشته باشدجكميگويند مردي به نام . ميشوند

تاريكي با نهادن  درگذشت چون اجازه رفتن به بهشت يا جهنم به او داده نشد او خود را در
كه مردم از  امروزه مرسوم است. كدو تنبل توخالي جستجو ميكرد روشني درون يك زغال

دراكوال؛    كه  اسكلت؛ ماسك با كمي تأمل در مييابيم. كدو  بجاي شلغم استفاده  ميكنند
و خفاش؛  سگ  و گربه  زخمهاي مصنوعي روي صورت؛ تيوپهاي خون مصنوعي؛ ماسكهاي

يك جشن  توأم با  نور زرد فقط  ها تزيين شده جارو؛ كدوي نوراني؛ بادام؛ سيب و خانه
يافت؛    رواج هنگاميكه مسيحيت . معمولي براي تفريح و داشتن وقتي خوش نيستند

پرستندگان  .كليسا با تحقير و آزار مسيحيان درشب هالوين؛ شيطان را ميستودند دشمانان
هاي خود قرار ميدادند و در  شيطان جمجمه و مذبح و صليب و منبر هم در برابر خانه

   .قرون گذشته بر ديوارهاي كليسا صليبهاي زشت كشيده مسيحيان را مسخره ميكردند
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خيريه  سازمانهاي كمك
مسيحي به قربانيان آتش 

 كاليفرنيا
 
 
 
 
 

  نيم به كمك براي مسيحي گروههاي و خيريه سازمانهاي
از   كاليفرنيا سوزيهاي آتش علت به كه نفري ميليون
برخي از آتش  . اند بسيج شدند هاي خودخارج شده خانه

نشانها تصديق كردند كه در اماكن بسياري آتش آنها را      
تا   آنجلس لس شمال بين خانه1300از بيش و كرده مغلوب

سازمانهاي   دراين ميان  .  مرزمكزيك تخريب شده است 
كمك  كاليفرنيابراي جنوب تا فلوريدا از مسيحي همياري

ديگو،  سناين سازمانها در . اند به جوامع خود بسيج شده
ديگر  با همكاري براي نيز برناردينو  سن و  آنجلس لس

ارگانها اعالم آمادگي كردند در فلوريدا بنيادهاي   
كه خانه خود را درآتش  هايي مسيحي به خانواده خيريه

ازدست داده اند كمك كرده وآنهارا تحت پوشش قرار     
سازمان  در طبيعي فجايع به مديرپاسخ برگو كيم .ميدهند
دفتر اين سازمان    : مسيحي امريكا اظهار داشت     خيريه

بايد به سرعت به اين فاجعه پاسخ دهد سازمانهاي خيريه      
.  ميكنند تالش  ميشوند  اداره اسقفها توسط كه امريكا
. كنند ياري داخلي فجايع زمان  در را مسيحي جامعه

در تاهو  ليككه ساكنان جنوب  نزديك يك هفته است
 تاهو جنگلهاي امان بي سوزي آتش با كاليفرنيا ايالت

كاليفرنيا ايالت مستعد حريق     . دست و پنجه نرم ميكنند   
آمريكا است و در سال چند بار اين اتفاق براي ساكنان         

تغييرات  درنتيجه   كاليفرنيا  انبوه جنگلهاي.تكرارميشود  آن
سابقه دماي هواي اين  آب و هوايي و افزايش بي

.                                      اند و نابود شده  رفته چندساله از بين   

. حكم نكنيد تا بر شما حكم نشود  

1 آية  7فصل   انجيل متي    

 آش  نخورده  و     
 ه         دهن  سوخت

 

در  مردي   دور،                                 در  زمانهاي
داشت اي شهرحجره                                  بازارچه  

شاگرد.                                   و پارچه ميفروخت  
                                          او پسر خوب و مؤدبي

خجالتي  كمي  ليكن و                                      بود
پخت  دست كه داشت كدبانو  همسري تاجر مرد .بود

خوبي داشت و آشهاي خوشمزه او دهان هركسي 
روزي مرد بيمار شد و نتوانست .را آب ميانداخت
شاگرد در دكان را باز كرده بود و . به دكانش برود

منتظر  هرچه ولي بود كرده جاروب و آب آنرا جلوي
قبل ازظهر به او خبر رسيد  .ماند از تاجر خبري نشد

.كه حال تاجر خوب نيست و بايد دنبال دكتر برود  

دكتر . پسرك در دكان را بست و دنبال دكتر رفت
دارو   برايش   و  كرد معاينه  را او و رفت تاجر منزل به

پسر بيرون رفت و دارو را خريد وقتي به . نوشت
پسرك خواست .خانه برگشت، ديگر ظهر شده بود

دارو را بدهد و برود، ولي همسر تاجر خيلي اصرار 
 تاجر همسر. كرد و او را براي ناهار به خانه آورد

هاي  كاسه و انداختند را سفره بود پخته آش ناهار براي
تاجر براي شستن دستهايش به . آش را گذاشتند

قاشقها   تا برگشت آشپزخانه به همسرش و رفت حياط
پسرك خيلي خجالت ميكشيد و فكر . را بياورد

فكر . اي بياورد و ناهار را آنجا نخورد كرد تا بهانه
دست . كرد بهتر است بگويد دندانش درد ميكند

و   برگشت اتاق به تاجر .گذاشت دهانش روي را خود
ديد پسرك دستش را جلوي دهانش گذاشته به او 

كردي،  چرااينقدرعجله حاال سوخت؟ دهانت:گفت
صبرميكردي تاآش سرد شود آن وقت ميخوردي؟ 

كه با قاشقها از راه رسيده بود به تاجر  زن تاجر
اين چه حرفي است كه ميزني؟ آش نخورده :گفت

تاجر .و دهان سوخته؟ من كه تازه قاشقها را آوردم
.           تازه متوجه شد كه چه اشتباهي كرده است  

 

 را متهم به گناهي كنند   كسي  پس، وقتي  از آن
آش   : ميشود ولي آن فرد گناهي نكرده باشد، گفته

.                                       نخورده و دهان سوخته   
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بلور و كمتر از آن زغال “فشاركمتر”حاصل فشار بيش از حد است  الماس
سنگ را پديد ميĤورد اگر باز هم فشاركم شود حاصل چيزي جز سنگواره 

فشار ميتواند شما را به موجودي ارزشمند . برگها و يا زنگار ساده نخواهد بود
مايا آنجلو.. بدل كند  موجودي شگفت انگيز كامالً زيبا و بسيار محكم  

 شمار چشمگيري از روسها؛ اعم از زن و مرد، شهري و روستايي و حتي تحصليكرده به به نقش جادو جنبل 
 كه بنياد  افكار عمومي  روسيه آن را   درصد شركت كنندگان  نظر سنجي32 . در سرنوشتشان اعتقاد دارند

 برهمين. درصد هم پاسخ ندادند10 درصدبه آن اعتقاد ندارند و52 برگزار كرد گفتند به تاثير جادو معتقدند؛
  درصد آنان اين مساله غير قابل انكار است و40 اساس،زنان بيشتر از مردان به تأثير جادو اعتقاد دارند،از نظر

 اين پژوهش. درصد مردان به نقش جادو اعتقاد دارند23همچنين . درصد نيزچنين امكاني را رد نميكنند50  
 كساني با تحصيالت باال، آن را رد   نشان داد سطح سواد هيچ ارتباطي با اعتقاد مردم به جادو ندارد و حتي

 .  درصد مردم به خرافات پابندند74ازسوي ديگر ميزان اعتقاد مردم روسيه به جادو درشهرها و روستاها تقريباً يكسان است اما درمسكو بيش از .  نميكنند
 درصد زنان و مردان باالي11ساله آماده مراجعه به جادوگران هستند تنها 35 تا 18 درصد مردم بين28ترها اما كمتر به جادو اعتقاد دارند درحاليكه   مسن

  . سال به آنان اعتماد دارند55 
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 تفاوت بين خانمها و آقايان 

مسكو  شهر جادو و جنبل
 

 
 

 

 خداونددركتابمقدس القاب از يكي
 اين لقب خداوند. لقب پدرميباشد

 حكايت از رابطة نزديك خدا با
 قوم خود و همچنين قلبي كه او 

 ؛8:46؛ 16:63اشعيا(.نسبت به ما دارد
 ).9:6؛ 48 ، 45 ، 16:5؛ متي 6:1مالكي

به درستي كه تو پدر ما هستي اگر چه  -16:63اشعيا {
ابراهيم ما را نشناسد و اسرائيل ما را بجا نياورد، اما تو 

 }.ميباشد ماهستي ونام تو از ازل اي يهوه، پدرما و ولّي
 

و . اين را بياد آوريد و مردانه بكوشيد -8:46اشعيا {
 }!اي عاصيان آن را در دل خود تفكّر نماييد

پسر،پدر خود و غالم، آقاي خويش را  -6:1مالكي{
پس اگر من كه پدر هستم احترام من .نمايد احترام مي

آقا هستم هيبت من كجا است؟  كجاست؟ و اگر من
كاهناني كه اسم  اي.يهوه صبايوت به شما تكلّم ميكند

شماريد و ميگوييد چگونه اسم تو را  مرا حقير مي
 }ايم؟ حقير شمرده

همچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا  -16:5متي {
اعمال نيكي شما را ديده، پدر شما را كه درآسمان 

 }.است تمجيد نمايند
تا پدر خود را كه در آسمان است پسران  -45:5متي {

شويد، زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع 
 }.ميسازد و باران بر عادالن و ظالمان ميباراند

پس شما كامل باشيد چنانكه پدرشما كه  -48:5متي {
 }.در آسمان است كامل است

اي پدر ما كه در : پس شما اينطوردعا كنيد -9:6متي{
 }.آسماني، نام تو مقدس باد

 

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 

 .با محل سخنراني آشنا شويد
 يك نكته فراموش شده اين

 بـه   درآنـجـا                                                            است    قرار  كه  محلي  با  بايد  اماشما  است،

آنـجـا     بـه   پيشاپيش  است  الزم  . شويد  آشنا  بپردازيد،  سخنراني
مسائـل    روي  سپس  . گرديد  آشنا آن محيط و امكانات با و  رفته

بـا    شـويـدمـطـابـق       مطمئن  خودكاركنيدتا  سخنراني  ديداري
 20000سالن يك به واردشدن.ايدباشد درنظرگرفته آنچه كه

 نـفـره    30درس  كـالس   يك  به  واردشدن  به  نسبت  هزار نفري 

 ايـن   خـوب   روش  يـك . بيشتري دارد    بسيار  به تمهيدات   نياز

 حـاضـران    اسـت   قـرار   كـه   مختـلـفـي     صندليهاي  كه در   است

 برگزاري  محل  از  مناسبتري  انداز  چشم  قراربگيريدتا  بنشينند،

 ارتـبـاط    نسبت  يك  به  شنودگان  همه  بتوانيدبا  و  آورده  بدست

 .اند نشته جلو رديف در كه چندنفري با برقراركنيدنه فقط

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            
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Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

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

 سخنراني در جمع 

www.SimaMasih.com 

 آيا ميدانيد خدا
براي جان شما 

 !است قائل ارزش

 
 

زنان عاشق گربه: گربه  
مردان ميگويند.   هستند  
ها رادوست دارند، گربه  

 اما در نبود زنان 
 با لگد آنها  را به 

 بيرون پرتاب
.ميكنند    

 

 
 

  

.را بخوانيد13اول قرنتيان وقتيكه ايرادگير و تلخ هستيد؛  

     

       اثبات علمي تاثير دعا      
       و نيايش در زندگي       

 
 
 
 
 
 

بسياري از تحقيقات . داليل زيادي وجود داردكه ثابت ميكند دعا مؤثر است 
بر روي 1993تحقيقي كه در سال . علمي صحت اين مطلب را نشان ميدهند

افراد  متدين  سال انجام گرفت، نشان داد كه26در طول  كارمند دولتي10،000
و  . جان ميسپارند عروقي-خدا،  بخاطر مشكالت  قلبي بسياركمتر از افراد بي

 نفر بعد از جراحي 250بر روي  در يك كالج 1995در تحقيقي كه در سال 
گيري شدكه آن دسته از  افراد كه  قلب باز  انجام گرفت، اينطور نتيجه

فاقد     كمتر ازآنها كه  مرتبه12ارتباطات مذهبي و حمايت اجتماعي داشته اند،
افسردگي ناشي از  بستري  درك  براي  در تالش .اند سپرده  اند، جان بوده آن

 بيمارستان در   شده بيمار بستري1000شدن در بيمارستان، محققان يك دانشگاه

                                                    و قرار داده    مورد  بررسي1989تا 1987از سال    اند را داشته دعا    به عادت           كه
سالمتي خودكنار  مشكالت        با     ديگران افراد بسيار بهتر از   اين   اند كه    دريافته                    

 داروهاي   اخيراً هيئتي را براي تشخيص مزايا و فوايد ادغام  يك مركز.ميĤيند

اعصاب براي درمان  فشار  تمدد  وتكنيكهاي رفتاري درمانهاي   با متعارف  
گروه دريافتندكه تركيب اين دو روش درماني   اين. خون،  تشكيل داده است

با يكديگر، كه دعا يكي از  اجزاء مهم آن بود، ميتواند باعث پايين آوردن 
 مكزيكو دانشگاه      . سرعت تنفس، ضربان  قلب،  و فشار خون  فرد شود

 همچنين .است مشغول مطالعه بر روي قدرت دعا براي درمان افراد الكلي

مطمئناً . است   انجام در حال باستير دانشگاه در درمان و دعا درمورد نيز تحقيقي
كردن يك  شيوه زندگي مذهبي و روحاني ميتواند باعث بهبود     و  دنبال

مثل  كمتر به دنبال خطراتي افراد ديندار معموالً بسيار. ارتقاء سالمتي شود
عملكرد    اما، درك. شدن با افراد ناشناس ميروند همبستر سيگار، الكل و

در  .است دشوار بسيار اعتقاد  بي و  افراد كافر  براي  ديگران  دعاي و شفاعت 
 متخصص     دعا، و شفاعت  تاثير به  مربوط  تحقيقات  ترين وگسترده مهمترين

 در  واحد مراقبتهاي شده بيمار بستري393، روي بيرد راندولف  شناس،  قلب

فرانسيسكو، بررسيهايي انجام  سن عمومي  دربيمارستان قلب كرونري بيماري
هاي خانگي، دعا و  گروه براي برخي از اين بيماران توسط . داده است

كليه  .نيايشهايي انجام شده، اما براي برخي اين دعا و  نيايش انجام نگرفت
در اين تحقيق، .مردان و زنان بيمار مورد مراقبتهاي پزشكي يكسان  قرارگرفتند

نه پزشكان و پرستاران  و نه خود  بيماران نميدانستندكه دعا  و نيايش براي 
نتايج اين تحقيق  بسيار چشمگير  بوده  و . كداميك از بيماران انجام  ميشود

نتايج تحقيق . موجب تعجب بسياري متخصصين و دانشمندان قرار گرفت
كه مراقبتهاي پزشكي آنان با دعا و نيايش   نشان داد كه آن دسته از بيماراني

 تجهيزات براي سالمت آنها ادغام  شده بود، نياز   به داروي كمتري داشته و
تهويه به مدت زمان كمتري براي آنها استفاده شده و وضعيت سالمتي 

....ادامه دارد.              آنها نيز نسبت به ساير بيماران بسيار بهتر بوده است  
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كه ازكار خود ناراضي بود و احساس  روزي سنگتراشي
در . خانة بازرگاني عبور ميكرد حقارت ميكرد، از نزديكي

باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوكران بازرگان را ديد و به 
اين بازرگان چقدر : حال خود غبطه خورد و با خودگفت

دريك . وآرزوكردكه مانند بازرگان باشد! قدرتمند است
تا  مدتها . لحظه، او تبديل به بازرگاني با جاه و جالل شد

تا اينكه يكروز حاكم . فكر ميكرد از همه قدرتمندتر است
كه همه مردم  به حاكم  او ديد. شهر  از آنجا  عبور ميكرد

: مرد با خودش فكركرد. احترام ميگذارند حتي بازرگانان
 !قويتر ميشدم من هم يك حاكم بودم،آنوقت ازهمه كاش

درحاليكه . شد شهر حاكم مقتدر به تبديل درهمان لحظه، او
. به اوتعظيم ميكردند همه روان نشسته بود، مردم تختي روي

خودش فكر  را ميĤزارد و با خورشيد او نور كردكه احساس
او آرزو كرد كه . كرد كه خورشيد چقدر قدرتمند است

 خورشيد باشد و تبديل به خورشيد شد و با تمام نيرو سعي

پس از مدتي ابري .كرد كه به زمين بتابد و آن را گرم كند
با خود  پس. تابش او را گرفت جلوي بزرگ و سياه آمد و

فكر كردكه نيروي ابر از خورشيد بيشتر است و تبديل به 
كمي نگذشته بود كه بادي آمد و او را .ابري بزرگ شد

اين بار آرزوكردكه باد . به اين طرف و آن طرف هل داد
اي  ولي وقتي به  نزديكي صخره. شود و تبديل به باد شد

با خود .رسيد، ديگر قدرت تكان دادن صخره را نداشت
ترين چيز در دنياست و تبديل به  پس صخره قوي :گفت
همانطوركه با  غرور ايستاده بود، ناگهان  صدايي . آن شد

نگاهي به پايين . كردكه دارد خرد ميشود شنيد و احساس
انداخت و سنگتراشي را ديدكه با چكش و قلم به جان او 

!                                                                            افتاده است   

Tel: 818. 522.1525  
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عيدشكرگزاري،زماني براي احترام به         
 سنتها و سهيم شدن با ديگران           

 

احـتـمـاالً      امـريـكـا     در  عيد شكرگزاري 
كشور    اين  مردم  عيدخانوادگي  مهمترين

است، و  معموالً  در خانه و به هـمـراه             
عيد  . ميشود  گرفته  ضيافتي بزرگ جشن  

 تعطيلـي  يك خيليها براي  ،كهشكرگزاري

را   روزه محسوب ميشود، فرصتـي   چهار
براي تمام افراد خانواده جهت تجديـد       

 مـيـĤورد،وآغـازگـرفصـل       ديدار فراهم 

روز   تـا   كـه   تعطيالت درامريـكـا اسـت      
و   مـيـيـابـد،      ادامـه   نـو   سـال   و  كريسمـس 
پيداست، فرصت  اسمش از كه همانگونه
قـرار    مردم امريكا   را در اختيار    مشتركي
تا شكرگزاري و سپـاسـگـزاري         ميدهد

 در  كه وفوري و خود را از غذاي فراوان 

 در بسياري . كشور وجوددارد،ابرازكنند 
محصول   و فراواني   از فرهنگها،برداشت 

گرفتـه    جشن  شكرگزاري  مراسم  اجراي  با
مهاجرين   اولين ازاينكه بسيارپيش.ميشود

غـرب    مـردم   برسنـد،  به امريكاي شمالي 
و “ خـانـه    محصـول ” فستيوال  مراسم  اروپا

روز    را دراوليـن   الماسمراسم  انگليسيها  
 جهت شكرگزاري از برداشت     اوت  ماه

عـيـد     . گندم جشن ميگرفـتـنـد       محصول
بـا  1621شكرگزاري امـريـكـا درسـال       

اولين برداشت موفقيت آميز محـصـول       
رويدادي كه واقعـاً    -مهاجرين آغازشد 

مهاجريـن،بـا   . جاي شكرگزاري داشت  
 رهايي  وجهت  آتالنتيك  اقيانوس  از  عبور

آزادانـه    عـبـادت    و  ازكليساي انگلستـان  
، پيوريتانيسميا  دين  پاك  خود،به نام   ايمان
 زمانيكـه   . امريكا رسيدند   به1620درسال

بخشي   -پليموث  مهاجرنشين  منطقه  به  آنها
رسيدنـد،  -امروزي  ماساچوست  ايالت  از

فرصت كاشت محصول از دست رفتـه       
مهاجرين،بخاطركمـبـودغـذاي      اين. بود

 درسـال   را  سـخـتـي     بسـيـار    تازه،زمستان

از   نـيـمـي   . پشت سرگذاشتنـد 1620-1621
از   را  خـود   جان  مهاجرين بخاطر بيماري  

بهارسال بعد، سرخپوستان   .   دست دادند 
ياد   ، به مهاجرين  وامپانواگمنطقه، بنام   

ديـگـر     و)   بـالل ( ذرت  دادندكه چگـونـه   
آن   بـا   مـهـاجـريـن      كـه   را  محصولهـايـي  

كمـك   آنها نداشتند،بكارند،وبه  آشنايي
 و   شكار    قبيل   از   مهارتهايي   كردند  

 سنگ تراش 

در موقع 
خريد پارچه، 
حاشيه آن  را  

كن خوب نگاه  
 و 

در  موقع  ازدواج 
دربارة  مادر  عروس 

. تحقيق كن  
 

) ضرب المثل آذربايجاني(  

 
 

 

 
 

 

بخاطر فراواني  . ماهيگيري را فرا بگيرند   
محصول ذرت، جو، لوبيا، وكدو تنبلي      
كه كاشته بودند، مهاجرين علت بسيار      

 1621در پاييز   خوبي براي شكرگزاري  
انگيسي، طبق سنت   پيوريتنهاي  . داشتند

شـكـر     جهـت   را  مشخصي  آنها،روزهاي
كرده   گزاري از نعمتهاي خداوندتعيين   

خـود،يـعـنـي       آنها از ولينعمتهاي  . بودند
برگزاري   براي  ،وامپانواگ  سرخپوستان

كردند؛آنها   دعوت  مراسم شكرگزاري 
به همراه خود   كردن  كباب  آهويي براي 

آوردند و مهاجرين نيز غذاي بوقلمون      
و ديگر جانوران شكار را بر سرسـفـره         

و   قـاط   قـره   مهاجرين پـخـتـن   .  گذاشتند
را   وكدو  تهيه غذاهاي مختلف از ذرت    
بسياري . از سرخپوستان يادگرفته بودند   

مراسم شكـر     اجراي  به  اوليه  از مهاجرين 
در پاييز    محصول  گزاري براي برداشت  

جمهور   ،رييس1789درسال. ادامه دادند 
روز   را بـعـنـوان     يكروز  واشنگتن  جورج
تصويب رسيدن    به  براي  شكرگزاري  ملي
، تدريج  به. كرد  اعالم  امريكا  اساسي  قانون

روز   را بعنوان   روز  تعدادي از ايالتها اين   
درسال   . گرفتند  جشن  ساالنه  شكرگزاري

خونين   و  طوالني  سالهاي  طول  ، در 1863
 آبـراهـام    جمهـور   جنگ داخلي، رييس 

آخرين پنجشنبه ماه نوامـبـر را        لينكلن  
عـيـد   . كـرد   شكرگزاري اعالم   روز ملي 

احـتـرام     است براي   شكرگزاري روزي 
اعضـاي  . ديگران  با  شدن  سهيم و به سنتها 

اگر محل زندگيشان  يك خانواده،حتي
تجديد   بسياردورازيكديگرباشد،جهت

در   . ميشونـد   جمع  ديدار به دوريكديگر  
ترين   ازشلوغ  يكي  شكرگزاريروز  ،نتيجه

هر   در  كشور  داخل  در  مسافرت  روزهاي
همه آنها بخاطر غذا، سرپناه       . سال است 

شكر   زندگي  در  ديگر  و چيزهاي خوب  
 نيزجهت        بسياري. ميĤورند  را بجاي  خود

 ...9                                ادامه در صفحة 

  هزار نفر قرباني ايدز در يكسال900دو ميليون و
 

 گذشته  هزارنفرطي سال300و كرد افزون برچهارميليون جهاني اعالم بهداشت سازمان
 ترين آمار،دست كم دو   براساس تازه.ميالدي به بيماري مرگبارايدزمبتال شدند

 براساس. در سراسر جهان قرباني ايدز شدند 2006 هزار نفر، سال 900ميليون و
 دركشورهاي عربيوي، . آي.اچ   سازمان بهداشت جهاني شمارمبتاليان به گزارش
 برنامه توسعه سازمان ملل ابراز نگراني كرده شمار. مييابد درصد افزايش300ساليانه

 ميليون نفربرسد كه معادل 16 سال ديگر به 8مبتاليان به ايدز دركشورهاي عربي تا 
  .روند افزايش اين بيماري در ايران محسوس است. چهاردرصد جمعيت اين كشورهاست

 

 ميليون نفر، هر  845       
       شب گرسنه ميخوابند

 
 سازمان  خواربار  و
  كشاورزي  ملل

اعالم )  فائو(متحد   
با   وجود :    كرد  

به دست موفقيتهاي  
كشاورزي آمده در  

 و توسعه  روستايي
گرسنه و فقير   ميليون نفر850درجهان همچنان نزديك به

مديركل سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد . هستند
به مناسبت روز جهاني غذا در مقر اين سازمان در رم، 

 845 جهان در غذايي مواد كافي توليد وجود با :گفت
از  ديوف ژاك. ميليون انسان هر شب گرسنه ميخوابند

خواست به قوانين مربوط به حقرهبران كشورهاي جهان   
                                         تغذيه   احترام  بگذارند  و   با
                                       گرسنگي در كشورهاي خود 

.                         مبارزه كنند    

زندان بخاطر سرقت انجيل   چهار ماه 
 

 چهار ماه زندان بخاطر سرقت انجيل
 

يك قاضي سنگاپوري مـردي       
را به جرم سرقت يك انجيل بـه        

و   چهارماه حبس محكوم كـرد     
پيش از رفتن  به  زندان  او را با           

مــورد   از انــجـيــل     هــايـي   آمـوزه 
 قــاضــي  يــك.قــرارداد  مــوعــظــه

جــرم   بــه  را  مــردي  ســنــگــاپــوري
يك انجيل به چـهـارمـاه         سرقت
پــيــش   و  كــرد  مــحــكــوم  حــبــس

آمـوزه    بـا   را  او  زنـدان   ازرفتن بـه   
مـوردمـوعـظـه       هايي ازانـجـيـل    

يـك    هـمـچـنـيـن       ِ قاضـي  شورت نيوز  به نقل از     .قرارداد
مردبه دادگاه گفـتـه       اين. ساله داد 26انجيل نو به اين مرد    

دزديـده    كـتـاب    بود به اين دليل انجيل را ازفـروشـگـاه          
 كهنه خـودش     بودكه ميخواست آن را جايگزين انجيل     

ازايـن    پـيـش    كـه    درجلسه دادرسي قاضي به متهـم      .كند
داده   او  كه بـه  اي نيزسابقه سرقت داشته است گفت هديه 

دراين . بيندازد   آن نگاهي  65است را بازكند و به صفحه       
 فرصت   شما در زندان . دزدي نكنصفحه نوشته شده؛ 

 تا   بخوانيد را  انجيل و بنشينيد  كه داشت   اين را خواهيد
 .  ديگرهرگز كارتان به دادگاه و زندان كشيده نشود
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ها و  اين دو تمام امكانات خود را براي حمايت از نقشه
در ضمن، همگي گوش . هور بكار ميبردند هاي بن برنامه

به زنگ بودند كه اگر خبري از پادشاه موعود كه 
يهوديها اورا مسيح ميخواندند، كسب كنند، فوراً با او 
تماس برقرار كنند و اين نيروي آماده را براي آغاز  

يكي از آن روزها، وقتي  . مبارزه، در اختيار او قرار دهند
هور بعد از تمريني طوالني با مردانش، مشغول  بن

اي از ملوك  استراحت بود، پيكي از راه رسيد و نامه
متن آن . هور بالفاصله نامه را خواند بن. براي او آورد

چند ماهي است كه مردم چيزهاي عجيبي : ”چنين بود
دربارة مردي تعريف ميكنند بنام يحيي كه در بيابانها 

ميگويد كه به زودي . او يك نبي است. زندگي ميكند
كسي ظهور خواهد كرد بزرگتر از او كه همان پادشاه 

او اكنون دارد مردم را در رود اردن تعميد . موعود است
خوب است كه بيايي و خودت از نزديك . ميدهد

هور نامه را به هم پيچيد و به فكر فرو  بن.“ قضاوت كني
آيا چنين چيزي امكان داشت؟ آيا ممكن بود كه . رفت

انتظار او به پايان رسيده باشد؟ آيا لحظة رهايي ملت او از 
ظلم خدانشناسان فرار سيده بود؟ راهي وجود نداشت جز 

هور فوراً نامه هايي براي شيخ ايلدريم و  بن. رفتن و ديدن
سيمونيدس نوشت تا آنها را از جريان آگاه سازد و خود 
آمادة حركت بسوي رود اردن شد، به محلي كه ملوك 

هور و چند تن از يارانش، خسته از رنج  بن. گفته بود
سفر، در نقطه اي نه دورتر از محلي كه ملوك گفته بود، 

اي فكر  هور نميتوانست حتي لحظه بن. خيمه زده بودند
اي را كه منادي پادشاه موعود بود، از سر  ديدار نبي
اما ورود يكي از ياران او به خيمه، رشتة . بيرون كند

. آمد شترسواري به سمت آنان مي. افكار او را پاره كرد
 وقتي شتر نزديكتر آمد، بن. هور به بيرون خيمه شتافت بن

او هم خبر . هور توانست بالتازار سالخورده را باز شناسد
براي . نبي بيابانها را شنيده بود و براي ديدن او آمده بود

. بن هور تصادفي پرشگونتر از اين نميتوانست رخ  بدهد
بي گمان بالتازار ميتوانست بگويد كه آيا نبي بيابانها  

هور  روز بعد،بن. براستي منادي پادشاه موعود هست يا نه
از پرس و جويي . عبره رهسپار شدند و بالتازار بسوي بيت

كه از افراد محلي بعمل آورده بودند، ميدانستند كه نبي 
اي كه نبي  يافتن نقطه. بيابانها را ميتوانند در آنجا بيابند
جماعت انبوهي كه گرد . موعظه ميكرد، كاري ساده بود
بن هور و بالتازار مردي را . آمده بود، بهترين نشاني بود

ريش و . ديدند با جامه اي غير عادي كه از پشم شتر بود
. مويي انبوه داشت، گويي توجهي به ظاهر خود نداشت

نبي بيابانها . چشمان نافذش مردم را تحت تأثير قرار ميداد
داخل رودخانه ايستاده بود و مردم را به توبه دعوت 

سپس كساني را كه با دلي شكسته، مشتاق توبه . ميكرد
بودند، نزد خود ميخواند و آنان را به نشانة شستشوي دل، 

هور  و  بالتازار  ساعاتي  طوالني  بن.  غسل  تعميد  ميداد  
  

از روز را در آنجا ماندند و به سخنان نبي تعميد دهنده 
اين مرد : ”بالتازار زمزمه كنان ميگفت. گوش فرار دادند

. هور در فكر بود اما بن!“ كسي نيست جز منادي پادشاه
اين مرد، با ظاهري چنين افتاده و با تعاليمي چنين صلح 
آميز، چگونه ميتوانست منادي پادشاهي باشد كه ميبايست 
روم را به زانو درآورد؟ خورشيد در پهنة آسمان پايين 

اما دوستان ما . ميرفت و مردم كمكم متفرق ميشدند
در همان حال، بالتازار . همچنان منتظر و غرق تماشا بودند

ديد كه يكي از مرداني كه در آن كناره رودخانه نشسته و 
به سخنان تعميد دهند گوش ميدهد، مانند ديگران از جا 

چهرة نوراني و آرام او، با حركت . برخاست تا برود
مطمئن و استوارش كه عرض رودخانه را ميپيمود، توجه 

. اما توجه كس ديگري جلب نشد. بالتازار را جلب كرد
مردمي كه هنوز حضور داشتند، ناگهان ديدند كه تعميد 
. دهنده دستان خود را باال كرد تا توجه مردم را جلب كند
همه منتظر بودند تا ببينند تعميد دهنده در آن لحظات 

اي كه مرد غريبه  درست در لحظه. پاياني چه خواهد گفت
از نزديكي تعميددهنده ميگذشت، مردم شنيدند كه تعميد 

اينست برة خدا كه گناه جهان : ”دهنده با اشاره به او گفت
او نياز به   . بالتازار بي اختيار به زانو درآمد!“ را برميدارد
اينست :”شد شنيده تعميددهنده بازصداي.نداشت توضيحي

آيد اما از من بزرگتر  همانكس كه گفتم بعد از من مي
!“ خدا پسراست؛ و من شهادت ميدهم كه همين است 

هور و بالتازار  آمد كه بن غريبه مستقيم به همان سمتي مي
موهاي خرمايي او از فرق سرش برروي . ايستاده بودند

هايش ريخته بود؛ چشمان آبي تيره و نگاه مهربانش  شانه
هرروح متالطمي را به سكون و آرامش فراميخواند؛ 
حركت موقر و متينش حرمتي آسماني در دلها بر 

! خود اوست: ”بالتازار اشك ريزان فرياد ميزد.  ميانگيخت
هور  بن! اي بعد، بيهوش برزمين افتاد و لحظه!“ خود اوست

بدون اينكه متوجه حالت بالتازار شده باشد، خيره تمامي 
او متوجه پاكي و  . حركات مرد غريبه را مينگريست

اي از پادشاهي،  اما نشانه. بود حالت متفكر او شده و آرامش
آيا . كه رسم روزگاراست، در او ديده نميشد آنگونه

بالتازار راست ميگفت يا سيمونيدس؟ آيا اين مرد هماني 
است كه قرار بود شكوه سلطنت سليمان را باز احيا كند؟ 
آيا اين مرد مهربان، با اين چهرة آرام و آرام بخش، همان 
پادشاهي است كه بايد قيام عليه روم را رهبري كند؟ آيا 

هور در  چنين مردي ميتوانست بر كسي شمشير بكشد؟ بن
همين افكار بود كه ناگهان احساس كرد آن مرد را 

خاطراتي داشت در ذهنش زنده ميشد، خاطرة . ميشناسد
سربازان رومي و يك چاه و خورشيد سوزان و چهره اي 

اي كه هيچگاه از ياد نبرده بود، چهرة كسي  مهربان، چهره
غريبه ! اي خطير او را به زندگي باز آورده بود كه در لحظه

همان كسي بود كه سالها قبل در دهكده ناصره به او آب 
درذهنش  تعميددهنده كلمات محوتماشا،آخرين .بود داده

بن هور از اسب !“ همين است پسر خدا: ”طنين انداخت
پايين آمد تا به غريبه اداي احترام كند، احترامي شايسته 

هور، او را متوجه  اما فرياد يكي از ياران بن. پادشاهان
پيرمرد . حال برروي زمين افتاده بود بالتازار بي. كرد بالتازار

كه سي و دو سال انتظارش را  بيچاره از هيجان ديدن كسي
هور  درمدت زماني كه بن. كشيده بود، از حال رفته بود

. ميكوشيد  او  را  به هوش بياورد، غريبه گذشته و رفته بود  
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هور و بالتازار باز به نبي  فرداي آن روز، وقتي بن
بيابانها گوش ميدادند، شنيدندكه با احترام خاصي 

چون به محلي كه نبي اشاره !“ اينست برة خدا: ”گفت
هور با  بن. ميكرد نگريستند، بار ديگر غريبه را ديدند

دقت به چهرة موقر و آرام و متفكر او نگاه ميكرد كه 
بالتازار درست ميگويد؛ : ”ناگاه فكري به ذهنش رسيد

آيا ممكن نيست كه . سيمونيدس هم درست ميگويد
سپس از “ اين منجي، در عين حال پادشاه هم باشد؟
آن مرد كه :“ كسي كه در كنادش ايستاده بود، پرسيد

: كنان پاسخ داد شخص خنده“آنجا راه ميرود،كيست؟
بهار سي و سومين سال !“ پسر نجاري است در ناصره”

در خالل اين مدت، بن . او تولد پسر مريم فرار رسيد
هور وقت خود را يادركنار پيامبر ناصري ميگذراند يا 
در كنار يارانش، براي نمرينهاي نظامي و آمادگي   

او همچنين، خانة پدري خود را از حكومت . براي قيام
. روم خريد، اما نه به نام خود، بلكه بنام سيمونيدس
سيمونيدس و دخترش استر، به اورشليم نقل مكان 

بالتازار . هور در تماس باشند كردند تا از نزديك با بن
هور   بن دركاخ دراورشليم مدت،اكثراوقات نيزدراين
. ميرفت آشتي و صلح پيامبر مالقات به گاه و داشت اقامت

در يكي از روزهاي آغاز آن بهار، سيمونيدس و استر 
او قبالً نامه داده . و بالتازار، منتظر آمدن بن هور بودند

بود كه خواهد آمد تا دربارة امر مهمي با هم مذاكره 
از ميان آن سه نفر، استر هيجان بيشتري داشت، . كنند

هور آمد و يكراست  بن! اما علت انتظاراو متفاوت بود
بالتازار و استر نيز در اتاق . بسراغ سيمونيدس رفت

هور با  استر فوراً احساس كرد كه بن. حضور داشتند
او كمي شتاب زده بنظر ميرسيد؛ . هميشه فرق دارد

انگار كه ميخواست مسأله مهمي را با دوستان خود در 
مدت  ميدانيدكه:”گفت ايشان هوربه بن.بگذارد ميان

من او را . ام مديدي است من ناصري را زير نظر داشته
او ظاهراً انساني . ام در همه نوع موقعيتها مشاهده كرده

كه ميكند و  اما كارهايي. است عادي مانند من وشما
در .“ سخناني كه ميگويد، اورا از همة ما متمايز ميكند

اين لحظه، امراه، خدمتكار وفادار خانواده، وارد شد 
او نميتوانست گريه خود . وبه زانوي ارباب خود افتاد

هور سخن خود را براي لحظاتي قطع  بن. را نگه دارد
هور نيز اشك ميريخت،  بن. كرد تا او را آرام كند

اشك ميريخت چون ميدانست كه ديگر هرگز مادر 
وقتي امراه آرام شد، از . وخواهر خود را نخواهد ديد

اتاق بيرون رفت و كنار در ايستاد و به سخنان ارباب 
يكبار :”داد ادامه را خود گفتة هور بن.داد فرا گوش خود

: كه همراهش بودم، يك جذامي نزدش آمد و گفت
...   ادامه دارد .          اگر بخواهي ميتواني مرا شفا دهي  
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مچهاربخش                   
 

ولي  حقيقت   اين   
 است كه نتيجة  اين

آزمايشها فقط نشان ميدهدكه اين دو نفر       
به نظر من تمـام     .   تضاد اصولي دارند يا نه    

جـدي    را  زنـاشـوئـي     مـوضـوع    كسانـيـكـه   
ميگيرند دردوران آشنائـي و آزمـايـش          

ضمناً كسانيكه زناشوئي را     .   وجود ندارد 
جدي نميگيرند اصالً در فـكـر انـجـام             

پس !   آزمايشات فوق الذكر نخواهند بود    
جوانان چطور ميتوانند انتخاب صحيحـي      
انجام دهند؟ براساس تجربه و مطالعـاتـي        
كه انجام شده چند حقيقت مهم بـدسـت         

: مـيـپـردازم     آنها  شرح  به  ذيالً  كه است  آمده
. رشد براي هر دو طرف مـهـم اسـت           ) 1

 براي.   مقصوداصلي من رشدعاطفي است   

بطـورسـاده     ميتوانم ازسوءتفاهم  جلوگيري
عــاطــفــي   رشــد  از  مــقــصــود  كــه  بــگــويــم

عبارتست از اين كه شما به اندازة كـافـي      
رشد پيدا كرده باشيد كه بتوانـيـد اكـثـر            
مردم را درك نمائيد و با آنـهـا روابـط             

دختران   و  ازپسران  بعضي. برقراركنيد  حسنه
در سنين نسبتاً  كمتري چـنـيـن رشـدي             

الصول به نظر من ايـن      معهذا علي .   ميكنند
رشد براي دختران بعد از بيست سالگي و 
براي پسران بعد از بيسـت ودوسـالـگـي           
حاصل ميگردد و به همين دليـل ازدواج         
. قبل از اين سن صالح به نظر نـمـيـرسـد            

غالب كسانيكه زودتر ازدواج مـيـكـنـنـد       
داراي شخصيتي غيرمعمولي هسـتـنـد و          
براي فرار ازكشمكشهاي شخصي به فكر      

عبارتست   دوم  مهم  عامل) 2. ميافتند  ازدواج
اغلب ما مطالبي در بارة     .   از آشنائي كافي  

تابستان    درتعطيالت  كه  ايم  شنيده  زوجهائي
با يكديگر آشنا  شده  و سخـت عـاشـق             

هـفـتـه      چـنـد    ظـرف   و  انـد   گشتـه   يكديگر
كارشان به ازدواج كشـيـده و زنـدگـي            

ولي فراموش ميكنيـم    .   سعادتمندي دارند 
اند كـه بـه       كه زوجهاي زياد ديگري بوده  

همين طرز ازدواج كردند و دچار بـدبـخـتـي            
 ...ادامه دارد                                                                                                                                                                                           .شدند

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
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زناشويي زندگي در موفقيت                 

  اعتراف ميكنم خداوندا، من
   دارم ايمان. گناهكار هستم

مسيح  بخاطر   عيسي كه
روي صليب،  گناهان من بر

جان خود را  فدا  نمود و  
بوسيلة رستاخيز از مردگان و 
غلبه بر مرگ، مرا در حضور  

من اكنون  . تو عادل ساخت
را بعنوان نجات دهنده      او

 .  در قلب خود  ميپذيرم
 آمين 

فائق آمدن 
برعصبانيت وپر 

  خاشگري
 
شخصي شما  را  با  كلمات   

قرارميدهد   موردخطاب بدي
 عصباني ميكنيد احساس وشما
و  راسدميكند شما راه دراتوبان ناگهان شخصي.ايد شده
شما   دوست  به شخصي .ميكنيد   عصبانيت احساس  شما
 عاملي  چه  راستي  امابه.ميشويد ميكندوشماعصباني  حمله

اشتراك    وجه كنيد؟  عصبانيت ميشودشمااحساس    سبب
 كنترل عدم درنتيجة موقعيتهاچيست؟عصبانيت اين تمام

.              بوجودميĤيد  مهم  برارزشهاي  تأثيرگذار برعوامل   
است  شده برده نام ازآنها باال درمثالهاي كه  ارزشهايي

 عبارتندازغرور،حاضربودن به موقع درمحلي، شخصي   

همه ما هنگامي    .   كه دوستش داريد، پول و يا عدالت    
دست پيدا  كه به آنچه ميخواهيم و انتظارش را داريم

معموالً   ما .ميكنيم  بيقراري و آشفتگي  نميكنيم،احساس
فكر ميكنيم باعصباني شدن ميدانيم علت بروز مشكل     

.  ما براي ابراز عصبانيت خود اهدافي داريم   . چيست
ممكن است اين اهداف فردي باشد كه شما را مورد       

كه در اتوبان راه شما را  انتقاد قرارداده است،فردي
سد نموده است،يك فرد مهاجم،كار فرما و رئيس  

ممكن است با عصبانيت اميد  . شما و يا حتي خودتان
داشته باشيم از طريق تخليه ناگهاني انرژي بتوانيم     

كنيم و يا شايد اميدوار باشيم  خطريا تهديد را خنثي
تخليه ناگهاني انرژي سدي راكه جلوي ما را براي  

گاهي   .كنيم است،خراب گرفته اهدافمان به رسيدن
اوقات ميتوان ازعصبانيت به صورتي سازنده استفاده      

اگر ما مورد حمله قرار بگيريم عصبانيت   . نمود
ميتواند انرژي مورد نياز ما را براي جنگيدن ومقابله به  

اما دربسياري از موقعيتها   . مثل نمودن تأمين كند 
عصبانيت سبب غبار آلود شدن قضاوتهاي ما نسبت به        

اگر  . ديگران و نيز بوجود آمدن استرس ميشود    
عصبانيت باعث بيشتركردن رفتارهاي پرخاشگرانه ما     
نسبت به ديگران شود، ميتواند به صورت دائمي به       
. روابط ما با كسانيكه دوستشان داريم آسيب برساند    
عصبانيت ماليم وتكرار شونده كه مدت زمان زيادي 
به طول بينجامد، سبب بروز مشكالت قلبي وحتي  

                                                    . حمالت قلبي ميشود 

عيسي مسيح  . آيا ميدانيد كه اگر عيسي مسيح بدنيا نيامده بود، اميدي براي جهان وجود نميداشت
اگرمسيح  ) 4و3:1اول پطرس (. با آمدنش برجهان خاكي ما، شادي و اميد پرجاللي را به ارمغان آورد

به اين جهان خاكي پا نميگذاشت و براي گناهان ما جان نميداد و سه روز پس از مرگش زنده 
در حقيقت ميخورديم، ميخوابيديم، كار  . نميشد، امروز ما اميدي براي حيات ابدي نداشتيم

ولي او با آمدنش براي ما . اين تمام زندگي ما ميشد. ميكرديم و ميمرديم و همه چيزتمام ميشد
اميدي پرجالل  به ارمغان آورد، كه حيات جاوداني وجود دارد و ما ميتوانيم آن را از هم اكنون 

. بعضي ميپرسند آيا كسي ازآن دنيا آمده تا بما خبر دهد دنياي ديگري نيز وجود دارد. تجربه كنيم
آمدن مسيح  به زمين خاكي ما اين مژده را براي همه انسانها داردكه بلي، عيسي مسيح از آسمان   

.به زمين آمد و او بما خبر داد كه آسمان وجود دارد و اجر و پاداش ايمانداران با او ميباشد  

 دعايي براي 
 صلح

  و   ايمني، 
 آنطور

 كه    به                 
 مادر   ترسا 
 :الهام شد

 
 مرا از مرگ به زندگي هدايت كن،

 . و از دروغ به حقيقت
 مرا از ياس به اميد هدايت كن،

 . و از ترس و بيم به اعتماد
 مرا از تنفر به عشق هدايت كن،

 .و از جنگ به صلح
 صلح را فراوان كن در قلبمان،

 !عالم و دنيامان 
 !صلح، صلح، صلح 

 

يخهاي  همه آيا ميدانستيدكه اگر
 بر سطح قطب جنوب آب شود

آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه 
 يك صورت در اين و ميشود

چهارم خشكيهاي كره زمين 
.زيرآب ميرود  

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



 
 
 
 
 
 
 
 

  
رم قرار   شهر  در   هكتار بصورت يك منطقه بسته 44شهر واتيكان با وسعتي حدود    

ـان   .است  پاپ  اين شهرداري يك حكومت مستقل تحت سلطه      .  دارد شهر واتيك
ـيـس       الترن   طبق عهدنامه  1929در سال   -كشور مستقل جهان    كوچكترين- تأس

ـاي       قدرت  دفتر پاپ باالترين  -پيپسياين عهدنامه بين دولت ايتاليا و       .  شد ـيـس ـل ك
 پيمان پاپ كنكوردا با 1984درسال.پس از سالها مجادله بسته شد     -كاتوليك رم 

جديدمانند عهد نامه قبلـي،       اين عهدنامه .  پيمان جديدي جايگزين شد     -و دولت 
در   شـهـر    ايـن .  رسميت ميشناسـد   به  استقالل كامل واتيكان را در داخل اين شهر        

اين . قرارداردتيبردر شمال غربي شهر رم، درست درغرب رودخانه هيل  واتيكان
 6و  شهر توسط ديوارهاي مربوط به قرون وسطايي و رنسانس احاطه شده اسـت            

تعدادي از معروفترين هنرمندان و معماران دوره رنسانس ايتاليا براي .  دروازه دارد 
مهمترين و حيـرت    .  ساختن بناهاي واتيكان توسط پاپ بكار گماشته شده بودند        

مـركـز     اين عمارت بعنوان  .  استپيترز    سنتانگيزترين عمارت تاالر اجتماعات     
 توسط معماران بزرگي ماننـد  17 و15جهاني عبادت كاتوليكهاي رم بين قرنهاي    

ـابـل   .اسـت   شـده   طراحـي جيان لورنزو برنيني     و   ميچالنگو،  بارمانت ـق ـاالر    درم ت
ديگر، قصر واتيكان  بزرگ عمارت. پيتر قرار دارد اجتماعات ميدان بزرگ سنت

ـان    .   است پاپلمعروف به قصر     ـاق   1000كـه   يك مجموعه ساختـم ـانـه،     و   ات خ
چندين معبد و كتابخانه   آپارتمانهاي پاپ، دفاتر حكومت كليساي كاتوليك رم،  

ـنـد       موزه هاي واتيكان بسيار   .  دارد ـنـد      و  برجسته و چشمگير هست ـارت ـب مـوزه    از  ع
 پايوكلمنتو  هنر اتروسكان، موزه   از گريگريان از هنر مصر، موزه      گريگوريان

و چاير امونتي   نظير از آثار باستاني، موزه        با يك مجموعه بي   
كتابخانه . اي از استادان ايتاليايي      با آثار نمونه   پيناكوتيكاموزه  

خطي قديمي   ازكتابهاي  ارزش  با  يك مجموعه   واتيكان داراي 
 . و بيش از يك ميليون جلد كتاب است

    
 
                               

English Service 
                                        Sundays: 1pm 
                                            
                 
                                    Farsi Service  
                                    Sunday: 3:30pm 
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 شواهدي از خودكتاب
است،   دسترس  در  امروز  برناباكه  انجيل  خطي  نسخه  ظاهرفيزيكي

از   حاكي  واژگانش،  و  سبك نگارش   و  با توجه به نحوه صحافي    
نخست   .است  شده  نوشته  .م1590تا1500سالهاي  بين  كه  است  آن

اسرائيل امر    به بني   درتورات  خدا  .متن ميپردازيم   به شواهدداخلي 
اين سال پنجاهم براي شما      ”:كرد كه سال يوبيل را نگاه دارند       

سال   اشاره به   هنگام  برنابا به   اما انجيل “.خواهد بود   سال يوبيل 
). 82برنابا،فصل(ميشود  قائل  صدساله  فواصل  آن  براي  يوبيل،

، 1300نويسنده اين رقم را از كجا آورده است؟ درحدود سال          
كليسا فواصل زماني يكصدساله را          هشتم براي   بونيفاسپاپ  

 ششم آن را مجدداً به      كلمنتپاپ  .  م1343در سال   .  تعيين كرد 
آن .)  م1471  -1464(پنجاه سال تقليل داد و بعداً پاپ پل دوم           

نظر ميرسدكه نويسنده      به.  پنج سال كاهش داد      و  را به بيست   
چيزي در باره حكم پاپ ميدانسته، اما تصور ميكرده كه آن را            

اين ما را به اين نتيجه ميرساندكه اين         .  عيسي مقرر كرده است   
. نوشته شده باشد    .  م1300انجيل نميتوانسته زودتر از سال         

 يافت ميشودكه در اين انجيل به عيسي        دانتهچندين نقل قول از     
براي مثال، اصطالح مورد استفاده دانته،      .  نسبت داده شده است   

اين   23،78،217فصلهاي  در  ،“دروغگو  و  دروغين  خدايان”يعني
كار رفته كه نه دركتابمقدس استفاده شده و نه در                 انجيل به 

توصيف جهنم دراين انجيل .قرآن، امادراين انجيل يافت ميشود
به تخيالت دانته درباره جهنم و          اي چشمگير شباهت    گونه  به

نـُه آسمان  كه اين انجيل آمده178در فصل. برزج و بهشت دارد
شايان ذكر است   .   مياندازد دانتهوجود دارد كه باز ما را به ياد          

 هشتم  بونيفاس يك نويسنده ايتاليايي بودكه در دوره         دانتهكه  
معروف خود را به سال     “كمدي الهي ”او نوشتن .  زندگي ميكرد 

در اين انجيل عناصرديگري متعلق به قرون       .  آغاز كرد .  م1300
 .وسطي يافت ميشود

 دو  حاكم  يا  گفته ميشودكه خانواده ايلعازر ارباب     194فصل  در

آن روزگار، سرزمين        در  .عنيا بيت  و  مجدليه  بودند،  شهرك
فلسطين را روميها تحت اشغال داشتند، لذا سيستمي تحت                

اين اشاره حاكي از نظام          .  وجود نداشت  “  حاكم”عنوان   
اشاره به بشكه   .فئودالي است كه در قرون وسطي متداول بود         

روشهاي متداول  .  يك اشتباه تاريخي است   152شراب در فصل  
 مورد اشاره قرار گرفته، ايجاب       121در دادگاهها كه در فصل     

در .  ميكندكه نويسنده با جامعه قرون وسطي آشنا بوده باشد            
پرتو شواهد مذكور و بسياري ديگر كه در اينجا ذكر نشده،               
چه شواهد خارجي و چه داخلي، ميتوان مشاهده كرد كه اين             

كسي نوشته شده باشد كه قرنها بعد از           دست  انجيل ميبايست به  
 .زيسته است برناباي مذكور در عهدجديد مي

 ....         دامه دارد             ا

9 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

كـنـنـده      او نيزبيان  اسامي.   كه واقعاً با عيسي مسيح آشنا شود، ميفهمدكه او داراي مقامي باالتر از ديگران است   هرشخصي
ولـي  .   اسـت   شـده   نيزنامـيـده    خدا  كلمه    ميگويندوبه)   يعني روح خدا  ( روح اهللا   همين مطلب است؛ زيرا بسياري از مردم او را          

او :   فـرمـود    مادرعيـسـي    مريم  به  فرشته  قبل از تولد مسيح، جبراييل.    ميباشدپسرخداكه بيشتر در انجيل به او داده شده      لقبي
مينمود   خطاب  پدرمن  را  خدا  اكثراً  عيسي.   است  خدا  روحاني  خدا روح است و عيسي هم پسر   .   پسر خدا خوانده خواهد شد    

بـه    را  آسماني  پدر  كه  خواست  ازمسيح  ازشاگردانش  يكي  وقتي.   كرد  خطاب  من    پسرو دو مرتبه نيز خدا از آسمان عيسي را          
پـدررا    ديد  مرا  اي؟هركه  نشناخته  مرا  هنوز  تو  ام و  بوده  اي فيليپس، دراين مدت طوالني من با شما   :   او نشان دهد، جواب داد    

يوحنافصـل  ( . . .   است؟  درمن  وپدر  من درپدرهستم   كه  پس چگونه ميگويي پدر را به ما نشان بده؟آياباورنميكني        .   است  ديده
 .است نكرده ادعايي هيچكدام از پيامبران هرگزچنين. من و پدر يك هستيم:  در جاي ديگر مسيح فرمود). 10و9 آيات14

مقام
 

ت
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مسيح عجي
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 قشقاييها
 

فارس   دراستان  قشقايي  ايل  بيشتر 
 آنـهـا    از  بسـيـاري    . ساكن هستند 

فصـول    در  سـيـار    بصـورت   هنوز
 ييالق به قشـالق  مختلف سال از 

 همـچـون    قشقاييها.   ميكنند  كوچ

از اقليتهاي نژادي،     ديگر  بسياري
 ايـنـان قـومـي        . هستند  تبار  ترك

 دليرندكه شكست دادن و تسلي    

 .    مشكل بسيار كاريست كردنشان

اجتماعي،كليساها،وسـازمـانـهـاي       هاي  گروه  به  كمك. . . 6ادامه از صفحة    
خيريه درپخش غذاي مرسوم عيد شكرگزاري در ميان مردم محتـاج           

يك نكته تقريباً نامربوط ديگر اينكه، در قرن بيستـم  .داوطلب ميشوند 
. آغازمـيـشـود     كريسمس  هاي  خريدهديه  كه  است  روزي  روزبعدازعيد

به چهارمين   شكرگزاري،روزعيد1930ركودبزرگ،سالهاي سالهاي  طي
خريد   روزهاي  تعداد  ازسالها  پنجشنبه ماه نوامبرجابجا شد،كه دربرخي    

تغيير   پنجشنبه ماه نوامبردرهرسال    چهارمين  تاريخ  اينكه  با. رابيشترميكند
 .كشور اعالم ميكند ميكند،رييس جمهورآنروز را روز جشن رسمي

 نمادهاي عيد شكرگزاري
،كدو تنبل، و سس قره قاط نمادهايي هستندكـه        ) بالل( بوقلمون،ذرت 

تزيينات   معموالًدر  نمادها  اين. ميباشند  حاكي از اولين عيد شكرگزاري    
ذرت،نماد   خصوص  ميشوند؛به  تبريك اين عيدنمايش داده     وكارتهاي

از آن جهت  يابالل،كه ذرت. رهايي و نجات مهاجرين از مرگ است
تزيين ميز يا درب ورودي منزل استفاده ميشود،نمادبرداشت محصول      

قاط،روي   قره  ژله  سس ترش و شيرين قره قاط، يا      . و فصل پاييز هستند   
داده   قرار  غذا  درسفره  اولين ميز عيد شكرگزاري نهاده شد و امروز نيز        

قره قاط در باتالقها .   ترش است  قره قاط يك توت كوچك و    .   ميشود
 نيوانگلندوديگرايالتهاي   ماساچوست  يا زمينهاي بسيار نمدار در ايالت     

ازعصـاره    و  عفونتها درمان براي گياه سرخپوستها ازميوه اين. رشدميكند
آنـهـابـه    . كردن پتو و فرشهاي خود استفاده ميكردنـد         آن جهت رنگ  

آب   كمي  مهاجرين ياد دادندكه چگونه ميوه آن را با شيرين كننده و          
 ايبيمياين سس   سرخپوستهابه. قاط بپزند كردن سس قره براي درست 
 گـردن   تـوت ” اسـم   مـهـاجـريـن    . اسـت “ تلخ  توت” آن  معني  ميگفتندكه

گياه   ساقه  شدن  كج  گياه باعث   را ترجيح دادندزيرا گلهاي اين    “ خميده
در   هنوز  توت  نوع  اين.   گردن خميده ميكند  آن را شبيه درناي     ميشود و 
در   نسبتاً متفـاوتـي    عيدشكرگزاري  ،1988درسال.رشد ميكند  نيوانگلند
 بيش  دربين. برگزارشد  درشهرنيويورك  مقدس  جان  سنتجامع    كليساي

 امريكا نـيـزبـه      بودند،بوميهاي شده جمع كه دركليسا  ازچهارهزارنفري

مـهـاجـريـن       نـوادگـان    و  ازسرتاسركشور  سرخپوستي  قبايل  از  نمايندگي
 اولـيـن    را در     نقش بوميهاي امريكـا      اين مراسم .   بعدي حضور داشتند  

 ضيافتي اين -كرد قدرداني وازآن اعالم آشكارا امريكا عيدشكرگزاري

دانش و مهارتهاي   شدن  سهيم  براي  تشكر ازسرخپوستها  جهت  كه  است
  .برگزار ميشودآنها زنده نميماندند، بدون اوليه،كه خود بامهاجرين
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ميدهد  و داده روي ايران در  و  براي كه آنچه تمام كه نكنيم فراموش هرگز را اين 
صاحب  كه است خداوند اين .دارد و داشته قرار خدا الهي طرح و دركنترل تماماً

او ميزاياند . كه در اوست، ميباشد هست و نيست و مالك هستي و تمام آنچه
تمام هستي .قوت ميدهد و ضعيف ميسازد. ميسازد و خراب ميكند . و ميمراند

ها و اوامر خود را براي  او چگونه ميتواند خواسته. اما خداوند روح است. در پي جالل دادن و شناساندن نام و قوت و قدرت اوست
انسان تعيين سازد؟چگونه ميتواند به انسان جسماني بگويد كه از او چه ميخواهد؟پاسخ اين است كه خداوند توسط انسان اما بواسطة   

اما آنجا كه به پياده كردن طرح الهي و اوامر عظيم او منجر ميگردد ! با هر انساني؟ بله، با هر انساني. روح خود گفتگو كرده و ميكند
قائن  هدية بجاي هابيل قرباني انتخاب :مثال.شود برده پيش به غيرممكن و امرخطير اين آنان ازطريق ميشوندتا برگزيده  شايسته و چند انسانهايي
نسلي  ايجاد براي ابراهيم انتخاب .مطلق نابودي از انسان نسل دادن نجات و كشتي ساختن براي نوح انتخاب .موعود مسيح آمدن انگيزة بعنوان

 .موعود مسيح آمدن طرح تكميل براي اسماعيل بجاي اسحاق انتخاب .خداپرست و برگزيده
هاي خود و نشان دادن قدرت  عظيم خدا در انجام وعده قدرت دادن نشان براي يوسف انتخاب

انتخاب موسي براي رهبري قوم به بيرون . خود به بيگانگان و پيروزي بالمنازع خداي توانمند
سراسركتابمقدس مسيحي ما پر است از اين انسانها و ... آوردن از مصر و دادن شريعت به او

 درس براي آنها و .آوردند پيام ما براي ازخدا .گفتگوكردند خدا از ما با آنها.آنان ايمان ماجراهاي

 و خدا گفتگوي هاي شيوه از يكي.بياوريم ايمان آن به و بخوانيم ما تا گشت ثبت شما و من عبرت
 واحدكه درعين او .اوست بودن زمان و وقت صاحب برهستي خدا توانمندي و قدرت شناخت

و از آنجا كه انسان . حالي كه در امروز است در فردا نيز هست در عين  .نيست اينجا اينجاست
قادر به ديدن و دانستن از فردا نيست و نخواهد بود، خدا توسط آن انسانهاي برگزيده فردا را 

از آن  و  تا شايد آدمي آن را بخواند . براي رساندن پيام خود براي انسان پيشگويي نمود
كرده، راه حيات راستين  كرده، به گناهان خود اعتراف بياموزد تا اشتباهات خود را تصحيح

را برگزيده، خدا را انتخاب كرده، او را پادشاه قلب خود دانسته و نهايتاً بهشت را صاحب 
.                              شده و درحضور خالق خود تا به ابد در صلح و آرامش جاودان زندگي كند  

2007  نوامبر   25  شمارة    سال سوم دربارة عيالم پيشگويي   
)ايران فعلي(  

ميگويد؟ چه خود ارضائي دربارة كتابمقدس  
 

 گردآوري از دانيال خرسند             
بخش سوم    

 

چگونه خدا ميتواند هم در ما گرايشات جنسي خلق 
كنيم؟  زندگي مقدس باشدكه انتظارداشته هم و كند

او  اگر .ندارد غيرممكن كاري انتظار ما از خداوندهرگز
زنــدگي    مقدس جنسي لحاظ از ميخواهدكه ما از

هاي جنسي  كنيم، ما را نيز تجهيز ميكند تا بر وسوسه
شدن  وسوسه كه است يادآوري به الزم .شويم غالب

هاي   وسوسه .شود نمي محسوب  گناه خود بخودي
 صحيح  شكلي اگربه نوشيدن و همانندخوردن جنسي

به  را مضاعفي شادي شوند، ارضا )ازدواج چهارچوب(
  .                                                      ميĤورند ارمغان

بازي   هر براي  قانون شدن قائل همانند ها وسوسه كنترل
مرج  و هرج  اما افزايد مي بازي جذابيت به قانون .است

 آن  پي در   خداوند . برد شادي بازي را از بين مي

 خود جنسي ازگرايشات را شادي باالترين ما كه است

بايد آنها را تحت كنترل  دليل  همين   به   كنيم، كسب
.                                                             در آوريم  

هاي شما موافقم،  شايدبگوييد از لحاظ تئوري با گفته
توانم آنها را به اجرا در آورم؟     اما عمالً چگونه مي  

به اجرا در آوردن فرامين الهي تنها به مدد روح خدا 
از ياد نبريم كه عيسي مسيح نيز با . امكان پذير است

. ها غلبه كند قدرت روح خدا موفق شد تا بر وسوسه
وسوسه  را خداوندهرگزشخص كه داشت بايداذعان

هاست و  خداوند ياور ما در غلبه بر وسوسه. كند نمي
.                                                  ما كنندة وسوسه نه  

 با   شدن مواجه  در مددالهي  پيرامون را  زير لطفاًآيات 

.                                             كنيد مطالعه ها وسوسه  
1:  1يعقوب  ( 3-1 1قرنتيان  ،اول4 0  :1 ،     5-3:  10قرنتيان  ،دوم3

).                   1 : 7،دوم قرنتيان 16-15:  4،عبرانيان 14-11:   6روميان  

 بيماري دروغگويي  
 

باشيم،بايداعتراف    بين  اگربخواهيم واقع 
مـيـزان   .   كنيم كه همه دروغ ميگويـنـد      

اين دروغها و مصـلـحـتـي        “ شاخداري” 
بودن و نبودن آنهادرميان افراد مختلف      
و موقعيتهاي متفاوت، فرق ميكند، امـا        

دروغ   مـاگـاهـي     كه هـمـه      نيست  شكي
گفته يا حقيقت را با جرح وتعديل بيان      

 4انسان دروغ گفتن را از سن        .   ميكنيم
كـه    اين زماني اسـت   .    سال مياموزد  5تا  

مـيـشـودكـه       او براي اولين بار مـتـوجـه       
. نـيـسـت     يـكـسـان     نظرهمـه   حقيقت، از 

و   بـيـان    كودك در اين دوره به قـدرت      
كـلـمـات      كلمات پي ميبرد و از    توانايي

و   احسـاسـاتـش     هـا،   براي بيان خواسـتـه    
ايـن  .   دروغ گفتن استفاده ميكند     گاهي

بـد    و  خـبـاثـت     روي  از  اولـيـه    دروغهـاي 
انديشي نيست، بلكه اوميخواهد ببـيـنـد        
كه تواناييش در تغيير و اداره موقعيـت        

باالخره زماني ميرسـد    .   تا چه حد است   
كه كودكان براي فرار از موقعيـتـهـاي         
ناگوار و دردسرهاي شيطنت خود و يا       
براي بدست آوردن آنچه ميخواهند بـه       

واقـع،    در. دروغ گفتن متوسل ميشـونـد     
رونـد    يـك   دروغگويي از نظر عـلـمـي      

تكاملي و الزم براي بقاي گونه هاست       
بـراي    كـه   درگوريـلـهـايـي      دروغگويي

برقراري ارتباط از زبان اشاره استـفـاده        
ميكنند هم ديـده مـيـشـود، آنـهـا در               
مواجهه با نتيجه اعمال نادرست خـود،       
 تقصير  را  به  گردن  حيوان  ديگري

و   مـوارد   دراكـثـر    كه  شخصي. مياندازند
بسيارمهم گرفته   امور  از  درباره هر چيز،  
را   خـود   مسـائـل،    تريـن   تا پيش پا افتاده   

مجبور به دروغ گفتن ميكند، در ايـن         
كارشناسان چـنـيـن    . زمينه مشكل دارد 

افرادي را دروغگويان بيمار يا مبتال به        
بيماري دروغگويي مينامندكـه الـبـتـه         
بيشتر يك تشريح موقعيت مـحـسـوب        

مردم براي  .   ميشود نه تشخيص بيماري   
دفاع از خود، جالب به نـظـررسـيـدن،          
كسب درآمد و موقعيت اجتماعي و يا       

معمـوالً  .   احتراز از تنبيه دروغ ميگويند    
دانستن اين نكته براي شخص فـريـب         
خورده بسيار مهم است كه آيا شخص       
دروغگو دانسته به اين كار دست زده        
يا خود نيز حرفهاي خود را باور داشته        
و به عبارتي خودش را هم گول ميزند        

. اسـت   و در نتيجه عمداً دروغ نگـفـتـه        
ازحدو دانسته    بيش  كسانيكه  است  ممكن

و به منظور سود شخصي مـدام دروغ          
ميگويند، به اختالل شخصيت جامـعـه       

 antisocial personality disorderستيزي يا   

دچـار    چنين افرادي مـدام    .   مبتال باشند 
 .درگيريهاي قانوني ميشوند

 ... ادامه دارد
 

   ...آيا ميدانستيد
آيا ميدانستيدكه روزانه فقط درقاره آفريقا سه هزار نفر جان خود را در اثر ابتال به 
 .بيماري ماالريا از دست ميدهندكه فقط يك ميليون از اين افراد كودك هستند

 
آيا ميدانستيد سريع ترين جابجاي اطالعات توسط اينترنت بين ژنو و كاليفرنيا  

 را در كمتر ترابايتكه پژوهشگران توانستند اطالعاتي با بيش ازيك  بوده است
 .از نيم ساعت جابجا كنند

 
 ميالدي بود كه پرواز را تجربه 1783آيا ميدانستيد كه انسان براي اولين بار سال 

 .هشت كيلومتر با بالن پرواز كند كرد و توانست
 

 .ميكند مصرف  ليترآب200غذا و كيلوگرم220در روز بالغ بر آياميدانستيدكه فيل
 
حدس ميزنند كه  محققان .ترين موجود به دماست آيا ميدانستيدكوسه حساس  

  .تشخيص ميدهند سلسيوس درجه 0/001ها تغيير دما را حتي تا حدود  كوسه

  منشاء پيدايش نامهاي

  كوروش و داريوش
 
داريوش    و  كوروش       اگر

ضرورت  و   پادشاه   نبودند
 موقعيتشان ايجاب نميكرد

از  فاعلي و نهادي حالت با هاي دوره هخامنشي  كه دركتيبه
و  كوروش نامهاي فارسي زبان در امروز آنها ياد شود، شايد 

 و  داريوم      اسامي آنها    جاي  به      و نداشت        وجود داريوش
ويژگيهاي         از   يكي. داشتيم      كوريو    و داريويا          كوريوم

صرف  نيز   اسمها كه است دستوري زبان فارسي باستان اين
اين  به. ميكنيم صرف را فعل همچنانكه امروزه ما.اند ميشده
اضافي  يا مفعولي يا نهادي/ فاعلي نقش در  اگر اسمي ترتيب،

ها  شناسه اين. هاي مختلفي ميپذيرفت قرار ميگرفت، شناسه
نيز      ميشدند، ختم aيا I  يا a يا  uبه  كه در مورد    اسمهايي

 ختم  u به بودندكه اسمهايي كورو و  داريو. بودند متفاوت
 .           ميشدند

ميگرفتند،  قرار نهادي/اينگونه اسمها وقتي درحالت فاعلي
 اضافي درحالت  و  مشناسه  ، درحالت مفعوليششناسه  

 كورش و داريوش توضيحات، اين  با. ميگرفتندائوش شناسه 

اما .هستند  كورو و داريو اسمهاي نهادي   /فاعلي صورتهاي  
درحالت نهادي وفاعلي  هاي خود بيشتر ازآنجاكه دركتيبه

با  ضرورت اند، اين بوده كاري يا انجام دهنده و اند قرارگرفته
 همين وبه بكار رفته هاي هخامنشي  بيشتردركتيبهششناسه  

 آنقدرنامهاي امروزه .به فارسي امروز رسيده است صورت

آنها  با شنيدن كه  است ما جا افتاده و داريوش براي كورش
و  داشته ديگري نامهاصورت اين نميتوانيم تصوركنيم اصل

امروز  ميرسيد،  به فارسي  صورت   همان   اگر  به در  واقع،
واقعيت . بكارميبرديم  راداريو و كورواكنون بايد بجاي آنها

از   داريو  و   باستان  از صورت فارسي كورواين است كه  
هخامنشي  پادشاه  دو اين اصلي صورت فارسي باستان اسامي

ارايه  دقيقي   اشتقاق هنوز   كورو  نام در مورد  معناي. بودند
داريه كه :بود شده  از دو بخش تشكيلداريواما . نشده است

 اسم  اين جمعاً. استنيكيمعني   بهوهو و نگهدارندهبه معني 
 .        نگهدارنده و حافظ نيكي معنا ميدهد

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredients Serves 8–10 
6 cups roasted, sweet potatoes 
(approximately 5–6 potatoes) 
½ cup brown sugar, packed  
¼ cup melted butter  
1 tablespoon undiluted orange juice  
1 teaspoon salt 
½ teaspoon freshly ground black pepper  
4cups mini marshmallows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directions: Pre-heat oven to:400° for 
roasting the sweet potatoes 350° for 
heating the casserole Place the 
sweet potatoes on a baking sheet 
and pierce each several times with a 
knife or fork. This allows the steam to 
escape. Set the baking sheet on the 
middle rack of your oven. Roast the 
sweet potatoes for 45 minutes to1 
hour-depending on size-or until a 
knife inserted in the center moves     
easily through the sweet potato. Cool 
to room temperature. Remove the 
skins and mash the sweet potatoes 
in a  food  processor, electric mixer, 
or ricer. Place the mashed sweet 
potatoes, brown sugar, melted    
butter, orange concentrate, salt,   
and pepper into a food processor    
or electric mixer and combine.    
Taste and adjust the seasonings as 
needed. Spread the mixture into a 
9x13x2 ovenproof glass baking dish 
and top with the mini marshmallows.  
Reduce the oven temperature to 
350°.Bake for 30-35 minutes, or until 
the marshmallows melt and turn 
golden brown.  
 

Preparation time:                        
Roasting approximately 45–60    
minutes; Plus 1 hour preparation 
baking, and down time. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    كريستين مارتي: طراح صحنه. استن كوله: تدوين. اليويه كوكو: مدير فيلمبرداري. لوران بوتونا: موسيقي. لوران بوتونا: كارگردان
، چكي كاريو]كنت نانساك[، ژوسلن كوئيويرن]پدر ژاكو[، آلبر دوپونتل]مادر ژاكو[، ماري ژوزه كروز]ژاكو[گاسپار اوليل: بازيگران

 .  فرانسه2007محصول .  دقيقه140].لينا[، ژوديت ديويس]گاليو[، بويانا پانيچ]كشيش[، اليويه گورمه]توفو[، مالك زيدي]شواليه[
 

در  دارد،كسانيكه فقيرش والدين با اي ساله وتيزهوش زندگي شادمانه9 پسريژاكو. 1850سال
ابتدا  ميشودتا باعث بيرحم كنتاما بزودي رفتار. مورد استثمار قراردارندنانساك  كنتامالك 

  زنداني و بعد كشته شود و سپس مادرش برژاكوپدر 
 شبي  زمستاني اين كه   تا. بميرد سرما  و  اثر  بيخانماني 

  زدن را  برهنه و در حال يخ ژاكويكشيشي روستايي 

  نزد كشيش مانده  وژاكو . خود ميبرد خانه  و به  يافته
 اي زاده نجيب شواليه. بعنوان دستيار وي خدمت ميكند

 سالها بعد،. كشيش نيز به او نظر لطف دارد دوستان  از
  كنت از  تا  است شده، مصمم   ساله20جواني  كهژاكو 

  دوست  اما در اين فاصله  دل  به. انتقام  بگيردنانساك 

 دوري از به را او و همه نيز باخته  لينا اش كودكي دوران
  و  كنت  ناگهاني  بازگشت  اما . تشويق  ميكنند كنت  

 ساليانه  به آتش  رقص  روز  مسابقه در    گاليو دخترش 
  توسط در كودكي     كهگاليو  .   اختالفات  دامن  ميزند

 ميراند    خود  از    را    او    ژاكو  اما  .  كند  قصد  دارد دل وي را تصاحب          يافته،  نجات  مرگ      از  ژاكو  

 عمال  نمييابد،چون  ديري  آنها  اما شادماني .  او شكست ميخورد    از  رقص  مسابقه  در  نيز  كنتو

اما   ميگيرد،  را  كنت  خانه  حكم تفتيش   شواليه.  ميافكنند  قصر      و در چاه      دزديده    را    ژاكو  كنت
از   و  كشيده  باال  چاه  از  را  خود  سختي   موفق ميشود به   ژاكو  سرانجام    .  است  بيفايده      جستجوها

 انتقام  گرفتن  ظالم و   كنت   عليه دقانانحال هدف او شوراندن         .سر در آورد    قصر  اسلحه    انبار

 درگيري  منزله  كار به   اما اين .  ميشود  كشيده  به آتش كنت  قصر    و      شده  پيروز      شورشيان.  است

 پاياني  ميرسد  نظر   و دوستانش دستگير ميشوند و به      ژاكو  .  است  ديوانيان  و  قانون        با  شورشيان  

 بر ظلم   و  شده حاضر دادگاه در كنت دختر گاليو  اما. انتظارشان است درژاكو  پدر همچون تلخ  

بعداز محاكمه    .ميگذارد  صحه  شورش  جريان  در  ژاكو  دست  به  خود  نجات  همچنين  پدرش،
در روستاي بدون     را  اي  تازه  زندگي  ليناعروسش    همراه  به  ژاكو  و  كشور را ترك ميكند     گاليو

يك فيلم پرماجرا از نبرد       يك داستان با تمامي ويژگيهاي      جذاب  ژاكوي.  ارباب آغاز ميكنند  
همچون   و  كه مثلثي عشقي نيزبه آن افزوده شده         ارباب ظالم است    و  تهيدست  ميان روستايي 

 رو  له  اوژن  پرفروش  و  مشهور  رمان  فيلم براساس   .پرداخته شده است    موسيقي  و  تابلويي از رنگ  

عمالً   بوتونادستمايه ساخت ميني سريالي موفق بوده، اما فيلم            1969در سال   كه  شده  ساخته
 را به تصوير ميكشد عمالً  ژاكواول فيلم كه دوران كودكي  يكساعت.پاره است محصولي دو 

گاليو -لينا-مثلث عشقي ژاكو    كه اعمال قهرمانانه و     تر از نيمه دوم آن است     جذابتر و پركشش 
طراحي صحنه و لباس، موسيقي،      :  اما نقطه قوتهاي فيلم   .  و درگيريهاي آنان را نشان ميدهد      

 .در نقش كودكي ژاكو، تدوين و فيلمبرداري زيباي آن استلئو لوگران بازي 

 منجي من عيسي تويي
 با تو كنم من زندگي

 بي تو نباشم لحظه اي
 تو رهنما و رهبري

 جان مرا تو ايمني
 ديگر نباشدم غمي

 جز تو ندارم همدمي
 آرامش جان مني

 افزون شده ايمان من
 تو سايه و سامان من

 تو دارو و درمان من
 تو شمعي و شبان من

 تو دور نشو از جان من
 با من بمان، پيمان من
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داويد پيرا  .دكتر ش: نويسنده مقايسه كتابمقدس با ساير كتب                

اين     در   واقع    در    است، .  م  900به    ترين نسخه موجود كتاب مزبور متعلق                 ولي قديمي    .  قبل از ميالد نوشته است            480-425كتاب تاريخ خود را در فاصله سالهاي                      هرودت  -1
.   م  .ق  384   تا    322در سالهاي        را     خود   آثار    ارسطو   -2.  سال ميباشد      1300حدود     ترين نسخه موجود در جهان حداقل در                  مورد فاصله زماني بين اولين نسخه نوشته شده و قديمي                       

  ترين    قديمي    و   اصلي نسخه     شدن     نوشته    بين    سال اختالف زماني       1400به اين ترتيب حدوداً           . ميالدي است    1100كه قديمترين نسخه موجود از آثار او  متعلق به سال                         نوشت  

  آن  قديمترين      كه   است   باقي  ازآن  نسخه خطي    10 يا   9نوشته شد، امروزه فقط             .  م.  ق58 تا   50بين سالهاي           گالي ژوليوس سزار        كتاب جنگهاي       -3.  نسخه موجود وجود دارد         

  باقي    آن   نسخه   35  فقط     است     شده   نگاشته      .  م17تا        .م .   ق 59كتابي كه در مورد تاريخ روم توسط در فاصله سالهاي                           142از    -4.   سال بعد از  زمان سزار ميباشد               900متعلق به    

آنها متعلق به         ترين   قديمي     مانده،    باقي  عددآن    4فقط      است   شده     شناخته        .م100تاسيتوس     كتابي كه به نام تاريخ            14از    -5. ميرسد   .   م 4است، كه قدمت فقط يكي از آنها به قرن                   
 نمونه آن در دست موجود               8  فقط   .  م  .  ق   460 -  400توسيديد       كتاب  از  -6. سال است    1000ها   ميباشند، فاصله زماني بين نسخه              .  م10كتابهاي ديگر متعلق به قرن             .  ميباشند    .  م 9قرن  

 . سال ميباشد     1000ترين نسخه موجود         ميالدي است و  فاصله زماني بين نسخه اصلي و قديمي                    900ترين آنها متعلق به سال             كه قديمي    است 

 جذاب ژاكوي

كلداني  -ماهنامه آشوري : نويسنده   
روزي  صوفيان گرد هم 

آمدند  تا    از     يكي    از  
برادران    تمجيد     كنند،  
 : سپس    او   را   پرسيدند
استاد       تو      كيست؟ 

ميخواهيم   براي تجليلش  
: برادر گفت. نام  او  را  بر سنگ سر در خانقاه حك كنيم

با  اين جواب  صوفيان  غرق !  استاد  من يك  سگ    بود
: آن  برادر   ادامه   داد  و گفت. حيرت  و  ناباوري گشتند

شد  كه  چنين  . راست   ميگويم، استاد من يك سگ بود
اي   سگ  تشنه. روزي كمي دورتر  از چشمه نشسته بودند
سرش،  كردن   نزد  چشمه آمد  تا  آب  بنوشد،  اما  با  خم

فراوان  ترس  تصوير خود را در آب زالل چشمه  ديد  و  با
به مرور كه تشنگي او بيشتر و بيشتر ميشد، . ازآن گريخت

.   هر  بار  به  طرف چشمه  ميĤمد و همان  اتفاق تكرار ميشد
تا  باالخره تاب  مقاومت  خود را  از  دست  داد  و ناگهان 

آنوقت فهميدم . در آب پريد  بدون آنكه  نگاه كرده باشد
كه تا  زماني كه  خودم  را در  نظر دارم  هرگز  نميتوانم در 

 .ام را رفع سازم خداوند تشنگي
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Persecution against Christians 
increasing in Iran 
Allie Martin 
OneNewsNow.com 
 

A     spokesman  
with   Voice   of 
the Martyrs (VOM)  

Confirms a  new 
wave of persecution against 
Christians in Iran. 
VOM sources say the persecution 
in Iran is against Christians who 
meet to worship in house 
churches. Reports say several 
believers have been interro-
gated, and one house was 
stormed by a police team. VOM 
spokesman Todd Nettleton 
says it is not known what 
prompted the police action. 
 

"One of the places where they 
raided, they confiscated a   
computer and some Christian 
materials, Christian printed 
materials, and some CDs that 
were there," he explains. "We 
don't know what has brought 
this on. [But] we do know that 
our brothers and sisters in Iran 
need our prayers." 
Nettleton believes that the  
Iranian government is alarmed 
at the growth of the Christian 
faith there. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"The exciting thing to know 
about the story, though, is that 
the church is growing in Iran," 
he shares. "And that may be 
what's gotten the attention of 
the government, the fact that  
so many people are coming to 
Christ, the church is growing at 
a phenomenal rate -- and that, 
obviously, is making the      
government nervous." 

Nettleton says believers      
everywhere should pray for 
Christians in Iran. 
 

  
 

 From  the  invasions  of 
Tamerlaine  until  the 
accession  of  Shah  Abbas, 
the  Safavid  ruler (1582), a 
period of two hundred years, 
its history is almost a blank. 
In  1603  some  Armenian 
chiefs  appealed  to  Shah 
Abbas for protection against 
the  Ottoman Turks. The 
Shah invaded Armenia and 
devastated the area to stop 
Ottomans  from  gaining 
access to provisions. 
Armenians  were  driven 
before the Persian soldiery 
to the banks of the Aras 
River, near Julfa. Their cities 
and villages were depopulated 
and were allocated in forced 
settlements. Convents were 
plundered, and their inmates 
driven  out.  Thousands  of 
captives  were  forced  to 
cross the Aras without 
proper transports. Thousands 
died and twoArmenian chiefs 
were beheaded to hasten 
the progress and their 
beautiful women were carried 
off to Persian harems. Only 
around 5000 made it to Julfa 
in Isfahan, where they were 
granted protection and 
privileges such as the 
freedom to practice their 
faith in their own segregated 
neighborhoods. TO BE CONTIUNUED... 

 

a lot more tolerant towards all 
religions and employed many 
Christians including a Chinese 
Nestorian, Yabh-alaha III, who 
eventually became the Catholicos 
of the Syrian Church in 1281. The 
new Patriarch was a native of 
Western China; he ruled the 
Church through a stormy period of 
seven reigns of Mogul kings. He 
had the joy of baptizing some of 
them and there were many 
Christian  women,  wives  and 
children of the Khans in the royal 
court, and for a time he hoped that 
they would form an alliance with 
the Christians of Europe against 
the Muslims. The conversion of 
the Mogul rulers into Islam ended 
such expectations.  

 

Some of the Il-Khan leaders were 
also favorable towards Christians. 
One of the leaders Arghun in late 
13th century in his wars against 
Mamluk rulers of Egypt sought a 
military alliance with Christian 
West. In 1285 he sent a letter to 
Rome and later an emissary to 
Pope  along  with  a  Nestorian 
Christian called Isa Kelemechi to 
start  negotiations. How  the 
Christians were treated depended 
on  the  politics  of  the  day. The 
scholar Ibn Taghribirdi praises the 
last  Il-Khan  ruler, Abu  Said  for 
demolishing Christian Churches. 
This  was  partly  due  to  the 
establishment  of  the  first 
archbishopric  of  Sultaniyeh  by 
Pope John XII. Francis of Perugia 
was the first archbishop and was 
succeed in 1323 by William Adam, 
who  amongst  other  duties 
protected the Christian Armenians 
against their Muslim neighbors.  

 

During  the  last  five  centuries 
Christianity  in  Iran  has  been  a 
tolerated  but  oppressed  and 
despised faith.  

By: Massoume Price, 
 

 The Crusades made the situation 
worse for the Christians in     
general. Local Christians were 
caught between two equally  
hostile forces during the twelfth 
and thirteenth centuries. Muslims 
came to hate all Christians in the 
Muslim world, while Latin    
Christians despised the Eastern 
Christians as heretics. During the 
Crusades, Latin Christians came 
to control the Holy Land, but  
prevented the local Christians 
from going on pilgrimage to the 
Holy Land. Saddi the grand  
master of Persian prose and  
poetry was at one point taken     
a prisoner during the Crusade 
wars and ended up as a slave/
war captive. A friend who bought 
him and then forced him to marry 
his daughter rescued him. Saddi 
complains a lot about this woman 
in his writings.  
 

In 1258 the Moguls conquered 
Baghdad the center of the     
Muslim Empire. This change was 
for a time favorable to Christianity, 
as the rulers openly declared 
themselves Christians or were 
partial to Christianity. However 
under latter Mongol rulers and 
also due to Tamerlain's (Taymur) 
invasion of Persia many 
churches along with mosques 
were destroyed and thousands  
of Christians and Muslims were 
killed. The early Mogul rulers 
before embracing Islam were   
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          Halloween started with the Ancient Celts. All    Halloween 
            Hallows Eve (which became the word Halloween) was  
            the last day of their year. They believed  
            November 1st (All Saints Day) was the start of  
            the New Year and because it was Winter, it 
           was the darkest time of the year. On this one  
            night, October31st, they believed spirits, 
            ghosts, goblins and fairies came down from 
            the hills into the towns. Some people believed if you left "treats" 
            on the front porch for the spirits and ghosts, this would make 
            them happy and they would not hurt you. There are many other  
            stories about how Halloween got started. 
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