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تا هر  ميكنيم دعوت  را  شما
 بعدازظهر 30 :1ساعت يكشنبه

 كليسا اين عبادتي درجلسات

خداوند      پرستش شامل كه
 كتابمقدس بيانات  شنيدن و 

 .شركت فرماييد ميباشد،
 

10210 Canoga Ave. Chatsworth, CA 91311 
    818 - 832-0943: تماس تلفن 

اين خانم به مريدان 
سفارش  همچنين خود

كرده تا از حضور در 
 داري  قبرستانها  خود

اماكن  اين كنند،چون
 ...طلسم شده است

كـه    ر  . فبـنـام       خانمـي 
عـالـم     بـا   ارتـبـاط    مدعي

 دربرآورده  را  قرآن  ترجمة فارسي   قرائت  غيب است، 

نـقـل     بـه   گزارشـي    طبق !موثر ميشمارد   حاجات  شدن
و   قـرآن   فارسـي   ، مريدان اين زن پس ازختم     جهاناز

 ذكرگويي، شايستگـي    جلسات  در  چند ماهه   شركت

 ايـن .جلسات خصوصي راكسب ميكننـد      حضور در 

تـا    كـرده   سـفـارش    همـچـنـيـن      خود  مريدان  خانم به 
 ايـن   چـون   كـنـنـد،     خودداري  ازحضور در قبرستانها  

 به  منفي  ورودانرژي    موجب  و  است  شده  طلسم  اماكن

 اخيراً  ذكور  است، زن   حاكي  گزارش  اين.ميشود  بدن

اتوبـوس   با ومريدانش مستقرشده لواسان در  دروياليي
 .ميروند وي هفتگي جلسات به ازرسالت اختصاصي

 !  گمراه نكند        را   شما    زنهاركسي      :   فرمود    عيسي     
  ظاهرشده، بسياري                                        كذبه     انبياي       بسا  ...

 11و24:4متي .كنند را گمراه     
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 كليساي ايرانيان ولي

مديركل دفتر امور بانوان 
استانداري تهران خواستار 

تشكيل شورايي ويژه با مشخص 
شدن اضطراري نهادي پاسخگو 

و متولي خاص براي رسيدگي 
فوري به بحران طالق در استان 

با وجود آنكه همگان . تهران شد
به وجود بحران طالق دراستان 
اذعان دارند ولي هنوز پاسخگو 
در اين زمينه مشخص نشده و 

اقدام جدي نيز صورت نگرفته 
آمار طالق دراستان تهران . است
. برابر آماركشوري است10  

October 7 and14 at 7pm 
at the ALEX THEATRE 

گلندل شهر در عموم براي نمايش  
 

 در  را خود   داستان شهادت پدر هوسپيان، هايك كشيش   پسران

. اند به تصويركشيده “ ايران از فريادي”بنام مستند   فيلمي   
 

يك مسيحي  ، مهدي ديباج1993ايران دسامبر
بود  گرويده كه از اسالم به مسيحيت غيرتمند،

ايشان  .بود كرده زندان سپري در را  ده سال مدت
يك دادگاه اسالمي ايران به اتهام ارتداد  از سوي

اي از حكم قتل  ديباج  نسخه. مرگ محكوم شد به 
پروتستان  هوسپيان،رهبرمسيحيان هايك بدست

صادره، شجاعانه            حكم لغو منظور او به .رسيد ايران
 در   .اي نمود گسترده المللي فعاليتهاي بين اقدام به

هايك،  مهدي ديباج تنها   تالشهاي كشيش   نتيجة
زندان  از اجراي حكم اعدام  از  روز پيش چند

. شد آزاد  
 

...ميشد پرداخته بايد بهايي اما  
 

راه  در روحاني شخص يك نبرد داستان اينست
.مذهب آزادي و بشر حقوق  

حق را خواهيد شناخت و :مسيح فرمود
.حقيقت شما را آزاد خواهد كرد  

 

خداوندا بر ملت ما  
كن و حقيقت    رحم

!را به آنها نشان ده  
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تر  طوالني خود نوع پرندگان ازهمة عمرعقاب
.  كند زندگي سال 70تا ميتواند عقاب .است

ولي براي اينكه به اين سن برسد بايد تصميم  
.                                                       دشواري بگيرد  

 چنگالهاي:ميرسد سالگي  40به عقاب  زمانيكه

را  طعمه نميتوانند ديگر پذيرش انعطاف و بلند
 و خميده تيزش و بلند نوك .دارند نگاه و گرفته
 كلفت اثر بر  كهنسالش شهبالهاي .ميشود كُند

براي  پرواز و ميچسبند اش سينه به پرها شدن
در اين هنگام، عقاب . عقاب دشوار ميگردد

يا بايد . تنها دو گزينه در پيش روي دارد
 روز 150كه را دردناكي فرايند كه آن يا و بميرد

 اين گذرانيدن براي .گردد پذيرا ميكشد درازا به

 درآنجا كه كوهي نوك به بايد  عقاب فرايند،

نوك  عقاب درآنجا .كند پرواز دارد آشيانه
خود را آن قدر به سنگ ميكوبد تا نوكش از      

نوكش،  شدن كنده از پس .شود كنده جاي
 درجاي اي تازه نوك  تا صبركند بايد عقاب

 را چنگالهايش بايد سپس رشدكند، كهنه نوك
 كَنده چنگالهاي بجاي زمانيكه .بركند ازجاي

 عقاب    وقت آن درآيند  اي تازه چنگالهاي شده،

 .ميكند اش قديمي پرهاي همة كَندن به شروع 
 تولد كه را پروازي عقاب ماه 5از پس سرانجام،

 ديگر سال30و...كرده آغاز دارد، نام دوباره

  ضروري  دگرگوني  اين چرا .ميكند  زندگي

فرايند  بايد ما بقا، براي  وقتها بيشتر است؟
گاهي وقتها بايد از .دگرگوني را آغاز كنيم

خاطرات قديمي، عادتهاي كهنه و سنتهاي 
تنها زماني كه از سنگيني . گذشته رها شويم

بارهاي گذشته آزاد شويم ميتوانيم از  
.              فرصتهاي زمان حال بهره مند گرديم  

   

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

2 
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: او پرسيد. كه با خداوند گفتگو ميكنم
پس تو ميخواهي با من گفتگو كني؟ 

او . اگر وقت داريد: در پاسخ او گفتم
 ذهن در. وقت من بينهايت است:خنديد

 بپرسي؟ من از ميخواهي كه چيست خود
چه چيز بشر شما را متـعـجـب         :   پرسيدم

 شان، كودكي: ....ميكند؟ او پاسخ داد
 خسته ميشوند خود كودكي آنها از اينكه

بـعـد     و  كه بزرگ شـونـد،   عجله دارند  و
كـه    آرزو ميكنـنـد     ازمدتها،  دوباره پس 

 خود را به    آنها سالمتي   كودك باشند و  

بدست آورند، و     پول  تا  اندازند  مي  خطر
 دوبـاره   تا  ميدهند  دست  بعدپولشان را از  

 .دست آورند به را خود سالمتي
اينكه با اضطراب به آينده مينگرند و ....

نـه    حال را فراموش ميكنند، و بنابـرايـن       
 .آينده حال زندگي ميكنند و نه در در
اي زندگي ميكنند   گونه  اينكه آنها به. . . . 

اي  گونه كه گويي هرگز نميميرند، و به
               زنـدگـي    هـرگـز       گويي            ميميرند كه 

را   دسـتـانـم     خـدا   دسـتـهـاي     . انـد   نكـرده 
 .كرديم سكوت براي مدتي. گرفت

بعنوان يك پـدر،    :  ومن دوباره پرسيدم 
 را  زنـدگـي    كدامين درسهـاي    ميخواهي

 فرزندان خود بياموزند؟
كه آنها نميتوانـنـد       بياموزند:   . . . . گفت  او

بـاشـد،     كنند تا عاشقشان    كسي را وادار  
همه كاري كه آنها ميتوانند بكنند ايـن        

خــودشــان   كــه  دهــنــد  اجــازه  كــه  اســت
 .دوست داشته باشند

كـه    نـيـسـت       درسـت     بـيـامـوزنـدكـه     . .. . 
 .خودشان را با ديگران مقايسه كنند

طـول    چـنـدثـانـيـه       بياموزندكه فـقـط   . . . . 
قلب آنان   در ميكشد تا زخمهاي عميقي 

كه دوستشان داريم، ايجاد كـنـيـم،امـا         
را التيام   زخمها  سالها طول ميكشد تا آن    

كـه    نـيـسـت     و ثروتمـنـدكسـي    .   بخشيم
بـه    كـه   اسـت   دارد،كسـي   را  بيـشـتـريـن    

 . كمترينها نياز دارد
بياموزندكه آدمهايي هستند كه آنهـا  . . . . 
چگونه   نميدانندكه  فقط  دارند،  دوست  را

دو   و ايـنـكـه      . دهند  نشان  را  احساساتشان
نـگـاه     نـقـطـه     يـك   نفر ميتوانند با هم به    

 كـافـي    . ببـيـنـنـد      آن را متفاوت    كنند، و 

آنها ديگران را بـبـخـشـنـد،           فقط  نيست
 .بلكه آنها بايد خود را نيز ببخشند

 

از شما بخاطر ايـن     :   من با خضوع گفتم   
آيا چيز ديگري هست    . گفتگو متشكرم 

بـدانـنـد؟      كه دوست داريد فرزندانتـان    
 :        خداوند لبخند زد و گفت

 .فقط اينكه بدانند، من هستم.... 

برنامة نيايش و تدريس كتابمقدس 
 بعدازظهر و 7ها ساعت چهارشنبه

 ظهر12ها ساعت يكشنبه
 

 كليساي باپتيست دوم، 
 هوستون، تگزاس
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 كليساي ايرانيان
 مسيحا راهِ عيس

... داستان عقاب  
به دهكده حمله   روزي پلنگي وحشي  

تـعـدادي      همراه بـا    بونگا،.   كرده بود 
ازجوانان براي شكار پلنگ به جنگل      

پـلـنـگ      امـا   . اطراف دهكده رفـتـنـد      
خودش را نشان نميداد و دائم از تلـه         

سرانجام هـوا   .   شكارچيان ميگريخت 
تاريك شد و يكي از جوانان دهكده  
با اظهار اينكه پلنگ داراي قـدرت         

را حدس    آنها  مقصود  و  جادويي است 
تــرس   و  تــرســانــد  را  خــودش  مــيــزنــد

 بونگـا .   شديدي را بر تيم حاكم كرد     
شـكـار     با خوشحالي گفت كه زمـان     

پلنگ فرا رسيده است و امشب حتماً       
ازقضا .   پلنگ خودش را نشان ميدهد    

پلنگ همان شب خودش را به گروه       
زخمي كردن   با  و داد شكارچيان نشان 

ميترسيد، سرانجام    شدت  به  كه  جواني
از   يـكـي    . افـتـاد    پـا   از  با تيرهاي بـقـيـه     

چه چـيـزي     ” :  پرسيد بونگاجوانان از   
را   پـلـنـگ     باعث شد شما ظاهر شدن    

شبهـاي    كنيد؟ در حالي كه     پيش بيني 
بـونـگـا    “ ؟! قبل چنين چيزي نميگفتيد   

او كه پلنگ  باور و جوان ترس”:گفت
بـاعـث     داراي قدرت جادويي اسـت    

و خود    كند  قدرت  شد پلنگ احساس  
ايـن    . كـنـد    حـس   را شكست ناپـذيـر    

ترس ها و باورهاي ترس آور و فلـج         
قـدرت    بـاعـث    كننده ما هسـتـنـدكـه      

طـلـبـان       گرفتن زورگويان و قـدرت    
در   كـه   ميـدانسـت    پلنگ اگر   . ميشوند

تيم شكارچيان كساني حضور دارنـد      
ترسند هرگز خودش را      كه از او نمي   
 “!نشان نميداد

                    
                

 
  زندگي در  روزگاري      ياران،

 حكايت خبرها كه تمامي ميكنيم
 آخرميكنند؛خودخواهي زمانهاي

حاضر، از بين رفتن محبت انسانها، رشد فجيع          نسل
عشـرت،    و  عيش  جنين،  فحشا، سقط   همجنس بازي، 

 مجدد  بناي  و  يهوديان به اسرائيل    بسياري از   بازگشت

  جهان، اخبار   كشورهاياز  دربسياري  ونبرد  آن،جنگ

هواپيماهـا،    وطوفانها،سقوط  ها  زلزله  غيرمنتظرة  وقايع
 تعاليـم   عصرما،  در  كليسا  بودن  ولرم  و  تفاوتي  بي  حتي

تبـشـيـر      مختلف،  افراد  جانب  از  پيامبري  غلط، ادعاي 
 دنـيـا،    درسراسـر   وسيع  طرز بسيار   به  انجيل  خبرخوش

 ... از فارسي زبانان به مسيح بسياري ايمان آوردن
 تـوسـط    كه همة اين اتفاقـات      است  ذكر  البته الزم به  

اين وقايع   وقوع.   شده است   پيشگويي  درانجيل  مسيح
هـمـة     و  پنهان بـاشـنـد     برما  امروزه  نيستندكه  چيزهايي

 بسـيـار    مسـيـح    ميشوندكه بازگشت   آنها به ما متذكر   

 .در است بر نزديك شده و صد البته
 اما هنوز اين دعوت مسيح به قوت خود باقي است كه

ميكوبم،اگر بازكني داخل شده،                              ايستاده      در قلبت     بر:ميفرمايد
  بيائيدتا وقت           پس .)خواهم داشت مشاركت (خواهم خورد          شام   با تو  

كفارة مسيح را كه دو هزارسال پيش برصليب جلجتا مهيا                 هست
ساخت بپذيريم و از او بخواهيم تا گناهان ما را با خون خود پاك                    

    ما شده، عنان زندگي ما را         وارد قلب   خداوند بخواهيم     از .سازد
   . است    امروز روز نجات            .خودبگيرد   بدستان 

 ، 2007اكتبر آنجلس                                                                    لس
                                                                       الناتان باغستاني
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راكه ميخوانيد   گرامي، مطلبي خوانندة
 سال 44كه  آقاي رسول است  شرح زندگي

اي معتقد و  خانواده پيش در شهر قم و در
آشنا  ايشان چگونگي. مذهبي بدنيا آمد

خود را با مسيح و اينكه چگونه مسيح  شدن
مختصر براي  كرد را به زندگيشان را تبديل

 .اند خوانندگان ما توضيح داده
 

خانوادة   و  قم  شهر  اسالمي  بافت: رسول
 گيري  درشكل  بسزايي  تأثير  من  مذهبي

 من  مذهبي  باورهاي  و  اسالمي  افكارعميق

با   دوستانم  بواسطة  برآن  عالوه. داشت
 افكار آشنا شدم و لذا با        سياسي فعاليتهاي

حقيقت   به  من  يقين  و  . رشدكردم  سياسي
اين   بر  مرا  مصمم  بطور  و  اسالم،  تعليمات

 راه نجات  باورآورده بودكه دين اسالم تنها    

اسالم   شريعت  چهارچوب  و  است  بشريت
 ميبايست اساس زندگي انسان باشد، لذا         

 يك فرد  من نسبت به اين باور از     من تعصب

ومتعصب مذهبي ساخته بود، تا اينكه       غيور
و   شد  متعددي  چالشهاي  دچار  من  زندگي

 . شدم آشنا من با حقيت راستي
 از كه از ازدواج صاحب دختري شدم      پس

تشنج ميشد   دچار سالگي 7 سالگي تا    2 سن
پزشكان معالج، تنها راه عالج او       توصيه به و

 شده وآنهم بطور   مصرف داروهاي تجويز  

 از كه هيچكدام  پيوسته و هميشگي ميبود     

 براي البته. آنها اميد بهبودي را به ما نميداد       

 اسالمي زيارتي فرزندمان به هر مكان    شفاي

اما . شديم  متوصل  داشتيم،  دسترسي  كه
 .شدونه آرامش حاصل شفا نه هرگز متأسفانه

 
 
 
 
 
 

 

 اينكه دربهمن    تا اين مورد ادامه داشت       

1 3 7 دچار   كاري،  ورشكستگي  بعلت5
بودم   مجبور  شدم،كه  اقتصادي  مشكالت

 كه را آن شرايط، منزلمان    براي رهايي از   

اما چون بازار    . بوديم بفروشم  ساكن درآن
زمان مساعد نبود  درآن ملك فروش و خريد

مجبور شدم پول نزول كنم كه متأسفانه به         
پرداخت آن   كه ميرسيد توان   پرداخت زمان
آنروزها، وقتي   از دريكي باالخره. نداشتم را

در منزل تنها بودم و فكر ميكردم از خود            
 ماجرا چه ميشود؟ گويا   اين پرسيدم؛ پايان 

3 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

2007 اكتبر    24   شمارة   سال دوم  

كسـي    و  بـود   رسـيـده    بسـت   به بـن    تمام راهها 
را  ما خدا گوياحتي!كند كمك مرا نميتوانست
 !بود كرده فراموش

 

درگاه   به  و نياز    با توجه به اينكه اين همه نذر      
 هـيـچ    بـودم،   كـرده   مذهبـي   خدا درمكانهاي 

 خدا وجود به يكباره .جوابي حاصل نشده بود

آيا خدا وجود دارد؟ واگراو  شك كردم كه 
و   چرا جواب دعاهاي مرا نـمـيـدهـد        . هست

 افكارم  در  عجيبي  تصميم  دراين لحظه بودكه  

از   بـعـد    امـا   . وآن خودكشـي بـود      بست  نقش
تصميم ترس در وجـودم       كوتاه از اين    مدتي

زبان خود  به و فقط به ياد دارم كه. ايجاد شد
داري قبل از اينكـه    حقيقت  خدايا اگر:   گفتم

نـاگـهـان    .   دير شود، خود را به من نشان بده       
و   ردا    بـا   را  شـخـصـي     مـن،   جـمـلـة     ايـن   از  بعد

كه خود   ديدم  خود  مقابل  نسبتاً بلند در  موهاي
مشكالتت گفت؛   من  به و كرد معرفي مسيح  را

پـيـدا     خـاصـي    آرامـش   لحظـه   درآن  ؟چيست
كردم، گويا هيچ چيز عجيبي اتفاق نيفـتـاده         

و بيماري دخـتـرم     بود، تمام مشكالت شغلي  
اين وعده را داد كه تمام   او  و  گفتم  او  را براي 

اجابت خـواهـد شـد، و           گفتي،  آنچه را كه  
اطاق تنها يافـتـم و         در  ايستاده  را  خود  ناگهان

آيا  .كه چه اتفاقي افتاده است هيچ نميدانستم
تســلــي   وجــودم  امــا  بــيــدار،  يــا  بــودم  خــواب

و قوتي تازه بـراي       بود  مخصوصي پيدا كرده  
 به هيچ  كه  بود  من ايجاد شده  در  اميد به آينده  

آن   بـه   تـا   كـه   مـن .   توصيف نيسـت    وجه قابل 
 و يـا    كسي دربارة مسيح نشنيده بودم      زمان از 

ايـن    ديـدن   را نخوانده بـودم      انجيل  از  كالمي
آن شب پس از    خيلي عجيب بود،    رويا برايم 

مدتها تنها شبي بود كه توانستم با آرامش و          
فرداي آن روز بـا     .   بخوابم  و خيال   بدون فكر 

بـه    با تـوجـه      شدم  تلفن از خواب بيدار     زنگ
را   تـلـفـن     اينكه مدتها بود از ترس طلبكاران     

ــواب ــدادم،    ج ــي ــم ــا  روز  آن  ن ــي   ب ــودگ  آس

يكي از طلبكارهايـي    .   را برداشتم   خاطرتلفن
پـولـم     دريـافـت    بـراي   مـن   كه ميگـفـت؛     بود

 يك بنگاهي  و  بخرم  را ات خانه گرفتم  تصميم

 را  آن  آورم و هر قيمتي را پيشنهـادكـنـد،       مي

كـه    بودكه مجبورميشـوم    اين  تصورم!   ميخرم
مـبـلـغ      امـا .   را زير قيمت بازار بفروشـم       خانه

  بنگاهي باورنكردني طرف از ايشان پيشنهادي
 

قيمت بسيارعالـي    به  مان  خانه زمان درآن !  بود
زنـدگـيـمـان       سامان گرفتن  و سر شد،  فروخته

 .يك معجزه بود
 

 كه براي   را  آنچه  همين موضوع باعث شدكه   

مـكـانـهـاي       در  بـودم،   نذركـرده   خدا  تشكربه
وعدة اين  مذهبي ادا كنم، و از آنجائيكه من 

معجزه را از مسيح گرفته بودم، توسط يكي        
تهران رفتـم   در كليسائي به مسيحي از دوستان 

. درنظر داشتم بخدا بپـردازم   كه  را  اي  تا هديه 
آيـا    از من پرسيـد؛     كليسا  آن  كشيش  اما وقتي 

جـواب    در  اسـت،   شـده   حـل   تمام مشكالتت 
و   گـفـتـم     دخترم را بـرايـش      بيماري  ماجراي

كـه    همان شب بـود   .   ايشان براي او دعا كرد    
گـرفـتـه      خواب ديدم كه دخترم تشـنـج         در

است و من او را روي دستانم به سمت جلو           
يا مسيح تو خودت گفتي او گرفتم و گفتم؛ 

از پشت    دستي  لحظه  همان  در!   را شفا ميدهي  
و   آمـد   جـلـو    بـه   كـتـفِـم     سمت راستِ بـاالي   

او كه   صورت  و  كرد  صورت دخترم را لمس   
بر اثر تشنج، كج و دندانهايش به هم فشرده         

شد و اين صـدا       بود، بعد از لمس آن طبيعي     
دخترت شفا يافـتـه   :   را شنيدم كه بمن گفت    

و بالفاصله   شدم  بيدار  خواب  ناگهان از .   است
به بالين دخترم رفتم و شروع به دعـاكـردن           

متوجه موضـوع     دقيقه15ازحدود  پس.   كردم
در    بـيـمـاري     بـعـلـت     كه  دخترم  . شدم  عجيبي

تيك ميزد، درآن     خواب بدنش بطور مكرر 
زمان كه مشغول دعا بودم حتي يـكـبـارهـم           

آرامش مخصوصي    را در   او  و  نيفتاد  اتفاق  اين
. آنجا بود متوجة شفاي او شـدم      . كردم  حس

اما براي اطمينان بيشتر به پزشك مـراجـعـه           
كردم و ايشان پس از آزمايشات مختلف از        

من نبود    درمان  تحت  شما  اگردختر:   او،گفت
هرگز باور نميكردم كه او  قبالً بيمار بـوده،          
و اين نظرية پزشك معالج دخترم اعتماد مـا         

و اطمينان خاطر     حتمي،  او  را نسبت به شفاي   
 اما شفاي دخترم و معجزاتي كه باعث . داد

رفع مشكالت من شده بود، باعث ايمان من        
به مسيح بعنوان نجات دهنده نبود، لذا بـراي         

بوجود آورده    را  چالشي  من  در  حقيقت  كسب
بود، تا با معتقدات به مسيح و انجيل بيشتر به       

 .بحث بپردازم
 

 و  روزي  مطالعـة شـبـانـه         ماه 2حدود   پس از 
مسيحي به اين نتيـجـه        و  اسالمي  كتب  بررسي
تفـكـرم     كسب حقيقت تمام    كه براي   رسيدم

و   اعـمـال    و  شخصيت مسـيـح    را بر زندگي و  
بـردن    حاصل آن پـي     متمركز سازم،   رفتارش

بين مردان بـزرگ      نظير بودن ايشان در     به بي 
 نميتوانستم آنگونه اما. بود جهان و حتي انبياء

كه انجيل او را معرفي ميكند بپذيرم، و ايـن          
بود، يكشب    گذشته  من  معماي روح وانديشه  

وبا اشك   زدم  زانو  بودم، غرق دراين افكار  كه
حقيقت   آنچه  درك  خواستار  ازخدا  التماس  و

بودم كه     ازخدا  و درحال التماس  .   است شدم 
 از بدنم و  وزيد من  كردم نسيمي بر احساس

 
 
 
 
 

 

خـود    دل  در   عبوركرد، و اين صدا را قـوي       
بـه    چـون   مسـيـح،  :   شنيدم كه خداوند گفـت    

مـن    پسـر   كـرد   شكل من سخن گفت و عمل     
هـر    و  تـعـصـبـي      بعد ازاين اتفاق هـر       . ميباشد

تا آن زمان     كه  شكي نسبت به مسيح و انجيل     
من   مانع ايمان من شده بود، فرو نشست و بر        

خدا ميباشد   روحاني  پسر  مسيح  روشن شد كه  
 .خود را به مسيح سپردم وبدين صورت قلب

ام به مسيح دليلش   امروز ايمان من و خانواده    
فقط شفاي دخترمان نيست، هر چند انگيـزه        
اي براي كشف محبت عظيم خدا بر ما بود،         
بلكه اعتمادي كه از نجات و رهايي از گناه         
و درك محبت خدا توسط روح پاك خـدا         
بر ما آشكارگرديد باعث ايمان حقيقي ما به        

و   او،تـورات   حـقـيـقـي      حقيقي وكالم   خداي
بركـات    در  ما  سالها  پس ازگذشت.   شد  انجيل

درخـدمـت     ميباشد  اش  اوكه اراده   حياتبخش
ايـن    و  ميكـنـيـم     زندگي  است  به اوكه شايسته  

بر قومي    ونه  برشخص  نه  ابدي  نجاتبخش  مژدة
 .ميباشد بشريت تمام براي بلكه برملتي نه و

ازدواجي كه بخاطر پول  
صورت گيرد، براي پول هم     

)           روالند . ( از بين ميرود

 
  
  

 
مسيح خداوند اينك بر در ايستاده و  

ميكوبد تا جويندگان حقيقت از هر 
شك  و  دودلي و ترس و  افسردگي، 

    .بيماري  و  غم آزاد سازد

 علت دردگوش ميتواند به .بيشتر از منافع احتمالي آن است خيلي درگوش، ترياك سوخته سيگار و دود دميدن ضررهاي
  درد قسمتهاي مختلف هاي گيرنده با تحريك خيلي بلند و صداي شنيدن ضربه، جسم خارجي، ، التهاب، عفونت،تومور

 صرفاً اقدام جهت از بين بردن  كننده درد، انجام پذيرد و درمان درد گوش بايد با توجه به عامل ايجاد.گوش ايجاد شود
 تركيب خود، باعث  در سيگار با داشتن نيكوتين البته. علم پزشكي مردود است علت اصلي آن از نظر درد بدون بررسي

 قوي است،كاهش  يك مخدر كه ترياك ميدهد وهمچنين حدي درد را كاهش شده وتانيكوتينيهاي  گيرنده تحريك
به آسيب پرده گوش شود، با به كار بردن آنها درمان  گوش، ممكن است منجر نتيجه حتي با ناديده گرفتن اين مورد كه دميدن دود در در.دهندة درد است
شائبة .هاي مهم هر بيماري است ؛كه يكي از نشانه با از بين بردن درد چون.ايم كه بدون بررسي وكشف علت اصلي غير قابل قبول است عالمتي انجام داده

بايد توجه داشت كه سوخته ترياك نيز مانند اكثر مواد مخدر .بهبود بيماري به وجود مي آيد كه به عدم پيگيري مشكل اصلي و پيشرفت آن منجر مي شود
  .البته اين ادعا وجود دارد كه بعد از بهبود، مصرف ترياك نيز قطع ميشود، در صورتي كه فرد به طرف اعتياد سوق داده ميشود. ديگر اعتيادآور است
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 كاليفرنياي  دانشگاه محققان
 جنوبي،  طي  پژوهشهاي    

 اخير  خود  بـر  روي  مغز 
 افراد  مختلف،  بـه  نتيجة  

 عملكرد خصوص    در جالبي 
 مغزي اشخاص دروغگو  و    

 . يافتند  افراد راستگو دست  
 

 از نقل به يبه گزارش 
 زبان  نشريه انگليسي 

psychiatryكه       ومتقلب  دروغگو  افراد   ساختارمغزي
را از     به صورت عادت اين رفتارهـاي ضد اجتماعي      

 دهند، با افراد خود بروز مي
 .است متفاوت بسيار راستگو
  قسمت پژوهشگرانبه عقيده

  كهكورتكس -قدامي مغز 
 دروني اعمال نظير رفتارهاي

  و كنترل دارد، اختيار   در  را
 روسـت   از اين.   ميكند  عمل  متفاوت  افراد مختلف   در

 بيماري  در درمان اين    شناسان روان  و  كه پژوهشگران 

 كورتكسچگونگي درمان     در  بايد  هنجاري،درابتدا
 اجتماعي  ضد  آمدن تغييرات   وجود  به  از  و جلوگيري 

 هـاي   يـافـتـه     همچنين براساس .   كنند  توجه  اخالقي  و

جلـوه    روان شناسان، افراد دروغگو در درست       اخير
خـونسـرد     دادن حرف و يا عمل دروغ خود، بسيـار        

به طوريكه .   كنند صحبت مي  راحتي  عمل كرده و به   
خـود    حـرف   پاچگي  بدون هيچ سردرگمي و دست    

رسانند و در اين كار بسيار نترس  را به اثبات هم مي
عالوه بر موارد ذكر شده مشاهده . باك هستند و بي

 تـمـارض    بـه   خـود،   كـالم   اثـبـات    در  كـه   شده اسـت  

مشـخـص     در تحقيقات انجام شده،   .   ميزنند  نيزدست
سفيد مغز اين افراد از قسمـت         كه قسمت   شده است 

رنـگ    سفـيـد    كه قسمت   خاكستري آنها بيشتر است   
دادن   جـلـوه    واقعـي   درگفتن دروغ و پيوند جمالت    

كه   است  به همين دليل.   كند  آنها بسيارموثر عمل مي   
دادن   قـرار   با مورد مطالـعـه      تا  تالشند  پژوهشگران در 

 .اين رفتارها بيابند قسمتهاي مغزي، راه درماني براي
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 .اسـت   بـاقـي    متـروكـه    اين باغ وكليسا امروزه به صورت. حفر شد آرتزين درايران چاه بار براي اولين 
وحـيـديـه،      در  تارگمـانـچـاس     سورپ  حضرت مريم،كليساي   تهران بايد ازكليساي    ازديگركليساهاي

 .  مقدس در قرية ونك نام بردميناسو  مجيديهسورپ گريگور لوساوريچ حشمتيه،  وارطان سورپ

 كريستال يا شيشه
 

  
 
 

با وجـود   .  ميزان ابتالء به اعتياد و مصرف مواد مخدر در ايران باالست     
ايــران   در  مخــدر  مــواد  كنــترل  بــراي  نظــامي  و  قــانوني  اقــدامات مختلــف 

متأسفانه روند مصرف مواد مخدر در بين جوانان شيوع داشته، به ويژه         
از   افزايش مصرف مواد مخـدر جديـد      

يكـي از مـواد     .   مشكالت فعلي ميباشد  
مخدر خطرناك كه اخيراً بين جوانـان       
شايع شده، شيشه اسـت ايـن مـاده بـه            

مجالـس    در  ) مخـدر   نـه (   عنوان محـرك  
ــص ــز  و  رق ــساد  مراك ــشورهاي   در  ف ك

تركيب اصـلي ايـن مـاده از         .انگليس و استراليا بين جوانان رواج دارد      
 گرفته شده كه يك ماده محرك و اعتياد آور است و مغز و         آمفتامين

سيستم عصبي را به شدت تحريك ميكند و از نظر شيميايي اثر آن از           
ساخته ميشود  غيرقانوني اين مواد در البراتوارهاي. بيشتر است آمفتامين

توهم زايي    ماده  اين.  شيشه دارند  و   كريستال، يخ، : و اسامي خياباني مثل   
وقتي وارد   Methamphetamine. و اثرات محرك را باهم ايجاد ميكند      

ميشود، باعث آزاد شدن ناگهـاني واسـطه         CNSسيستم عصبي مركزي  
 از مغز ميشود كه باعث تحريك سـلولهاي مغـزي و            دوپامينشيميايي  

افزايش خلق و خو و حالت تهـاجمي و غـير قابـل كنـترل و افزايـش                
كه در صورت ادامـه مـصرف بعـد از مـدت             .   حركات جسمي ميشود  

طوالني عاليم بدخلقي و افـسردگي و عاليـم اختـالل حركـتي مثـل                
اين مـاده بـه صـورت داخـل بيـني و            .  پاركينسون در فرد ظاهر ميشود 

خوراكي و داخل رگ و كشيدني مصرف ميشود و بالفاصـله بعـد از               
در فرد ايجـاد ميگـردد و افـراد بـه           flashيا   rushمصرف حالتي به نام     

سرعت اعتياد پيدا ميكنند و مجبورند هر روز مقدار مـصرف را زيـاد            
مصرف اين ماده ميتوانـد باعـث كـاهش اشـتها بـراي روزهـا،                 .   كنند

افزايش تعداد تنفس، افزايش فعاليت فيزيكي، افـزايش دمـاي بـدن و            
تحريك پذيري و بي خوابـي گيجـي، لـرزش و تـشنج، اضـطراب و               

كه تشنج و افزايش زياد دمـاي بـدن         .   بدبيني و خشونت را سبب شود     
همچنيـن بـا صـدمه روي عـروق باعـث              .   باعث مرگ افـراد ميگـردد     

يكي از عـوارض روانـي آن ايجـاد          . سكته هاي مغزي و قلبي ميگردد     
 است شامل توهمات بينايي و شنوايي     اسكيزوفرنيبيماري رواني شبيه    

مـصرف ايـن مـاده بـه تـدريج در بيـن              .  و بدبيني و پرخاشگري است    
 ميالدي در ايـاالت     2004حيوانات افزايش دارد طبق بررسي در سال     

از دانش آموزان دبيرستاني حداقل يكبار مصرف  % 6 .2آمريكا  متحده
متأسفانه افرار شياد تبليغ اين ماده را در ايران   .  اند  شيشه را تجربه كرده 

با عنوان نشئه آور ولي بدون اعتياد عنوان ميكنند ولي اين طور نيـست         
اطـالع رسـاني و معرفـي       .و عالوه بر اعتياد ميتوانـد مـرگ آور باشـد          

هاي عمومي    صدمات جسماني و رواني جدي اين ماده از طريق رسانه        
 .ميتواند از گسترش مصرف اين ماده خطرناك جلوگيري نمايد

 818-522-1525براي دريافت هر گونه كمك با ما بـا شـمارة تلفـن          
 .تماس حاصل نمائيد
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ميخها  در  دست   من 
ممكن است، يك قفس 
. مرغداني درست كنند
ميخها در دست عيسي 
مسيح  تمام  دنيا  را  به 

. رستگاري ميرساند
.بستگي دارد ميخها در دست چه كسي باشند  

 

Nails in my hands might produce a 
birdhouse. Nails in Jesus Christ's 
hands will produce salvation for the 
entire world. It depends whose 
hands it's in. 

 كليساي انجيلي 

 كليساي سفيران مسيح          
 ت ا  ب ه   ع م ل   م يــĤ و ر د  د ع و ت  ع ز ي ز  ز ب ا ن ا ن  ف ا ر س ي  ش م ا  ا ز  

س ا ع ت     ه ر ي ك ش ن ب ه  ك ه  ك ل ي س ا  د ر ج ل س ا ت   ع ب ا د تـي   ا يـن 
.    ب ع د ا ز ظ ه ر ب ر گ ز ا ر م ي گ ر د د ح ض و ر   ب ه م   ر سـا نـيـد 30 :3  
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 دم در. مرد دير وقت، خسته از كار به خانه برگشت

 يك!بابا سالم :بود او انتظار در ديدكه را اش ساله 5پسر

 براي شما !بابا سوالي؟ چه حتماً بله بپرسم؟ ازشما سوال

كار چقدر پول ميگيريد؟ مرد با ناراحتي پاسخ  هرساعت
چرا چنين سوالي ميكني؟ . داد اين به تو ارتباطي ندارد

: اگربايد بداني بسيار خوب ميگويم.فقط ميخواهم بدانم
. كشيد آه بود پائين سرش درحاليكه پسركوچك!دالر20

قرض   دالر10ميشود به من:بعد به مرد نگاه كرد وگفت
 پرسيدن براي اگردليلت شدوگفت عصباني بدهيد؟مرد

پولي   بودكه اين فقط سوال اين
بازي   اسباب يك خريدن براي

كامالً     بگيري من از مزخرف
سريع به اطاقت  . در اشتباهي

من هر روز سخت كار . برگرد
ميكنم و براي چنين رفتارهاي 

پسرآرام  .ندارم وقت كودكانه
. به اطاقش رفت و در را بست

ميدهدفقط  اجازه خود به چطور :ترشد عصباني بازهم مرد
براي گرفتن پول از من چنين سواالتي كند؟ بعد از  

باپسرش  فكركردكه و ترشد مردآرام ساعت حدوديك
واقعاً چيزي بوده كه  خيلي تند و خشن رفتار كرده شايد 

خصوص  به .است داشته نياز دالر10به خريدنش براي او
درخواست  ازپدرش پسر ميĤمدكه پيش كم خيلي اينكه
. مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد. كند پول

من فكر كردم كه شايد با . خوابي پسرم؟ نه پدر، بيدارم
امروز كارم سخت و طوالني بود . ام تو خشن رفتاركرده

دالري 10اين بيا .كردم خالي تو سر را ناراحتيهايم وهمه
!بابا متشكرم :زد فرياد و خنديد، پسر .بودي خواسته كه

  شده مچاله اسكناس چند و برد بالش زير را دستش سپس

شد  عصباني داشته،دوباره ديدپسرپول وقتي مرد.درآورد
اينكه  كردي؟براي پول درخواست چرا :گفت ناراحتي وبا

 يك ميتوانم  .دارم دالر20حاال من ولي نبود، كافي پولم

ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بياييد؟ 
!                    من شام خوردن با شما را خيلي دوست دارم  

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



 
 

   ليستيخانميك  : خواروبار
 از جنسهاي  مورد  نيازش  را
 تهيه  نموده  و  براي  خريدن

ولي. آنها به  فروشگاه ميرود  
 بكشد ته يخچال آنقدرصبر ميكندتامحتوياتمرد يك 

او  . ميرود خريد بسراغ آنگاه .بزنند جوانه زمينيها سيب و
.   هرچيزي را كه خوب بنظر برسد ميخرد  

 ميگويد كه براي بيرون رفتن مرديوقتي : بيرون رفتن
وقتي . حاضراست، يعني براي بيرون رفتن حاضراست

 4زني ميگويدكه براي بيرون رفتن حاضراست، يعني 
.ساعت بعد وقتي آرايشش تمام شد،آماده خواهد بود   

 هند هوان در موكتي هتل به كسي وقتي     هتلي براي مردن
وگرنه  بميرد دارد مهلت هفته دو                                       ميرود،            
محل اين ميخواهند او از محترمانه                                      كامالً            

اين ، رويترز گزارش  به  . كند ترك  را                                                 
در گنگ    رود در كنار  كه  سرا ميهمان                                                   
آخرين دارد  قرار  هند  وارناسي  شهر                                           
 ميرود شمار به هندو  مسن افراد ايستگاه                                                 

 اين عقايد بنابر مرگ از پس نفر صدها روزانه آن نزديكي در كه

هتل   اين مدير شوكال، ناس باراو .ميشوند سوزانده درآتش گروه،
كه افراد براي تولد جشن ميگيرند، ما نيز  مانند جاهايي: گفت
 وارناسي در مرگ دارند اعتقاد هندوها .ميگيريم جشن مرگ براي

گنگ  رود در مردگان جنازه سوزاندن از باقيمانده خاكستر پخش و
ميهمان سراي مردگان .  باعث ميشود روح آنها زودتر آزاد شود

.سال قبل بنا گذاشته شده است  100 اتاق بدون وسيله دارد كه12  

عهدعـتـيـق      نسخ خطي  موسوم ميباشند،قديميترين  هم  Dead Sea Scrollsبحرالميت  طومارهاي  كه بهكومرانتا قبل ازكشف طومارهاي غار 
 ميالدي نگاشته شده است اين ركورد تغيير 68 بعد از ميالد مسيح بود ولي باكشف اين طومارها كه درسال    900عبري، متعلق به سال     به زبان 
بيـش    موجودآن  خطي  كه تعدادنسخ  بعد ازكتابمقدس.   ها وجود دارد   نسخه خطي از عهدجديد در موزه20000در حال حاضر بيش از.  يافت

مانـده    باقي  دنيا  هاي  درموزه   نسخه ازآن43 يوناني است كه فقط هومرحماسه معروف   ايلياداز هركتاب ديگري است، مقام دوم از آن كتاب   
خـطـي      نسخة5000 نسخه اصلي است و8000هاي جهان وجود دارند بالغ بر   كه به زبان التين كه در موزهVULGATEهايي از   نسخه.  است

نسـخـه     و قديميتريـن )   نسخه اصلي(   در مورد هيچ كتاب ديگري فاصله زماني بين زمان نگارش اولين نسخه.   ديگر به زبان يوناني وجود دارد 
موجـود    نسخه وقديميترين است شده اولين نسخه خطي عهدجديد در نيمه قرن اول ميالدي نوشته. كوتاه نميباشد موجود،به اندازه كتابمقدس 

سـال    300الي  250فقط  به عبارت ديگر فاصله زماني بين اولين نسخه خطي و قديميترين نسخه موجود            .   آن متعلق به قرن چهارم ميالدي است      
 داويد پيرا. نويسنده؛ دكتر ش.  ميباشد، درصورتيكه فاصله مزبور در مورد كتابهاي ديگر خيلي بيشتر است
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 تفاوت بين خانمها و آقايان 
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 اين عنوان مربوط به يكيداور؛ 
 از عملكردهاي پادشاه ويا حاكم 

 ؛25:18؛پيدايش22:33اشعيا (بوده است
 ).8:4؛ دوم تيموتائوس 42:10اعمال

 

 زيرا  خداوند داور ما ؛ 22:3اشعيا 
 ماة خداوند  شريعت دهند. است
خداوند  پادشاه  ما  است پس  ما را  نجات  .  است

 . خواهد داد
حاشا از تو كه مثل اين كار بكني كه ؛ 25:18پيدايش

عادالن را  با  شريران  هالك سازي  و عادل و شرير 
آيا داورتمام جهان، انصاف ! حاشا از تو.مساوي باشند
 ؟نخواهد كرد

و ما را مأمور فرمود كه به  قوم موعظه و ؛ 42:10اعمال
شهادت دهيم بدين كه خدا او را مقرّر فرمود تا داور 

 . زندگان و مردگان باشد
بعد از اين تاج عدالت براي من ؛ 8:4دوم تيموتائوس 

حاضر شده است كه خداوندِ داورِ عادل در آن روز 
به من  خواهد داد؛ و نه به من  فقط بلكه نيز به همة 

 . كساني كه ظهور او را دوست مي دارند

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 

 .مخاطبين خود را بشناسيد
 اگر در مقابل مديران ارشد 

يك شركت در مورد راه كارهاي تجاري صحبت ميكنيد،         
اول   تـرم   كـه   بايد نسبت به زمانيكه براي يك عده دانشجـو        

درپـيـش     را  گذرانند، روش بسيار مـتـفـاوتـي          اقتصاد را مي  
را سنجيده   خود  بايد ميزان سطح معلومات مخاطبين.  بگيريد

انـدتـا     آمـاده   آنـهـا    به هـرحـال   .   و مطابق با آن صحبت كنيد     
هاي شما بايد بـرايشـان        سخنان شما را بشنوند بنابراين گفته     

 .قابل فهم باشد

وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: خوانندة گرامي
 ما    دعاي تيم داريد؟ احتياج به دعاي خصوص 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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با توجه به رشد هرساله آسيبهاي اجتماعي در ايران به نظرميرسد 
كه دولت بايد در زمينه فساد و فحشا، طالق و افزايش سن ازدواج 

.در جامعه به خصوص در مورد زنان چاره انديشي كند    

به گزارش ناهيد رام پناهي، مديرمركز اطالعات وآمار 
زنان وابسته به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ديروز با 

از  مستند گزارشي مطبوعاتي درنشستي مطلب اين بيان
تغييرات شاخصهاي آماري وضعيت زنان در ايران طي 

آسيبهاي  مورد در :گفت و كرد ارائه گذشته دهه سه
اما . اجتماعي زنان در جامعه آمار دقيقي دردست نيست

طبق آمار سال جاري شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان و 
دستگير  زنان تعداد 75سال ومسكن نفوس  آمارسرشماري

نفر گزارش شده  1383،3306شده جرايم مختلف درسال
درصد كاهش  3/ 62، 75است كه اين رقم نسبت به سال 

همچنين تعداد ورودي زنان زنداني جرايم . داشته است
بيست و نه هزار و چهارصد و چهل 1380درسال، مختلف

و هشت نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به ده 
: او تأكيدكرد. درصد افزايش داشته است5/ 174پيش سال

درصدگزارش  8 /10گذشته درسال ازدواج به طالق نسبت
درصد  9/ 75،2شده و تغييرات اين شاخص نسبت به سال 

وي با اشاره به اينكه آمار ساير . افزايش داشته است
با  درارتباط:است،اظهارداشت محرمانه اجتماعي آسيبهاي

فرهنگي،  ومسؤوالن دولت زنان اجتماعي آسيبهاي بحث
اجتماعي بايد مسائل مربوط به فساد و فحشا، طالق و 

: تأكيدكرد وي .بگيرند جدي را درزنان ازدواج سن افزايش
طبق تحقيقات انجام شده خشونت اجتماعي عليه زنان به 
خصوص در شهر تهران در برابر خشونت خانگي درحال 

،  82سال در زنان جمعيت اينكه به اشاره با وي.است افزايش
نرخ  :اظهارداشت است، نفربرآوردشده  ميليون سه و سي

و نسبت به  56/ 1رشد جمعيت زنان طي دهه گذشته برابر
هرم سني . درصد بوده است 63/ 2سه دهه گذشته برابر

جمعيت  درصد53 /28ميدهدكه نشان1383درسال جمعيت
 سال 25درصد جمعيت زنان زير96 /54سال و15زنان زير 

.                                                               قرارداشته اند  

يران در زنان عليه خشونت  

آنـجـا     كردن بـه     به تازگي يك كافه درشرق چين افتتاح شده كه افراد براي گريه           
 50معادل( دالر  شش  دركافه  از نوشيدنيهاي موجود هزينه رفتن وگريه كردن و استفاده 

و روغن نعنـاع      دستمال  دردمراجعان خود،   كاهش  براي  كافه همچنين   اين.   است) يوان
 دارندگـريـه    دوست  كه  كساني  ارائه پياز و فلفل قرمز براي     .   دراختيارآنها قرارميدهد 

كافه به منظور فراهم شـدن          دراين .كننداز ديگرخدمات كافه مذكور بشمار ميرود     
از   مسووالن كافه گفتند روزانه تعداد بـيـشـمـاري     .واحساسي، موسيقي نيز نواخته ميشود محيطي عاطفي 

 .كافه ميĤيند و استقبال از ما بي نظير بوده است به عالقمندان

كافه اي براي گريه كردن     
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 1187  سـپـتـامـبـرسـال        20روز  در  پيـش   سال  820
 مصـر   پادشاه  الدين ايوبي،   ميالدي سلطان صالح  

 شهر   محاصرة  سوريه، و
 آغاز    را    المقدس بيت 

 در الدين  صالح . كرد
  صليبيون حثين جنگ 

 سختي شكست  چنان را
 ديگر آنها قادر  دادكه  

 دفاع ازشهر براي نبودن
شـهـر     . كنند  اعزام  كمكي  المقدس نيروهاي   بيت
مـحـاصـره      آغـاز   از  پـس   روز  چنـد   المقدس  بيت

سلطـان   .   توسط سلطان صالح الدين فتح ميشود     
دستور   المقدس ميشود و به سپاهيانش      وارد بيت 

سلطان   . كنند  خودداري  ميدهد ازكشتارمسيحيان 
دريافت   ثروتمندان شهر را در قبال      الدين  صالح

و   تامـپـلـيـه      هاي  او سپس فرقه  .   فديه آزاد ميكند  
بودنـد    شده  تشكيل  سرباز  راهبان  كه از   هوسپبتاليه

شهر    نفر از فقراي   7000را مجبور ميكند تا فديه    
 . را بپردازند
 خبر سقوط

 المقدس بيت
 تاثير  يك 
 بمب  را در
    اروپـاي

 مسيحي 
صليبـي    عليرغم به راه انداختن جنگهاي    .   داشت
بـاز              بـه   ديـگـرهـرگـزمـوفـق        صـلـيـبـيـون       ديگر،
حـال،    ايـن   بـا .   نشـدنـد    گيري بيت المقدس    پس

بـراي    داد  اجازه  الدين به مسيحيان    سلطان صالح 
الـمـقـدس      بيت به زيارت آرامگاه مسيح آزادانه 

سـال    سپتامبر 20روز در به اين ترتيب،. كنند  سفر
مصـر    پادشاه   ميالدي سلطان صالح الدين   1187

در   كـه   الـمـقـدس     شهـربـيـت     و سوريه محاصره  
 . آغازكرد دست صليبيون بود به زور آزاد را

Tel: 818. 522.1525  
Tabdil@IRANforCHRIST.com 

6 
اي پراز ميخ  روزي پدرش جعبه. روزي پسر بچه شروري بود كه ديگران را با سخنان زشتش خيلي ناراحت ميكرد زخم زبان؛

پسرك بيست روز اول، . هرباركه كسي را با حرفهايت ناراحت كردي، يكي از اين ميخها را به ديوار بكوب: به پسر داد و به او گفت
پسرك تالشش را كرد و تعداد . پدر از او خواست تا سعي كند تعداد دفعاتي كه ديگران را ميĤزارد، كم كند. ميخ به ديوار كوبيد

يك روز پدرش به او پيشنهاد كرد تا هرباركه توانست ازكسي بابت حرفهايش معذرت . كوبيده شده به ديواركمتر وكمترشد ميخهاي
بابا، : روزها گذشت تا اينكه يك روزپسرك پيش پدرش آمد و با شادي گفت. خواهي كند، يكي از ميخها را از ديوار بيرون بياورد

پدر دست پسرش را گرفت و با هم به سمت ديوار رفتند، پدر نگاهي به ديوار انداخت و ! امروز تمام ميخها را از ديوار بيرون آوردم
وقتي . ديوار ديگر مثل گذشته صاف و تميز نيست. اما به سوراخهاي روي ديوار نگاه كن. كار خوبي انجام دادي! آفرين پسرم:گفت

تو ميتواني چاقويي دردل انساني . توعصباني ميشوي وبا حرفهايت ديگران را ميرنجاني، آن حرفها هم چنين آثاري برانسانها ميگذارند
 ...فرو كني و آن را بيرون آوري، اما هزاران بار عذرخواهي هم نميتواند زخم ايجاد شده را خوب كند

اش زندگي بودكه نبود،مردي بوديكي                               يكي  
.        بود سرگذاشته پشت محبت و عشق با را                                         

. است رفته بهشت  به ميگفتند همه مرد                               وقتي           
.                               آدم مهرباني مثل اوحتماً به بهشت ميرفت           

مرحلة  كيفيت آن زمان بهشت هنوز به                                در          
اوباتشريفات  از استقبال .بود نرسيده                                 فراگير          

دختري كه بايد او را راه ميداد نگاه سريعي . مناسب انجام نشد
. به ليست انداخت و وقتي نام او را نيافت او را به دوزخ فرستاد        

نميخواهد  شناسايي كارت يا نامه دعوت آدم از هيچكس دردوزخ
 .ماند وآنجا شد وارد مرد .شود وارد ميتواند برسد آنجا به هركس

را  پطرس به و رفت بهشت دروازة به خشم با روزبعدابليس چند
نميدانست  كه پطرس !است خالص تروريسم شما اينكار :گفت

كه از خشم قرمز  ماجرا از چه قرار است پرسيد چه شده؟ ابليس
ايد و آمده و كار و  آن مرد را به دوزخ فرستاده:شده بود گفت

 از وقتي كه رسيده نشسته و به حرفهاي  . زندگي ما را به هم زده

و  درد به...ميكند نگاه درچشمهايشان ...ميدهد گوش ديگران
حاال همه دارند در دوزخ با هم گفت و گو . دلشان ميرسد

دوزخ جاي اين .هم را در آغوش ميكشند و ميبوسند... ميكنند
 وقتي رامش قصه ! لطفاً اين مرد را پس بگيريد   ! كارها نيست

با چنان : گفت اش را تمام كرد با مهرباني به من نگريست و
عشقي زندگي كن كه حتي اگر بنا به تصادف به دوزخ 

پائولو كوئليو .       خود شيطان تو را به بهشت بازگرداند... افتادي  

2007  اكتبر  24    شمارة  سال دوم  

 دستهاي چه كسي؟         
 

يك توپ بسكتبال در دست من 
 اما در . دالر ارزش دارد19تقريباً 

 33 تقريباً مايكل جوردندستهاي 
 بستگي دارد .ميليون دالر ميارزد

 .توپ در دست چه كسي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

من ميتوانديك  عصا در دست يك
يك عصا . سگ هار را دور كند

در دست موسي درياي بزرگ را 
بستگي دارد عصا در . ميشكافد

  .دست چه كسي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دو ماهي و پنج  نان در دست من 
اما در . ميشود دو ساندويچ ماهي

دستهاي عيسي هزاران نفر را سير 
بستگي دارد نان و ماهي . ميكند

 . در دست چه كسي باشد
 
 
 
 
 
 

آغاز محاصرة بيت المقدس         
 توسط سلطان صالح الدين ايوبي

از  % 65بيش از 
جمعيت  ايران 
از نژاد  فارس

 . هستند) پارس(
 

يا آريايي  فارسها از اعقاب نژاد ايالمي
هستند كه در هزارة دوم پـيش ازميالد 
در فالت مياني ساكن شدند و نام پارس

 .را  براي ايران برگزيدند) پرشيا(

يك توپ يك راكت تنيس در 
يك  .من بدون استفاده است دست
آقاسي  آندره دست در تنيس راكت

بستگي دارد . ميليونها ميارزد
 .كسي باشد چه راكت دردست

 
 
 
 
 
  

بيس بال در دست من شايد          
اما در دست .  دالر بيارزد6

 ميليون دالر 4.75 راجركلمن
بستگي دارد توپ در . ميارزد

 .دست چه كسي باشد
   
 
 
 
 

يك فالخن در دست من يك 
اما در . اسباب بازي بچگانه است

دست داود يك اسلحة قدرتمند 
بستگي دارد فالخن در . است

  .دست چه كسي باشد
 

 
 
 
 
 
 

پس دلواپسيها، نگرانيها، ترسها، اميدها،          
روياها، خانواده و نزديكان خود را به           

دارد    بستگي   ... چون . بسپاريد   خدا   دستان   
 اين پيام در     .در دست چه كسي باشد        

  با آن چه ميكنيد؟         .دستهاي شماست      
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آن روز صبح، بن هور با كسالت و افسردگي از خواب 

روز قبل، . بيدار شد، تمام شب را نتوانسته بود بخوابد
چندين روز بود .  خبر نهايي را براي او آورده بودملوك

دريغ، به جستجوي مادر و  كه ملوك، با تالشي بي
اومستقيم به حضور فرماندار . خواهردوستش پرداخته بود

فرماندار . خواستار تعقيب ماجرا شده بود و جديد رفته بود
درنقطة پايان جستجو، . نيز نهايت همكاري را كرده بود

گزارش فرمانده گارد و رئيس زندان را به او نشان داده 
كه جستجو خاتمه يافته،   ميدانستملوكحاال . بودند
جزگورستاني  نميتوانستندباشند، هورجايي وخواهربن مادر

و ملوك، بن هور آن روز . كه محل زندگي جذاميان بود
. طبق قراري كه داشتند، صبح زود به گورستان رفتند
تك تك جذاميان را از نظر گذرانيدند، اما عزيزان خود 

اين كار . روزهاي ديگر هم به آنجا بازگشتند. را نيافتند
اما جستجو و پرس و جوي آنها . ها ادامه دادند را هفته
اي بيش از اين نداشت كه پي بردند كه كسي دو  نتيجه

زن جذامي را ماهها پيش ديده كه با پرتاب سنگ از 
روزي بن هور . اند سوي مردم،دروازة شهر را ترك كرده

ثمر، خسته و نا اميد، در  بعد از ساعتها جستجو بي
. كاروانسراي نزديك شهر، ساعتي خود را رها كرد

اي مشغول خورد و نوش  كاروانسرا شلوغ بود وعده
كرد كه تنها باشد و فقط چيزي  بن هور آرزو مي. بودند

هيچگونه تمايلي . بخورد و جستجوي خود را دنبال كند
تنها . هم به درگير شدن در گفتگوهاي اطرافيان نداشت

چيزي كه توجه او را جلب كرد، حضور تعداد زيادي  
زائر بود كه از ايالت شمالي فلسطين، يعني ايالت جليل به 

. لهجة آنان گواه بر اصليتشان بود. اورشليم آمده بودند
در اوج بي حوصلگي، توجهش به آزادمنشي، غيرت 

به ياد تصميم و . شان جلب شد مذهبي و سالمت جسمي
 و شيخ ايلدريم گذاشته بود، سيمونيدسقراري كه با 

آنها تصميم داشتند نيرويي گرد آورند تا با روم . افتاد
فكر كرد كه اين مردان چقدر براي . وارد مبارزه شوند

اش را داشتند و هم توان  اين مقصود مناسبندٍ؛ هم روحيه
ور بود كه كسي  در همين تخيالت غوطه. اش را جسمي

: وارد شد و برافروخته، به آن زائرين جليلي گفت
اش تحريك  بن هور كه كنجكاوي!“ برادران، برويم”

شده بود، از جا بلند شد و سريع خود را به يكي از آنان 
جريان چيست؟ چه اتفاقي افتاده؟ كجا : ”رساند و پرسيد

پيالطوس، فرماندار  : ”مخاطب در جواب گفت“ ميرويد؟
جديد، قصد دارد از خزانه و موقوفات عبادتگاه مقدس 

مشايخ و كاهنان دارند  . براي بناي آبراه  شهر استفاده كند
به طرف كاخ فرمانداري ميروند تا حضوراً به پيالطوس 

ما هم داريم ميرويم، چون حتماً درگيري . اعتراض كنند
اي در  جرقه.“ ما مبارزه خواهيم كرد. پيش خواهد آمد
شايد اين مردان را خدا سرراه او قرار ! ذهن بن هور زد

اين فكر باعث  . داده تا سپاه خود را از آنان تشكيل دهد
  

جماعتي . شد كه بن هور بدون معطلي با آنان همراه شود
بن هور و . انبوه در مقابل كاخ فرمانداري گرد آمده بود

توانستند ببينند كه عده اي از مشايخ و  همراهانش فقط مي
عمارت  مقابل  و اند رفته كاخ حياط داخل به كاهنان رؤساي

ايستاده و منتظرند كه پيالطوس بيرون بيايد و با ايشان  
آنها در پي يافتن راهي بودند كه خود را به . مذاكره كند

در . جلو، به داخل حياط برسانند، اما ظاهراً راهي نبود
بن هور براي آنكه بداند  . همين اثنا، سروصدايي برخاست

مرد . چه ميگذرد، يكي از مردان جليلي را در هوا بلند كرد
آنجا يك عده ! نگاه كنيد: ” با صدايي خشمكين گفت

اي ! يهودي دارند كاهنان و سران قوم را با چماق ميزنند
بن هور به اطرافيان خود !“ مردم ديندار، كمك كنيد

او به . اين حيلة فرماندار است. اينها يهودي نيستند:“ گفت
!  دست بكار شويد. سربازان رومي لباس يهودي پوشانده

.“  بياييد شاخة درختان را بكنيم و از قوم خود دفاع كنيم
بن هور مانند رهبري دانا، آن مردان مصمم را سازماندهي  

درست در لحظاتي كه جماعت سراسيمه از دروازة . كرد
كاخ، با فشار به بيرون ميگريختند، بن هور و يارانش از 

به محض اينكه چشم . كنار ديوار خود را به جلو رساندند
چماقداران فرماندار به اين مردان مسلح افتاد، از زدن 
مشايخ و سران قوم دست برداشتند و خود را به مدخل 

كه حدس ميزد اقدام بعدي  بن هور. عمارت رساندند
روميها، حملة لژيون مسلح باشد، به ياران خود دستور داد 

همين كار . كه تا دروازة باز است، خود را به بيرون برسانند
بالفاصله از داخل دستور آمد تا دروازه را . را نيز كردند

از حركات سربازان و فرماندهانشان مشخص بود  . ببندند
مشايخ و رؤساي  . كه براي حمله به جماعت آماده ميشوند

كاهنان يهودي كه اكثراً زخمي بودند، براي جلوگيري از 
بن . خونريزي، فوراً به مردم دستور دادند كه پراكنده شوند

هور و يارانش هم كه ميدانستند اگر بمانند، حتماً بخاطر 
بسرعت  جماعت، بقية همراه خواهندشد، بازداشت اقدامشان

اما آن مردان جليلي و بسياري ديگر . محل را ترك كردند
كه شهامت و تدبير بن هور را ديده بودند، بدنبال او رفتند 

ساعتي بعد،در محلي دور از ديد، خارج .تا بدانند اوكيست
. از اورشليم، بن هور با آن گروه جليلي مشغول گفتگو بود
بن هور متقاعد شده بود كه اينان همان كساني هستند كه 

عزم راسخ، قصد پاك، و . بايد لشكر اورا تشكيل دهند
شهامت آنان، همان چيزي بود كه براي اين امر خطير 

نااميد و مأيوس از جستجوي مادر و خواهر . مورد نياز بود
خود، بن هور احساس ميكرد كه لحظة انتخاب راه فرار 

او بايد اين مردان، و بسياري ديگر را تربيت و . رسيده
، زمان ظهور سيمونيدسو بالتازار طبق گفتة . هدايت كند

او ميبايست سپاه مقدس . پادشاه موعود بسيارنزديك بود
پس ديگر چه ميخواست، اگر . اين پادشاه را آماده كند

. آسا نزد او گرد آمده اند اين مردان به اين شكل معجزه
چند روز بعد ازاين واقعه، بن هور در كوهستانهاي جليل، 

او ياران خود را طبق اصول نظامي  . كار خود را آغاز كرد
با روم ميبايست به طريق خودش . روم آموزش ميداد

بن هور، استوار و مصمم، ماهها درنقاط دور . معامله كرد
افتادة جليل، در مخفيگاههاي مختلف به تربيت و آموزش 

در طول اين مدت، دوست وفادار . مردان خود مشغول بود
شيخ ايلدريم برقرار  و او، ملوك، ارتباط او را با سيمونيدس

...   ادامه دارد.                                                         ميكرد  
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. داد تقاضا مايكروسافتدر آبدارچي سِمتِ براي بيكاري مرد
 را  زمين تميزكردن و كرد مصاحبه او با مديره هيئت رئيس
 آدرس شديد، استخدام شما :گفت و ديد كار نمونة بعنوان

ايميلتان را بدهيد تا فرمهاي مربوطه را برايتان بفرستم تا پر 
 مرد .كنيد شروع را كار بايد كه تاريخي همينطور و كنيد

 رئيس!ندارم هم ايميل ندارم، كامپيوتر من اما :داد  جواب

شما  يعني نداريد، ايميل اگر .متأسفم :گفت مديره هيئت
ندارد،  خارجي وجود كه كسي و .نداريد خارجي وجود

مرد دركمال نااميدي آنجا . شغل هم نميتواند داشته باشد
داشت  جيب در كه دالري 10تنها با نميدانست .كرد ترك را

تصميم گرفت به سوپرماركتي برود و يك . چه كار كند
بعد خانه به خانه .  كيلويي گوجه فرنگي بخرد10صندوق
ساعت،  ازدو دركمتر .فروخت را فرنگيها گوجه و گشت
 تكرار بار 3 را عمل اين .كند برابر دو را اش سرمايه توانست

مرد فهميد ميتواند به اين  . دالر به خانه برگشت60كرد و با
 طريق زندگيش را بگذراند، و شروع كرد به اينكه هرروز

زودتر برود  و 
ديرتر  به خانه 

در  .  برگردد
 نتيجه پول  او

        يا دو  روز  هر  
.  سه  برابر  ميشد
بزودي   يك 
گاري  خريد، 
سپس  يك 

كاميون،  و  به 
 ناوگان زودي 

...             داشت) پخش محصوالت(ترانزيت در خط را خودش  
آمريكا  فروشان خرده بزرگترين از يكي مرد بعد، سال پنج
و  كند، ريزي برنامه اش خانواده آيندة براي تا كرد شروع .شد

به يك نمايندگي بيمه . تصميم گرفت بيمة  عمر بگيرد
وقتي صحبت آنها . زنگ زد و سرويسي را انتخاب كرد

. به نتيجه رسيد، نمايندة بيمه از آدرس ايميل مرد پرسيد
نماينده بيمه با كنجكاوي . من ايميل ندارم: مرد جواب داد

شما ايميل نداريد، ولي با اين حال توانستيد يك : پرسيد
فكركنيد  ميتوانيد.بياريد وجود به خودتان شغلدر امپراتوري

 مرد براي به كجاها ميرسيديد اگر يك ايميل هم داشتيد؟

احتماالً يك آبدارچي در ! آره: مدتي فكر كرد و گفت
.                                                 ميشدم شركت مايكروسافت               

.  اينترنت چاره ساز زندگي نيست. 1: هاي اخالقي نتيجه 
. ميشويد ميليونر كاركنيد، وسخت نداشته باشيد اگراينترنت. 2
هم به  كرديد، شما دريافت ايميل نوشته را از طريق اگر اين. 3

و دست  ...!بشويد آبدارچي كه است نزديك ميليونرشدن جاي
!فرنگي بفروشم آخر من هم ايميلم را ميبندم تا بروم گوجه  

! گوجه فرنگي      ايميل آدرس يا فروش           
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 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 
 ومسبخش                   

 

 ساله يك دخترهفده
 يك بار به من چنين 

كـه بـا او         اطمينـان دارم پسـري      :   گفت
 مـنـاسـبـي      شوهـر   من      براي      ام  شده  دوست  

از او پرسيدم ازكجا  اطمينـان    .   خواهدبود
او را مالقات    زيرا وقتي : جواب داد   داري؟

بـدون  .   ميكنم تمام بدنم به لرزه درميĤيـد      
كـه    بـود   مـوفـقـيـتـي       شك براي اين پسـر    

توانسته بود در اين دخترچنين احساساتي      
 كه اين دخترچنين    برانگيزد وبديهي است

نوع لرزيدن   اين  ولي.   ميبرد  احساسي لذت 
آورد كـه ايـن        چه تضميني به وجود مي    

تشـكـيـل      توانند خانوادة خوبي   دو نفر مي  
سـعـادتـمـنـد        هـم   دهند و تا آخر عمر بـا      

باشند؟ با كمال تأسف بايدگفت كه هيچ       
وقـتـي     ولـي .   آورد  تضميني به وجود نمي  

دسـت    در  خـود   دالئل عقلي براي عـمـل     
يـا    احسـاسـات    نداريم به ناچار بـراسـاس      

آيا ميتوانـيـم      . ميگيريم  غرائز خود تصميم  
روان   به جوانان راه بهتري نشان بدهـيـم؟       
زيـاد    شناسان آمريكائي بعد از تالشهـاي     
بـودن    آزمايشاتي براي تشخيص مناسـب    

تـرتـيـب      دو نفر براي ازدواج با يكديگـر      
كه دو نفر براي ازدواج   براي اين. اند  داده

شوند بايد  داده تشخيص بايكديگر مناسب
و منحنـي     باشند  كافي  داراي نمرات مثبت  

آنهابايد به هم     ترسيم شده ازخصوصيات  
بـراي    را  فـوق   مـوضـوع    وقـتـي  . شبيه باشـد  

 آنها خندة   دادم  خودشرح  دوستان انگليس 

 با  من    ازنظراصولي.   سردادند  آميزيتمسخر

و   نـدارم   مـخـالـفـتـي       آزمـايشـهـا     نـوع   اين
 كـه     بـايـددانسـت     ولـي   آنهارامضرنميدانم

اينهـاسـت     جديتر از   خيلي  ازدواج  موضوع
 يـك   عمرنه  بقية  درمورد  است  زيرا تعهدي 

 چنـيـن    كه  باشم  اگرمطمئن.   وخيال  خواب

 هــاي  خــانــواده  تشــكــيــل  بــه  آزمــايشــاتــي

سعادتمندكمك ميكنند صددرصد باآنها    
 ...ادامه دارد.          موافقت خواهم كرد

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

  با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود، 
 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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زناشويي زندگي در موفقيت                 

  كنم اعتراف مي خداوندا، من
 كه دارم ايمان. گناهكار هستم

مسيح  بخاطر گناهان   عيسي
  خود  جان صليب، روي من بر

 وسيلة  به   و  را  فدا  نمود 

 از مردگان و غلبه بر رستاخيز 
 در حضور تو عادل  مرا    مرگ،

به    را   او من اكنون . ساخت
 نجات دهنده در قلب           عنوان

 آمين .  ميپذيرم خود 

طغيان خشم و غضب    
كه بخش  غير قابل كنترل

متوجه كودكان  آن عمدة
ميشود، بخشي از زندگي 

هر روزه بعضي از   
.مادران است  

 
اگر تمركز خود را  

را  نبرد دهيد، ازدست
براي  واقعي نبرد دريك كه كنيد فرض .ايد باخته
در ).هستيد ودرواقع( هستيد خود حكومت حفظ

اين نبرد شما در مقابل غضب خود ميجنگيد و 
مهمتر از همه . شما واقعاً ميخواهيد برنده شويد

اينكه به خود يادآوري كنيد كه برنده شدن 
عالوه بر عزت نفس، احترام فرزند و همسر را 

.                              برايتان به ارمغان مي آورد  
آنها، به   خودتان  و به  زندگي  بهبخنديد،    

. كودكان صبر و تحمل شما را محك ميزنند
آنها همه چيز را پرتاب ميكنند، در خانه ميدوند  

اگر از همان ابتدا اين . و مدام سوال ميكنند
واقعيت را بپذيريد كه نميتوانيد همواره آنها را 
به طور كامل كنترل كنيد و گاهي هم اصالً 
نميتوانيد اين كار انجام دهيد، در زماني كه آنها 
چيزي را ميريزند، به چيزي كه نبايد، دست 

 همين مرتبه تكرار 50ميزنند و سوالي را براي 
ميكنند، خيلي عصبي نميشويد و حتي ميتوانيد  

.                           به شيطنت كودكتان بخنديد  
                                 

گاهي   بگذاريد بخواهيد كمك ازكودكتان
اشكالي هم . هم آنها از شما مواظبت كنند

كودكان بيش از آنكه به فرياد تحكم . ندارد
آميز توجه كنند، به تقاضاي كمكي كه صادقانه  

منظور . بيان شود واكنش مثبت نشان ميدهند
اين نيست كه كودك را به انجام كاري در 
مقابل عمل ناپسندش وا داريد، بلكه منظور 

از چنين جمالتي استفاده . جلب همدلي اوست
اگر لباساتو نپوشي نميتونم ببرمت مدرسه :”كنيد

اگر سوار ماشين نشي ”، .“و خيلي ناراحت ميشم
وقتي اتاقت ”، “ديرميرسيم ومن خجالت ميكشم

را مرتب نميكني فكر ميكنم خستگي من خيلي 
...        ادامه دارد.“                     برات مهم نيست  

در  جيمز واتسن انگليسي و همكار آمريكايي او فرانسيس كريك كاشف ساختار دي ان اي،  
آنها توانستند ساختار . هاي تاريخ علم بشر شدند  موفق به يكي از  بزرگترين كشف1935سال 

البته آنها نميتوانستند بدون دانشمند نگليسي . مولكولي دي ان اي را به درستي رمزگشايي كنند
كه تصاوير اشعه ايكس او به آنها كمك كرد ساختمان نردباني رزاليند فرانكلين ديگري به نام 

 وبه صورت اتفاقي رزاليند بدون آگاهي واتسن. كنند شكل ودرهم پيچيده دي ان اي راكشف
 كه براي دريافت تصاوير اشعه ايكس خود را در معرض فرانكلين. توسط اشعه ايكس او توانست اين ساختار را مشاهده كند

 ويلكينز مريسهمكار او .  سالگي بر اثر سرطان درگذشت37و درسن 1958سطح خطرناكي از اشعه ايكس قرار داد، درسال 
.  شريك بود به همين سرنوشت دچار شدكريك و واتسن با 1962هم كه در جايزه نوبل پزشكي سال   

دانستيد كه در شيلي منطقة  صحرايي  آيا مي
وجود دارد كه هزاران سال است درآن      

.باران نباريده است  

 

نيمي از زوجهاي آمريكايي بدون     
ميكنند    يكديگر زندگي  ثبت ازدواج با   

 

در آمريكا زندگي مشترك بدون ثبت                               
ازدواج تقريباً در نيمي از موارد وجود                                   

كه توسط دختران                   كودكي      4از هر          .دارد   
 كودك در اثر             3نوجوان به دنيا ميĤيد،                    

.     رابطه نامشروع بوجودآمده است                          
كه تحصيالت عالي دارند بيش                               زوجهايي       

از ديگران ازدواجهاي رسمي و قانوني                                  
دارند وكمتر به زندگي مشترك آزاد تن                                   

در حاليكه در اكثركشورهاي                            ميدهند،       
كرده عالقمند به                  اروپايي افراد تحصيل                  

كمتري               آزاد هستند و تمايل                    زندگي    
نسبت به ازدواج رسمي از خودشان نشان                                   

دركشور سوئد نيز اين نوع                             .   ميدهند      
زندگي به صورت هنجار درآمده و تقريباً                                   

يك سوم زنان و مردان بدون ثبت                                
.         ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند                            

كودكان          تنها يك پنجم            :   محققان دريافتند               
هايي به             كه در چنين خانواده                   آمريكايي        

دنيا ميĤيند تا سن بلوغ با پدر و مادرشان                                        
اي     زندگي ميكنند و مابقي خانواده                           

تقريباً  نيمي                      :   آمارها نشان ميدهد                  . ندارند     
ساله                39 تا   35از زنان و مردان آمريكايي                       

اين زندگي را تجربه كرده اند و تعهدي                                    
 .   اند     نسبت به يكديگر نداشته                     
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زيبايي ازديرباز بينايي به منزله  
روشنايي وحيات تلقي ودرك   

 شده و نابينايي به  منزله زشتي،
ازدرك ماندن بهره تاريكي وبي  

اين بينش با توجه .  حيات موردتعبير وتفسير قرارگرفته است
 وشغلي آموزشي نابيناازفرصتهاي افراد برخورداري عدم به

فراگيروپايدارباقي  صورتي به متمادي قرون درطي مناسب
المللي و توجه به متجاوز  با بررسي آمارهاي بين. مانده است

از چهارصد ميليون معلول و ناتوان درسراسرجهان وافزايش 
چشمگيراين جمعيت اهميت تعليم و تربيت، رفاه، اشتغال و 

آمارهاي .ميشود آشكارتر استثنايي افراد زندگي نحوه باالخره
يا  شناخته نفر يك جهان نفرمردم ده هر از دهد مي نشان منتشره

با اين حساب . ناشناخته با معلوليت يا كمبودي درگير است
 درارائه گذشته دوقرن دريكي كه كوشش و تالش به توجه با

از   است  شده  مبذول نابينا افراد  شغلي و آموزشي فرصتهاي
متحده،تنهاچيزي،  ايالت نابيناي هزارنفرجمعيت 650مجموع

افراد مذكور از مزاياي تحصيلي و شغلي  % 30رقمي حدود
مناسب برخوردار و بقييه افراد شايد تنها به صرف نگرش 
نامسائدي كه نسبت به معلوليت نابينايي خود دارند از اين 

نابينايان  جمعيت كل تعداد1989سال در .اند مانده  محروم مزايا
تعدادحدود  ازاين.است نفربرآوردشده مليون 40دنيادرحدود

 ميكنندكه زندگي فقيرآسياوآفريقا دركشورهاي جمعيت66%

هاي  زمينه به مربوط امكانات حداقل از موارد از بعضي در
   .                                     آموزشي و شغلي نيز برخوردار نيستند

پروفسوركافمن معتقد است، علت اينكه افراد بيش از هر 
معلوليت ديگري از نابينايي و روبرو شدن با افراد نابينا واهمه 
دارند، اين است كه به برقراري ارتباط اوليه با انها خود را  

                                                             .     بينند دچار سردرگمي مي
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  مطالب و پيام كتاب
از مصلوب   پيش  عيسي  برنابا،  پيروان انجيل   غلط  بنابرعقيدة

و طوري شد كه يهودا شبيه   شدن، به آسمان عروج كرد،  
عيسي بر صليب نمرد   . ) 220برنابا، فصل( نظر برسد   عيسي به 

يـهـوداي     مـرد،   بـرصـلـيـب      كـه   كسـي . ) 215برنابـا، فصـل    ( 
حواريون عيسي جسـد       . ) 216برنابا، فصل ( اسخريوطي بود 

. شده است   زنده  يهودا را دزديدند و ادعاكردندكه عيسي     
بسياري از حواريون، از جمله پولس، اين فريب را تعليم          

انـد    مسيحيان مدعي :   نويسندة اين كتاب ميگويد   .   اند  داده
ايشان و پدران   وشاگردان  كه اين انجيل در زمان رسوالن     

تقريباً همـه   .   كليسا و شاگردان ايشان وجود نداشته است      
هاي مسيحيان اوليه مورد      هاي عهدجديد در نوشته     كتاب

اي به انجيل بـرنـابـا       اشاره قرار گرفته، اما هيچ نوع اشاره  
كـتـاب،     اما مسلمانان براي نسخه خطي ايـن     .   نشده است 
دهند كه به     اي طوالني و پرآب و تاب ارائه مي         تاريخچه
براي مـثـال،     .   باز ميگردد)    م200 -130(ايرِنيوس روزگار  

در تأئيد نظرات خود، نقل     ” گويد كه ايرنيوس      رحيم مي 
اين .   عمل آورده است    هايي مبسوط از انجيل برنابا به       قول

هد كه انجيل برنابا در قرن و اول مـيـالدي در                نشان مي 
وقتي موضوع را مورد مطالعه قـرار        “   . گردش بوده است  

هـاي     كنيم كه ايرنيوس در نوشـتـه        دهيم، مشاهده مي    مي
كند، نه از آنـچـه كـه             خود از رساله برنابا نقل قول مي      

يعني نامه و معمـوالً بـه        “ رساله” ( .   نامد  رحيم انجيل برنابا مي   
شـرح زنـدگـي      “ انجيل” پردازد، در حالي كه       تشريح تعاليم مي  

رحيم ادعا كرده كه در زمـان حـكـومـت             .   ) عيسي است 
برناباكشف گرديد،   انجيل  ، بقاياي. )  م478( زنونامپراطور  

اي از اين انجيل كه به دست خودش نوشته شده            و نسخه 
در كتاب   نكته  طبق نظر او،اين.   بوده، بر سينه او يافت شد   

Acta Sanctorium ،جلد دوم، صـفـحـات    يي بوالندجوني ،
انتشار يـافـتـه،    آنـْوِر در شهر1698، كه به سال 450 -422

گويد اين اسـت      اما آنچه اين كتاب مي    .   ذكر شده است  
بـرنـابـا      خـودِ   كـه   اي از انجيل به روايـت مـتـي           كه نسخه 

. شـده   برداري كرده بوده، بر سينه امپراطور يـافـت           نسخه
اين تحريف عمدي از اين كتاب، صدق گفتار رحيم را           

كـه    به روايت متي  ” او كلمات   .   دهد  مورد ترديد قرار مي   
را از قلم انداختـه و    “ برداري كرده بوده خود برنابا نسخه 

  .“انجيل برنابا”جاي آن نوشته  به
 ....         دامه دارد             ا
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كه بازخواهـنـد     هيچكدام از پيامبران قبلي پيش از وفاتشان به پيروان خود نگفتند    
 به شاگردان خود    گشت، ولي عيسي مسيح بارها به بازگشت خود اشاره ميكرد و          

 .خود حاضرباشند  اعمال  نتايج  يافتن  براي  بوده،  او  و منتظرآمدن  بيدار  فرمودكه بايد 
همة مردم او را خواهند   و  دنيا با جالل از آسمان خواهدآمد      وي فرمودكه درآخر  

آن وقت برتخت پادشاهي خود خواهد نشست و جميع امتها پيش او جـمـع               . ديد
داوري كرده آنان را از يكديگر جدا خواهد نمود، چـنـان              خواهند شد و بر آنها    

بقيه را براي     و  ميكند، بعضي را براي حيات ابدي       كه چوپان ميشها را از بزها جدا      
اند چقـدر    نكرده  اطاعت  كه او را  عجيب و با شكوه خواهد بود، ولي براي كساني  بازگشت مسيح چقدر    . عذاب جاوداني 

  !است وحشتناك

ش
 پيشگويي مسيح در مورد بازگشت خود

2007  اكتبر   24  شمارة    سال دوم  

خالق بزرگ، خالقيت به ما عطا كرده            
پيشكش ما نيز به او، به كار بردن           .  است 

جوليا كامرون                            .  آن خالقيت است      

راز خوشبختي           
 

   تاجـري  پسرش  را  بـراي  آموختـن  راز

 پسرجوان . نزد خردمندي فرستاد  خوشبختي
 صحرا راه  رفت تا اينكه چهل روز تمام در 

 به قصري زيبا بر فراز قلـه كـوهـي            سرانجام

جستجويـش    خردمندي كه او در       مرد  . رسيد
بجاي اينكه با يـك     .   ميكرد  بود آنجازندگي 
 رو شود وارد تاالري شـد        مرد مقدس روبه  

 بسياري درآن به چشم ميخورد، فروشندگان         وجوش  جنبكه  

كـردنـد،      اي گفتگو مـي    گوشه  خارج ميشدند،مردم در    و  وارد
 ميـزانـواع    يك  وروي  مينواخت  لطيفي  موسيقي  اركستركوچكي

آن   و  خردمنـدبـا ايـن     . واقسام خوراكيهاي لذيذ چيده شده بود    
و جوان ناچار شد دو ساعت صبركند تا نوبـتـش     بود  درگفتگو

 مالقاتش  دليل  كه  جوان  مرد  سخنان  با دقت به    خردمند.   فرا رسد 

 وقـت   فـعـأل    كـه   اوگـفـت    كرد امـا بـه        گوش  را توضيح ميداد  

 اوپيشـنـهـاد     به  پس  .كند نداردكه راز خوشبختي را برايش فاش 

 نـزد   بـه   ديـگـر   ساعت  دو  حدود  در قصربكند و    گردشي  كه  كرد

. دارم  خـواهشـي    شمـا   از  اما:   كرد  اضافه  مرد خردمند   . اوبازگردد
قـطـره     دو  و  داد  جـوان   يك قاشق كوچك به دست پسـر        آنگاه
 در تمام مدت گردش اين قاشـق      :   آن ريخت وگفت    در  روغن

مـرد  .   آن نريـزد   روغن  كه  كنيد  كاري  داشته باشيد و    دست  در  را
 چشـم   حاليـكـه    در  ها، پله  كردن  شروع كرد به باال و پايين     جوان

مـرد  .   بازگشت  نزد خردمند   بعد  ساعت  دو.   بر نميداشت   ازقاشق
هاي ايراني اتاق نهـارخـوري را        آيا فرش :   خردمند از اوپرسيد  

 آن  آراسـتـن    كه استاد باغبان ده سال صـرف         آيا باغي   ديديد؟

آيا اسناد و مدارك ارزشمند مرا كه روي           است ديديد؟   كرده
اعتراف كرد   با شرمساري   جوان  ديديد؟  شده  نگاشته  آهو  پوست

 را  روغـنـي    قطـرات   كه  بوده  اين  او  كه هيچ چيز نديده، تنها فكر     

خُـب،    : خردمند گـفـت    .   كند  حفظ  خردمندبه او سپرده بود     كه
 آدم نميتواند بـه      . رابشناس  من  هاي دنياي   شگفتي  پس برگرد و  

دارد   سكونت  آن  در  كه  را  اي مگر  اينكه خانه     كند،  اعتماد  كسي
حاليكه  پرداخت،در كاخ در به گردش بار اين جوان مرد. بشناسد

آثـار    كـامـل    داشت، با دقت و تـوجـه        دست  به  را  همچنان قاشق 
 او.   نـگـريسـت    مي  سقفها بود   و  ديوارها  بخش  زينت  كه  راهنري  

را   دقـتـي    وكوهستانهاي اطراف را، ظرافت گلها و        ديد  را  باغها
 بود تحسين  رفته  كار  به  جاي مطلوب  در در نصب آثار هنري  كه

 با جزئيات براي    را  چيز  همه  خردمند بازگشت   وقتي به نزد  .   كرد

  .كرد توصيف او

تـوسـپـردم      بـه   كـه   را  روغـنـي    دو قطـره   آن  پس:   خردمند پرسيد 
كه آنها را    را نگاه كرد و متوجه شد       مرد جوان قاشق  كجاست؟

 خوشبخـتـي   راز: گفت مرد خردمند به او وقت آن. ريخته است 

 دو  بـدون ايـنـكـه         را بنگري همه شگفتيهاي جهان كه است  اين

 . فراموش كنيد را قاشق داخل روغن قطره
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زمانهاي   از مادها سرزمين يا   و ايالم يا پارس يا فارس   يا ايران  كشور
بسيار دورهمواره بنابه ارادة خدا محور اساسي در جايگاه خود در 

چه از اولين تمدن مادها در غرب ايران چه از . منطقه داشته است
طاليي  دوران  چه به كوروش، رهبري به هخامنشيان  دار دامنه پادشاهي

 ورود كالم و پيام مسيح به ايران در همان سالهاي اولية ميالد و استقبال بي نظير مردم اين سرزمين از پيام نجات بخش

تا فروپاشي آنها و قيامهاي مردمي در   تحكم بر اين سرزمين و و هجوم قوم اعراب به منزلة تصرف و چه اشغال مسيح و
جنگ  در سراسر اين خاك گُهربار چه اوج صعود ادبيات و علم و دانش در اين سرزمين، اشغال خاكش توسط متفقين

جهاني دوم، پادشاهي خاندان پهلوي و نهايتاً قدرت دادن به ديدگاه اسالمي در اين خاك تا تسلط و حكومت طوالني  
.                  سردمداران مذهبي، همه و همة آن از تاريخ پر از فراز و نشيب و دردناك اين سرزمين  با ما سخن ميگويند   

. .  را بخوانيد را بخوانيد2323مزمور مزمور   وقتي كه خود را تنها ديده، مي ترسيد،وقتي كه خود را تنها ديده، مي ترسيد،    

2007  اكتبر   24  شمارة    سال دوم  پيشگويي دربارة عيالم 
)ايران فعلي(  

ميگويد؟ چه خود ارضائي دربارة كتابمقدس  
 

بخش دومگردآوري از دانيال خرسند                               
 

آيا بهتر نيست خود ارضايي كنيم تا آنكه مرتكب 
 رابطة جنسي شويم؟                                                

سؤال هستيم،   اين  به  راحت  و  ساده اگر درصدد پاسخي 
كه از عواقب آن مطلع   در حالي.   كنيم  آن را تأييد مي   

يـا    و  شـر   دو  درست است كه در انتخاب بيـن      .   نيستيم
امـا    مـيـرسـد،     نـظـر    بـه   تـر  بدي، خودارضايي منطقـي   

نـيـاز     بـه    پاسخي قاطـع ،ارتكاب به خودارضايي خود   
در واقع خودارضايي خود عامل     .   جنسي انسان نيست  

. اسـت   ديـگـري    تـر  خلق نيازهاي ارضا نشدة عـمـيـق       
تـر   خودارضايي دامنة تشنگي جنسي شخص را وسيع      

اعتيادآور است  خودارضايي  عبارتي ديگر به. كند مي
بـراي    دهـنـده    فـرسـايـش     و در دراز مدت معـضـلـي       

هر نوع اعتياد ديگر،  همچون. رود مسيحيان بشمار مي
و   روحـي   بـار   شود و   خودارضايي به مرور سنگين مي    
از سوي ديگر،   .   طلبد  رواني بيشتري را براي ارضا مي     

بـراي    گـاه   خودارضايي توأم با تخيل پردازي است و      
هايـي   باال بردن قدرت تصويرپردازي، مجالت و فيلم    

كـمـك     بـه   انـد   كه حاوي موضوعات تحريك كننده    
 .آيند شخص مي

شوند كه رابطة شفاف      تمامي اين گرايشات سبب مي    
اسـيـر     كـه   فـردي   بـراي .   شخص با ديگران كدر شود    

خودارضايي است، همه چيز در خدمت رفع نيازهاي        
تواند خود را با ايثار به ديـگـران       او ديگر نمي  .   اوست

اي است تا نيازهايش      ببخشد، همه چيز براي او وسيله     
نـحـوة     از  هاي جنـسـي     بلي همة ناهنجاري   .   رفع شود 

بـدرسـتـي      را  اگر افكار خود  .   شوند  تفكر ما آغاز مي   
مـان   مهار نكنيم، ايــن افكار ميوة خود را در زندگـي         

افكار .   كرد  نخواهد  بسنده آن كاشت و تنها به  خواهند
 .هاي فساد است معوج دائم درصدد توليد ميوه

 تاريخچة طالبان
 

ازجنوب افغانستان 1994در فاصله سالهاي طالبان
 آنـان   . ظهور نمودند 

با انگـيـزه،       گروهي
از طــالب عــلــوم     
ديني بودنـدكـه از      
افزايش ناامنـي در     
سراسر افـغـانسـتـان      

   هـاي    گـروه   توسط

 حكومت مسلح   به نام  مجاهد پس از فروپاشي

 ايـن .   بودنـد    به ستوه آمده1991سال   در     نجيب

 حـالـي          در  سـال     سـه     به مـدت     مسلح  هاي گروه

 كـه   ها به دزدي و اخاذي ميپرداخـتـنـد         جاده  در

 بـه   سـر قـدرت      بـر   سران مجاهدين در پايتخت   

در اين شرايط كـه اوضـاع        .   ميجنگيدند    شدت
 ارتـش   سازمان اطـالعـات     مرزي تحت نظارت  

قرار داشت، خـبـرگـزاريـهـا از        )   ISI( پاكستان   
 شهر مـرزي  يك تصرف صداي و سر پر  عمليات

 از اسلـحـه      پايگاه مملو   قندهار ويك    در جنوب 

ــط  ــوس ــروه      ت ــة      گ ــت ــاخ ــن ــاش ــبــان    ن ــال  ط

گروه از قبـيـلـة      اين.   خبر دادند1994اكتبر12در
در   سـالـه  250حـكـومـت       سابقة با پشتونِ دراني 

سـابـق     شـاه   ظـاهـر    بازگشت  وخواستار  افغانستان
رهبر آنان  مال  عمر، يكي از مجاهديـن          .   بودند

در   را  پـاكسـتـان     محلي،   سابق، بود و  فرماندهان 
در   بـعـد،    هفته  يك. دانستند  ظهورشان دخيل مي  

و   عمراني  از كارشناسان امور    بيستم اكتبر، هيأتي  
 ، وزيـرخـارجـه    بابر  سرپرستي  به  خارجي  سفراي

درسفري . پشتون بود   يك  خود  كه  پاكستان  وقت
بـزرگـراهـي      برقراري  افغانستان، امكان جنوب  به
قـبـالً   بابـر    .   ميكردند  بررسي  را  هرات  به  كويتهاز

 ايـن . بـود   داده  انـجـام    محلي  مقامات  با  رايزنيهايي

 محلي  مجاهدين  توسط  قندهار  از  درخارج  هيأت

 طالبان  پاكستان ازگروه   به حمايت   و در اعتراض  

  28در     مالقـاتـي    از طرفي .   گرفته  شد    گروگان

 جمهور تركمنسـتـان و والـي          رئيس    بين  اكتبر  

پاكستـان، در      نخست وزير وقت     ،بوتوبا      هرات
سفر   دريك  بود  گرفته و قرار    صورت  عشق آباد 

از   كاميـون   سي  شامل  تجاري  آزمايشي،كارواني
    ايـن   اكـتـبـر   29در.   آبـاد رود     عشـق   بـه   پاكستان

 يـك   و    طـالـبـان       دو فرمانـده      كاروان  نيز همراه   

  به      طالبان .درآمد    گروگان  مجاهدين  به ISIافسر

حملة بـرق آسـا         در يك   پاكستان  درخواست
روز    همان عصر  و دادند را فراري گروگانگيران

پـس    آن  از.   درآوردنـد   تصـرف   بـه   را  قنـدهـار  
با برقراري   طالبان  به شهرت رسيدند و توانستند     

جنوب را تـأمـيـن         عوارض بر كاميونها  امنيت    
چـهـار     شرق به آنان در  پيشرويهاي سريع.  كنند
، فـراه   بـه   غـرب   در  و  كـابـل    دروازهـاي   و  آسيا

امنيت   و  همراه با خريد  فرماندهان  محلي، نظم       
آنان  كوچك گروه. را به اين  مناطق  برگرداند

 در اين زمان  به صورت يك جنبش قدرتمنـد         

تـعـجـب      آمده بود و     و پر تحرك و سريع در     
گـيـريـهـاي        سخـت .   انگيخت همگان را بر مي  

سـال    در  هـرات   تصـرف   پس از    آنان  معروف
. نيز توجه  همه را به خود جـلـب كـرد              1995

هنـگـامـي كـه        
آنــان در ســال     

ــالل 1996 جـــ
آباد را در شرق    
 افغانستان فتح و   
كــــابــــل را     
ــحـــاصـــره    مـ

كردند، سران مجاهـديـن هـمـچـنـان بـه                مي
و )   كابل( درگيريهاي خود  در اطراف پايتخت 

تصرف شهرهـا     سر  بر    دسته  بنديهاي تاكتيكي   
نظـم در      و  كه امنيت   دادند؛ در حالي    ادامه  مي  

چـنـد     از  پـس   بـود،   برقـرار  قلمرو جنبش طالبان 
محاصره،  نيروهاي  احمد  شاه مسعود كابل را          

طالبان   تصرف  شهر به    تخليه كردند و  بالفاصله    
سقوط اين چهـارمـيـن شـهـر          پس از .   در آمد 

طـالـبـان      مقابـل   بزرگ افغانستان، مجاهدان در   
وجود   به  متحد  جبهه  نام  به  يك  اتحاد  تاكتيكي    

كشـور را      تمـام   بر  حاكميت  كه  طالبان . آوردند
  با استفاده از اختالفات      جست و جو  ميكردند،    

شمـال و     1998سال   در  مجاهدين  سران  داخلي
 اندكي  بعد مركز افغانستـان را هـم تصـرف             

كشتارهاي وسيع مـردم در         كردند و دست به   
تحريمهاي اقتصادي جامـعـه     .   اين مناطق  زدند   

طالبان آنان را      به اعمال   بين المللي در  واكنش      
وقتي دو روز قـبـل از حـادثـة               .   به  انزوا  برد    

كشته    مسعود  شاه  يازدهم سپتامبرآمريكا، احمد  
با      آمريكا  شد، ائتالف ضد تروريسم به رهبري     

بمبارانهاي  سنگين  و  پشتيباني جبهه مـتـحـد،            
طالبان را  از  صحنة  سياسي افغانستان بـه زيـر              

 . آورد

آندري بيت اف، رمان نويس روسي بود،كه در دورة     
خدا در روزي غم انگيز، . حكومت كمونيستها بزرگ شده بود
او آن روز را اين چنين بياد . نظر وي   را بسوي خود جلب نمود

سوار مترو بودم، با  لينگرادف سالگي در شهر 27در سن :  ميĤورد
اندوهي بس عميق دست و پنجه نرم ميكردم به حدي كه خود 
را هر لحظه با مرگ مواجه ميديدم، آينده برايم به كلي تهي 

اي،  ناگهان، بدون هيچ مقدمه. مينمود    و هيچ معنايي نداشت
. بدون خدا زندگي هيچ معنايي ندارد: متوجه جمله اي شدم

آنچنان كه گويي از پله باال .باحيرت آن جمله را تكرار ميكردم
ميرفتم، آن جمله را از اول تا آخر مرور كردم، بالفاصله از    

 .مترو پياده شدم و بسوي نورخدا گام برداشتم
 مقايسة عمر زمين با عمر يك انسان            

فقط تصور  
كنيد  كه 

بتوانيم  سن 
زمين را كه 
 غير  قابل

تصور است، 
 فشرده كنيم و

 هر صد ميليون سال آن را يك سال در نظـر           
 46دراينصورت كره زمين مانند فـرد     ! بگيريم
 سـال 7درمـورد   هيچ اطالعي !   بود  خواهد  ساله

 ندارد ودربـاره سـالـهـاي          وجود  فرد  اين  اول

 بـيـش    و  كـم   نـيـزاطـالعـات     او  زندگـي   مياني

 كـه     را مـيـدانـيـم        اما ايـن  .   داريم  اي  پراكنده

پـديـدار     وجنگـلـهـا     گياهان  سالگي،42درسن
 از  واثـري   انـد  نموكـرده   و  رشد  به  شروع  و  شده

تـاهـمـيـن       الجثـه  عظيم وخزندگان  دايناسورها
 45درسن  را  يعني زمين،آنها ! نبود  يكسال پيش 

 پـيـش     ماه 8خود ديد و تقريباً     چشم  به  سالگي

گذشتـه    وآخرهفته.   دنيا آورد   به  را  پستانداران
انسـان  .   را فراگـرفـت     زمين    سراسر  يخ    دوران

و   بـوده   زمين  روي   ساعت 4جديد فقط حدود  
را   كشـاورزي   گـذشـتـه     يكسـاعـت    همين  طي

ازعمر   بيش از يك دقيقه   .   كشف كرده است  
در  ببينيدانسان وحال! صنعتي نميگذرد انقالب

 46  برسراين بيـچـاره     بالئي  اين يك دقيقه چه   

دقيقه بيولوژيكـي،  40اوطي. است آورده  ساله
سـاخـتـه      كامل  داني  آشغال  يك  از اين بهشت  

آوري   سرسـام   نسبتهاي  او خودش را به   .   است
را   ازجانـداران    خانواده 500زيادكرده، و نسل  

را   سـيـاره    ايـن   سوختهاي!   است  كرده  منقرض
و !   اسـت   برده  كرده و همه را به يغما       تصاحب
ايستاده !   تقصير  معصوم وبي   كودكي  االن مثل 

 . و به اين حمله برق آسا نگاه ميكند
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Ingredients: (4 servings) 
·Basmati or long-grain rice, one pound  
·Chicken, one pound  
·Cooking oil  
·Butter, 2 spoons  
·Barberries (dried),1/5  
·Almonds, 20 oz  
·Pistachios, 20 oz  
·Raisins, 20 oz 
·Orange peel, 40 oz 
·Sugar, two spoons  
·Large onions, two  
·Saffron,1/2 teaspoon  
·Salt & Black pepper 
  

Directions: Morasah Polow is an   
elaborate rice dish which means jeweled 
rice and is usually made at weddings. 
Soak rice in warm water for 2 hours. 
Wash chicken. Peel and thinly slice 
onions. Fry in oil until slightly golden. 
Add chicken pieces and fry until color 
changes. Add a glass of hot water, salt 
and pepper and cook over medium heat 
for about 20 minutes. Add more hot water 

during  cooking  if  necessary. About 1/2 
glass of water should be left at the end. 
Remove chicken bones. Wash barber-
ries and raisins with cold water and 
drain. Fry separately in oil over medium 
heat for a few minutes. Add some sugar 
to barberries during frying. Thinly slice 
almonds and pistachios. Soak almonds 
in cold water for an hour. Thinly slice 
orange peels. Boil for a few minutes, rain 
and repeat. Soak in cold water for an 
hour, drain, and repeat. Finally boil for a 
few minutes with a few spoons of sugar, 
and drain. Prepare rice using the recipe 
for polow. When rice is rinsed, pour a bit 
of oil and hot water in a pot, and add 1/2 
of rice. Spread chicken pieces over the 
rice, and cover with 1/2 of remaining rice. 
Spread half of almonds and orange peel 
over rice and cover with remaining rice. 
Pour chicken-juice and a bit of oil over 
rice. Dissolve saffron in a bit of hot water 
and also pour over rice. Cover and cook 
over low heat for about 30 minutes. Add 
remainder of almonds and orange peel, 
raisins, barberries, and pistachios, and 
mix well. Pour two spoons of melted 
butter on top, and serve.  
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كارل  زيرسايه حمايت پادشاه     گويا  فرانسيسكو.   سالهاي پاياني قرن هجدهم، اسپانيا    
 اينس. چهارم سرگرم قوام دادن به سبك كاري خويش و خلق بهترين تابلوها است

ميشود، گرفتار   شمرده  وي  دخترجوان و زيباي تاجري ثروتمندكه به نوعي الهه الهام   
 روي ميĤورد   گويا براي نجات وي به      اينسپدر  .   دادگاه تفتيش عقايد كليسا ميشود    

دركليسا استفاده   سمت   جوان و صاحبلورنزويتا از رابطه خود براي تماس با پدر    
باخاطر همخوابگي  لورنزو پذيرفته و شبي لورنزو را به منزل تاجرميبرد،اما          گويا. كند

 درسرداب كليسا با وجود تهديد پدر و برادران وي حاضر به كمك             انيسپنهاني با   
 انيسومسخره تحت فشار پدر اي دروغين  پس از امضاي اعتراف نامهلورنزو. نيست

از   پـس گـرگـوريـو   پـدر   امـا . مالقات ميكـنـد   گرگوريوبا پدر   به اينكار راضي شده و    
پدر نوميد ناچار به نزد     .    از آزادي وي امتناع ميكند     انيسپذيرفتن پول هنگفت پدر     

 لـورنـزو  افشاي اعتراف نامه دروغين سبب فرار   .   پادشاه رفته و ماجرا را باز ميگويد     
 .  همچنان د زندان ميماندانيسميشود، اما 

به همراه ارتش ناپلئون سر رسيده و در هـيـبـت يـك             لورنزو يك دهه و نيم بعد      
 نيـز پـس از        انيس.   نفوذو قدرتي فراوان ميشود     انقالبي، پس ازخلع پادشاه صاحب    

اش بـه      اما تمامي خـانـواده    .   عقايدآزاد ميشود   برچيده شده زندانها و دادگاه تفتيش     
او بـه گـويـا        .   كه اينك ناشنوا شده، ميرود    گويا  اند و او ناچار به سراغ         قتل رسيده 

گويـا بـه     .    استلورنزوميگويد كه در زندان دختري به دنيا آورده و پدر آن دختر            
اين بار - راانيساز پذيرش اين امر امتناع و بار ديگر لورنزو ميرود، اما لورنزو سراغ 

 آليـسـيـا   با دختري روسپي به نام  گويامدتي بعد . زنداني ميكند -در يك آسايشگاه 
لورنزو سعي ميكند تا دختر     .    دارد، برخورد ميكند   انيسكه شباهتي حيرت انگيز به      

 بـراي    گـويـا  .    سبب نجات جانش ميشـود     آليسيارا از ميان بردارد، ولي هوشمندي       
اما همزمان .    ميرود تا مادر و دختر را به هم برساند  لورنزو به سراغ    انيسآزاد كردن   

ارتش انگليس سر رسيده و مردم نيز كه از ظلم فرانسويها بـه تـنـگ آمـده انـد،                        
 نيز دستگير و در اختيار ارباب       لورنزو.   شورش كرده و گماشتگان ناپلئون را ميرانند      

 او را به مرگ محكوم گرگوريوپدر .  اند، قرار داده ميشود كليسا كه همه آزاد شده 
را هـمـراه افسـري        آليسيا   در بالكني مشرف به ميدان       لورنزودر روز اعدام    .   ميكند

را كه كودكي يتيم را    پريشان حواس  انيسو در طرف ديگر ميدان      .   انگليسي ميبيند 
 .فرزند خود و او پنداشته و كمر به حفظ او بسته است

پاپ دراظهاراتي خواستارآزادي در                       
انتخاب دين و نشان دادن آن در مالء                                

  ... كه اين حق بايد تضمين شود             گفت    عام شد و    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ديـن    تغيير  هاي جهان    بنديكت شانزدهم رهبركاتوليك   پاپ
دفاع   حق  اين  از  بايد  كه  وگفت  دانست  حق  يك  را  توسط افراد 

 نوشت، “ كوريره دالسرا “ ايتاليايي  گزارشي از روزنامه    به. كرد

و   ايتاليـا   مجلس  ازنمايندگان  تعدادي  درجمع  دراظهاراتي  پاپ
 نشـان   و  ديـن   انتخـاب   در  خواستارآزادي  ازمسيحيان،  گروهي

  .شود  تضمين  بايد  حق  اين  كه  گفت  و  شد  درمالء عام   آن  دادن

 ازنظـر   هم  تغييردين  حق  شامل  مذاهب  آزادي  :   كرد  تاكيد  پاپ

 كـارديـنـال    .ميـشـود    روزمره  زندگي  در  آن  ابراز  هم  و  قضايي

يادآور   نيز  گوي مذاهب  گفت و   رئيس شوراي   “ پوپارد  پاول” 
يـك    شـود،   خـارج   اسـالم  دين از كه در پاكستان هركس  شد
وي   .دارد  وجـود   نـيـز    وي  اعـدام   شده و امكان    محسوب  كافر
را   مذهـبـي   مراسم كشيشي عربستان سعودي نيز اگر در:  افزود
دستگيرشدن قرار   خطر  در  ،  كند  برگزار  يك هتل   دراتاق  حتي

كـنـار     تـاريـخ    و  بشر  افق  از  را  نميتوان خدا :     گفت  پاپ .ميگيرد
اديـان    تـمـام    مشـتـرك    آرزوي  از   همين دليل بايد     به  گذاشت
اينكـه    بدون  عام  مالء در خود هويت نشان دادن مبني بر  حقيقي
 پاپ همچنين   .، استقبال كنيم    به پنهان كردن آن باشيم      مجبور

 پـايـه    وقـتـي    و  ميشود  وقتي به واقعيت بشر ناسزاگويي    :   گفت
 ميشود  واقع  تهديد  مورد  ، صلح نيز    گذاري ميشود   خانواده مين 

خشـونـت     و  عـدالـتـي    بي  حق درخطر قرار ميگيرد و بسوي       و
پـديـده     يـك   مـعـرف    تـروريسـم    : وي افزود  .سرازير ميشويم 

زندگي   و  ميكند  ابزاري  كه معموالً ازخدا استفاده     وخيم است 
قاطعيـت    با بايد و تحقيرميكند توجيهي غيرقابل بشر را بصورت 

را   تروريسم  در برابر   حق دفاع ازخود    جامعه .با آن مبارزه شود   
بـديـن     فقـط   و  قضايي  و  اخالقي  دارد، اما با احترام به مقررات     

  .كرد صورت ميتوان از دموكراسي دفاع
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دل وندر لوگت  : نويسنده  هستند          اناجيل غنوسي چه   
 ايرنيوس، ترتوليان     (هاي پدران كليسا  ، بعضي نوشتهغنوسيپيش از قرن بيستم، تنها منبع اصلي اطالعات در مورد مكتوبات 

 در سال. هايي هم به بخشهايي از اين مكتوبات داشتند بودند، كه درحين فرايند انكار و رد اين مكتوبات، اشاره)  و ديگران 
 كه حاوي تعداد زيادي ازمدارك باستاني به زبان  اي بزرگ مسي يافت مصر، يك روستايي كوزهنج حمدي ، در 1945 

 كه احتماال همان هايي هستند كه توسط پدران كليسا اشاراتي بدانها شده                  (هم غنوسي ها، مكتوبات  در بين اين يافته . بودكپتيك
 اند چونكه حاوي داستانهايي چند درباره عيسي و سخنان  خوانده شدهاناجيل بعضي از اين مكتوبات . بچشم ميخورد)  بود

 به وضوح. ها فاقد جزئيات تاريخي و شرح وقايع موجود در اناجيل قانونمندهستند او ميباشند اما از طرف ديگر اين نوشته
مشخص است كه در نوشتن اين مكتوبات از اناجيل قانونمند بهره گرفته شده است اما در عين حال هيچ سندي مويد اين كه قدمت اين مطالب 

 .و نوشته ها به قبل از قرن دوم باز گردد، وجود ندارد
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Nine Christians killed following         

accusations of blasphemy in Nigeria 
By Michael Ireland Chief Correspondent, ASSIST 
News Service  
 

KANO, NIGERIA (ANS)  
At  least  nine 
Christians were  
killed,and churches 
set on fire and  
businesses and  
homes destroyed  
in the Tundun Wada area of Kano 
State, Nigeria, over the weekend. 
The violence was committed by 
Muslim youths and followed unspeci-
fied allegations that Christians had 
blasphemed the prophet Mohammed. 

Christian Solidarity Worldwide (CSW) 
reports that according to sources on 
the ground, not a single Christian 
church, house or business has been 

left   undamaged. Furthermore, an      
unknown number of people were 
injured and displaced during the 

violence. The Christian Association of 
Nigeria (CAN) has received reports 
indicating that, in an attempt to  
disguise the true extent of the    
violence and injuries, the authorities 
in Tundun Wada have evacuated 
Christians and other   non-Muslims to 
neighboring Bauchi State. According 
to the Kano Chapter of CAN,over 
2,000 non-Muslims died during the 
last bout of violence, which occurred 
in 2004. Tensions also continue in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
the Gwoza area of Borno in the north 
east of Nigeria where Christians are 
facing imminent violence from the Al 
Sunna Wal Jamma group. Also known 

as the “Taliban” remaining members 
of Al Sunna Wal Jamma fled into the   
Cameroon hills in 2004 after a defeat 
by the Nigerian Armed Forces. Recent 
events indicate either that it has 
regrouped,  or  that it has  been      
reformed by people sympathetic to its 
aims and objectives. Tensions have 
reportedly been rising throughout 
northern and central Nigeria following 
allegations of blasphemy. Kano is a 
notoriously volatile state where regu-
lar bouts of anti-Christian violence 
have usually resulted in massacres.  

 women, entombing alive all 
those  who were  inside. He 
banned  all  women  from 
appearing on the streets of 
Egypt  for  any  reason.   
At Caliph  al  Hakim's  death, 
toleration returned, the center 
of Coptic Christianity shifted 
from  Alexandria  to  the  new 
capital, Cairo  and  churches 
were  rebuilt.  

 

The Turkish invasion of Iran 
and the latter Seljuk  and  
Ghaznavi rule was  
detrimental  to the Christians. 

 

 The Turks were fighting  
Christian Byzantium and  
suspected Christians in their  
territories  of  having 
affiliations with Byzantium.  

 

The conquest of the eastern 
territories  of  Seljuks  of  Iran 
by the invading Qara-Khiatai 
from  Northern  China made 
the  situation  easier  for 
Christians  in  Balkh  and 
neighboring  areas. The 
Chinese ruler of this group 
Gur-Khan was a Manichean 
and  as  such  he  had 
sympathies for Christians, 
since Manicheans incorporated 
many Christian elements 
including Jesus himself in 
their religion. 

 

 On the whole life  for  
Christians  was  not very  
different  under  Turks and  
all  regulations  with respect  
to  dhimmis (Zames) were still 
applied. There were many 
Christian communities in all 
the major cities, notably 
Baghdad and Nishapur. 

 

 Benjamin  of  Tudela  who 
traveled  in  Iran  after  the 
death  of  Sultan Sanjar,    
the Seljuk ruler,mentions 
Christian and  Jewish  
communities throughout    
the Iranian territories.   

 

                      TO BE CONTIUNUED 
 

Indicates   the   doctrinal 
differences  between  the  two, 
which added to the military and 
political  conflicts  created  by 
conquering the entire Eastern 
Christendom by the Muslims.  
Conquest  of  Jerusalem  in AD 
640 resulted in the control of 
the holiest Jewish/Christian city 
by the Muslims and has caused 
never ending feuds ever since 
between the Jews, Christians 
and Muslims. While some sites 
were  preserved  other major 
Jewish and Christian holy sites 
were  occupied  to  build 
Mosques  and  stories  about 
Prophet  Muhammad's 
Ascension (Miraj) in Jerusalem 
were  used  to  justify  such 
actions.  The  results  were 
centuries  of  Crusade  wars 
between European Christians 
to  defend  Christendom  and 
Muslim rulers of the area and 
occupation  of  the  city  by  the 
Crusaders  in  AD1099  and 
Muslim retake of Jerusalem in 
1187. Muslim rule of Christian 
territories  ended  missionary 
works in the area and compelled 
Christians to expand into India 
and the  orient.  Nestorian 

Church became the dominant 
one in Iran, though it did not 
grow in Iran they gained many 
converts in India and China. 
Ctesiphon  the  Persian  capital 
was  totally  destroyed  during 
the  Arab  invasion  and  the 
Catholicos seat  was  moved in 

762 to Baghdad. The fate of 
the  Christians  in  the Muslim 
territories depended on the will 
and  the mood  of  the  ruling 
Muslim dynasties. While many 
rulers  were  tolerant  others 
were harsh and intolerant. At 
the  turn of  the millennium the 
Caliph al Hakim, turned against 
Christian  and  Jews, torturing 
and killing thousands of people 
(and Muslims too). He  forced all 
Christians to strictly follow the 
dress code imposed earlier, 
and to wear a five-pound cross 
around their neck. He forced 
Jews to wear a heavy bell 
around theirs', and dismissed 
all  non-Muslims  from 
administrative offices.  Al Hakim 
turned loose the Egyptian mob 
to demolish Coptic Churches 
and  Jewish synagogues, walled 
off  a Jewish street, leaving all 
inside to  die of  starvation, and 
also  walled  and  sealed  the 
doors  of  a  public  bath  for     

By: Massoume Price, 
  

 Both families had served at 
Jundaishapour University for 
generations and were instru-
mental in setting up the Adudi 
Hospital in Baghdad. Iranian 
Jews were writing dari (new 
Persian) in Hebrew characters, 
Christians used Syriac script 
to write Persian. The position 
of non-Muslims varied with 
time and is shown in the    

surviving Christian works and 
chronicles. 
John of Damascus (ca. 675-
749) and Nestorian Patriarch 
Timothy I (779-823 or 778-821)  
are  amongst  Christian 
scholars  whose  works 
have  survived. John wrote 
the  Fount of  Knowledge, 
a massive  work  that  con-
tained a section "On Here-
sies." In  this  chapter  he 
views Islam not  as  a new 
religion but as  a  heretical 
schism  from  Christianity. 
He also viewed Islam as a 
threat, pointing out while 
writing Fount of Knowledge; 
a  nearby  bishop  was  
executed  for  preaching 
against  Islam. He  calls 
Muslims  Ishmaelites  and 
calls  the  new  religion  a 
forerunner of the Antichrist. 
He  concludes  that  the 
Christian veneration of the 
cross is no more an idolatry 
than  the  Muslim veneration 
of the Kabah; and criticizes 
polygamy  practiced  by 
Muslims. Patriarch  Timo-
thy's dialogue with Abbasid 
caliph Mahdi has become 
a classic. Mahdi asked him 
how intelligent people like 
him could  believe in God 
having  a  son. He  coolly 
agreed that  the  statement 

was a blasphemy: "Who 

would say  such  a  thing? 
"Nevertheless,  he  contin-
ued, "Christ  is  the  Son of 
God"-not,  however,"in  the 
carnal way." And the de-
bate went on for two days. 
Such  literature  indicates 
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        Jesus Returns 
 The women had told the apostles that Jesus was not 
there. She  told  them what  the angel had said. The  
apostles were very  surprised. That evening the apostles 
were eating dinner. The doors were locked. They heard 
someone say, "Peace be with you." The apostles turned 
to see who was speaking. It was Jesus! They were so 
happy. Thomas was a friend of theirs. When they told 
Thomas what happened, he didn't believe them.Thomas 
said,"I won't believe it until I see it." Eight days later all the 
apostles, including Thomas, were there. All the doors 
were locked. The men were talking. Peace be with you" 
Jesus said. Thomas was amazed! He believed now. 
Jesus told him, "You believe because you see.  Blessed 
are those who believe and don't see."  
                  What do you think?  Would you have believe? 
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