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 . خود را از لحاظ جسماني آماده كنيد: مرحله چهارم
اگر تحت  .   پيش از روزه گرفتن بايد اقداماتي را براي احتياط بيشتر انجام دهيد           

. كـنـيـد     درمان هستيد و يا بيماري مزمني داريد، ابتدا با پزشك خود مشـورت             
داشتن آمادگي .بگيرند روزه برخي از افراد نبايد بدون نظارت و مراقبت پزشك

اي كه در برنامه غذايي شما رخ ميدهد را آسانتر  جسماني، تحمل تغيير ناگهاني
توانيد تمام فكر خود را در دعا بر خداوند متمركز  و در نتيجه شما مي.   سازد  مي

بـراي    را  خـود    بـدن  . روزه را بدون آمادگي و بطور ناگهاني آغاز نكنيد         .سازيد
هاي غذايي خـود     چند روز پيش از روزه گرفتن تعداد وعده .روزه آماده كنيد 

دو روز   .   را كمتر كنيد واز خوردن غذاهاي پرچرب و شيرين خودداري كنيد          
  .خام استفاده كنيد قبل از آغاز روزه فقط از ميوه وسبزيجات

 اجراي اينترنتي  فراخوان شدگان  از دعوت تن ها ده

در      پرست  شيطان  خوانندة هاي گروه  كنسرت
.شدند دستگير محمد شهركرج  

جديد     شيوه با پسر و دختر كننده شركت  ها  ده كه  باراست   اولين اين
 كه بطوري اند، شده دعوت مراسمي چنين به اينترنتي المللي بين فراخوان

دستگير شدگان از جوانان متمول و تعدادي از آنها ايرانيهاي مقيم  اغلب
شيطاني     مهيج  كنسرت  دريك   شركت   باهدف   اندكه  كشوربوده  از  خارج

براي ورود به اين مراسم،      : دستگيرشدگان در جريان بازجوييها معترف شدند               . راهي اين مراسم شدند    
زيادي   . توانست به مراسم راه پيدا كند    اند و بدون اين مجوز كسي نمي      اي را در اختيار داشته     كارتهاي ويژه  

اند كه با لباسهاي به شدت غيرمتعارف در مراسم شركت كرده و به                      از اين شركت كنندگان دختر بوده       
.                                      الكلي و موادمخدر در حال برگزاري مراسم لهو لعب بودند              دنبال مصرف شديد مشروبات          

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فـارسـي زبـان           
 ارديبهشـت  15در)  ش –ا (هموطن مسيحي بنام  

ماه  سالجاري دري ك تصادف و  برخورد بـا           
دولـتـي     مقامات)اسكورت( خودروي محافظين 

روانـه    و  دستگير  درتهران توسط مأمورين امنيتي   
از   تـن   سـه   تصادف  حادثه  از    پس  . بازداشتگاه شد 
را مـورد      مـان   مسيـحـي    هموطن  مأموران امنيتي 

فحاشي و توهين  قرار داده و پس از بازرسي از           
فـيـلـم       و  انجيـل   مقدس  خودروي  نامبرده كتب   

مسيح را از داخـل خـودروي             عيسي  زندگي
گواهينامه   ازبررسي  پس  ميĤورندكه  بدست  ايشان

و اسمشان در خصوص دين و اعـتـقـاداتشـان            
سواالتي ميپرسند كه ايشان اعتراف ميكننـدكـه       

مأمورين پس از شنيدن اعتراف   . مسيحي هستند 
وشتم و  را با ضرب ايمان به مسيحي بودن ،  وي 

بـه    خـودكـرده واو را        خودروي  داخل  فحاشي
در ادامـه،  .    پاسداران  انتقال ميدهند102 پاسگاه

از مأموريـن لـبـاس         يكي  اين گزارش ميافزايد،  
شخصي در داخل  بازداشتگاه، ايشان را به اتهام   

خوانده و   )   مرتـد ( تغيير دين از اسالم به مسيحيت   
را زيـر    وي  دادگاهي  بدون برگزاري ويا تشكيل   

و واني قـرار       روحي  وفشارهاي  شكنجه وشالق 
خانواده  پس از دو روز نامبرده توسط  ميدهندكه

ما مسـيـحـيـان       .   خود با قرار وثيقه آزاد ميشود       
كه   مسيح ميĤموزيم   اينگونه ازخداوندمان عيسي  
آمـرزش    طـلـب    هم  حتي براي جفا كنندگانمان   

مـيـخـهـا          بوسيله  كنيم  آنگونه كه او هنگاميكه     
صـلـيـب      بـربـاالي  ميشد،       آويخته    صليب   روي

بـبـخـش،      را  اينـان  پدر، اي: گفت عيسي: فرمود  
 34 آيه 23 انجيل لوقا باب.  زيرا نميدانند چه ميكنند 

مسئوالن بهداشت افغانستان، دليل مرگ و مير باالي ناشي از اسهال را، عدم                      
رعايت بهداشت محيطي از سوي خانواده ها ميدانند و تاكيد ميكنند كه با                     
.  رعايت اصول بهداشتي، احتمال دارد مرگ و مير كودكان كاهش يابد              
ارگانهاي مسئول ميگويند سطح آگاهي در افغانستان از بهداشت محيطي نيز                   

.                                                                                                                                         بسيار اندك است    

 .دههاهزاركودك افغان ساالنه ازاسهال ميميرند

 ؛ غزنيبر اساس گزارشي به نقل از رويتر از   
 ساعتي پيش از  چاپ ماهنامة تبديل، از سوي
 مقامات صليب سرخ اعالم شد كه طالبان پنج

 اي ديگر را چند ساعت پس از  گروگان كره
 آزاد سازي سه گروگان  زن،  آزاد  كرده  و 
 تحويل  مقامات  محلي و صليب سرخ استان 

 .غزني داده است
روستاي   به  خودروي سواري  يك  با  طالبان  ابتدا ازسوي   زن  سه  اين

 سر و  روي  آنها بر   همگي  كه  است  گفتني  . منتقل شدند   قلعة قاضي 

روسـري،  -شال: بود  شده  كشيده  سبز  و  هاي قرمز   پارچه  صورتشان
غـزنـي     محلي  رياست يكي از قبايل   محمد ظهير   درآنجا به     سپس
سخنگوي “ يانگ  چوهيگزارش،    برپايه همين .شدند  داده  تحويل

.  اين سه زن را تأييدكرد   آزادي“ وزارت امورخارجه كره جنوبي   
 23حـامـل    اتـوبـوسـي     گذشته  جوالي19كه در   الزم به ذكراست  

كه نيروهاي نـظـامـي        بود،  اي از كابل عازم قندهار      كره  سرنشين
اي   عده  آزادسازي  اين امربراي .   گرفتند  گروگان  آنها را به    طالبان

 تروريستي  گروه. گرفت  انجام  طالبان  نظاميان  دربندشبهه  از زندانيان 

شدگان را به قتل رساندند و نزديك         طالبان ابتدا دومرد از ربوده    
 ازسوي  پيش   ساعتي .اي راآزاد كردند    دو زن كره    به يكماه پيش  

 اي كـره   گـروگـان    پـنـج    طالبـان   شدكه  اعالم  سرخ  صليب  مقامات

 زن،آزادكرده و   گروگان  دو  ازآزادسازي  پس  راچندساعت  ديگر

 مال  .سرخ استان غزني داده است      صليب  تحويل مقامات محلي و   
نـيـوز     پـرس   پاكسـتـان  در پاكستان به      طالبان  سخنگويبشير  قاري
نيـروهـاي     جنوبي براي خروج    قول كره   اين اقدام درازاي  :   گفت

 ابراز اميدواري كرد تـا  او.   گرفته است  خود از افغانستان صورت 
 .كليه گروگانها آزاد شوند آينده سه روز-ظرف دو
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 درطي  عزيز، ما هرروزه دوستان

 خـود  تحت     عـادي زندگي  
 شرايطي قرار ميگيريم كه بايد 

 .درموردآنها تصميماتي بگيريم
 ومعمولي هستنـد   تصميمات جزئي  اوقات اين  گاهي

سرنـوشـت     كه  آنجايي  وگاهي پر اهميت وحياتي،تا   
بايدكرد؟آيا شـمـا       چه  درچنين مواقعي . سازميباشند

جزو گروهي هستيدكه با ديگران مشورت ميكنند؟ 
هرآنچه پيش  “ و يا جزوگروهي هستيد كه ميگويند     

خوبست بدانيد كه خدا در كالم      “   ! ! آيد  آيد خوش 
خود، بما نشان ميدهد كه سرنوشت ما انسانها براي         

تـمـام     كه مـنـشـاء       او خدايي است  .   او اهميت دارد  
 .خوبيهاست، فكرهاي او براي ما فكرهاي عاليست

مـواقـع     اودرچـنـيـن     بيائيد ازمسيح نمونه بگـيـريـم،      
حساس و تصميمات مهم به حضور خدا ميرفت و          

كه ارادة   او خالصانه از خدا ميخواست .  دعا ميكرد 
براي مسـيـح     .   كرده شود و نه خواست او     )   خدا( او

ارجع بودن خواست و ارادة خدا مهمترين و اوليـن          
چرا كه او ميدانست خدا بر همه چيـز واقـف            .   بود

 . است و كنترل همه چيز در دستهاي اوست
ايـن    بـا   كـه   بنابراين اعتقاد نويسنده براين است    

و   هـا   انـديشـه    كـه   تر است   حساب بسيارحكيمانه 
از   تصميمات خود را به خداوند واگذاركنيم و       

حتماً نتيجه  . او بخواهيم تا براي ما تصميم بگيرد      
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گزارش افغانستان از وضعيت  
 اقتصادي و اجتماعي

 

بشـر    حقوق  مستقل  كميسيون تازه گزارش  يك
 درصـد    60از  بـيـش    ميدهدكـه   نشان  افغانستان
ميكنند   فقر زندگي   كشورزيرخط  اين  جمعيت

) دالر  يك(افغاني 50كمتراز شان ودرآمدروزانه
 آب به  افغانستان   جمعيت ازكـل  نيـمي . است

 
 
 
 
 
 

 ايـن .   نـدارنـد    دسـتـرسـي       بهداشـتـي    آشاميدني 

هـزار        يـازده   بـا   مصـاحـبـه     حـاصـل    كـه   گزارش
 85كـه   اسـت   حـاكـي    بوده  واليت  32در  افغان

  كافي  خدمات  درسراسركشور به درصد مردم 

 امـكـانـات     بـه   كـودكـان   درصـد     90از    و بيش 

 هـاي   يافـتـه  .   ندارند  دسترسي  ابتدايي  آموزشهاي

و     اقـتـصـادي     در مورد حـقـوق     ساالنه  گزارش
 2006سـال   كشور در طـول         در اين   اجتماعي
 به   شده و واقعيتهاي مربوط    گردآوريميالدي  

  ميـگـذرد  ميالدي    جاري  ازسال  كه  ماهي  هشت

 بيشتراز نيم جمعيت  . است  نشده  منعكس  درآن

 37ندارنـد و     آشاميدني  آب  به  كشوردسترسي
 براي كافي تهيه غذاي امكانات فاقد درصد هم 

 درصـد    85آمده كـه     درگزارش. خودهستند
مردم قادربه استـفـاده از خـدمـات مـراكـز               

ايـن بـه       و       . درماني در سراسر كشور هستند    
هـنـوز   .   نظر تهيه كنندگان خبر  خوشي است      

 اوضاع   درصد افغانها   به بهبود      90به    نزديك

 .درآينده اميدوارند
  

 
 

بار زانو زده دعاكردم واين       اولين  براي
 يك دعاي واقعي بود، نه يك دعـاي       

بـاز    خـدا   را بـراي     من قلبم .  وار   طوطي
كردم كه شـخـصـي         كردم و اعتراف  

  .خودخواه هستم و گناهكار

 خود خـواهي خود    از
 عيسي برداشتم و دست

 را به عنوان پسر خدا و
 وقتي . منجيم  پذيرفتم

 دعايم   تـمام   شد  و
برخواستم، كامالً عوض شده بودم و       

كه پس     تغييراتي .معجزه بود   اين يك   
از آن در زندگيم بوجود آمـد بـراي          
 .بسياري از دوستانم باوركردني نـبـود      

دوستانم به كنايه به مـن        حتي يكي از    
مطمئن باش بعد ازسه هفته تو  ”  :   گفت

  .“ ات بر ميگردي     زندگي قبلي   به همان 
ام   و شش سال از وقتي كه زندگي سي

گذرد و هرگز      را به مسيح سپردم، مي    
مـن  .   بر نگشـتـم     به زندگي قبلي خود     

را كه بدنبالش   وهدفي  آرامش،خوشي
زبرا زيستن برايم معني و     .   ام   بودم يافته 

كرده و همچون سياحـتـي        مفهوم پيدا   
با سفر  زآن موقع تاكنون.  پرماجراست

پيغام چگونگي   كشور،اين70از  بيش  به
دستيابي به آرامش واقعي را به گوش         

با تحقيق   سفرمن . ام  رسانده مختلف  ملل
درموردصلح جهاني درسازمان مـلـل       

سرانجام   شدو  شروع  واقع درنيويورك 
يك صليب چوبـي      توجه مرا به سوي     

 2000كهنه خارج ازاورشليم،متعلق به   
صليب   برآن. ساخت  معطوف  پيش  سال

كه تاكنون بر ايـن       نظيرترين انساني    بي  
كره خاكي قدم نهاده، مصلوب شـده       

تماماً  او تماماً خدا و در عين حال . بود
كتابمقدس او را پسر خدا و   . انسان بود 
او   نـام . مـيـنـامـد      پسرانسـان   حال  درعين

پـس  “ خدا با مـا    معني    به  است  عمانوئيل
آوردم،به صلح    ازاينكه به مسيح ايمان   

آرامش واقعي دست يافتم، صلح و         و
به . ديگران  آرامش با خدا، با خود و با        

عيسي قادر است در زندگي       همانگونه
آرامش   اگردرقلبتان.   كند  شما نيزعمل 
با ايمـان   . بياوريد    مسيح ايمان   نداريد،به
 قلبتانوارد    القدس     روح  مسيح  به  آوردن

شده، گناهانتان را خواهد بخشـيـد و         
عيسي . خواهدكرد عوض زندگيتان را 

 . شما را دوست دارد

 حمايت مالي شما از ماهنامة تبديل
.  باعث رشد آن خواهد شد  
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كند تا هر  شما را دعوت مي 
 بعدازظهر 30: 1يكشنبه ساعت

در جلسات عبادتي اين كليسا 
كه شامل پرستش خداوند و 
شنيدن بيانات كتابمقدس 
 .ميباشد، شركت فرماييد

 
 

 .Canoga Ave 10210:        آدرس
Chatsworth, CA 91311 
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 كليساي ايرانيان ولي

 
 

ترين لحظات زنـدگـي    يكي از با شكوه  
.  سال داشتـم   16من زماني بود كه فقط      

مان  شاگرد ايالت 30از يكي من به عنوان
براي تحصيل در سازمان ملل، در شهـر        

  دانـش . بـودم   شـده   انـتـخـاب     نيويورك،
شمالي براي    آموزان از سراسرآمريكاي  

هـاي   شركت درگردهماييها و مشـاوره    
صلح جهاني در مقر سازمان ملل جمـع        

اين فرصتي استثنايي بود كـه      .   شدند  مي
آمـوزان بـرگـذيـدة         با مالقات با دانش   

 سياستهايوكانادا، درگير   ديگرازآمريكا
 در حين دوره تحقيق،      .بين المللي شوم  

 برگزار شـود       قرار بود مسابقه سخنراني   
مـورد    در  بـايسـت     كه دانش آموزان مي   

در   مـن .   صلح جهاني نطقي ايراد كننـد     
ديـده    رشتة سخنراني درجمع، تـعـلـيـم       

بودم و شديداً مصمم بودم كه مسابـقـه         
تمرين كردم تا در ابتداي نطقم  .   را ببرم   

جهاني  كوتاهي را درمورد صلح  عبارت
ايـراد      به پنج زبان رسمي سازمان مـلـل        

ترين    برجسته ”  وعنوان  گرفت ام  نقشه . كنم
آن   را از  “ آمريكاي شمالي   جوان  سخنران

بدنبال آن، با سفربه سراسر     .   خود كردم 
هايي را در مـورد       آمريكاي شمالي نطق  

. در جهان ايراد كـردم       صلح و آرامش    
اما مسئله اساسي اين بود كه من خـود          

  .    اين صلح و آرامش را در قلبم نداشتم       
را   خـود   مـتـوسـطـه،      دوره  بعد از اتـمـام    

و با   هدف و سرگردان يافتم    شخصي بي 
دانشـگـاه     كسب دوبورس تحصيلي، به     

هـاي   انـجـمـن   . راه يافتـم   لوييزياناايالتي  
نشـان    مـن   بـه   توجه خـاصـي      دانشگاهي

هايم را در مهمانيها       هفته  آخر  .   دادند   مي
با وجود داشـتـن   .   گذراندم  و جشنها مي 

فراوان و در     اي درخشان، دوستان     آينده  
يـك    آرزوي  هـرآنـچـه     داشـتـن    اختيـار 

و   خـود     جوان است، آرامش در قـلـب       
 .  هدفي در زندگي نداشتم

. كليسا رفتم دخترم به بادوست شب يك
. ميكرد  صحبت  درموردعيسي  مردجواني

اش را    مسيح زندگي     چگونه  كه  او گفت 
از   واعـــظ  و  مـــن  . بـــود  كـــرده  عـــوض
مادرش .   كامالًمختلفي بوديم   هاي   زمينه

 نبود، او راترك بيش كه اونوزادي وقتي 

اي     او برخالف من، خانواده   .   كرده بود 
از   و  بــاشــنــد    پشــتــيــبــانــش  كــه  نــداشــت

ولي او  .   فرصتهاي تحصيلي محروم بود   
. بــودم  فــاقــدآن  مــن  كــه  داشــت  چــيــزي

 و هدفـي   خوشي  آرامش،  اودرزندگيش
 بـا   داشت كه آنرا نتيجه رابطه فـرديـش       

  آن شب  . عيسي ميدانست خدا ازطريق

 جمعيت افغانستان به آب آشاميدني دسترسي ندارند                             نيمي ازكل      
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در اتاقش را به آرامي قفل كرد، بطوريكه هيچكس 
متوجهش نشود و روي زمين زانو زد و با دستهايي بهم 

را  من خداوندا:كرد زيرافكندوزمزمه سربه شده قالب
.. ام شده مرتكب عظيمي گناه بخشيد؟من چطورخواهي

چه كسي به اندازة من گناه ! من گناهكار بزرگي هستم
چيزي در ! كرده است؟ من را چطور خواهي بخشيد؟

درونش خروشيد و ناگاه اشك از چشمانش جاري 
زانوهايش ديگر توان نداشتند؛ سست شد و روي . شد

!... به من فرصتي ديگر بده: زمين افتاد و ملتمسانه ناليد
...                                                      ميكنم خواهش  

عزيزم، تو هنوز باقي :  از آسمان ندايي به روشني آمد
!                        تعجيل كن!  عمرت را در پيش داري  

 
 
 

 
 

ادعا كرده است  اي مأمورسابق پليس روسيه با تشكيل فرقه يك
از   گـزارش   بـه .   در دوران معاصـر اسـت      “ مسيح جديد ” كه وي 

نام دارد هم اكنون داراي     “   ويساريون” عصر ايران، اين فرد كه      
كه نام اصلي “ويساريون“.هاي روسيه است چندهزارپيرودركوه

اقدام به تشكيل يـك     1991است درسال “   سرگئي توروپ ” وي
 و  خانه  آن بعدها با ترك كردكه اعضاي  جديد در روسيه فرقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روســتــاي   هــاي  كــوهــپــايــهشــهــرجــديــددر  خــوديــك   كــاشــانــة
 مـايـلـي جـنـوب شـرقـي شـهـر                  30واقـع در   پتروپاولووكا   
ارتـودوكـس     كـلـيـسـاي    . دادنـد   روسيه تشكيل   كراسنويارسك

كه بعـد  “   ويساريون” هايي همچون فرقه    معتقد است فرقه    روسيه
از فروپاشي شوروي سابق به طور قارچي در اين كشور رشـد             

اندازند و در نتيجه  كردند سالمت اخالقي جامعه را به خطر مي
 .خواستار ممنوعيت فعاليت آنها شده است

3 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

 E X P E R T  O N E 
   INSURANCE  AGENCY 
 
 

AUTO . HOME . LIFE . HEALTH . BOAT  
PET . COMMERCIAL . BOND . BUSINESS 
WEHICLE REGISTRATION 
 
Tel:         818. 887. 2300 
Fax:        818. 887. 2311 
Cell:        818. 402. 8212 
Toll-free: 877. 786. 6777 
 
60071/2  FALLBROOK AVENUE 
WOODLAND HILLS, CA 91367 
 
BehnazGhiasi@hotmail.com          
www.expertoneins.com 

Behnaz Ghiasi 
President 
Lic. # 0E04310 

 

پدر و مادرش بيش از حد جوان. به دنيا آمد) پي سي سي  مي(  مجري سرشناس آمريكايي در   
ونوشتن او از سه سالگي خواندن. كرد   بودندوبه همين خاطر مادربزرگش به او رسيدگي مي  

توانست آيات انجيل را به خوبي  او مي. آموخت و او را به كليساي محلي فرستاداوپرا  را به   
درشانزده سالگي يكروزدرمسابقه راديويي شركت كرد وبرنده يك ساعت. ازحفظ بخواند  

رفت، مطلبي را براي تهيه  وقتي براي گرفتن جايزه خود به ايستگاه راديويي شهر. شد   مچي  
.استخدام شد) خبرنگار(كنندگان خواند و از همان زمان با حقوق صد دالر در هفته بعنوان     
  

2007 سپتامبر    23   شمارة   سال دوم  

آياميدانستيدكه شبكةچشم انسان 
ميليون سلول احساس دارد 135

كه مسئوليت گرفتن تصاوير  و 
. تشخيص رنگها را بر عهده دارد  

 اُوپرا وينفري

 مسيح جديد و پيروانش در روسيه 
نام دارد هم اكنون داراي چندهزار “ ويساريون”اين فرد كه 
كاشانة خود  خانه و آنها با ترك .هاي روسيه است پيرو دركوه

.اند تشكيل دادهپتروپاولووكاهاي  يك شهرجديد دركوهپايه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

از اينكه پدران     گينه پاپوآ بازماندگان يك قبيله ساكن در
آنها چند مبلغ مذهبي مسيحي را كشته و سپس آنها                 

 .را خورده اند، عذرخواهي كردند
 

تبـشـيـر      جهت  فيجي  ساكن    چهار مبشر مسيحي1878در سال 
مـكـان     آن  در  اما  كردند  سفرگينه پاپوآ   مسيحيت  به  جزاير        

كشته   از شكنجه  و پس  دستگيرشدندتوالييتوسط افراد قبيله  
 4ايـن .   شدند و گوشت آنها هم توسط اين افراد خورده شـد          

. بودند  جرج براون   رهبري  تحت  كشيش و سه معلم،     مرد،يك
براي   تبشير   انگلستان كه عمرخود را به     دورهامكشيش متولد   

بود،   داده  مسيحيت در جزاير شرق و غرب استراليا اختصاص       
گردهمايي   دريك  . شد  كشته  تواليي  فرمانده قبيله   تاللي  توسط
، پايتخت اين رابولهاي اين  قبيله در  نزديكي  شهر         بازمانده

رهبر معنوي اين قـبـيلـه در         راتو ايسا توكاكا    جزاير استوايي   
هاي اين افراد و       اميدواريم كه  بازمانده   ” حال حاضر گفت؛    

انجام دادند،   را  اقدام ناپسند   اين  روح خود آنها پدران ما راكه     
 كساني  افراد از تمام   اين   هاي    باز  مانده    عنوان    ما به   .   ببخشند

 رنـج  بـردنـد عـذرخـواهـي              در طول  تاريخ اين گونه         كه

    مـيـالدي    وهـجـدهـم       شانزدهم، هـفـدهـم       در قرون “ . ميكنيم

 جنوبي  و  شمالي  درآفريقا، امريكاي   مسيحي  از مبشران   بسياري

كـه    بـراون .   استراليا توسط  افراد بومي به قـتـل رسـيـدنـد                و
 مـيـشـددرخـاطـراتـش        مناطق پرخطرشمرده   به  سفر  متخصص

                درآنـجـا    بـودكـه    يـي سـفـركـرده        قبيله  يكباربه  آورده بودكه 

از   وي  اما  بود  قرارگرفته  ها   نيزه  سر  بر   سفيدپوست 35هاي   كله
 تـواليـي    قبيـلـة      اما سفر او به    سالمت برگشت    قبيله به    اين     دل

 جئـوگـرافـي     رويال  در نشرية   درگزارشي.   سفر او بود    آخرين

 ايـن   بـه   سـادگـي    به آمده است؛آنها اتفاق در مورد اين  ساينس

) بـومـيـهـا    ( افـراد   ايـن . . .   بـودنـد    خـارجـي    شدندكه  كشته  دليل
آنـهـا را مـتـجـاوز            كـه   ها و كسـانـي        نميكشتند،آنها بيگانه 
 .وسپس آنها را ميخوردند ميدانستند، ميكشتند

                                                                                                        منبع؛ ديلي تلگراف                                                                      
 

دند               
خور

 را 
آنها

 ما 
ران

 پد
 كه

شيد
ببخ

 

براي مدت 
كوتاهي از اين 

دنيا خواهم  رفت 
ولي حتي در آن 
هنگام نيز با شما 

خواهم بود و 
چون من زنده ام 
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  هاشانا روش
   سال روش هاشانا  

 جديد     يهوديان 
 . باشد جهان مي
 معتقدنددر يهوديان

   همين روز بوده كه
 خداوند    آفرينش 
 جهان را آغازكرده

و ايـرانـيـان     ن  اينروز هم مثل سال نو مسيحيا     .    است
. دارد  را  خـودش   خـاص   غـذاهـاي    و  مراسـم خـاص    

اول سال يهودي يـك     .   “ اول سال ” هاشانايعني  روش
ها دورهم جمع   بنابراين خانواده.  است برنامه مذهبي 

شب سيب   دراين.   ميشوند و شام و شيريني ميخورند 
آينده براي    و عسل هم ميخورند و دعا ميكنندتاسال      

روز شنبه و يكشنبه مردم بـه       . آنها سال شيريني باشد   
كنيسا ميروندكه درآنجادعاهاونيايشهاي بخصوصي    

دردو روزگرفته   درحقيقت  جشن  اين.   برگزار ميشود 
.  درست ميكننـد    ايراني  غذاي  يهودي  ايرانيان.   ميشود

. درست ميكنند   غذاهاي خود را    يهوديهان انگليسي، 
.  استمهم دركناراين غذاها خيلي سيب وعسل بودن

هر چيزي كه مزة شيرين دردهن ايجاد بكند از اين          
شنبه كـه   روز  .   عيد دركتابمقدس هم ياد شده است     

به كنيسا ميرويم همه لباس نو ميپوشيم، مخصـوصـاً          
دو .   بعد ازآن همه به ديد و بازديد ميـرونـد         .   خانمها

روز   و  روز  كامل هست و چون بـيـن ايـن           روزجشن
روزه   سـاعـت    24مـدت   بـه   يـهـوديـان     كـه   روزي( كـيـپـور     يوم

هسـت    وقـت   روز فاصله هست، بهـتـريـن      10) ميگيرند
ضمناً در اين مدت مردم به فكر . براي ديد و بازديد

از   اين هستند كه در طي سال گذشته چه اعـمـالـي            
قـوم    و  خـداونـد    خـوشـنـودي     كه بـاعـث     آنهاسرزده

او   باعث ناخوشـنـودي     خداوند شده، ويا چه اعمالي    
كه خداونـد    عقيدة يهوديان بر اين است    .   شده است 

روز   در  و  دردفترخود اعمال ما را يادداشت ميـكـنـد       
آن كيپور  يوم  ودرروز  دفتربازميشود  اين  روش هاشانا 

كار   اگر  مدت  اين  در. چه كه نوشته شده ختم ميشود     
اشتباهي از ما سر زده باشد، بايد از خداوند و به آن          

ايم درخواست بخشـش      كه آزاري رسانده    شخصي
كه در طي سال كارهاي مـذهـبـي           جوانهايي.   بكنيم

روز را     دو  نميكنند و حتي به كنيسا هم نميروند،اين      
. حتماً نگاه ميدارند و به كنيسا ميروند و دعا ميكنند         

 . چون اين دو روز خيلي مهم است
اسم ايـن   فلسفة شيپور نواختن در اين روز چيست؟        

 اول. هست“ شوفار”شيپوركه در واقع شاخ قوچه 
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 از اعياد  عيدي  پنطيكاست.   بنا شدتوما ناصري   به دستوركشيش. م1955اين كليسا درسال 

آن روز     در  عـيـد،كـه     از  پنجاهمين روز    پنجاهم است، يعني  معني به زبان عبري به و  يهود
اينروز اسـت، لـذا       كليسامصادف  تاريخ اتمام ساخت اين   چون. روح القدس نزول فرمود   

 ساختمان اصـلـي       متر مربع و زير بناي720 عرصة كليسا.اند پنطيكاستي را برآن نهاده  نام

دوطبقه سرايداري بـا      ساختمان  نمازخانة  درانتهاي زمين و درپشت   .   مترمربع است 170آن
ودرضلع   نقشة نمازخانه مستطيل شكل است    .   مترمربع در هر طبقه قرار دارد     120زير بناي 
داراي طاق   و  درضلع شمالي  كليسا  ورودي. است  كشيش  دعاي  و موعظه اين فضا محل. ميشود ختم دايره نيم يك فضاي به  جنوبي

هـاللـي     چهار پنجره با قـوسـهـاي       و  در    يك  داراي  غربي  اضالع شرقي و.   اين طاق بر دوستون سنگي استوار است.   رومي است 
 .و مالت آن از ماسه و سيمان است) بهمني(مصالح به كار رفته در بنا آجر قرمز رنگ . هستند

حيوانات به سادگي بما نشان ميدهندكه چطور ميتوان                      
 . محدوديتهاي ذهني تحميل شده را پذيرفت                 

 

  
 
 

نسبت   به  ميپرندآنها خوب وخيلي ميگيرند  گاز هستندآنها جالبي  كوچك حيواناتككها  
اگر يك كك را در ظرفي قرار دهيم از آن بيرون    . قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند  

.  پس از مدتي روي ظرف را سرپوش ميگذاريم تا ببينيم چه اتفاقي رخ ميدهد        . ميپرد
دوباره ميپرد و    .  كك ميپرد و سرش به در ظرف ميخورد و با كمي سر درد پايين ميĤيد                

سر انجام در ظرف را بر ميداريم كك         . اين كار مدتي تكرار ميشود     . همان اتفاق ميافتد  
محدوديت     كه است درست  شده برداشته سرپوش ارتفاع همان تا فقط ولي ميپرد دوباره

 فيلها   . فيزيكي رفع شده است ولي كك فكر ميكند اين محدوديت همچنان ادامه دارد         
پاي فيلهاي سيرك را در مواقعي كه نمايش       . را ميتوان با محدوديت ذهني كنترل كرد    

بچه فيلها را با طنابهاي بلند و فيلهاي بزرگ را با طنابهاي كوتاه به                .  نميدهند ميبندند  
نظر ميĤيد كه بايد برعكس باشد زيرا فيلهاي پرقدرت به سادگي ميتوانند ميخ طنابها را                   
از زمين بيرون بكشند ولي اين كار را نميكنند علت اين است كه آنها در بچگي        

 شده تسليم روزي سرانجام.كنند خالص را اندخود كرده سعي اندو كشيده بلندرا طنابهاي 

 اين آنها ميايستند و ميروند طناب انتهاي تا آنها پس  آن از .اند كشيده اينكار از دست

محدوديتهاي     مورد در آموزشي  فيلم يك رايل ادندكتر .اند پذيرفته  را محدوديت 
است در اين فيلم    “  ميتوانيد بر خود غلبه كنيد   ”نام اين فيلم .  تحميلي تهيه كرده است

او   عالقة مورد  غذاي كه ماهي  نوعي ميگيرد قرار آب از بزرگي  درتانك دلفين    نوع  يك
دلفين كه گرسنه   . او به سرعت ماهيها را ميخورد   . است نيز در تانك ريخته ميشود  

اي  ميشود تعدادي ماهي ديگر داخل تانك قرار ميگيرند ولي اين بار در ظروف شيشه
اي به عقب رانده  دلفين به سمت آنها ميĤيد ولي هر بار پس از برخورد با محافظ شيشه

.  ميشود پس از مدتي دلفين از حمله دست ميكشد و وجود ماهيها را نديده ميگيرد               
درميĤيندآياميدانيدچه      حركت به تانك درداخل ماهيها  و ميشود  برداشته اي شيشه محافظ 

اتفاقي ميافتد؟ دلفين از گرسنگي ميميرد غذاي مورد عالقه او در اطرافش فراوان         
.                             است ولي محدوديتي كه دلفين پذيرفته است او را از گرسنگي ميكشد          

اين محدوديتها در مورد ما انسانها هم وجود دارد و درواقع حاكم بر افكار و زندگي                  
 .  اين با من و شماست كه بخواهيم از اين موانع عبور كنيم و يا در آنها بمانيم     . ماست 

2007 سپتامبر   23   شمارة    سال دوم  

 فروتن
 تو هردو پايم زانو زدي نشستي             شُستي

 خاكيتر از همه تو           گرچه هستي خدايم
 دعايم آدمي  و  خداوند            جواب   هر   

 جايم به  بمردي  توگنه             پاك، تميز و بي
 پيدايم  ولي           شيطان نكرد)1(بعدازقيامت

 پايم به نام تو همه سد             هموارست زيرِ
 قيام تو)1(

  http://norehaalam.blogfa.comگزيده اي از نور عالم

سمبلي  آن وصداي ميشود نواخته   شيپور نواين سال
شيپور  اين.است غفلت بشرازخواب بيدارشدن براي
نواخته  كيپور يوم روز در همينطور و نو  سال روز در

 يا حالت100يعني اين .ميشود

شيپور  اين  .ميزنند مختلف نُت
 معمولي  موسيقي وسايل مثل

ياملودي  آهنگ ازآن كه  نيست
 گفت ميتوان حتي .بيايد بيرون

در مدت . بعضي وقتها صداي دلخراشي هم دارد
در .نواختن اين شيپور هم كسي نبايد حرف بزند

تأكيد . اين روز يكسري ازكارها را انجام نميدهند
. اينروزميباشدتاخوشگذراني بودن روحاني را بيشتر  
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اي
كليس

 
ري    

شو
آ

 

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



 
 

يك خانم ليستي از جنسهاي مورد نيازش : خواروبار
. را تهيه نموده و براي خريدن آنها به فروشگاه ميرود
يك مردآنقدرصبرميكندتا محتويات يخچال ته بكشد 

او .خريدميرود بسراغ آنگاه.بزنند هاجوانه زميني وسيب
.                    هرچيزي را كه خوب بنظر برسر ميخرد  

ميگويد مردي  وقتي : بيرون رفتن  
  حاضر است، رفتن بيرون براي  كه 
  .حاضر است رفتن بيرون براي يعني

  بيرون  براي ميگويدكه خانمي وقتي
بعد ساعت4حاضراست،يعني رفتن  

. وقتي آرايشش تمام شد، آماده خواهد بود   

كارآگاه شرلوك هلمز،   
واتسون معروف،ومعاونش  

  صحرانوردي رفته بودندبه 
 و شب چادري هم زدند و

هاي نيمه. زيرآن خوابيدند  
  بيدار  شد  و هلمز شب،  

نگاهي :  را بيدار كرد وگفتواتسونسپس. آسمان را نگريست
ميليونها   :  گفتواتسون به باال بينداز و به من بگوچه ميبيني؟     

:  گفتواتسوناي ميگيري؟  چه نتيجه:  گفتهلمز. ستاره ميبينم
از لحاظ روحاني نتيجه ميگيرم كه خداوند بزرگ است و ما  

شناسي نتيجه ميگيرم  از لحاظ ستاره. چقدر در اين دنيا حقيريم
از . كه زهره در برج مشتري است، پس بايد اوايل تابستان باشد  

لحاظ فيزيكي نتيجه ميگيرم كه مريخ در محاذات قطب است،        
قدري شرلوك هلمز، . شب باشد نيمه پس بايد ساعت حدودسه

 ومهمي   اول نتيجة!نيستي بيش تواحمقي!واتسون:وگفت فكركرد

!                     اند بايد ميگرفتي اين است كه چادر ما را دزديده    كه  

 اثر   “آخر شام”.بافت بصورت فرش را“شام آخر” معروف نقاشي                                                                   رضا اسدپورهنرمندتبريزي
     گردانشادرآن مسيح درجمع ش كه                                                                    لئوناردو داوينچي نقاش معروف قرن شانزدهم است

 براي بافت آن ، 120متر است و در سانتي170اين تابلو فرش. به تصويركشيده شده است                                                                                                                                                                        
  رنگ بكار رفته، و1500تابلو  فرش، در بافت اين. زده است  هزارگره 450                                                                   يك ميليون و

 آن با استفاده از يك روش ابتكاري و بدون بكارگيري مواد شيميايي  رنگرزي تار و پود                                                                                                                                                                       
 سال تجربه خود در عرصه  30اسدپور،  بافت اين تابلو فرش را حاصل.                                                                    انجام شده است

 آثار  فرش تبريزاست وتا كنون تابلو  از توابع “سردرود”بخش1337رضا اسدپور متولد  .دانست رنگرزي  و نفيس              بافت فرشهاي
 همسر . را به پايان برده است“ بازار  برده فروشان” و ”انيشتين ”  ،“پايان عروسي”، “تاجگذاري ناپلئون”            هنري معروفي از  قبيل 

  .مشاركت داشته است“شام آخر”            اسدپورنيز دربافت تابلو فرش 
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 تفاوت بين خانمها و آقايان 

 
ش ايراني

شام آخرمسيح روي فر
 

 
 

 
  Adonai)آقا، خداوند(اَدوناي 
 احترام و به معني و تشخص لقب

 .است“خداوند” “پادشاه”، “آقا”
 يهوه به” 110:1مزمورذكرآن در 

 در  “گفت من  )ادوناي(خداوند 
  نشان ميدهدكه 45 الي41:22متي

مواردخدا و     دراغلب  . داد  نسبت  خود  به  را  نام  مسيح اين 
 .انـد  شده خوانده نام اين به انساني اربابان و آقايان  همچنين
. است “ خداوند  ” Kyriosدرعهدجديد  عنوان  اين  معادل

تأكيد ميكندكه مسيح به حق  حقيقت عنوان فوق براين
؛ 1:110مزمـور {  . است  فرشتگان  و  انسانها  سرور  و  خداوند
به دست راست من بنشين تـا  :   گفت  خداوندمن  به  يهوه

وچـون    ؛41:22مـتـي  } {.دشمنانت را پاي انداز تو سازم 
 ؛42:22متي{ }.پرسيده ايشان از بودند،عيسي جمع فريسيان
دربارة مسيح چه گمان ميبريد؟ اوپسركيست؟      :   گفت

 پس:   گفت  ايشان را؛ 43:22 متي} {.پسر داود: بدوگفتند

 چطور داود در روح، او را خداوندميخواند؟چنـانـچـه     

به :   گفت  خداوند به خداوند من؛ 44:22متي}   { . ميگويد
انـدازتـو     دست راست من بنشين تا دشمنان تو را پـاي         

خــداونــد   را  او  داود  هــرگــاه  پــس  ؛45:22مــتــي}   { . ســازم
  }ميخواند، چگونه پسرش ميباشد؟

 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

 
 .موضوع مورد بحث را بشناسيد 

 دچار اضطراب ما زمانيً معموال
شناخـتـي     درمورد آن، تبحرو    كه كاري  كه  ميشويم  وناآرامي

داراي   افـراد انـدكـي     .   نداريم، مجبور به انجامش ميگرديم    
تبحر كامل در زمينه سخنراني در جمع ميباشند اما اغـلـب             

آن   ميتوانند درصورت داشتن آمادگي منـاسب، از عـهـدة          
 كليد اين آمادگي آشنا بودن وشناختن دقيق  .   بخوبي برآيند 

اگرشمايـك مـديـراجـرايـي        .   ميباشد  موردصحبت  موضوع
درشركت توليد نوشابه بوده و قصد سخنراني درمورد بازار         

كاريها وجزئيات شركتهـاي      راداريد، بايدازهمة ريزه    رقابتي
زمانـي  .   ديگر توليد نوشابه همانند شركت خود آگاه باشيد       

هاي خود در قالب   سازي ايده  برداري و خالصه   را براي نُت  
كار اين    مرحلة بعدي .   نوشتارهاي كوچك اختصاص دهيد   

هـنـگـام      و    كوچك را بخـاطـرسـپـرده        است كه آن قالبهاي   
اگرجلسة پرسش و   .   گسترش دهيد  سخنراني آنها را بسط و    

و پاسخهاي  احتمالي سـؤاالت كنيد درميان است، سعي پاسخ
 .آنها را از قبل مهيا و آماده نماييد

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            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

 :آدرس پستي                     
                                       P. O. Box: 371043      

 Reseda, CA 91337 USA                                    

        اگر خواستي 
      اختيار شوهرت
        را در دست

       بگيري اختيار 
         شكمش را 
 .      در دست بگير

  )ضرب المثل اسپانيايي   (

 سخنراني در جمع 
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 پنج هدف آمدن ثانوي مسيح
 

 حقيقي  ايمانداران ميĤيدتا بخاطركليسا  مسيح
 . را با خود ببرد

 

 .اسراييل ميĤيد مسيح براي نجات قوم بني
 .ميĤيد وشيطان ضدمسيح شكست براي مسيح

 .ميĤيدمسيح براي داوري همة ملل 
.ميĤيد سلطنت هزارساله بر زمين براي مسيح   
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 وجود بهشت و جهنم در تعاليم مورمون چندان روشن
.مجازات ابدي در تعاليم مورمون جايي ندارد.  نيست  

ها را به طبقات مختلفي كه در ملكوت در  آنان انسان  
كتابمقدس صريحاً در. كنند اند، تقسيم مي  نظر گرفته  

.دهد  مورد حيات جاودان و عذاب جاودان تعليم مي  
كه اين جدايي در پايان جهان است و هر   مسيح فرمود  

. انساني متعلق به يكي از اين دوست  
قدر محبت نمود كه پسر يگانه زيرا خدا جهان را اين  

  خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هالك نگردد،
عذاب جاودان براي آناني است كه به        ).  16 آيه   3يوحنا فصل   ( بلكه حيات جاوداني يابد،   

مورمون معتقد است كه همه موجودات اعم از انسان و           .  آورند  عيسي مسيح ايمان نمي   
. اند  حيوان و گياهان قبالً به صورت روح خلق شده و سپس شكل مادي به خود گرفته                

داندكه نه به صورت روح خلق        جهان را كار دست خدا مي       آفرينش  1كتابمقدس فصل 
تعاليم .   روز جهان را آفريد و تمامي خلقت كامل و نيكو بود            6خداوند در .  شده است 

انبياي زنده  .  كليساي مورمون از آغاز تا كنون دستخوش تغييرات زيادي شده است             
بريگهام يانگ  بعنوان مثال   .  اند  اين كليسا بارها نظرات انبياي قبل از خود را نقض كرده     

بر اين اعتقاد بود كه آدم همان خداي پدر است كه در اثر رابطه جنسي با مريم باكره،                  
با .  اين تعليم چند سال بعد توسط يكي ديگر از انبيا رد شد              .  پدر جسماني مسيح شد   

دانست، ولي امروز كليساي      اي از جانب خدا مي       اين گفته خود را مكاشفه     يانگاينكه  
اعتقاد جديد مبني بر اين است كه آدم اولين فرزند           .  كند  مورمون اين تعليم را رد مي      

اين موارد اين سئوال را ايجاد      .  و در زمين زندگي كرد خدا بود كه جسم خاكي پوشيد 
كند كه يا خدا در كالم خود تجديد نظر كرده است كه در اين صورت خدا را                       مي

امروزه كليساي  .  اساس بوده است    دهد و يا اينكه گفتة اين پيامبر بي         دروغگو نشان مي  
مورمون اعالم كرده است كه هيچ پيامبري حق آوردن پيامي را از طرف خدا ندارد،                 

: ها در اين كليسا بر دو نوع است          نبوت.  شان برسد   مگر آنكه به تأييد شوراي رهبران      
ها آنها را     هايي كه از طرف خدا بر آنها نازل شده است، و سخناني را كه مورمون                گفته

مدعي شده بودكه دركرة ماه     اسميت  براي مثال   . اند پيامبران خوانده  صرفاًعقايدشخصي
 .  مدعي وجود موجودات زنده در خورشيد شديانگكند و  آدم زندگي مي

  نجات  عيسي  كه  حقيقت  اين  اعتقادبه  :است  شده  تعريف  چنين  مورمون  دركليساي  ايمان
  دركليساي اسميتمقام  .  پيامبر حقيقي و راستين خداست      ژوزف اسميت   و  جهان  دهنده

 ژوزفوساطت    نجات،  براي  عيسي  به  كه دركنارايمان  بطوري  بسيار باالست،   مورمون

امروزه باني اين فرقه حتي مقام بسيار باالتري از يك . وحياتي دارد مهم نيزنقشاسميت 
كه نادرستي آن     هاي قيد شده    در كتاب مورمون پيشگويي   .  پيامبر را در اين كليسا دارد     

  .آشكار شده است

  
 
 

 فكر  ما به! زمان عروسي ما فرا رسيده بود 
در آن روزها وضعيت . اجارة خانه بوديم

مالي من تعريفي نداشت و همة پولي كه  
پول . داشتم حدود هشتصد هزار تومان بود

و من با همين مقدار . بسيار ناچيزي بود
 از . پول قصد داشتم به دنبال خانه بگردم

و   رفتم خدا حضور به اميدنشدم، نا وضع اين
روي مذبح آسماني قرار  همان مقدار را به

دادم و از خداوند خواستم كه آن را 
خداوند معجزة پنج نان و دو . بركت بدهد

ماهي را به يادم آورد، و به من وعده داد 
روز  . كه زندگي من را بركت خواهد داد
دنبال   بعد با اطمينان به همسرم گفتم به

به . چيز نباشيد خانه برويد و نگران هيچ 
اولين بنگاهي كه رفتند، اولين خانه را 

برابر  6 خانه آن پيش پول پسنديدند،
!                                    موجودي من بود  

  دوباره شب  همان  

 دعاكردم واعتراف
 ايمان خود را به او

تو   با   من:   گفتم  
  هستي،  تو  به  من
  وعده دادي و من
! به تو اعتماد دارم  

تر برداشتم و   فرداي آن روز قدمي محكم
صبح . براي بستن قرارداد به بنگاه رفتم

از بنگاه امالك  . همان روز تلفن زنگ زد
فروش  براي پيش سال 3 كه زميني براي.بود

گذاشته بوديم و مشتري نداشت، خريدار 
طرز  بدين طريق خداوند به. پيدا شده بود

آسايي نصف پول پيش را براي ما  معجزه
دوروزگذشت، و من قرار بود . كرد فراهم

. كه بقية پول پيش را هم به بنگاه بدهم
سعي خودم را كردم تا از هر طريقي پول 

قرض  هزارتومان 200وتوانستم كنم قرض
مبلغي كه به دست آورده بودم در . كنم
دار  وخنده بسياركم مانده   باقي  پول  مقابل
بازدعا كردم و خداوند تمام پول خانه  . بود

را و اين بار از طريق هديه براي من و 
.                                 همسرم فراهم كرد  

!او مثل هميشه زنده و بي نظير است   
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 كه در داخل رحم مادر احتياج بهساموئل الكساندر  هفته اي به نام 21جنين عكس
 برنردكتر . جراحي پيدا كرد و اگراز رحم خارج ميشد ممكن نبود زنده بماند عمل

 . جراح اين عمل بزرگ بودند و جنين را در داخل رحم مورد جراحي قرار دادند
 ايجادكرده بود كه دكتر درحين عمل جراحي جنين دست كوچكش را از شكافي

 عكاس اين صحنه ناباورانه را در آورد و انگشت پزشك معالجش را فشرد و بيرون
 دست پسرك كوچكي كه براي حس قدرشناسي از رحم بيرون. تاريخ ثبت كرد

 وقتي. آمد و انگشت دكتر را بـه خاطر تشكر از هديه زندگي كه او بخشيد، فشرد
چطورما به خودمان اجازه ! مي كند قدرداني اين گونه .را به او بر ميگرداند امكان زندگي دوباره يك جنين از كسي كه

 سرناسازگاري برآريم؟. ميدهيم ازكسي كه امكان حيات جاودان را با خون خود به ما ميبخشد

 
 
اش را با  يكي بود يكي نبود مردي بود كه زندگي 

همه  مرد وقتي .بود سرگذاشته   پشت ومحبت عشق
آدم مهرباني مثل او     .ميگفتند به بهشت رفته است    

استقبال از او با تشريفات  . حتماً به بهشت ميرفت  
شخصي كه بايد او را راه ميداد    .  مناسب انجام نشد  

نيافت   اورا نام ووقتي انداخت ليست  به سريعي نگاه
در دوزخ هيچكس از آدم    . او را به دوزخ فرستاد

دعوت نامه يا كارت شناسايي نميخواهد، هركس      
مرد وارد شد    . به آنجا برسد ميتواند وارد شود      

 چند روز بعد ابليس با خشم به دروازه . وآنجا ماند 

كارشماتروريسم    اين :گفت  پطرس وبه رفت بهشت
قرار  ازچه ماجرا نميدانست كه پطرس !است محض

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

از وقتي كه   . آمده و كار و زندگي ما را به هم زده        
...  ميدهد گوش ديگران حرفهاي وبه رسيده،نشسته
. ميرسد دردودلشان به...ميكند   نگاه درچشمهايشان

... ميكنند وگو گفت باهم دارنددردوزخ همه حاال
دوزخ جاي   . هم را در آغوش ميكشند و ميبوسند      

!  لطفا اين مرد را پس بگيريد    ! اين كارها نيست 
اش را تمام كرد با مهرباني به من  وقتي او قصه

با چنان عشقي زندگي كن كه   :  (نگريست و گفت 
خود  ... حتي اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادي 

پائولو كوئليو          ) شيطان تو را به بهشت باز گرداند      
  

2007  سپتامبر  23    شمارة  سال دوم  

   
 مردي  براي  اصالح   به

  در حين. رفت آرايشگاه

 كار گفتگوي جالبي  بين
 آنها درموردخدا صورت

 : آرايشگر  گفت. گرفت
  من  باور  نميكنم خدايي

 :مشتري پرسيد؛ چرا؟آرايشگرگفـت     . داشته باشد   وجود
مگرميشود با وجودخـدا    و ببيني بروي به خيابان  كافيست

 بـاشـد؟مشـتـري      رنج وجودداشته   و  درد  و  مرض  همه  اين

از   اينـكـه    محض  به.   و از مغازه بيرون رفت      نگفت  چيزي
 وكـثـيـف     ژوليـده   موهاي  با  را  آمدمردي  بيرون  آرايشگاه

 بـه   مـيـدانـي   : آرايشگرگفت  وبه  برگشت  به  باسرعت  ! ديد

چرا : گفت  ندارند مرد با تعجب     وجود  آرايشگرها  نظرمن
 موهـاي   االن  همين  اينجا هستم و    من  ميزني؟  را  اين حرف 

 چـرا   پـس   : گـفـت    با اعتـراض    مشتري.   كردم  مرتب  را  تو

 وجوددارند؟پاسخ  آرايشگاه  از  بيرون  مرد  آن  كساني مثل 

بـمـامـراجـعـه        مـردم   دارنـد فـقـط       وجود  آرايشگرهـا : داد
وجـود    خـدا   اسـت   صـحـيـح     دقيقاً:گفت مشتري. نميكنند

 است  براي همين!   دارد، فقط مردم به او مراجعه نميكنند   

 !وجود دارد اين همه درد و رنج در دنيا كه

 

عيسي  عهدجديد، واعظ نخستين بودكه كلمات اين با“اورانميشناسيد كه است ايستاده شماكسي درميان”
گرد آمده بودند  سخنانش هاي فلسطين براي شنيدن  كه دركنار رود اردن پايين تپه جمعيتي را به
شخصي در ميان ماست كه او را : در سراسر قرون بعد نيز چنين بوده است. كرد معرفي

درميان ما حضوري است ناشي از آوازه ونام وسنتهاوكليسايي است  زيراحضورعيسي. نميشناسيم
كه به نام او ميباشد و يا بعنوان يكي از شخصيتهاي بزرگ تاريخ ، خالصة كالم عيسي نامي 

.                                                                                                                                                                است آشنا  

! كارها  نيست       دوزخ كه جاي اين         

!آرايشگرها وجود ندارد زمان عروسي ما فرا رسيده بود  
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كلمات  با را امراه وحالت احساس باشد الزم نميرود تصور
 درراه خانه، ازشادي امراه. محدود بشري توصيف كنيم

نميدانست چگونه ساعات را سپري  . درپوست نميگُنجيد
ناگهان   اما .كند  بازگو  برايش را ماجرا   و   بيايد هور بن  تا كند
اند؟  چه بگويد؟ بگويدكه مادر و خواهرش زنده! ايستاد
هور  بن! درگورستان، محل زندگي جذاميان؟ آه نه زنده؟

آنجا   در را آنها حتماً و   رفت خواهد آنها بسراغ  اگربداند،
اما يك كار را . پس بهتراست ساكت بماند. خواهد يافت

. قطعاً ميتوانست بكند؛ او ميتوانست به گورستان برود
.  جزآنجا، جاي ديگري ندارند كه بروندترصا و ميريام

. آمد هور بنآن شب، . حتماً درآنجا آنها را خواهد يافت
 خواهد ملوك گفت كه روز بعد، دوستش امراهاو به 

هور  بنوقتي . آمدتا با هم بدنبال مادر وخواهرش بگردند
 نميدانست خود را تا امراهشبانگاه خانه را ترك گفت، 
باالخره، قبل از طلوع . سپيده دم چگونه مشغول كند

اي براي آب،  آفتاب، با زنبيلي پراز نان و گوشت وكوزه
. كرد حركت مرگ  دره بسوي  و شد شهرخارج دروازه از

. اي بود بيرون شهر، نه چندان دور از گورستان، چشمه
جذاميان صبح زود، پيش از آنكه ديگران بيايند، براي 

هاي خود را  آنها كوزه. بردن آب به آن چشمه ميĤمدند
روي زمين ميگذاشتند ويك نفر نيكوكار آنها را پر 

گورستان . آنها اجازه نداشتند نزديك بيايند. ميكرد
ها  يهوديان از غارهايي تشكيل ميشد كه دردل صخره

اين غارها آنقدر بزرگ بود كه انسان بتواند به . ميكندند
جذاميان دراين غارها زندگي . راحتي درآن حركت كند

او . امراه در نزديكي چاه به انتظار نشست. ميكردند
اما عزيزان او در ميان . جذاميان را يك يك نگاه ميكرد

اما آيا آنها باالخره نميبايست براي آب   . آنها نبودند
ديد  دور از .كرد گورستان به نگاهي اميد نا بيايند؟ كشيدن

كه دوزن، با موهايي سفيد، آهسته از سربااليي تپه باال 
از نگاههايي كه . يكي از آنهاديگري را ميكشيد. مي آيند

به اطراف ميكردند، معلوم بود كه به محيط و رسوم 
آنها داشتند . با ترديد جلو ميĤمدند. جذاميان آشنا نيستند

مستقيم به طرف چاه ميرفتند كه فرياد مردم آنها را 
امراه پيش خود فكر كرد كه اين دو جز . متوقف كرد

زنبيل را برداشت . عزيزانش،كس ديگري نميتوانند باشند
كنان  كه او راديدند، مسخره كساني .و به طرف آنها رفت

ها  ببين، ميخواهد اين نانهاي تازه را به مرده: ”گفتند
 هر چقدر نزديكتر ميرفت، بيشتر دچار امراه!!“ بدهد

چند قدم بيشتر نمانده بود، كه ايستاد و به . ترديد ميشد
بهتراست . اشتباه كردم. اينها پيرزن هستند:“خود گفت

برگشته بود برودكه شنيد يكي از دوجذامي، !“ برگردم
امراه درجاي خود ميخكوب !“  امراه: ”نام اورا صدا كرد
ميترسيد به عقب برگردد و . ميلرزيد. شد ميخكوب شد

ما همانهايي هستيم كه دنبالشان ! امراه:“بازشنيد. نگاه كند
  بر گشت و به زمين افتاد  و گريه اش امراه! “ مي گردي

 

: گفت. همچون آتش فشان بيرون جهيد؛ هق هق كنان
اين را !“ خداراشكر كه شما را پيدا كردم! بانوي من“

 ميريام. گفت و روي زانوهاي خود، بسوي آن دو رفت
اول كمي به ما آب ! نزديك نيا! همانجا بايست:“فرياد زد

زنبيل را اينجا بگذار و برايمان آب بياور چون از . بده
 كه گويي عادت خدمتكاري امراه!“ تشنگي تلف ميشويم

. از نو در او زنده شده بود، جست و به طرف چاه رفت
مردمي كه شاهد اين صحنه رقت انگيز بودند، با تعجب از 

حتي او را دركشيدن “ اينهاكي هستند؟:“يكديگرميپرسيدند
اما فرياد .  آب را به طرف آنها بردامراه. آب كمك كردند

او كوزه آب و زنبيل را بر زمين . آنها باز اورا متوقف كرد
 در حاليكه كوزه را بر ميريام. گذاشت و به كناري رفت

پسرم را ديدم؛ روي پله . من اورا ديدم:“ميداشت، گفت
كه ديگر هرگز نميتوانم او رادر  اما افسوس. درگاهي
: گفت  هامرا“ داري؟ دوست  را  او تو آيا .بگيرم  آغوش

پس عشقت را :“گفت!“ حاضرم جانم را فدايش كنم“
او نبايد . او هرگز نبايد بداند كه ما اينجا هستيم! ثابت كن

اما :“ عاجزانه گفتامراه!“ بداند كه تو ما را پيدا كرده اي
او از راه دور به جستجوي شما . او دارد بدنبال شما ميگردد

آيا دلت ميخواهد :“ميريام با اندوه جواب داد.“ آمده است
او هم مثل ما بشود؟ تنها خدمتي كه ميتواني به ما بكني، 

كه هر صبح و هر غروب براي ما غذا و آب بياوري  اينست
. نميخواهيم تو از ديگري چيز  .كني صحبت   ما  با  او  درباره و

دو زن آهسته، !“ امشب تو را خواهيم ديد! حاال ديگر برو
 روي زانوان خود،  امراه. با قدمهايي لرزان دور شدند

آن شب، . گريان، نشسته بود تا آنكه زنها ازنظر محو شدند
براي  گورستان .ديگر هاوشبهاي اوبازگشت؛وهمينطورصبح

.                             آن دو زن، محلي بهتر ازآن سلول بود  
...  ادامه دارد                        
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 . هميشه وقت هست     
 

وقتي  .  ميزگذاشت   روي  را پروفسور مقابل كالس فلسفه خود ايستاد و چند شيء            
مايونز را       سس  بسياربزرگ   كالس شروع شد، بدون هيچ كلمه اي، يك شيشه           

خود    بعدازشاگردان .  كرد گلف برداشت و شروع به پر كردن آن باچندتوپ         
  پروفسورظرفي          سپس. پرسيد كه آيا اين ظرف پر است؟ و همه موافقت كردند               

.   تكان  داد   آرامي  را به شيشه  و  از سنگريزه برداشت و آنها را به داخل شيشه ريخت              
از    دوباره  و سپس    قرارگرفتند؛    گلف  سنگريزه ها در بين مناطق باز بين توپهاي           

بعد دوباره    . كردند  دانشجويان پرسيدكه آيا ظرف پر است؟ و باز همگي موافقت                
همه     ها  البته،ماسه   ريخت؛وخوب     پروفسور ظرفي از ماسه را برداشت و داخل شيشه           

ودانشجويان     پراست  آيا ظرف      كه اويكبار ديگراز پرسيد       . جاهاي خالي را پركردند     
از قهوه از زير ميز برداشت و روي             پر بعد پروفسور دو فنجان     .  بله: يكصدا گفتند   

ها    درحقيقت دارم جاهاي خالي بين ماسه          .  كرد همه محتويات داخل شيشه خالي        
در حالي كه صداي خنده فرو مينشست،           .  همه دانشجويان خنديدند      !  را پر ميكنم  

اين شيشه     : حاال من ميخواهم كه متوجه اين مطلب بشويد كه                :  پروفسور گفت  
نمايي از زندگي شماست، توپهاي گلف مهمترين چيزها در  زندگي شما                   

 -تان، فرزندانتان، سالمتيتان، دوستانتان و مهمترين عاليقتان             خدا، خانواده   هستند  
چيزهايي كه اگر همه چيزهاي ديگر از بين بروند ولي اينها بمانند، باز زندگيتان                     

ها ساير چيزهاي قابل اهميت هستند مثل كارتان،                  سنگريزه   .  پاي برجا خواهد بود     
پروفسور    .  ساده خيلي مسايل    -ها هم ساير چيزها هستند           ماسه .  تان و ماشنتان     خانه

ها و     ها را در ظرف قرار بديد، ديگرجايي براي سنگريزه               اگر اول ماسه  : ادامه داد
اگر ما همه زمان و انرژيتان را         . عين زندگيتان    توپهاي گلف باقي نميماند، درست      

 كنيد، ديگرجايي و زماني براي مسايلي           روي چيزهاي ساده و پيش پا افتاده صرف         

پس دو فنجان قهوه        :يكي از دانشجويان پرسيد     . كه برايتان اهميت داره باقي نميماند     
اين فقط براي     . خوشحالم كه پرسيدي      : چه معني داشتند؟پروفسور لبخند زدوگفت         

 اين بود كه به شما نشان دهم كه مهم نيست كه زندگيتان چقدر شلوغ وپرمشغله                  
 !   است، هميشه درآن جايي براي دوفنجان قهوه، براي صرف با يك دوست هست                
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مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قيمت        
خود با سرعت زياد از خيابان كم رفت و آمدي  

ناگهان از بين دواتومبيل پارك       .  عبور ميكرد 
شده در كنار خيابان، يك پسر بچه پاره آجري          

پاره آجر به اتومبيل او     .  به سمت او پرتاب كرد    
 سپس مرد بعداز يك ترمز شديد،. برخورد كرد

مالحظه  و  سريع پياده شد
كرد كه اتومبيلش صدمة 

. زيادي ديده است
 ناسزاگويان  به  طرف  او

با  پسرك  گريان .  رفت
تـالش  فـراوان  باالخـره 
 تـوانسـت   موضـوع   را

 نُدرت  است وبه  خلوتي  خيابان  اينجا:  دهد  توضيح

برادر بزرگترم از روي .   كسي از آن عبور ميكند   
 كه اشـخـاص     صندلي چرخدار خود و در جايي     

 افـتـاده    به زميـن    هنگام عبورنميتوانند او را ببينند    

خود   برادر  بلندكردن  براي  زوركافي  كه  من.   است
 شده ونهايتاً ايـن     را ندارم، مستأصل    زمين  روي  از

عبوري انـتـخـاب        رانندة  جلب توجه   راه را براي  
كنـم نـاچـار        براي اينكه شما را متوقف    ” .   كردم

مرد بسـيـار    “   . شدم از اين پاره آجر استفاده كنم      
متأثر شد، برادرِ پسرك را از روي زمين بـلـنـد             

كرد   ازپسرعذرخواهي  . نشاند  روي صندلي   و  كرد
 . و سوار اتومبيل شد و به راهش ادامه داد

حركت نكنيد  سرعت با دوستان در زندگي چنان
جلب توجه شمـا،      كه ديگران مجبور شوندبراي   

خدا در روح     !   پاره آجر به طرفتان پرتاب كنند     
امـا  .   ما زمزمه ميكند و با قلب ما حرف مـيـزنـد            

مثالً زماني كه ما وقت نداريم گوش       ( بعضي اوقات   
 او مجبور ميشود با پرتاب پاره آجر توجه    ،) كنيم

از   پـس   وحـتـي    اما در نـهـايـت     .   ما را جلب كند 
برخورد پاره آجر هم انتخاب با ماست كه به او          

 !گوش كنيم يا نه
وقتي او كه روح راسـتـي اسـت           :   مسيح فرمود 

بيايد شما را به تمام حقيقت رهبري خواهد كرد   
زيرا از خود سخن نخواهد گفت، بلكـه فـقـط             

از   را  دربارة آنچه بشنود سخن ميـگـويـدوشـمـا         
او مرا جالل خـواهـد       .   امورآينده با خبر ميسازد   

داد زيرا حقايقي را كه از من دريافت كرده بـه            
 .شما اعالم خواهد نمود

 14 و 13آيات 16انجيل يوحنا فصل                            

!مراقب پاره آجرها باشيد  
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 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط:   مترجم

 
 وم سبخش                   

 
 يك ساله دخترهفده يك

 :بار  به من چنين گفت
ام بـراي     اطمينان دارم پسري كه با او دوست شده 

از ” پـرسـيـدم        او    از“ .بود خواهد من شوهر مناسبي 
وقتي او را  زيرا“جواب داد “ كجا  اطمينان  داري؟

. “ آيـد   مالقات  ميكنم  تمام بدنم به لرزه در مـي            
توانسته   بدون شك  براي  اين پسر موفقيتي بودكه        

بود در اين دختر چنين احساساتي بـرانـگـيـزد و              
بديهي است كه اين دختر از چنين احساسي لذت         

ولي اين نوع لرزيدن چه تضميني به وجـود      .   ميبرد
مي آورد كه اين دون فر ميتوانند خانواده خـوبـي           
تشكيل دهند و تا آخر عمر با هـم سـعـادتـمـنـد                

 تضميني   كه هيچ   تأسف بايد گفت    باشند؟ با كمال  

بـراي    ولي وقتي داليل عقلي   .   به وجود نمي آورد   
بـراسـاس     نـاچـار    بـه   عمل خود در دست نـداريـم      

آيـا    . احساسات يا غرايز خود تصميم مـيـگـيـريـم          
روان   ميتوانيم به جوانان راه بهتري نشان بـدهـيـم؟         

بعد از تالشهاي زياد آزمايشاتي  شناسان آمريكايي
براي تشخيص مناسب بودن دو نفر براي ازدواج با 

براي اين كه دو نفر براي . يكديگر ترتيب داده اند
شـونـد       داده  ازدواج با يكديگر مناسب تشخـيـص      
مـنـحـنـي       و  بايد داراي نمرات  مثبت كافي باشنـد       

ترسيم شده از خصوصيات آنها بايد به هم شـبـيـه            
وقتي موضوع فوق را براي دوستان انگليسي . باشد

. سردادند  تمسخرآميزي  خنده  خود شرح دادم آنها   
از نظر اصولي من با  اين  نوع آزمايشها مخالفـتـي             
ندارم و آنها  را  مضر  نميدانم ولي بايد دانست كه 

زيـرا    تر از اينهاسـت     موضوع ازدواج خيلي جدي   
و     خواب  تعهدي است در  مورد  بقيه عمر نه يك         

اگر مطمعن  باشم كه چنين آزمايشها فقـط         .   خيال
نشان مي دهد كه اين دو نفر تضاد اصولي دارند يا 

به  نظر من تمام كساني كه موضوع زناشوئي را . نه
نامزدي ميتوانند  و جدي ميگيرند در دوران آشنايي

و احتياجي به   كنند مطالعه اين مسائل را بطور كامل
ضمناً  كساني كه زناشوئي     .   آزمايش وجود ندارد  

را جدي نميگيرند اصال ً در  فكر انجام آزمايشات 
 ...ادامه دارد!    فوق الذكر نخواهند بود

 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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اگر عصباني شديد نگذاريد 
خشمتان، شما را به گناه 

بكشاند و يا تا غروب آفتاب 
 26: 4افسسيان. باقي بماند

زناشويي زندگي در موفقيت                  كنم اعتراف مي خداوندا، من 
 كه دارم ايمان. گناهكار هستم

مسيح بخاطر گناهان من  عيسي
را  خود   روي صليب، جان بر

 رستاخيز  به وسيلة  فدا نمود و

 مرا مرگ، از مردگان و غلبه بر

. ساخت  در حضور تو  عادل
 نجات  بعنوان را  او من اكنون

 آمين    .ميپذيرم خود  دهنده، در قلب

طغيان خشم و غضب غير 
كه بخش  قابل كنترل

عمده آن متوجه 
كودكان ميشود، بخشي 

از زندگي هر روزه 
. بعضي از مادران است  

 اي ترجمه نوشته اين

 هاي توصيه از است

 مادران به ابلو كيتدكتر

 بخش  كه كنترل غيرقابل وغضب خشم طغيان

 از  بخشي ميشود، كودكان متوجه آن عمدة

 حالت اين .است ازمادران بعضي  هرروزه زندگي

ودربيشتر  ميشود شناخته خشم بيماري بعنوان
هايي   نمونه مانند هايي توصيه بردن كار بابه مواقع
 توصيه .است كنترل قابل ايم، آورده دراينجا كه

شرح  اين به خويشتنداري براي ابلودكتر هاي
خشم خود را خوب بشناسيد تا بتوانيد : است

آيا اولين نشانه عصباني شدن شما . مهارش كنيد
باال رفتن ضربان قلبتان است؟ دچار لكنت زبان 

ميكنيد؟  مشت را خود دست اينكه ميشويد؟يا
گرفتن  اوج نشانه اولين كه اي لحظه در درست

خشم ظاهر شد، هركاري در دست داريد رها  
. كنيد و به يك جاي خلوت در خانه پناه ببريد
چشمان خود را ببنديد، نفسهاي عميق بكشيد 

ودر   .بدهيد شدن آرام فرصت خودتان به ثانيه30و
با   بايد  كنيدكه خوديادآوري   به  ثانيه  30اين  طي
.  هايتان بابچه بجنگيدنه-خشم  بيماري-بيماري يك

چند جمله دربارة وضعيت خاص خود بسازيد   
جمالتي . وهنگام آغاز خشم آنها را تكرار كنيد

سالشه، اون بچه است، اگر داد 6اون فقط: مانند
مادري   وبهترين ميشي پشيمون بعدحسابي بزني

گاهي  . جمالت خوبي هستند. كه ميتوني باش
واقعاً . خوب است كه با خودتان حرف بزنيد

خود را در حالتي تصور كنيد كه سالها گذشته 
وبايد دليل رفتارهاي خشن، فريادها و كتكهايي  

ايد را به پسر يا دخترتان كه حاال  كه به بچه زده
بزرگسالي شده توضيح دهيد، تنها همين  شخص

كنترل  شمادرزمان موفقيت تصويرميتواندموجب
...        ادامه دارد.                 طغيان خشمتان شود  
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 مصرف قليان و پيپ هيچ تفاوتي با مصرف سيگار: يك متخصص قلب و عروق اعالم كرد 
  بعنوان مثال سرطان.ندارند، بلكه عالوه بر مضرات سيگار، زيانهاي خاص خودش را نيزدارد

 اي  هاي ميوه درتوتون. كه به مقدار فراوان پيپ ميكشند، ثابت شده است زبان درافرادي
 شود كه شناخته شده نيست و اين مواد ممكن است در آينده  مواد معطري افزوده مي

  موادي كه بر اثر دود حاصل از تنباكو به داخل.مسائل خاص خودش را داشته باشد
  به اين دليل كه سيگار .شوند ميشود، باعث بيماريهاي قلبي ـ عروقي   بدن منتقل مي

 تواند سيگار بكشد،  تر است و فرد در طول روز و در هر شرايط و مكاني مي الوصول سهل
 .تر است آثارآن مشخص

، 
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   بخش آخر،
 تذكراتي جهت مراقبت از خود براي درمان افسردگي                  

 

 باآغاز درمان ضد افسردگي، همچنان شما بايد بطور         
روزانه كنترل شويد در اينجا چند رهنمود آورده شده         

 پزشك پيشرفت    :مرتبأ پزشك خود را ببينيد      .  است
شما را ارزيابي ميكند، شما را حمايت و تشويق ميكند          

 . و داروهاي شما را در صورت لزوم تعديل ميكند
 پيدا كردن دارويي كه :داروهاي خود را دريافت كنيد

براي شما بهترين باشد، ممكن است نياز به چندين بار           
امكان دارد چند هفته طول بكشد       .  امتحان داشته باشد  

وقتي احساس بهتر بودن كرديد هم       .  تا نتيجه را ببينيد   
به مصرف داروهايتان همانگونه كه توصيه شده است         

كنيد در فعاليتهاي طبيعي      سعي:  تنها نمانيد .  ادامه دهيد 
يك :  از خود مراقبت كنيد    .  كنيد  شركت)  كليسايي(

خواب و ورزش     مناسبي  ميزان  و  رژيم سالم داشته باشيد   
ورزش ميتواند به درمان بعضي اشكال         .  داشته باشيد 

وآرام شدن شما       افسردگي، برطرف شدن استرس      
: ز الكل و داروهاي تفريحي پرهيز كنيد      ا.  كمك كند 

سوء استفاده از الكل و داروها از بهبود شما جلوگيري          
به حضور خداوند  .ميكند يا سرعت آن را كند مينمايد

خالق خود رفته، از او بخواهيد تا شفاي خود را در               
 .شما به كمال برساند
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بـراي  .   نيـسـت    آنها  كشورهاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت       تفاوت
اما !   داردوفقيراست  مكتوب  تاريخ   سال 3000بيش از   مصر  كشور  مثال

پـيـش     سال150كه  كشورهاي جديدي مانندكانادا، نيوزيلند، استراليا    
 وثروتمند  يافته توسعه كشورهايي اكنون نداشتند، توجهي قابل  وضعيت

قـابـل     طبـيـعـي     منابع  درميزان  ثروتمند  و فقير كشورهاي تفاوت.  هستند
 بسيارمحدودي  سرزمين  كه  است  كشوري  ژاپن. آنهاهم نيست   استحصال

ودامـداري    كشاورزي  مناسب  كه  است  هايي  كوه  درصدآن80داردكه
 ايـن .   ازآمـريـكـارادارد     پـس   نيست اما دومين اقتصاد قدرتمندجهـان     

را از     موادخـام   باشدكه  شناوري مي   و  پهناور  كارخانه  يك  كشورمانند
. صـادرمـيـكـنـد       پيشرفته  محصوالت  صورت  وبه  واردكرده  جهان  همة

مشهوراسـت    وسختكوشي  نظم  امنيت،  به  كه  سويس نيزكشوري است  
) . سويس  بانكهاي( است مشهور شده  دنيا  خاطر به گاوصندوق همين و به 

در   خـود   ثروتمندبـاهـمـتـايـان       ازكشورهاي  كه  اي  كرده  افراد تحصيل 
و    هوش  سطح  ميكنندكه  مشخص  ما  فقيربرخورددارندبراي  كشورهاي

پـوسـت     رنـگ   و  نـژاد .   نـدارد   ميـان   دراين  توجهي  قابل  فهم نيزتفاوت 
، ميگيرندتنبلي    دركشورخودبرچسب  كه  مهاجراني  زيرا  . نيستند  نيزمهم

 تـفـاوت    پـس .   ميشونـد  به نيروهاي مولد تبديل اروپايي  دركشورهاي

 دانش  و  سالهافرهنگ  درطول كه رفتارهاي است در  تفاوتدرچيست؟

 وثروتمند  پيشرفته  كشورهاي  كه رفتارهاي مردم  وقتي.   است  گرفته  نام

زير   اصول  از  آنها  غالب  اكثريت  كه  كنيم، متوجه ميشويم    تحليل مي   را
. وحـدت  . 2. پايه  اصل  بعنوان  اخالق .1: ميكنند پيروي خود زندگي  در
حقـوق    به  احترام . 5.   ومقررات  به قانون  احترام . 4. پذيري مسئوليت .3

سـرمـايـه      منظور  سختيهابه  تحمل . 7.   كار  عشق به . 6.   شهروندان ديگر 
.  9.   الـعـاده     فـوق   و  بـرتـر    كارهـاي   ارائه  به  ميل . 8.   روي آينده   گذاري  

اصـول    ازايـن   ازمردم  اما دركشورهاي فقيرتنهاعدة قليلي   .   پذيري  نظم
طبيعي   به اين خاطركه منابع     ما ايرانيان فقير هستيم نه    .   كنند  پيروي مي 

فقيرهسـتـيـم      ما.   است  نداريم يا اينكه طبيعت نسبت به ما بيرحم بوده        
رعايت   و  آموختن  مابراي . است  شده  براي اينكه رفتارمان چنين سبب    

الزم   فاقداهتمـام )   است  شده  شناسايي  توسط كشورهاي پيشرفته( كه اصول فوق 
 . هستيم

 

 

  مطالب و پيام كتاب
ذيالً .  انجيل برنابا را ميتوان به چندين بخش تقسيم كرد          

 :دهيم شرحي خالصه از مطالب آن ارائه مي
“ مباحثاتش”؛ والدت عيسي؛ كودكي او و        9  -1فصلهاي
؛ عيسي  47 -10فصلهاي.درخصوص شريعت دين  باعلماي

او رسالت خود   .  كند  كتاب انجيل را از خدا دريافت مي      
او موعظه  .  آورد  عمل مي   كند و معجزات به     را آغاز مي  

من مسيح موعود نيستم؛ مسيح موعود از       ”:كرده، ميگويد 
سربازان 98-48فصلهاي“.دنياخواهدآمد  به  اسماعيل  نسل

رومي عيسي را همچون خدا پرستش ميكنند اما او به               
او آمده است تا ظهور     .  گويدكه پسرخدا نيست    ايشان مي 

گرد   ؛ جماعت 126  -99فصلهاي.  دهد  محمد را بشارت   
ميĤيند تاعيسي را پادشاه سازند، اما اوسرزمين خود را به           

ديگر    شهرهاي  ازآن، به   ميكند و پس    ترك  قصد دمشق 
در   را  شاگردانش  ؛ عيسي 153  -127فصلهاي.  سفرميكند

خصوص توبه، روزه، دعا، ترس خدا و اخالقيات واال            
؛ عيسي در باره دنياي        191  -154فصلهاي.  دهد  تعليم مي 

گناهكار، ماهيت گناه،احيا،آزادي،بهشت، وتقدير ازلي      
همچنين اشاره شده كه كاتبي ادعا ميكند       .  دهد  تعليم مي 

مسيح ”اعالم ميداردكه     كه  ديده  ازموسي  كه كتابي مخفي  
“ .خواهد بود، و نه از نسل اسحاق        اسماعيل  از نسل   موعود
 زنده ميكند ومجازات    را  ايلعازر  ؛عيسي222  -192فصلهاي

ميكوشند او را      يهوديان.  مينمايد  را پيشگويي   اورشليم
يهودا به او خيانت      .  سنگساركنند اما او ناپديد ميشود      

عيسي به آسمان برده ميشود وچهره يهودا طوري        .  ميكند
اشتباه   يهودا به .  نظرآيد  تغييرميكندكه شبيه چهره عيسي به    

عيسي به ياران و به مادرش      . بجاي عيسي مصلوب ميشود 
. شود و به ايشان ميگويد كه مصلوب نشده بوده          ظاهر مي 

او پس  .  سازد كه انجيل را بنويسد      او برنابا را مكلف مي    
مسلمانان پيام اين انجيل؛    .  گردد  از آن به آسمان باز مي      

ارزش بسياري براي اين انجيل قائلند زيرا تعاليمش بر             
ذيالً به نكات اصلي اين       .  عليه تعاليم عهدجديد است    

انجيل اشاره ميكنيم، نكاتي كه مؤيد برخي ازاعتقادات          
: باشد  مسلمانان است، اما با تعاليم عهدجديد متناقض مي       

برنابا، فصل (آور او است  عيسي بنده خدا است و فقط پيام 
برنابا، (او نه خدا است و نه پسرخدا، و نه نوعي خدا            ).  55

عيسي ظهور مسيح موعود را كه همانا       ).  100 و 55فصلهاي  
او منكر  .  )44  -42برنابا، فصلهاي (ميكند  محمد است پيشگويي  

شود كه مسيح موعود است و اين عنوان را به محمد              مي
آن پسر ابراهيم كه قرباني شد، اسماعيل        .  دهد  نسبت مي 

 ....         دامه داردا).                             44برنابا، فصل (بود و نه اسحاق
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روزي پس از آنكه پنج هزار نفر را با . مسيح حتي جاي خوابيدن نداشت
پـادشـاه     را  پنج نان و دو ماهي سير كرده بود، آن جماعت خواستـنـد او              

خود كنند، ولي مسيح تخت پادشاهي را قبول نكرد زيرا سـلـطـنـت او                 
شب قبل از مصلوب شدنش پايهاي دوازده شاگرد . سلطنت روحاني بود

مسـيـح درمـوقـع       .   خود را شست تا سرمشق فروتني براي آنـهـا بشـود             
وي همان لباسي بود كه بر تـن           دارايي  مصلوب شدن هيچ نداشت و تنها     

بـاچـنـيـن       آيا عجيب نيست كه شـخـصـي     . خود تقسيم نمودند  آن را نيز سربازان مأمور اعدام او، بين       .   داشت
  !كه توانست حيات، سالمتي، خوراك و نجات به ديگران بدهد، حتي خانه براي خود فراهم ننمود؟ قدرت

فقر و فروتني
 

ب بود
مسيح عجي
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تفاوت  
كشورهاي 
جهان سوم 

و كشورهاي 
 ثروتمند

گزارش پايگاه اينترنتي الرايه وبه نقل  به
ازروزنامه مصري االخبار، اين نوزاد دو   
ساعت پس ازتولددربيمارستان عمومي      

دكتر محمد عزمي،    . االقصر،درگذشت
رئيس اين بيمارستان گفت تحقيقات    

اي به دليل  نشان ميدهد نوزاد قورباغه
مادر اين نوزاد  : وي افزود . ازدواج فاميلي پدر و مادرش اينگونه به دنيا آمد     

.                              در دوران بارداري هيچ گونه دارويي نيز استفاده نكرده بود     
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 بر خالف ديني يهوديان كتاب
از آغاز خلقت .  نيست شنيده هاي بسياري از  ما  تنها كتب موسي

او براي  با الهام خداوند روح خود را در بعضي از انبياء ميريخت تا
آيندگان بماندو به آنها      براي  قوم يكتاپرست خودكتابي بنويسند تا    

 اين كتابهـاسـت     ةتورات مجموع .   هايي هديه دهد    بركات و نشانه  
و   . اسـت   شـده   كه توسط انبياء نوشته و يك به يك به هم متـصـل            

ازخـود    قـبـل    نـبـي    اي را از كـتـاب        هرگز پيامبري نيامد كه كلمه    
طول زمـان    در  از كجا بدانيم كه اين كتابها     .   حذف و يا تغيير دهد    

مابركات زيادي داشته  اند؟ علم باستان شناسي براي تحريف نشده 
و   انـبـيـاء     ازكـتـب    هـايـي    ترين آنها پيدا شدن نسخـه   است كه مهم 

و   شـده   تورات است كه حتي در زمان حيات خود آنـهـانـوشـتـه              
و   يـهـوديـان     تـورات   ها با كـتـاب      جالب است بدانيدكه اين نسخه    

اگر خداوند  .   كتاب مقدس مسيحيان كوچكترين اختالفي ندارند     
كنـد    قدرت دارد كه توسط پيامبران و انبياء خود اين همه معجزه          

مـا    اومـانـنـد     وآيـا   آيا قادر نيست كالمش را از تغيير حفظ كنـد؟         
انسانها كالم و فرمانش تغيير ميكند كه اجازه دهد كالم پيشينـش            
نابود شود ويا مورد خدشه قرار گيرد؟عقايد را بايد اينگونه مورد           

و   خـانـه    تحقيق و شناخت قرار داد؛ اول اينكه براي شناخت يـك          
انسانهاي داخل آن به ديدن نماي خانه و نظر منتقدان نبايد اكتـفـا         
كرد و حتمĤ بايد به آن خانه داخل شد وبا افراد درون آن زندگي 

آنـهـاكـامـالً       ديـنـي    دوم اينكه بايد در موردسنديت كـتـاب       .   كرد
  .تحقيق كرد

 
 
 

 

  سيما شماسبي              دكتر:  نويسنده
گفت  وي جواب در توما .دار ايمان بلكه... قبل ازشمارة ادامه 

عيسي گفت اي توما . اي خداوند من و اي خداي من
بعد از ديدنم ايمان آوردي؟ خوشا بحال آنانيكه نديده  

آيد كه حتي اين وقايع عجيب  بنظر مي. ايمان آوردند
براي آنها كافي نبود و به حواس پنجگانه خود اعتماد 

لذا عيسي مسيح با باور آنها به آنها ظاهر شد . نكردند
اي كه از او  يعني با آنچه از او ديده بودند و تجربه
جريان اينطور . داشتند تا بلكه به اينوسيله او را بشناسند

اتفاق افتاد كه پطرس، توما، نتنائيل و دو پسر زبدي 
و دو نفر ديگر از شاگردان كه جمعاً ) يعقوب و يوحنا(

هفت نفر ميشدند جمع بودند كه پطرس بايشان گفت 
به او گفتند ما نيز با تو ميائيم . ميروم تا صيد ماهي كنم

پس بيرون آمده به كشتي سوار شدند و در آن شب 
چيزي نگرفتندوچون صبح شد عيسي بر ساحل ايستاده 

عيسي . بود ليكن شاگردان ندانستند كه عيسي است
ها نزد شما خوراكي هست؟ به او  اي بچه گفت؛ بديشان

بديشان گفت دام را بطرف راست . جواب دادند كه ني
پس انداختند و از . كشتي بيندازيد كه خواهيد يافت
پس يوحنا به پطرس . كثرت ماهي نتوانستند آنرا بكشند

چون پطرس شنيد كه خداوند . گفت خداوند است
است در آب پريده به ساحل رفت و بقيه با قايق به 

پس . ساحل رسيدند در حاليكه دام ماهي را ميكشيدند
چون به خشكي آمدند آتشي افروخته و ماهي بر آن 

عيسي بديشان گفت از ماهي كه .  گذارده و نان ديدند
پس شمعون پطرس رفت و دام . ايد بياوريد االن گرفته

را بر زمين كشيد پر از صد و پنجاه و سه ماهي بزرگ 
عيسي بديشان . و با وجوديكه اينقدر بود دام پاره نشد

گفت بياييد بخوريد ولي احدي از شاگردان جرأت 
خداوند  ميدانستندكه زيرا توكيستي بپرسد او از نكردكه
آنگاه عيسي آمد و نان را گرفته بديشان داد و . است

همچنين ماهي را و اين مرتبة سيم بود كه عيسي بعد از 
. بر خاستن از مردگان خود را به شاگردان ظاهر كرد
بعد از غذا عيسي با پطرس عهد ميبندد كه او مواظب 

پطرس بعد از . ايمانداران باشد و به آنها رسيدگي كند
عهد بستن به خداوند ميگويد پس يوحنا چكار كند؟ 
عيسي گفت تو بدنبال من بيا و كاري به ديگران نداشته 

عيسي مسيح به دليلهاي بسيار در مدت چهل روز . باش
و در امور ملكوت خدا سخن . بر شاگردان ظاهر ميشد  

 
 
 
 

كه به آنها ظاهر  باالخره در آخرين باري و   .ميگفت
شد، ايشانرا بيرون از شهر تا بيت عنيا برد و در كوه 

تقريبا (زيتون كه به مسافت سفر يك روز سبت بود 
، دستهاي خود را بسوي آسمان )كيلومتر8تا  2بين

چنين شدكه درحين  و بلند كرده ايشانرا بركت داد
بركت دادن ايشان كه در حدود پانصد نفر بودند، از 

آنانيكه . ايشان جدا گشته بسوي آسمان باال برده شد
آنجا بودند از او سوال كردند خداوندا آيا در اين   
. وقت ملكوت را براسراييل باز برقرار خواهي داشت

را كه  و اوقاتي كه زمانها بديشان گفت از شما نيست
لكن. پدر  در  قدرت  خود  نگاه  داشته است بدانيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
و   يافت  خواهيد قوت ميايد برشما القدس روح  چون 

و   يهوديه تمامي و خواهيدبوددراورشليم من شاهدان
و چون اين را گفت وقتي . سامره و تا اقصاي جهان

كه ايشان همي نگريستند باال برده شد و ابري او را 
از چشمان ايشان در ربود و چون بسوي آسمان 
چشم دوخته ميبودند هنگاميكه او ميرفت ناگاه دو 
مرد سفيد پوش نزد ايشان ايستاده گفتند؛ اي مردان 

همين . جليلي چرا ايستاده بسوي آسمان نگرانيد
عيسي كه از نزد شما بĤسمان باال برده شد باز خواهد 
آمد به همين طوريكه او را بسوي آسمان روانه 

پس او را پرستش كرده با خوشي عظيم . ديديد
بسوي اورشليم برگشتند و پيوسته در هيكل مانده 

آنها در آنجا ماندند   . خدا را حمد و سپاس ميگفتند
القدس   روح  پدريعني موعود مسيح عيسي وعدة تاطبق

.      فرستاده شود و آنها بقوت از اعلي آراسته شوند  
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سـخـن     به اسم خداونـد     نبي  هنگاميكه  : خداوند از زبان موسي فرموده بود كه      قبالً  
گويد اگر آن چيز واقع نشود و به انجام نرسد اين امري است كه خداوند نگفـتـه                  

 22:   18تثنـيـه    كتاب. است بلكه  نبي آن را از روي تكبر گفته است، پس از او نترس              
بـه    مـن   كـه   را  ليكن اين كالم  :تأييد ميكند تكرارو واين عبارت دركتاب ارمياء نبي 

و   ازمـن   انبيايي كه  از زمان قديم قبل.   گوش تو و به سمع تمامي قوم ميگويم بشنو     
واقـع    نبي  آن  اما آن نبي كه به سالمتي نبوت كنداگركالم.   جنگ و بال و وبا نبوت كرده اند  به  قبل از تو بوده اند در بارة زمينهاي بسيار و ممالك عظيم 

 كسـي   بـراي   مبحث  قدرمسلم است اين  آنچه كه 9-7 : 28ارمياء نبي . خداوند في الحقيقته  او را فرستاده است  خواهدشد كه گردد آنگاه آن نبي معروف 

دقت و عميق   هردين،  وبه  هراسم  را قبول دارد، حال به  خدا  اما اگر كسي!   به خواندن ندارد  سودي  هيچ  كه نه خدا را قبول دارد و نه كار خدا را برهستي،    
زمـانـهـاي      از  مـادهـا    سرزميـن   كشور ايران يا فارس يا پارس يا عيالم يا . ازآنجا به رستگاري ميرسد  اوميدهدكه  به  را  بزرگي  سرنخ  شدن در اين پيشگويي   

 ...ادامه دارد  .خود در منطقه داشته است درجايگاه بسيار دور همواره بنابه ارادة خدا محور اساسي

..  را  بخوانيد  را  بخوانيد2727مزمور  مزمور      ؛؛گردانندگردانند  وقتي  كه  آدمها  از  شما  روي  بر ميوقتي  كه  آدمها  از  شما  روي  بر مي     
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 پيشگويي دربارة عيالم

)ايران فعلي(  

 سنديت 
  كالم خدا

 گويد؟ مقدس دربارة خودارضايي چه مي كتاب
 

   بخش اول                                           از دانيال خرسند گردآوري
 

چالشهايي  مهمترين حال ودرعين دشوارترين از يكي اسخ به اين سؤال همواره 
كـه    جـهـت    آن  از  بسياري ازمسيحيان .  اند  مسيحيان با آن روبرو بوده        است كه 

اين  براي است، پاسخي نكرده اشاره خودارضايي به هرگزبطورخاص خدا كالم
از   مسـائـلـي     بـه   درآنها  كه  كتابمقدس  ديگرآيات  از اينرو بايد به     .  مسئله ندارند 

پردازند،  مي“ازشهوات جسماني اجتناب”و“پرهيزكاري”،“تقدس حفظ”جمله
آيا .پاسخ داد مسئلة خودارضايي به بنابراين بايد به شكلي غيرمستقيم. پرداخت

و   تمـايـالت    خداونداين  بله،نيزهست؟    ما    جنسي  خداوند به فكر مسائل   
وااليـي    مـاهـر،ارزش    طراحـي   اوهمچون.  است  بشرنهاده  وجود  در    را  خواستها

مؤيدباالترين   جنسي درطرح الهي،    رابطة.  خود قائل است    براي طرح وخلقت  
كـه    زنـي   و  مـرد .  خـويـش اسـت       همـنـوع   به انسان قلبي و واالترين ابراز عشق 

يكديـگـر     به  اي همچون هديه  را  چيزخود  دارند، همه   يكديگر راعميقاً دوست  
و   خـاص   مـعـنـاي     جنسي  رابطة  كه  است  ازدواج  درمقولة  بنابراين تنها .  دهند  مي

و   بـرعـهـد     مبتني  اي  در رابطه   يكديگر  به  زن  و    مرد    يابد، زيرا   عميق خود را مي   
صـورت    طـرفـه    دو  ازتعـهـد    خارج  كه  جنسي  رابطة.  اند  مسئوليت پيوند خورده  

 .)4: 13عبرانيان (قرارخواهدگرفت بگيرد، در مسير متضاد با ارادة الهي

اگر روح خدا منشاء زندگي ماست، او هم بايد هادي      
خودپسند نباشيم و يكديگر را نرنجانيم      . زندگي ما باشد 

            26 و25: 5كتاب غالطيان . و بر يكديگر حسادت نورزيم
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Ingredients: (4 servings) 
 

Ground lamb (or beef), one pound 
Chickpea flour, 20 OZ  
Onions, two regular  
 lime juice, one cup  
Sugar, 3-4 spoons  
Cooking oil  
Saffron, 1/2 teaspoon  
Salt & Black pepper  
Directions: 
Koofteh-Berenji is a delicious ball 
of meat, rice and herbs with extra 
goodies inside. Cook rice in some 
water with a bit of salt until it 
softens, then filter out the water. 
Do the same to split-peas. Mix 
rice, split-peas, chick-pea flour, 
meat, eggs, salt and pepper very 
well. Cut the herbs very finely and 
mix in with the rest. Chop the 
onions and fry in oil until golden. 
Save some of the fried onions. 
Add 5-6 glasses of water to the 
rest of the onions with a bit of 
salt, pepper and turmeric (or tomato 
paste) and bring to boil. Make balls 
about the size of an orange from 
the mix, leaving a bit of barberries, 
walnuts and fried onions at the 
center. Place the balls in the boil-
ing water and cook for a few 
minutes. Then continue cooking 
at low temperature until the 
koofteh is completely cooked. 
Make sure the container is not 
covered during cooking. 

 سرزمين فلسطين درشهر   درشمال  باشد  مقدس  درسرزمين مسيحي كليساي ترين ميرودقديمي كه احتمال كليسا كي
 كشف شده را به عنوان يك      ياد شده درانجيل،كشف شد،كارشناسان اين بناي     آرماگدون  محل ، نزديكي  مگيدو                                                                                        

 سوم، قرن به كليسا اين .دهد كليسا درمنطقه ارائه  اوليه توسعه دربارة را ميتواند جزئياتي   كردندكه توصيف  مهم                                                                   كشف                     
 .كند،تعلق دارد قانوني  بيزانس مسيحيت را درسراسر امپراطوري ) فرمانرواي رومي(كونستانتين                                                                  چند دهه پيش ازآنكه                          

 كشف ازاين مقامات واتيكان   كه است اين آنچه امروزمشخص بوده  :شناسان گفت   باستان حفاري تيم رئيس تپر، بوتام                                                                                         
 اگر اين .قرار دهد مسيحيان  سرزمين را مورد توجه   كشفي از اين نوع ميتواند اين :گفت المقدس سفير واتيكان دربيت پيترو سامبي، اعظم  اسقف .كردند استقبال   

كمك به  براي كه  زنداني50درميان جرم قاچاق كاال در زندان بسرميبرد      كه به ، زنداني اسرائيلرازيلو . سوم باشد   كليسا و سنگفرش آن به واقع متعلق به قرن  
دوسنگ  .كليسا انجاميد  ويافتن حفاري به كشف كرد و اين استادانه ساخته شده بود،كشف     اعزام شده بودسنگفرشي را كه   مگيدو حفاري درمنطقه زندان شهر    

 .اند را اهداء كرده مبالغي كليسا اين  كليسا پيدا شده دربارة يك افسر رومي و يك زن نوشته شده است كه به منظورساخت            كه در داخل اي نوشته
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
    

 )كارل تئودور دراير  – 1955/ اردت ( )    بخش دوم(
الهيات خوانده   كه  است  بورگن پسر دوم يوهانسشخصيت كليدي اين فيلم همان . . .   از شمارة قبل  ادامه

مـزرعـه     از  و  باشد  احياكننده  كه او روزي پيامبري      ميگويد آرزويش اين بوده    بورگناست و همانطوركه    
پريشانـي    شده، به  وديني   كه دچار درگيريهاي فلسفييوهانساو برخيزد و محركي براي مردم باشد، اما         

. را بپذيرند  او  ارشاد  و  او  بايد  ومردم  است  رسيده است و خود را مسيح ميبيند كه يگانه نجات دهنده مردم           
انـدرز    و  پند  درست،  ايمان،راه  هايي از جنس  او خودش را بنايي ميداند كه براي مردم خانه ميسازد، خانه         

هايش خالي است و مردم تمايل دارند خودشان براي خود خانه بسازند، هر چندندانـنـد                  اما هميشه خانه  
بـي    بـا   خيـلـيـهـا      و  ها  هاي نيمه كاره ساكن ميشوند بقيه در خرابه         چگونه و به همين دليل بعضيها در خانه       

كسـانـي     آن  و  ديـد   نمود بارز اين سه دسته انسان را ميتوان در شخصيتهاي اين فيلم     .   خانماني طي ميكنند  
هسـتـنـد،      هـا   درخـرابـه    كـه   كسـانـي    اند و  كاره ساكن هستند افرادي مثل مرد خياط  هاي نيمه  كه درخانه 

 چـه   يـعـنـي     . هستـنـد    ميكلخانماني طي ميكنند، همچون پسر بزرگ          و آنهايي كه با بي     بورگنهمچون  

كـه    اسـت   چـيـزي    هـمـان    بيسوادترين انسانها، مهم، ارتباط قلبي با خداست وايـن         آن  چه  و  باشيم  روحاني
طـبـق     را  او   ميخواهدكه يوهانسكه پس از مرگ مادر خالصانه از          ميبينيم،اينگر  ،دختركوچولويمارندر

ندارد،   كه ديگر حالت پريشاني     يوهانسقولي كه در حال پريشاني به او داده بود به زندگي برگرداند و              
شايدهـيـچ      كهمارنتنها قوت قلب نياز دارد كه بتواند به افكارش واقعيت ببخشد و اين قوت قلب را از              

هـيـچـكـس       نـه   و  مـيـزنـد     حـرف   دلش  تصوري از مرگ، زندگي و حتي ايمان و خدا ندارد و تنها از ته             
قبـل    خداوند نيز به او كه ايمان واقعي دارد، هر چند تا لحظاتي.   ديگري و نه حتي پدر روحاني، ميگيرد      

در   . مـيـكـنـد      زنـده   خدا   را به خواستاينگردم از مسيح بودن ميزد و كفر ميگفت، پاسخ مثبت ميدهد و           
ايستد    مي اينگرتابوت     و خياط، پدر روحاني و پزشك، و دو برادر خود در جلوي            بورگنجلوي چشم   

ازخـدا    تنهاخواستن  و او را بلند ميكند و اين است، اراده خداوند كه همگان با عقايد مختلف ميبينندكه،             
خاصي   مهم است و نه هيچ چيز ديگر و آن هم خواستن با دلي پاك، و آنگاه خداوند به دنبال موقعيت                   

ايـمـان     بـراي   كه كشيش از آن گفته و يا قوانين علمي كه پزشك از آن صحبت كرده و يا امتحان الهي      
شـوهـر     چشمـان   كه خياط دم از آن ميزد، كاري ندارد و در جلوي         بورگن،   براي   اينگربه خدا، با مردن     

هـرچـه     خدا   كه هيچ اعتقادي حتي به خدا ندارد، او را زنده ميكند، تا همگي به اين باور برسندكه  اينگر
ازمـرگ    پـس  مراسم .مهم دل افراداست و هست، در دل همه يكي است و جاودانه، و هيچ تفاوتي ندارد 

. كـنـد    حـس   دل فـيـلـم     در   به قدري زيبا نمايش داده ميشود كه بيننده هر چه بيشتر خود را ميتواند              اينگر
كامـالً    كه  ميزانسن بنديهاي زيبا و تقارنهايي كه در اين بخش ديده ميشود و نيز نوع نور پردازي خاصي            

پـيـدامـيـكـنـدتـابـه           ادامـه   اين مراسم . مشهود است، همگي به ما ميگويد كه با فيلم بزرگي روبرو هستيم           
از   پـس   ميرسد و براي چندلحظه     يوهانس توسط   اينگرزيباترين بخش آن يعني معجزه و آن زنده كردن          

، خيره، تنها صفحه نمايش را نگاه ميكنيم، گويي انتظار آن را ميكشيديم،امـا              اينگرتكان خوردن دست    
تنهاگـوشـهـاي      كه ديگر گوشهايمان چيزي نميشنود ونه       ايم و در اينجاست     اكنون در دل آن غرق شده     

وجـود    با حيرت پي به عظمـت همگي سكوت اختيار كرده و تنها       ما، بلكه بقيه شخصيتهاي فيلم نيز       
خيره،بدانـهـا     خدا ميبرند وزيبايي معجزه الهي را تماشا ميكنند و با باز شدن چشمان اينگر چشمان ما نيز               

نگاه ميكند و با جاري شدن اشك بر چشمان اينگر در آغوش همسرش، ما نيز اشك را در چشمانمـان                    
ساعـت  . جاري ميبينيم و خود را در آغوش خدا و اين عظمت بيكران مييابيم و ديگر هيچ نميتوان گفت           

كنـد    را نيز بيان    حيات  يكي از نمادهايي است كه عالوه بر مشخص كردن زمان، ميتواند گذر زندگي و             
درهـال    كـه   سكانسهايـي   در اكثر.    بارها اين قضيه را بياد ما ميĤورد، كه اين صداي زندگي است            درايرو  

است وتنهازماني،ديگرصـداي  درايرخانه است ما نيز صداي ساعت را ميشنويم و اين نشان دهنده تاكيد       
و   رسـيـده    پـوچـي    بـه   خود،  ساعت را نميشنويم،كه پسر بزرگ با مرگ همسرش، با توجه به ديد دنيوي            

پايانـي    درسكانس  گذر زمان ديگر برايش بي معني است و ساعت را از حركت باز ميدارد،پسركوچك   
معجـزه،    ازديدن  خدا،پس  بيشتربه  باايمان  برايش  با به كام نشستن عشقي كه انتظار آن را ميكشيد، زندگي 

 .حركت وا ميداردهمراه با عشق، جاري ميشود، پس ساعت را دوباره به 

 
 
 
 
 
 

 

صعـود    به ارتفاع باالتري  ميخواهد  عقاب  وقتي
كند، در لبة يك صخره به انتظار يك اتفـاق          

 اينكه  محض  عقاب به  آن  ميدانيددليل!   مينشيند

را   خـود   بـالـهـاي     ميكند  حس  آمدن گردباد را  
دهد تا باد او را با خود         ميگشاييد و اجازه مي   

سرنگوني  طوفان قصد اينكه بلندكند به محض
عقاب راكرد، اين پرنده بلندپروازسر خود را       
بسوي آسمان بلند ميكندو عمود بر طـوفـان          

 باال پرتاب سمت به توپي ايستدومانندگلوله مي

درجهت مخالف    باد  كمك  اوآنقدربه. ميشود
اوج ميگيردتابه ارتفاع مورد نظربرسدوآنگاه     

 خودبسوي قلة موردنظردرباالترين     با چرخش 

مأوا ميگزيند اگر خوب به شيـوة         آسمان  نقطة
اومنتظرحادثه  كنيم، رفتن دقت باال براي  عقاب

يك   كه براي مرغهاي زميني  اي  ميماند،حادثه
مصيبت و بالست اما او منتظر طوفان مينشيند        

 خود استفاده تاازانرژي پنهان درگردباد به نفع

وقتي طوفان از راه ميرسد عقاب بجـاي    .   كند
جشن ميگيرد،  بجويد، سنگهاپناه اينكه دركنج

نفع خويش استفـاده    به  مهاجم  عقاب از نيروي 
هراسد   مخالف نمي   ميكند او نه تنها از نيروي     

بلكه منتظر آن نيز مينشيند چرا كه ميداند اين        
انرژي پنهان نيروي مخالف است كه ميتوانـد        

 اوج، به   انرژي.   كند  پرتاب  باالتر  به فضاي   اورا

درقـانـون     نميشود، اساسـاً    داده  كسي  به  رايگان
ميكند   ايجاب منفي نيروهاي تقالي طبيعت  بقاي
شما هستند بسيـار      كه مخالف   تعدادكساني  كه

 است شما باشند، پس اگر قرار بيشترازموافقين

گـردد،    شماحاصـل   صعود  براي  كمكي  نيروي
شما تأمين    مخالفين  بايداين نيروازسوي   قاعدتاً
 شما رخ   خالف ميل   اتفاقي  بنابراين وقتي  شود

و واگذار   سرخوردگيعقب نشيني،   دهدبجاي  
 جشـن   گـونـه    كردن ميدان بالفاصله عـقـاب      

حادثه بـه      كنيدتادر البالي اين    وسعي  بگيريد
 نظرخود  مورد  وطلب  ظاهر نامطلوب، خواسته  

خودرا   مخالف ازنيروي استفاده با و كنيد پيدا  را
  . سازيد خويش نزديك خواستة به

11 
2007 سپتامبر    23   شمارة    سال دوم  
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Pastor in India Kidnapped 
Twice, Nearly Killed Hindu 

extremists in Karnataka state 
intended to crush his head 

with large stone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUMBAI, India, August 28  
 –Pastor Mark Jaikumar is recovering 
in a private care facility in Bangalore, 
Karnataka state after being        
kidnapped, blindfolded and hearing 
Hindu extremists’ plans to kill him–
his second abduction in one week. 
Pastor of the Divine Gospel Church 
in Chelekere village, Bangalore, the 
43-year-old Jaikumar was abducted 
from the church compound at 8:30 
p.m. as he began home on August 
25. He had just survived a prior 
attempt to kidnap and kill him on 
August 22. In Saturday’s kidnapping, 
four men sitting in a car with the 
engine  running were stationed near 
the church gate when Jaikumar saw 
one get out. Assuming they needed  
assistance, Jaikumar walked toward 
the man. “The man then forced me 
into the rear seat of the car, got in 
after me and drove off,” Jaikumar 
told; “The assailants blindfolded me 
and took away my mobile phone. 
They kept cursing and mocking the 
Christian faith in filthy language and 
told each other that all my conver-
sion activities would end once they 
killed me.” The assailants blindfolded 
me and took away my mobile phone. 
They kept cursing and mocking the 
Christian faith in filthy language and 
told each other that all my conversion 
activities would end once they killed 
me.” After the second kidnapping on 
August 25, Dr. Sajan K. George, 
national president of the GCIC, told 
Compass the GCIC co-ordinator 
went to the Hennur police station to 
file charges, but officials refused to 
register a kidnap complaint. Instead, 
they registered a missing persons 
complaint. At the Hennur police 
station, Inspector Somshekar 
Chabbi told Compass,“We registered 
a missing persons complaint as 
there was no evidence that Jaikumar 
was taken against his will.” 

  
 
 
  

 journeying together to 
M u g a n  ( t h e  p l a i n  o f 
Mugan?) on the River Aras 
(Araxes). Muslim treatment 
of the religious minorities 
varied in accordance with 
the policies of the caliphs 
and attitudes of different 
governors.                         
 W h i l e  t h e  U m a y y a d 
governor of Iran Hajjaj 
w a s  r u t h l e s s  a n d 
extremely biased others 
were more lenient and did 
n o t  f o l l o w  a l l  t h e 
discriminatory rules.           
 T h e r e  w e r e  m a n y 
Christian, Zoroastrian and 
Jewish Ph i losophers , 
physicians, scient ists, 
engineers, musicians and 
court administrators in the 
f i r s t  c e n t u r i e s  o f  t h e 
Muslim Empire. Later on 
t h e y  a l l  g r a d u a l l y 
converted or were forced 
o u t  o f  g o v e r n m e n t 
services.                            
The coming of Abbasid 
improved the position of 
d h i m m i  f o r  a  w h i l e 
especially during the reign 
of Al Mansur. He was a 
devoted follower of the 
sciences and supported 
t h e  g r ea t  t r an s l a t i o n 
m o v e m e n t  o f  t h e  8 t h 
century AD.                       

 Initiated by the Syriac, 
Greek, and Persians to 
p r ese rve  t he  anc i en t 
knowledge, the movement 
s t a r t e d  i n  S y r i a  a n d 
f lourished in Baghdad. 
S c i e n t i s t s  a n d 
intellectuals from all over 
got together centers of 
learning were created and 
thousands of books were 
translated into Arabic from 
Greek, Hebrew, Persian 
and o ther  languages . 
Bukhtyishu and Masuya 
( M a s a w a i h )  l e a r n e d 
famil ies were amongst 
such people.                     
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and their propert ies         
confiscated. His bias,       
brutality and discriminatory 
actions contributed to his 
assassination by a Persian 
Christian slave (Nasrani). 
 The situation worsens by 
the time of Harun Al Rashid 
in eight-century AD. The 
overwhelming population of 
the area at the time was 
Christian, Zoroastrian and 
Jewish. Their houses of 
worship were destroyed, 
they could not build any 
new ones and jizya was 
increased substantially. 
Payment of the jizya was 
furthermore to be accompa-
nied by signs of humility 
and recognition of personal 
inferiority. On payment of 
the tax a seal, generally of 
lead, was affixed to the 
payee's person as a receipt 
and as a sign of the status 
of dhimma. By the time of 
Caliph Al Motevakel in ninth 
century, non-Muslims were 
all excluded from employ-
ment in government sec-
tors, banned from Muslim 
schools, had to live in 
closed quarters and were 
forced to wear distinct 
clothing and colored rib-
bons to indicate they were 
non-Muslims. Iran being 
part of the Greater Muslim 
Empire was subjected to 
the same rules. Since non-
Muslims were forced out of 
the government institutions, 
they went into trade and 
banking. A wealthy class of 
Ch r i s t i an  me rchan t s 
emerged with cash but little 
political influence. Christian 
artisans, including gold-
smiths and jewelers, would 
find employment in the 
large cities. In his account 
of the mission of the      
Nestorian monks, Thomas 
of Marga relates that the 
Patriarch Timothy sent his 
missionary with a company 
of   merchants  who  were 

  
 
By: Massoume Price, 
  

 They were segregated 
and their houses should 
have not exceeded 
those of the Muslims in 
height (the Jewish quarter 
in Kirman is an example) 
and church bells were 
not to be heard. Dress 
codes were assigned to 
them and most ended 
u p  i n  s e g r e g a t e d 
neighborhoods. Courts 
of 'Shariat' became the 
only legal vessel be-
tween the Muslims and 

non-Muslims and Quran 
gave Musl im males    
superior legal status. For 
instance if a Jew or a 

Christian kills a Muslim, 
there  is  both  'Ghesas'  
(Physical punishment) and 
'Diyeh' (Monetary com-
pensation). If a Muslim 
kills a Jew or a Christian, 
there is no ghesas and 
they only pay diyeh, 
which is half of what 
the Jew or the Christian 
has to pay. There is no 
punishment for killing 
kofar (non-believers) or 
mortad (converters from 
Islam into other faiths). In 
short all except the 
Muslim males became 
second-class citizens 
(dhimmis). The so-called 
'Covenant of Ummar' 
made religious discrimi-
nation an institution. 
Ummar believed Arabia 
should be purely Mus-
lim and Arab. The large 
Christian and Jewish 
communities of Arabia 
mainly  in  Najran, Khay-
bar, Hijaz and Medina 
were expelled to the 
conquered  territories 

 The Change Magazine The Change Magazine   
    

        Tabdil@iranforchrist.comTabdil@iranforchrist.com  
 www.IRANforChrist.com www.IRANforChrist.com  

  

 TEL:  TEL: 818. 522. 1525818. 522. 1525  
  

P. O. Box P. O. Box 371043  371043    
Reseda,  CA  91337 USAReseda,  CA  91337 USA  

September 2007,  23rd issue, 2nd 

 

A  Persian  Christian  Monthly  Magazine 

 
 

 
A cheetah 
can run 76 
kilometres  
per hour (46 miles per hour) 
that's pretty fast! The     
fastest humans runs only 
about 30 kilometres         
per hour (18 miles per hour).  
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