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 هر پخش زندۀ برنامۀ تلویزیونی سیمای مسیح        
 صبح به وقت لُس آنجلس      10 :30سه شنبه  ساعت    

 محبت    شبکۀ  در
 :   آدرس اینترنتی

www.SimaMasih.com          www.Mohabat.tv     

5: 23تثنیه. داشت تو را دوست می یهُوَه خدایت  چونکه   نمود،تبدیل یهُوَه خدایت لعنت را به جهت تو، به برکت   

 

همۀ ایمانداران با هم می زیستند و ...
در همه چیز شریک میبودند و امالک و 

خود را فروخته،آنها را به هرکس  اموال
و . کردند به قدر احتیاجش تقسیم می  

پیوسته    یکدل  هر روزه در هیکل به
            ها نان را پاره  در خانه بودند و  می

و خوراک را به خوشی و  کردند  می
و خدا را حمد . ساده دلی میخوردند

گفتند و نزد تمامی خلق عزیز       می
گردیدند و خداوند هر روزه  می

 44: 2اعمال. ناجیان را برکلیسا میافزود

 خانوادگی شما   شبکۀ محبت، تلویزیون
 

های این شبکه از طریق اینترنت               مشاهدۀ برنامه        
www.Mohabat.TV 

Email: email@Mohabat.TV 
 

 همچنین عزیزان شما نیز در داخل ایران              
ها را از طریق        و اروپا میتوانند این برنامه        

. ماهواره مشاهده فرمایند        
:مشخصات ماهواره شبکۀ محبت    

Hotbird 8     Channel: k14      
Frequency: 11470   Vertical     

Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

  

 به جرم ایمان آوردن   عباس امیری، 
 ... به عیسی مسیح کشته شد

Child Care & Learning Center 
 

 

کودک مهد و  آموزش        مرکز   
 

  سال دارای لیسانس و کادری10  با سابقه بیش از
  مجرب و سرویس رفت و آمد و غذای گرم در 

محیطی بسیار سالم و آموزنده آمادۀ پذیرش 
.نوزادان و کودکان شما میباشد  

)949 (600 –5141تلفن تماس   

 

 
 
 
 

خانگی بدست  کلیسای میزبان
کشته شد نیروهای لباس شخصی      

باز هم خون شهیدی دیگر برای بشارت انجیل آسمانی 
مسیح خداونددر خاک پاک ایران بر زمین ریخت، 

مسیح این  مبارک باد ای همه مسیحیان وعاشقان
 جانفشانی و خون پراکنی در کالم خداوند

 

شبکه خبرمسیحیان فارسی زبان و به نقل از    به گزارش  
دستگیری   درجریان ”اصفهان  شهر  ملک“از خبری  منابع

شب  مان که  و بازداشت تعدادی از هموطنان مسیحی
در   )1387 مردادماه  6(   با برابر 2008 جوالی 27 درتاریخ یکشنبه
گروهی از ایمانداران مسیحی  که کلیسای خانگی   یک

جهت پرستش و دعا گردهم آمده بودند، متأسفانه با      
که  از ایمانداران مسیحی،”  امیری  عباس“ خبر شدیم، 

درآن شهر به    جمعی ازمسیحیان   خانه خود را برای  
جهت عبادت و دعا به کلیسای خانگی خداوند تبدیل     
کرده بود، بر اثر هجوم وضرب و شتم مأمورین امنیتی   
لباس شخصی وبه دلیل جراحت وارده بر قفسه سینه و     

 جوالی 30 در تاریخ   کهولت سن ایشان روز چهارشنبه   
 روز بستری در بخش    3 مرداد ماه پس از      9 برابر با  

دقیقه در بیمارستان   16:30 مراقبتهای ویژه در ساعت   
 سالگی جان به جان آفرین  63 شریعتی اصفهان در سن  

.                                تسلیم و درخداوند به خواب رفت   
مأمورین امنیتی لباس شخصی پس ازیورش به کلیسای       

  بیشتر از این موضوع عصبانی و خشمگین بوده   خانگی  

بهمراه همسر    که)عباس امیری  (این شهید مسیحی   اند که 
قبل از  خود میزبانی کلیسای خانگی را برعهده داشتند،   

رفته  و  عنوان )” مکه –حج “(به  سفر    ایمان به  مسیح  
زمان  در را نیز برخود داشت، وی همچنین” حاجی ”

ها   ها در جبهه”رزمنده“ایران و عراق نیز به عنوان جنگ
این  و برای آنان باور نکردنی  بود که        حضور داشت

به  مسیح  ایمان  آورده  و به  تشکیل  کلیسای     شخص 
پس   از   فوت  نامبرده .  خانگی  همت  ورزیده  باشد    

... 9ادامه در صفحۀ      

یک دنیا، “ شعار بازیهای المپیک پکن
این شعار از همه . است” یک رویا

روح “خواهد که به  جهان می
ای بهتر  بپیوندند و آینده” المپیک

.برای بشریت بسازند  

 مسیحیت و  یوگا،
کتابمقدس  

...2صفحۀ                  

...4صفحۀ سخنرانی در جمع   

  ...6صفحۀ   مثل آدم برگردید به اسالم

موفقیت
  

در زندگی             
                  

    

زناشویی   
 . . .  8صفحۀ     

 

   
آشپزی      

... 11صفحۀ
 

 مبدأ شیطان 
9...  
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آری عبداهللا هم انتخاب شد و به جمع خوش بحالها پیوست چوپان 

 ولی قلب خود را به مسیح! کم حرف و خیلی خجالتی! ساده .است
 .شبان نیکو؛ شبان گوسفندان را هم انتخاب کرد . سپرده است

 
گوسفندان وسگهایم میگشتم  ها همراه    وقتی درکوهها و بین دره

که   هایم بودم کسی وقتی به آسمان نگاه میکردم وقتی در تنهائی
همان بود؛ عیسی   مونسم بود، همدمم بود، او که حاال میشناسم،

 ... و که شما به من میگوئید؛ عکسش را نشان میدهید
ساده، خجالتی،   میکند، جوانی   گریه     اینها حرفهای عبداهللا است
که ما  همراه   وقتی متوجه شد عکسی. مهربان و ژنده پوش است

های تاریک با  او  همراه  در دره که آن مونس تنهاییهایش: داریم
:  گوش میدهد  عبداهللا  تنهایی  حرفهای   به  و میکند  و صحبت است 

عیسی مسیح خداوند است؛ نمیدانید به چه شدتی گریه میکرد و 
عبداهللا .  زد، دستهایش را رو به آسمان گرفته و دعا میکرد  زانو

با این حال کتاب انجیل را دریافت میکند . حتی سواد هم ندارد
 . یک برادر دارم که سواد دارد  نفریمان؛13درخانوادۀ :و میگوید

 .                                  میدهم او برایم بخواند
:  دریک کلمه خدای پدر قادرمطلق  حاال عبداهللا هم فهمیده که 

همیشه انجیل و تصویر زیبای مسیح را همراه دارد و   استمحبت
میگوید که وقتی او را نمیبیند؛ عکسش را میگذارد روبروش و با 

 . او صحبت میکند
  ای خداوند چه زیباست و با شکوه است کارهای تو، همانگونه 
که اسم تو عجیب است کار تو نیز عجیب است ای پدر به گروه 
ما که برای مشارکت به این درۀ دور افتاده رفته بودیم خودت را 

 در کـار عجیب خود بـه مـا نشان دادی؛ نشان دادی،  خود را
 .شکرگزار تو هستیم
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.ماهنامۀتبدیل پذیرائیم      حمایت مالی شما را از        

                                          
                                                                                 

 همراه از این همیشه  دوستان
 دیگر میتوانیم با  یک بار                   که

 ماهنامۀ   جدیداز شمارۀ   یک
 تبدیل در خدمتتان  باشیم،

همچنین از حمایتها و تشویقهای .   بسیارخرسند و مفتخر هستیم
 کـه همانند گذشته باعث دلگرمـی ما بوده است،   پر از مهرتان 

ما از خداوند متعال سپاسگزاریم کـه بـه مـا .  بسیار سپاسگزاریم
 این اجازه را میدهدکه بتوانیم هربار بدینوسیله به نزد شما آمده،

 .                                                                         شما را خدمت کنیم
دون لطف خدا مـا هرگز  این یک واقعیت محض است کـه ـب
قادر نخواهیم بود که چنین بار و مسئولیت بزرگی را به تنهایی 

را تنها رسالتی   ای  ماهنامه  چنین  چاپ  طرفی از. برسانیم سرانجام به
چـرا کـه خود !  دانیم که خود او،  بر دوش ما گذارده است  می

ما فرصتهایی  همۀ به  که  فرموده است که درکالم مقدسش  اوست
  دستهای   در کوچک مدادی  همـچون   تـا خواهد کرد     عطا   را

 !  ای جهت جالل نام او مقدسش باشیم، تنها وسیله
ما را بر این میداردکه در هرمقام و جائیکه باشیم،    همین اندیشه

و هر گونه مسئولیتی به ما سپرده شده باشد را با نهایت امانت و 
چرا که روزی .  برسانیم کمال به  وجه ممکن بهترین وفاداری و به

 . ایم، بازخواست خواهد شد که انجام داده آنچه ما بخاطر  از همۀ
 

 بعداز مدّت مدیدی، آقای آن غالمان آمده، از ایشان...
 .   حساب خواست

برچیزهای کم امید بودی، تو را ! آفرین ای غالم متدّین...
 !داخل شو خداوندخود درخوشی .برچیزهای بسیارمیگمارم

 

 !پس بیدارباشید زیراکه آنروز و ساعت را نمیدانید 
 

 هستید؟ امین اید، شده گماشته کاری آن بر آیا
 

  2008آگوست   آنجلس،                                                                                            لس       
 باغستانی        الناتان                                                                         

 

 یوگا، مسیحیت و 
 کتابمقدس 

  
 
 
 
 
 
 
 

. تغییراتی از وضعیت ضمیرخودآگاه را تولید میکند  یوگا
حسی است،  اگرچه این وضعیت ضمیرخودآگاه درابتدا بی

با تمرینهای  ممتد  عملی  یوگا  فشاری  پیشرونده  با  خود 
عصبهای .دنیای بیرون میکشاند  میĤورد وبه یک بیگانگی با

گیرندۀ داخلی قویتر شده وعکس العملی شدید در  حساس
برابرتحریکهای خارجی تولید میشود، که به وضعیت ترس 

، مدیتاسیون  آساناهای  آموزشی عمیق   با دوره.  رساند می
درحین جلسات  ناگهانی یفراموشو سیاهی صفحه این نویسندۀ

را تجربه کرده،که حتی نیمساعت به طول مدیتاسیون مانترا 
بعد از این تجربه متوجه نبود، که زمان گذشته. می انجامید  

. است و در این زمان سیاهی هیچ چیز را به یاد نمیĤورد  
  نویسندۀ  این صفحه  سعی داشت  بر اینکه  با  این  ضمیر 
خـود آگـاه  تغییر یافـته  کـنار بیاید،  امـا  بیشتر  هیجانات 
پیشرونده تولید می شد، تا جایی که با کوچکترین صدایی 

).با خوردن دربه هم،یاصدای رعدو برق، صدای ترافیک خیابان(میپرید  
 و یوگا دربسیاری مواقع تنشهای ترس را بوجود مدیتاسیون
های نویسنده این  صفحه با احساسات غیر  تجربه. می آورد
که شخصیت را از هم پاشیده و به افسردگی میساند،  واقعی

او با این متقاعد است که بسیاری از به اصطالح . بوده است
شدید  حساسیتهای نتایج”پیشرفته هخودآگاضمیر وضعیتهای“

است، وضعیتی که در آن اعصاب ما اقراق آمیز به استرس 
 مدیتاسیونالعمل نشان میدهد،که از تکنیک یوگا و  عکس

این تکنیک دنیای پر از سایه های غیرواقعی را . القا میشود
بوجود می آورد، مانند ضمیر خودآگاه تغییر یافته ای که 

.                                           مواد مخدر بوجود می آورد  
 یوگا در زیر پوشش فکری بی آزار، تکنیکی سالم جلوه 

هشدار ریکر  . ه. شود، اما این  اصالً  راست نیست داده می
یوگا یک چیز ناچیزی نیست، اگر این را همیشه : “می دهد

درنظرداشته باشیم،که هرسوءتفاهمی در عمل یوگا میتواند 
کـمی بعد  هشدار می دهد .” مرگ یـا دیوانگی معنی دهد

خسته شود، بالفاصله خطر ” قبل از وقت“هنگامیکه تنفس 
در ). از کتاب یوگای نور(.”مرگ برای یوگا کننده وجود دارد

تمرینهای یوگا فراموشی آنی، وضعیتهای تبدیل مشکوک 
...        کوچکترین اشتباه“یا دیوانگی نتیجه میدهد، حتی با  

...ادامه در شمارۀ بعد    

که با       Ridgeline Express INC. با تشکر از کمپانی              
حمایت مالی خود ما را در چاپ ماهنامۀ تبدیل در                                

.  یاری دادند       آگوست       ماه      

هر که گناهی را مستور  
 کند  طالب  محبت 

اما هرکه امری   باشد،  می
را تکرار کند  دوستان 
 خالص را از هم جدا 

 9 آیۀ17امثال سلیمان فصل .سازد می

سِ من مسیح
 مون
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2008 آگوست    34   شمارۀ   سال سوم  موسیقیهایی به اصطالح. یکی ازکانالهای ورود شیطان به ایران موسیقیهای شیطان پرستی میباشد    
بسیاری تعداد زیادی از جوانان  متأسفانه بنابه دالیل . مدرن که هرکسی نمیتواند آن را درک کند

تحوالت   و تغییرات دادن  وبرای نشان  شده شخصیتی بعضاً چندگانگی و  بیگانگی ایرانی دچار از خود
رفته این  ها آنها را زمزمه کرده و رفته  درونی خود به این نوع موسیقی روی آورده و بدون دانستن معانی ترانه

های طال و جواهرات و برلیان فروشیها میتوان زیور   امروزه دربسیاری از مغازه . آهنگها ملکه ذهن آنان میگردد
  و  فروشندگان برای سود بیشتر اقدام به فروش چنین زیورآالتی مینمایند. پرستی یافت  آالتی با سمبلهای شیطان

یوغ بردگی   زیورآالت را خریده و  روشنفکران این به اصطالح نماندن از قافله  جوانان و نوجوانان هم برای عقب
پرستان در شهرهای تهران، کرج و شیراز  و در  امروزه بیشترین تعداد شیطان .  شیطان را به گردن خود میاندازند

.                                                                                                         هایی در غرب ایران ساکن هستند بین فرقه  

 

           
از عزیزانی                
هایشان        آگهی مایلند    که

 در این ماهنامه درج گردد،
شمارۀ  با  است  خواهشمند 

)818 (522 -1525: تلفن  
.تماس حاصل فرمایند  

آگهی    سطر3  
  دالر30 فقط

شود،ترس    عشق از هر دری که وارد 
 .گریزد از درب دیگر می

 .کنند را دفع می یکدیگر عشق و ترس
خالصی از شر ترس از هر پیش  برای

 .کنید داوری و داوری نابجا پرهیز می
برای غلبه بر ترس، ایمان بیاورید که 

 . افکاری آسمانی در سر دارید
ترس را با ترس نمیتوان مغلوب کرد 

 .باید رو در روی ترس بایستید
دلواپسیهای خود را با عشق و  ترسها و

 .ایمان پراکنده کنید

به  نسبت عدالتی موج فشار و بی
 کشور  داخل مسیحی هموطنان

 
همه آنها   ایماندار مسیحی درکرمان که ازهموطنان گروهی

بودند پیش ازپرواز توسط  از طریق  فرودگاه عازم تهران
 . دستگیر وروانه بازداشتگاه شدند پلیس مأمورین امنیتی

 

  به  عدالتی نسبت   بی  و   فشار  موج  گذشته   دریکسال

 سیل  امروزه. است  چندبرابرشده مسیحی  هموطنان

 وراستی  راه  بسوی  را  حقیقت  تشنه  ایرانیان  از  عظیمی

کرده   هدایت  است،  مسیح  عیسی  همان  که  وحیات
 خـوانـدن    جُرمشان  تنها ماکه مسیحی هموطنان  .است

و عبادت خدا و تشویق و بجـای     پرستش  و   انجیل
آوردن پرهیزگاری و تقوا ومناسک پاک دینـی        

 خویشند  وآن هم درمنازل سیاسی دور از مسایل به

 و متحـمـل    دستگیر میشوند   و   مجازات   سختی   به

و تهدید   وشکنجه زندان و مالی سنگین های جریمه
 ازپیش  میشوندتابیش قهریه انواع ابزارهای و وتبعید

ایـران    رژیم  ادعاهای  وتاریکی  مسیح  انجیل  حقانیت
 روشـن   همگـان      بر  اقلیتهای دینی   اذیت  و   آزار  در

 . شود
مسیحی در  هموطنان    در ادامه موج دستگیریهای

در صبح   دریافتی،  گزارش  کشور و براساس  داخل
جوالی،   12 با برابر سالجاری  تیرماه  22 شنبه مورخه

درکرمان  مسیحی  ایماندار هموطنان   از   نفر12 تعداد
کرمان عازم تهران  طریق فرودگاه  آنها از همه که

امنیتی  مأمورین  توسط  پرواز    از قبل  دقیقه 10 ،بودند
 . پلیس دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند

 

روز   همان  شب11 درساعت  شدگان  بازداشت کلیه
آزاد و  پس از انجام مراحل بازجویی وتحقیقات،

های   بین ازخانه هایشان شدندکه در این خانه روانه
  نیروهای      توسط   شدگان      از   بازداشت  تعدادی  

که دربعضی موارد  گرفت  جستجوصورت امنیتی
آنها   جزوات،  دی، و  سی  انجیل،  و مسیحی کتابهای

در میان دستگیر شدگان  برادر .  را  ضبط نمودند
خود عازم تهران بود   که با اتومبیل  ”رادفر محسن”

در همان روز  توسط  نیروهای  پلیس  امنیتی  باز 
داشت و به نقطعه نامعلومی منتقل می شود که تا 
کنون خبری از وضعیت سالمتی ایشان در دست 

دستگیرشدگان  شایان ذکر است عالوه بر.نیست
در کرمان، خبرهایی  از  بازداشت  و  دستگیری 

دیگری از نوایمانان مسیحی، ازجمله رهبر  تعداد
در ) ب. ا( با نام کلیسای خانگی شهربندرعباس

 . طی روزهای اخیر بازداشت گردیده اند

 شیطان پرستی در ایران

    M.I.C 
 

سال، برای مجالس  15کیترینگ با سابقۀ  اینترنشنال
 خصوصی، میهمانی، جشنهای عروسی، تولد و 

های متفاوت و مناسب مراسم ویژه همراه با سرویس  
.باشد  با بودجۀ شما، آمادۀ پذیرایی از شما می  

)949 (292 –0851تلفن تماس   

 
 
 

 مضرات سیگار کشیدن
 مختلف گونه60از بیشنیکوتیانا   نام  تنباکوبا 

ا نیکوتیانا تاباکومو،     نیکوتیانارستیکه   دارد کـ
 در بـومی  این گیاه. میباشند آن ترین رایـج

 بـوی. جنوبی وشمالی می باشد آمریکای

 وجود   روغن    علت  تنباکو  به  مخصوص
 .    نیکوتیانین است به موسوم فراری 

       
 

  :نحوه آماده سازی تنباکو
 

هـای    کردن بـرگ     بعد ازچیدن و خشک     
ها ومواد اضافی     توتون،آنها را تمیز وساقه   

ها را    سپس، دوباره برگ  .  کنند  را جدا می  
آن،   با گلیسیرین یا یک ماده دیگر شبـیـه        

های چـوبـی      دهند و در بشکه     رطوبت می 
ها ممکـن     این بشکه .  کنند  بزرگ انبار می  

ایـن    در   سال در انبار بمانند کـه      2  است تا 
شود   تر می   تر و خشک        مدت، تنباکو تیره  

. و محتوای نیکوتین آن هم کاهش مییابد      
که تنباکو اصطالحاً     بعداز این مدت است   

 . شود شده و آماده استفاده می” رسیده“
 

درایاالت ویرجینیا، کارولینا، (ویرجینیا   توتون 
که برگهای )جورجیا و فلوریدای آمریکا میروید

تنباکو  نوع ترین رایج  دارد وشیرینی روشن
است که در ساخت سیگار از آن استفاده 

تر این    کردن  سریع برای  آماده.  شود می
دهند تا  برای  توتون، آن  را  حرارت  می

 .  سال زمان نیاز نباشد2شدن آن به رسیده 
 

یک  تغییر  مهم  دیگری  که  در صنعت 
 وقوع  پیوسته، کاهش  میزان  دخانیات به 

 25برگ توتون موجود درسیگاربه حدود
های  درصد مقداری است که  قبل از سال

به دوعلت، . شده است  استفاده می50دهه
نخست استفاده بیشتراز اجزای دیگر گیاه 

شد،  تنباکو که تا آن زمان دور ریخته می
این اجزا  دخانیات، از اما باپیشرفت صنعت

. میگردد استفادهسیگار  توتون درترکیب هم
درحال حاضرحداقل یک چهارم توتونی 

دارد، از همین  که دریک نخ سیگاروجود
کامالً  اجزای دیگر گیاه تنباکو است و نه

 . های خالص گیاه از برگ
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از شما فارسی زبانان عزیز دعوت به عمل میĤورد تا                 
در جلسات عبادتی این کلیسا که هر یکشنبه ساعت                    

.  بعدازظهر برگزار میگردد حضور بهم رسانید                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  ( 522-1525:   تلفن اطالعات   

  کلیسای سفیران مسیح         
 
 

 
 
 

زبان جامعۀ فارسی خدمت در تبدیل، ماهنامۀ  

  
 

    سرزنده و با    
 روح باشید    

 

کسانی هستندکه چه در حرکاتشان  سخنرانان بهترین
 .و چه در سخن گفتنشان با روح و سرزنده هستند

کنیدیا فقط    سکوپنهان  پشت  که خود را    نیست  خوب
وقـتـی   :  این کار را امتحان کنید    .  ای باستید   درگوشه

کنید،    نفره یا بیشتر سخنرانی می     20برای یک گروه  
هـر  .  حین صحبت کردن بین شنوندگانتان راه بروید 

یکی از   از چند گاهی ایستاده و دستتان را روی شانه    
خواهید شدکه   کارباعث  این  با.  شنوندگان قرار دهید 

حـرفـهـایـتـان        به  و  شده  توجه آنها به شما بیشترجلب    
 . تر گوش کنند دقیق
. بگذارید  زمان  دهید،  میخواهیدتحویل  که  چیزی  روی

تلویزیون بیایید   گوینده  یک  مثل  کسی توقع نداردکه 
سرگرم کننده  و خوشایند صدایی بایدبتوانید. و بروید

تـوجـه      نکتـه  4  هنگام سخنرانی به این   .  تحویل دهید 
تُن صدایتان را هر از گاهی تغییر دهید،      : داشته باشید 

کردنتـان    صحبت  سرعتببرید،  باالوپایین  را  صدا  درجۀ
را تغییر دهید، و گاه گاهی برای تاثیرگذاری بیشتـر        

 . سکوت کنید
که باعث پرت کردن حواس شنوندگـان         ازکارهایی

این کار    اندازۀ    چیز  به       هیچ.  کنید  شود  دوری    می
گهگاه هنگام  .  نمیتواندیک سخنرانی را خراب کند    

را   آن     بعد  و     کنید     فیلمبرداری  سخنرانیتان     تمرینات
تان ببرید تا     مرور کرده و پی به عادتهای آزاردهنده      

   .بتوانید آنها را کنار بگذارید

” کنفرانس اسالمی “اوباما سخنرانی در جمع      
کند برگزار می  

 
اش یک  درصورت پیروزی درنخستین سال ریاست جمهوری

.با حضورسران کشورهای اسالمی برگزارخواهدکرد کنفرانس  
    

این   به  درپاسخ” اوباما  باراک“ بُرنا،  از  نقل به گزارشی  به
سوال که چرا در سفر به برلین از هیچ مسجدی دیدار 

ای   هفته  سفریک  برای  را  خود  های  برنامه  تمام  گفت  نکرده
.                   انجام داده است  خودبه خاورمیانه و اروپا  

در    که  فراوانی  درخواستهای وجود با تأکیدکرد  اوباما
نزدیکی ادیان به   مورد ایفای نقش توسط وی برای

یکدیگر وجود دارد، نمیتواند کار زیادی در زمینه 
.                                                            دهد صورت                                                 

تمام ادیان افزود    با ابراز احترام بهایلینوی  سناتوراهل 
یکی از کارهایی که در سال نخست ریاست جمهوری 
خود انجام میدهد، تشکیل کنفرانس اسالمی با حضور 
  سران کشورهای مسلمان برای برطرف کردن
کدورتهای بوجود آمده میان جهان اسالم و واشنگتن 

ما برای حل معضالت :  تاکید کرداوباما. خواهد بود
امروز جهان به کمک همه بویژه مسلمانان خیرخواه 

اسرائیل  به گفته وی راه حل پایان بحران در. نیازمندیم
عمل به توافقاتی است که هر یک از طرفین متعهد به 

، که از پدری حسین  باراک.  انجام آن شده است
  مسلمان و مادری آمریکایی زاده شده است، بارها
اعالم کرده هیچ ارتباطی با اسالم نداشته و فردی 

در   اوباما  از  تصاویری انتشار پیش چندی . است مسیحی
در   ای علیه وی  لباس مسلمانان کنیا جنجالی رسانه

.                                                 جهان به راه انداخت                                      

 هنوزهم درصد اوباماادعا ازسوی   با وجودتکذیب این
 یک اوباماکنند،  می قابل توجهی از آمریکاییها گمان

. تمسلمان اس  

 

 خدا کهکشان و جهان را در عرض چند روز آفرید؟   
  ساعت است؟ 24معنى این روز 

 

این آیات می تواند   روز در )  پیدایش1فصل( آفرید  یا روز  قسمت   6 خدا جهان را در عرض
 بیشتر ولی. معلمان الهیات این مطلب را باوردارند بعضى از که . تفسیرکرد ساعت24یبه معن

                8 : 3پطرس2درعهدجدید،  همچنین    ،  4 : 90مزمور در  که    اى آیه  بنابه     نظرمیدهندکه  الهیات     معلمان
سال ما باشد 1000خدا میتواند   یکروز را تکرار میکندکه این مطلب    دوباره پطرس خدا از زبان

 زمان آفرینش دلیل همین به باشد، سال  میتواند این یکروز هزاران ویا بطورتفسیرى
 .  کشیده باشد  تا زمان واقعه گناه انسان میتواند سالها و قرنها طول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

آمریکا  ” سی. بی.ان”باشبکه اختصاصی  مصاحبه  در  نژاد احمدی  محمود
راه حل بهبود این شرایط نیز تغییر جهت بشریت به : اظهار داشت

سوی ارزشها و تعلیمات انبیاء الهی از جمله خداپرستی، عدالت، 
اگرچنین فضایی حاکم شود جهان مملو  . صلح و عشق به انسانهاست

.   شود و ریشه مشکالت هم خشکانده خواهد شد از صلح و صفا می  
 

 

احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره برخی مشکالت اقتصادی  
شما نگران ملت : گفت  سی.بی.ایران خطاب به مجری شبکه ان

مردم ایران خودشان مشکالت داخلی خود را حل  ! ایران نباشید
هر روز بر خوشحالی و خوشبختی مردم ایران   . خواهند کرد
.                                                                       شود افزوده می  

مردم  خوشبختی و خوشحالی هر روز بر
!شود ایران افزوده می  
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 آشنایی با شخصیتها و اسامی درکتابمقدس

وجود   شما آیا موضوعی در زندگی: گرامی خوانندۀ
 ما    دعای تیم دارید؟ دعای خصوص احتیاج به که دارد

از     . باشند می در ماهنامۀ تبدیل آمادۀ خدمت به شما
  ارسال  ما مطالب دعای خود را به  شما خواهشمندیم

 .   ما با شما متحد شویم کنید تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

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

برای تهیۀ کتابمقدس به زبان 
 فارسی با کلیسای سفیران مسیح 

.تماس حاصل نمائید  
1525- 522) 818(  
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 ).پدرعطا(.ابیشای
  خواهر داود وصرویه اوالد ارشد 

 بـرادر یوآب و عسائیل و یکـی از 
 . بودشجاعترین شجاعان داود 

 وی  همواره نسبت ) 16 : 2اول تواریخ(
 دائی خود داود امین و از جملۀپیش 

چادرشائول  او بودچنانکه داود با اوتنهابه خاص خدمتتان 
 ادومیانو  اشبوشتودرجنگ با ) 12- 5 :26سموئیل1(.رفت

  و سوریان  و درجنگ ) 13 و12 :18تواریخ 1 (.سردارسپاه بود
 )14و10:10سموئیل2(. نیزسردار بود  امونیان

 اشبنابو در جنگ فلسطینیان داود را خالصی بخشیده  
و قلب لشکر سپاه   )17 و16 : 21سموئیل2(. پهلوان را گشت

مخالف را دریده به حوالی بیت لحم عبور نمود و نیزۀ 
خود را درمقابل سی صد نفر جنگجو بلند کرده آنها را 

 و شیمیایو در اعمال ) 18- 14 :23سموئیل2(. به قتل رسانید
 21 :19 و 2 : 18 و9 :16سموئیل2(. با داود بودشبع  و آبشالوم

 ). 7 و6 : 20و

هرکه نزد مردم مرا اقرارکند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است 
او را اقرار خواهم کرد؛ امّا هرکه مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور 

  3 3  و32 :  10 متّی..      پدر خودکه در آسمان است، او را انکار خواهم کرد

  نفر زیر خط فقر در ایران  چهارده میلیون 
  

نشریه آمارهای اقتصادی ایران 
وابسته به بانک مرکزی ایران 

 گزارش داده که 
 شمار افراد زیر خط فقر در این 

 میلیون نفر 14کشور به حدود 
.رسیده است  

 
بانک  نشریه گزارش   براساس

مرکزی ایران، تعداد افراد زیر 
ریاست   اول  سال  2  در  فقر   خط

جمهوری محمود احمدی نژاد 
 19  به درصد18 از و بیشترشده

بر اساس این روش خط فقر با افزایش مواجه . درصد رسیده است
  در روش میانگین درآمد.  درصد رسیده است18به 1385درسال  شده و

  افراد نصف از کمتر که میشود  گفته شخصی فقیربه فقر، خط تعیین برای

اما در روش تعیین خط فقر بر اساس میزان .  درآمد دارد  جامعه  معمولی
حداقل   کالری  2300تأمین به قادر که است فقیرکسی مصرفی، کالری

براساس پژوهش نشریه بانک . غذای مورد نیاز روزانه خود نیست
افزایش 1385   تا 1383سالهای فاصله در فقر خط زیر افراد تعداد مرکزی

در یک سال و نیم اخیر تورم در ایران دو برابر شده و از  .  یافته است
برخی کارشناسان .   درصد رسیده است21درصد به مرز   12حدود 

میگویند تعداد فقرا در این مدت به دلیل افزایش تورم و کاهش 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی . قدرت خرید مردم بیشتر شده است

کرده ولی    هزار نفر برآورد 200 میلیون و9تعداد افراد زیر خط فقر را 
  زندگی  فقر   زیرخط  نفر  میلیون  9  کم  دست  که  معتقدند کارشناسان برخی

.  میلیون نفر نیز در زیر خط فقر خشن و گرسنگی قرار دارند2و  میکنند 
 هزار تومان 400 نفره در ماه کمتر از4با این حساب، اگر یک خانواده 

.                                         درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار میگیرد  

 

گردی ایرانیها افزایش سکس  
 
 
 
 

آمار نشان میدهد که 
میزان سکس گردی  
ایرانیها در اینترنت در 
حال افزایش و به حد 
. هشدار رسیده است  

 
 
 

دهد کـه میزان سکس گردی ایرانیها در  ارزیابیها نشان می
برطبق . رسیده است هشدار حد اینترنت درحال افزایش وبه

آمارهایی از افزایش  مراجعه  جوانان  ایرانی به اینترنت و 
 درصد 79تحقیقی پژوهش یک اساسبر دوستیابی  سایتهای

. اند واردشده دوستیابی سایت حداقل یکباربه جوانان ایرانی
ساله دختر 19 تا 15این ارزیابی مشخص میکندکه جوانان 

 ساله مرد بیشترین متقاضیان عضویت در سایت 40 تا 18و
. دوستیابی هستند  

. آور میباشند سایتهای اینترنتی زیان اینگونه وبالگها و وب
دار یاد میشود   عنوان سایتهای مسالهآنچه در ایران از آن با

ای از وب سایتها و وبالگهایی است که به عرضه  مجموعه
تعداد زیادی سایتها  دراین .میپردازند ازعُرف خارج خدماتی

از افراد پس از عضویت و دریافت رمز ورود به گفتگوی 
.اینترنتی و دوستی با جنس مخالف مبادرت میکنند  

پرستند همان  که مسلمانان می آیا خدائی
 ؟پرستند که مسیحیان می خدائی است

 
زمانی میتوان به این سؤال پاسخ داد که مـفـهـوم               

غیر قابل انکـار    .  مشخص شود ”  همان خدا “ عبارت  
است که دیدگاه مسلمانان نسبت به خدا بسیار شبیه  

 .  دیدگاهی است که مسیحیان نسبت به او دارند
 هر دو معتقدند که خدا حاکم مطلق، قادر مطلـق،          
دانای مطلق، حاضر مطلق،  قدوس،  حّق  و عـادل            

اسالم و مسیحیت، هر دو، به خدای واحـد         .  میباشد
ایمان دارند که آفرینندۀ همه چیز در جهان هستـی          

توان قبول کرد که      بنابراین، از این جنبه، می    .  است
 .خدای واحد را میپرستند همان مسیحیان مسلمانان و

 درعین حال، تفاوت های فاحشی بین خدائی کـه          
هرچنـد    . مسلمانان و مسیحیان میپرستند وجود دارد     

و   رحـمـت،    مسلمانان معتقد هستند در اهللا محـبـت،       
فیض وجود دارد، ولی خدای مسیحیان این صفات        
. مشخصّه را به نوعی منحصر به فرد آشکار میکنـد         

تـفـاوت     تـریـن    مـهـم  ) درجسم آشکار شدن خدا(تجسّم  
 .دیدگاه مسلمانان و مسیحیان نسبت به خداست

 مسیحیان ایمان دارند که خدا در شخص عـیـسـی           
کـه    مسلمانان اعتقاد راسخ دارنـد     .  مسیح انسان شد  

مسلمانان نمیتوانند .  است ایمان به تجسّم کفرمحض 
 .بپذیرند که اهللا انسان شود و بخاطر آدمیان بمیرد

 ولی برای مسیحیان، بدون تجسّم نمی توان خدا را         
مکشوف شدن خدا در جسم مهم تـریـن       .  شناخت

انسـانـی     قـالـب    در  خـدا   . اسـت   اصل ایمان مسیـحـی    
 آشکار شد تا از طریق یکی شدن با ما، نجات یعنی 

 

 گناهان را برای ما فراهم                            آمرزش
 مسلمانان   که آیا خدائی .                               سازد
 پرستند همان خدائی است                                می

                                  که مسیحیان میپرستند؟ بله و
 شاید الزم باشد سؤال!                                    خیر

 دیگری مطرح                                      را به گونۀ
 آیا  مسیحیان  و“ :                                کنیم

                          مسلمانان درک صحیح و
”                             مشترکی از خدا دارند؟

نمی توان انکار . جواب این سؤال مطلقاً منفی است
 کرد که خدای مسیحیان تفاوت های بسیار اساسی

  با  اهللا  مسلمانان 
 و  طبیعتاً .  دارد

 نمیتوان پذیرفت
 که این  دو ایمان 

 متفاوت   هر  دو 
 ما . صحیح باشند

 ایمان  داریم  که 
 مسیحیت  دارای 
 دیدگاه   صحیح

  نسبت به خداست زیرا 
گناه  وجود  نشود، آمرزش پرداخت اگرجریمۀ گناه

تنـها  شخصی که  قادر  است  این  جریمۀ .  ندارد
 . سنگین را بپردازد  خداست

 و تنها طریق  پرداخت آن  این است  که او  انسان  
شود و با مرگ خویش به جای ما، ما را از موت و 

 . هالکت رهائی بخشد
 )21:5؛ دوم قرنتیان 5:8رومیان (                                  
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که بدلیل آزار و اذیت ) ترک/ایرانی(زوج مسیحی  

.  خانواده خودمدتی را بطورمخفیانه زندگی میکردند
  پس از شناسایی محل اقامت آنها، شش مأمور لباس

مورد   شخصی با هجوم شبانه به درون خانه،آنهارا  
این در  و قراردادند هتک حرمت  و شتم و ضرب

. حالی بود که زن جوان نیز باردار بود  
 

طبق گزارش دریافتی از استانبول، آغاز  
ازدواج وشروع زندگی این زوج به دلیل 
مسیحی بودن دختر جوان با مخالفتهایی 

این . ازسوی خانواده شوهرش همراه بود
که ایرانی است )  نام محفوظ( خانم مسیحی 

و در ترکیه در میان ایرانیان مقیم استانبول 
ازآشنایی  پس  میپرداخت بشارت به وترکها

که وی )  او  -ک ( با همسر ترک خود به نام
از خانواده متمول و متعصب و مسلمان 
استانبول بود سبب آن شد تا وی نیز پس 
از شنیدن پیام خبر خوش انجیل و مژده 

خانواده   وبدورازچشم بطورمخفیانه نجات
اش را به مسیح   متعصب ترک خود قلب

.       بسپارد و به عیسی مسیح ایمان بیاورد  
حتی   که) او -  ک(ومذهبی مسلمان   خانواده

نمیتوانستند تصورکنندکه پسرشان با یک 
از   است  کرده  ازدواج  ایرانی دخترمسیحی

زندگی  بانحوه مخالفت به شروع ابتدا همان
آنها داشتند و همچنین پس از ازدواج از 

است   ممکن که  داشتند واهمه موضوع این
پسرشان تحت تأثیر باورها  و اعتقادات 
.   همسر مسیحی خود به مسیحیت بگرود  

برای   خودشان  نزدیکی  در  ایی  خانه   بنابراین
را  آنها شدهای و آمد وتمامی تهیه  آنها

و  رفت از  مانع حتی  و میکردند کنترل
آمدهای اشخاصی می شدند که ممکن 

زمانیکه آنها در خانه . بود مسیحی باشند
کردن   پیدا برای را  اتاقهایشان نبودند

یا کتب مسیحی و یا عالئمی از   جزوات و
.   جستجو میکردند  بطورمخفیانه مسیحیت  

این خواهر مسیحی پس از ازدواج بارها 
از سوی خانواده شوهرش مورد توهین و 

اعتنایی قرارمیگیرد چراکه او را بخاطر   بی
.  نام مسیح کافر و نجس خطاب میکردند
بارها از سوی خانواده شوهرش به وی 
 پیشنهاد می شد اگر از مسیحیت به اسالم 
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برگردد آنها قول خواهند دادکه زندگـی        
ایی را با بهترین امکانات بهمراه خانـه          مرفه

 .و ماشین در اختیار آنها قرار دهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
گفته این خواهر آنها بارها دخترانی را از   به

میدادندتاشاید  نشان شوهرش خودبه بستگان
  پشیمان شده  از این طریق از ازدواج با وی 

  یکبار   شوهرش  پدر  حتی. گردد  جدا  او  از  و

انداخت    بیرون  کارش  محل  ازکارخانه  اورا
  را  او  بتواند  مالی  فشار  و  بیکاری با شاید تا

  را نظرش طریق این از و بگذارد تأثیر تحت
طالق   را  خود  همسرمسیحی  تا  کند جلب
  قلب  در  را  مسیح) او  . ک( آنجائیکه  از  اما  .دهد

خود داشت و با ایمان در حال رشد بود 
  نتوانست تأثیری  هیچ رفتارها و  فشارها اینگونه

برروابط زندگی آنها بیاورد، بلکه آنها را 
.  مهربانترساخت و یگدیگرنزدیکتر به نسبت

به گزارش این زوج با تمامی فشارها و 
آنها   شوهربه  خانواده  سوی  از  که توهینهایی

میشد اما همچنان برای این موضوع برای 
آنها در دعا بودند و هر یکشنبه هم به یکی 
ازکلیساهای ترک زبان استانبول میرفتند و 
هم مشغول سپری کردن دوره شاگری و 

.                                     بود مسیحی  الهیات  
  خود  خانواده  از  دیدار برای  )او .ک(که یکروز  

  آنجا از  بازگشت از پس میرود پدرش خانه به

مسیحی   جزوات  آن  در  که  سررسیدش  دفتر
و یادداشتهای کلیسایی وی در آن بود را 

میگذارد،پدرش پس از دیدن سر رسید  جا  

 ...  یا بدتر از  این درانتظارتان خواهد بود                      ... آدم برگردید به اسالم               مثل 
ایمان  به پی سررسید  داخل  نوشته ومحتویات وی

سپس به وی تلفن میکند و با . پسرش میبرد
وکافرخطاب  مرتد را  او و  فریادمیکشد عصبانیت
را   تکلیفش  و  بیاید  خانه  به  میخواهدتا  او   از  و   میکند
  جوان  زوج  این رویداد این از  پس. کند روشن

  برای  و  کنند  خاموش  را  میگیرندتلفنهایشان  تصمیم

  شایدگذشت  تا  بروند ای  دهکده یک به مدتی

. کمی از شدت عصبانیت خانواداش بکاهد  زمان  
  این گزارش میافزاید، پس ازگذشت چند روز 

 شب در محلی 11 در تاریخ دهم جوالی ساعت
که بطور موقت در آنجا بودند، زنگ خانه آنها 
بصدا در میĤید؛ آنها از آنجائیکه انتظار کسی را 
نداشتند در منزل را باز نکردند، ولی به فاصله 

 مرد تُرک با لباسهای 6  دقیقه ناگهان 10 کمتر از
شخصی وارد اتاق آنها میشوند و آنها را مورد 

قرارمیدهند،  آزارجنسی و  توهین و شتم و ضرب
این زوج ابتدا بسیار وحشتزده بودند و با فریاد 
کمک میخواستندکه در این بین صدای بی سیم 
یکی از آنها بصدا درآمد و آنها تازه فهمیدند 

العملی   عکس  هیچ  و  هستند  روبرو  کسانی  چه  با  که
بجلوی پای مأمورین لباس ) او  . ک( . ندادند  نشان

با  کردکه  التماس آنها از باگریه و زد زانو شخصی
میخواهید   وهرکاری  باشند  نداشته  کاری  همسرش

. با من بکنیدچرا که این زن حامله و باردار است  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لباس شخصی درحالیکه آنها   یکی از مأمورین  
:  بود با فریادمیگفت گرفته  را همچنان به بادکتک

این زن یک مسیونر خارجی است و وظیفه اش 
این است که شما جوانان ترک را از اسالم دور 
کنند، حاال از مسیح خود بخواهید که بیاید شما 

یا مثل آدم برگریدبه اسالم و سر ...را نجات دهد
...  خواهدبود  بدتر از این در انتظارتان زندگیتان یا

کردن موهای   باکوتاه وحشیانه بطور مأمورین سپس
FCNN منبع.      کردند  را ترک محل آنها، سرهردوی   

اولین
 

ک
ت المپی

ها در نهض
 

  
 
 
 
 
 
 

!زمان زنی نماینده امام  
 
 

ای به دادسرای ناحیه یک تهران    مدتی قبل زن سالخورده
سرقت  و کالهبرداری  اتهام به هایش همسایه از یکی  از  و رفت

بازپرس شعبه -این زن به قاضی رئیسی. اموالش شکایت کرد
مدتی قبل در حالی که قصد کمک به نیازمندان : گفت-اول

کند  را داشتم، زن میانسالی که در همسایگی ما زندگی می
 در ارتباط است و زمان  امامنزد من آمد و با این ادعا که با 

تواند  می که  گفت  کند، شناسایی را واقعی نیازمند افراد  تواند می
چند روز بعد . درزمینه کمک به نیازمندان مرا راهنمایی کند

در حالی که مقداری مواد غذایی وپوشاک برای کمک به 
 بودم، از آنجا که قصد رفتن به جایی را  نیازمندان تهیه کرده

 از وی خواستم این  ام به زن همسایه داشتم، با دادن کلید خانه
ها را خودش از داخل خانه برداشته و در اختیار افراد  کمک

آن روز وقتی به خانه : وی در ادامه گفت. نیازمند قراردهد
برگشتم دیدم زن همسایه در خانه من نشسته وفضای آنجا از 

من که از این ماجرا تعجب . بوی عطر وگالب پرشده است
کرده بودم، از این زن درباره بوی عطر وگالب پرسیدم و او 

مقربان ام، گروهی از  جواب داد، زمانی که من در خانه نبوده
ام  آمده و همه کمکها را با خود  برای تشکربه خانهآسمانی 

ام  اند و این بوی خوش نیز بخاطرحضورآنها در خانه برده
پس از این ماجرا بود که : زن سالخورده افزود. بوده است

تصور کردم زن همسایه واقعاً با عالم غیب در ارتباط است و 
ام نیز پیشنهاد دادم  به همین خاطربه دیگراعضای خانواده
:  او دائماً بمن میگفت. کمکهای خود را به این زن بپردازند

ام  قصد دارند برای تشکر به خانه گروهی ازمقربان آسمانی
پرسیدم که آنها چه زمانی قرار است  بیایند اما وقتی از او می

ام  داد آنها زمانی وارد خانه به خانه من بیایند، جواب می
این ماجرا ادامه .  که من در آنجا حضور نداشته باشم  شوند می

متوجه شدم هر روز مقداری از    داشت تا اینکه مدتی بعد
ابتدا به همسایه . شوند ام بطرز مرموزی ناپدید می لوازم خانه

مورد  مشکوک شدم اما با خودم گفتم که شک من بی
تا اینکه یک روز یکی از وسایل ناپدید شده را در . است

دست دختر این زن دیدم وآن موقع بود که مطمئن شدم 
ام و وی  درتمام این مدت فریب حرفهای این زن را خورده

نه تنها با عالم غیب در ارتباط نیست بلکه یک کالهبردار 
آمد و  مان می ای است که با داشتن کلید من به خانه حرفه

.                          کنم برای همین تصمیم گرفتم از اوشکایت  
      
:     قاضی رئیسی، بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه شمیرانات گفت

قرار مجرمیت   گوییهای متهم برای وی با توجه به شواهد وتناقض 
.صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است  

 

1896اولین مدال المپیک را در رشته پرش جفت المپیک ”جیمزکندی“ساله به نام27یک دانشجوی : اولین مدال   
.          آتن به خود اختصاص داد  

.شد توزیع ورزشی رشته مدال طال بین قهرمانان اول هر لندن، 1908دربازیهای المپیک بار برای اولین: طال اولین            
. عرضه شدآنتورپ 1920ترین نشانه المپیک برای اولین بار در المپیک مهم: پنج حلقه المپیک            
. سوگند یاد کردندآنتورپ 1920برای اولین بار ورزشکاران در المپیک: اولین سوگند            
. آمستردام، اولین مشعل المپیک عرضه شد1928در نهمین دوره بازیهای المپیک: اولین مشعل            
. به مدال دست یافت1920های المپیک  ژاپن اولین کشور آسیایی بود که در بازی: اولین مدال آسیایی            
.ای مورد استفاده قهرمانان قرارگرفت پله سه سکوی آنجلس لس 1932دربازیهای المپیک : ای پله سکوی سه اولین            
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 استجابت دعای زوج جوان
ن ا و شوهری بعد از سالیانی که از ازدواجش        زن 

می گذشت در حسرت داشتن فرزند به سـر         
کـرده    با هرکسی که توانسته بودند مشـورت       .  میبردند

کشـیـش     که بـه نـزد      ای نداشت، تا این     بودند اما نتیجه  
پس از این که مشکلشان را به کشیش          . شهرشان رفتند 

ناراحت نباشید من : گفت گفتند، اودر جواب آن زوج 
زودی به   به  و  مطمئنم که خداوند دعاهای شما را شنیده  

با این وجود من قصـد      .  شما فرزندی عطا خواهد نمود    
داشته باشم،   دارم به شهر رُم برم و مدتی درآنجا اقامت     

قول میدهم وقتی به واتیکان رفتم حتماً برای استجابت         
زوج جوان با خوشحالی  .کنم دعای شما شمعی روشن 

قبل از این که کشیش   .  فراوان از کشیش تشکر کردند    
کـه    من مطمئنم :  آنجا را ترک کند، بازگشت و گفت      

شود و شما حتـمـاً        همه چیز با خوبی و خوشی حل می       
رُم حدود  درشهر اقامت من. صاحب فرزند خواهید شد

سال به طول خواهد انجامید، ولی قول میدهم وقتی         15
 .برگشتم حتماً به دیدن شما بیایم

. سال گذشت وکشیش دوباره به شهرش بازگشت 15  
کلیسا استراحـت     یک نیمروز تابستان که در اتاقش در      

زوج جوان   آن  به پیش سال 15 میکرد، یاد قولی افتاد که 
پس .  داده بود و تصمیم گرفت یک سری به آنها بزند         

وقتی به محل اقامت آن  .  به طرف خانه آنها به راه افتاد      
کرده بودند رسید     زوجی که سالها پیش با آن مشورت      

و   فـریـاد    و  صدای جـیـغ      . زنگ در را به صدا در آورد      
خوشـحـال   .  گریه چند تا بچه تمام فضا را پر کرده بود 

شد و فهمید که باالخره دعاهای این زوج استـجـابـت            
 .اند شده و آنها صاحب فرزند شده

  وقتی وارد خانه شد بیشتر از یک دوجین بچه را دید           
که دارند از سر و کول همدیگر باال میروند وهمه جـا            

و مرج   هرج  و شلوغی را گذاشتن را سرشان و وسط آن 
میبینم !  فرزندم:  گفت  کشیش.  هم مادرشان ایستاده بود   

من بگو شوهرت  به حاال... که دعاهایتان مستجاب شده
تـبـریـک      کجاست تا به آن هم به خاطر این مـعـجـزه         

هـمـیـن      ... آن نیـسـت   :  زن مأیوسانه جواب داد   .  بگویم
: کشیش پرسـیـد     . االن خانه را به مقصد رم ترک کرد       

رفته تا آن   :  زن پاسخ داد    شهر رم؟ برای چی رفته رم؟     
کردید   ما روشن   دعای  شمعی راکه شما برای استجابت    

 .خاموش کند

 خورشیدی بود که در شهر      1342 اول ماه دی     روز
سنندج، در محلۀ دباغخانه، دوستان مُال رسول       

با ساز   را  پسرش  تولد  ای خاص  مطابق رسم کُردها، به شیوه    
 سعیدخاناو را   اسم  و  بودند  و ضرب و رقص، جشن گرفته     

 اگر نوزاد دخترمیبود، مسلماً بزم شادی آنها به. گذاشتند
 . یأس و ناامیدی مبُدل میشد

  مُال رسول از نسل و دودمان علما و مجتهدین سرشنـاس           
او در اوائل زندگی والدینش را از دست داد        .  اسالمی بود 

 .گمارد کشاورزی کار به برده، خود نزد به عمویش وی را و
او که از زندگی دهاتی خسته وتشنۀ علم و معرفت بـود،             
از خانۀ عمویش در مرز ترکیه به قصد سنندج که در آن             
زمان دارلعلم و محل تجمع علمای اسالمی بود، با وجـود           
 .مشکالت فراوانی که درسر راهش قرار داشت، گریخت

 .گردید نائل مُالیی مقام زیادبه وکوشش درآنجا با جدیت
 مُال رسول موجب شد کـه         دینداری واقعی و بدون تظاهر    

را   مشایخ و بزرگان شهر اجازۀ دعانویسی و دعا خـوانـی           
برای مریضان به او بدهند و بسیاری از مردم برای کمـک            

کـه    گرفتن به نزد او هجوم میبردند و درمقابل دعـاهـایـی           
 .برایشان مینوشت، پول و گاهی خوراک به او میدادند

 

بستگـانـش       مال رسول با دختر متمولی بنام مَهنسا، کـه از        
مهنسا زنی فعال و پرهیزکار و با تقوی و .  بود وصلت کرد 

او مادری سختگیر و     .  دارای شهامت و عالئق مذهبی بود     
آنطوری که در خور و شایستۀ زنان مؤمنه و    .  مقرراتی بود 

با عفت است، مهنسا به فعالیتهای مذهبی در میان زنـان و             
این زن و شـوهـر     .  یا احیاناً چاره جوئی به نزدش میĤمدند     

میمردند،  یکی از دیگری صاحب هشت فرزند شدند، ولی
و تا زمانیکه سعید خان متولد شد فقط یکی از آن هشـت             

شـد    سعیدخان بزرگـتـرکـه    ( .  بود محمداسم او     اوالد باقیمانده و  
صـدا  ” کاکـه “ برادر  را  مطابق عادت کُردها چون از محمدکوچکتر بود او     

 .) کاکه مینامیم اسم همان اورابه سعیدخان پیروی هم بعداز این به ما.میکرد

اش   درچهره  کودکی  اوائل  ازهمان  سعیدخان  استعداد  و  نبوغ
مُال رسول برای تعلیم و تربیت و رشد و . نمایان بود

این . استعداد او از هیچگونه سعی و کوششی دریغ نمیکرد
پدر دوراندیش قبل از آنکه فرزندانش خواندن و نوشتن 
را بیاموزند، سرگذشت مقدسین و قهرمانان اسالمی را 

 5اگر چه سعیدخان هنوز به سن . برایشان تعریف میکرد
سالگی نرسیده بود، میتوانست از حفظ بسیاری از فصول 

هرشب پیش از خوابیدن، در کنار پدرش  . قرآن را بخواند
.     نشست و اصول و فروع دین اسالم را از بر میخواند می  

 سالگی برسد به مکتب 6   سعیدخان قبل از آنکه به سن 
پسرانه ای که پدرش به منظور آموختن فارسی و عربی 

گاهی اوقات کالسهای این . افتتاح نموده بود، میرفت
مکتب درگوشۀ مسجدی که مال رسول درآنجا نماز یومیه 

در فصل .  را میخواند و یا محلی دیگر تشکیل میشد
زمستان شاگردان در یک اطاق نسبتاً بزرگ که دارای 

.  میشدند جمع  میگفتند، پنجره را آنها اصطالحاً و چندسوراخ
در این اطاق اثری از بخاری نبود و اگر هوای اطاق هم 

هر   ها  بچه  که  بود هایی  منقل  درنتیجۀ  هم آن بود، گرم کمی
تعداد شاگردان این مکتب . روز به نوبت با خود میĤوردند

 ساعت متوالی چهار زانو 8روزانه .  نفر میرسید30تقریباً به 
 نشسته و هنگام قرائت قرآن و یا بعضی اشعار مانند بوتۀ 
گیاهانی که در مسیر وزش باد قرار گرفته باشند، به جلو و 

معلم آنها در صدر کالس بر جای . عقب تاب میخوردند
مخصوص خود تکیه میداد و شاگردان را یکی پس از 

در چنان . دیگری برای خواندن درس به حضور میخواند
مکتبی بود که سعیدخان شالودۀ تعلیم تربیت خود را      

.                                                               پی ریزی نمود  
.    سعیدخان در درس خواندن بطور سریع پیشرفت میکرد
گاهی اوقات که مال رسول برای شاگردان خود مشاعره 
ترتیب میداد، یکی پس از دیگری شکست میخورد و به 

این معلم چقدر به خود میبالید وقتی میدید . کنار میرفت
که پسرش، با بزرگترین شاگرد رقابت میکند و عرصه را 

از طرف دیگر سئواالت سعیدخان ! بر او تنگ مینماید
طوری بود که پدرش را با معلوماتی محدود، در بن بست  

سعید خان موقعی از شادی لبریز میشد . عجیبی قرار میداد
که دست در دست پدر خود به مساجد میرفت و به گفت 

باین طریق . و شنود او و دوستانش با دقت گوش میداد
تشنگی برای کسب علم و دانش و گرسنگی به جهت 
تقوی و تقدس، توأماً عالقه و اشتیاق وی را عمیق و 
شدیدتر میساخت، اما مال رسول شخصاً خود را نمونۀ  
اخالق پسندیده که عمیقاً از مذهب سرچشمه میگرفت، 
قرار میداد و در ترقی و تعالی فرزندش نهایت کوشش 

....              ادامه در شمارۀ بعد.                          خود را مینمود

محبوب طبیب  

تالش روحانی         : قسمت اول  
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 تمام رشته های در 
 بشری، فعالیت و دانش

انسان همیشه به این نتیجه رسیده که شرط 
پیشرفت در هرکاری عبارتست از فهمیدن 
آنچه انجام میدهیم و برای این منظور باید 
قبالً  اطالعـات صحیح کسب نـمائیم و از 

روشن است . برنامه صحیحی پیروی کنیم
سنگین بطورکورکورانه  که قبول تعهدات

و بدون مطالعۀ کافی،کاری است احمقانه 
اگر به ما اختیار داده شود . و غیر مسؤالنه

که درمورد ازدواج خودمان یا فرزندانمان 
یا دوستانمان بین ازدواج با آمادگی قبـلی 
و ازدواج  بدون  آمـادگی  قبلی  یکی  را 
انتخاب خواهیـم کرد، کـدام  را  انتخاب 

بدون شک ازدواج با مطالعه  کرد؟ خواهیم
و آمادگی قـبلی را ترجیح خواهـیم داد و 

 . روش عاقالنه هم همین است
  هـر زناشوئـی معـموالً دارای سه مرحـله 

عبارتست ازدورۀ کوتاه  مرحله اول .میباشد
روی  تأکیدبر درآن که ازشادی سرشار ولی

این همان دورۀ ماه . لذت متقابل قرار دارد
بودن  حدمتعلق بی درآن لذت که است عسل

داماد  و عروس قلب و دارد یکدیگروجود به
ولی . مملو از آهنگهای نشاط انگـیز است

متأسفانه تمام مـاه عسل ها به ایـن صورت 
زوجین  هرچه بطورکلی .آمیزنیست موفقیت

بـرای ازدواج آمادگـی بیشتری پیدا کنند 
بیشتری خواهند  موفقیت عسل دردوران ماه

ولی در هر حال ماه عسل نمیتواند . داشت
عمالً نمیتوان در حالت وجد و . باشد ابدی
زندگی  به باید اجباراً انسان و ماند باقی شعف

پس دوباره باید به زمین . معمولی برگردد
برگردیم و به انجام کارها و وظایف خود 
 بپردازیم  و  زندگی عادی خود را  از سر

 ...                                             ادامه در شمارۀ بعد.                    گیریم

 ماهنامۀ تبدیل با پخش در بسیاری از مناطق فارسی زبان در آمریکا  
  با درخواست اشتراک و آگهی کار و خدمات خود، 
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درجوانان       برعصبانیت       آمدن    فائق   
 

  شخصی ناگهان دراتوبان را ه شما را سد میکند 
شخصی به .  کنید  و شما احساس عصبانیت می

.  شما عصبانی میشوید  دوست شما حمله میکند و
اما به راستی چه عاملی سبب میشود شما 
احساس عصبانیت کنید؟ وجه اشتراک تمام این 

ای است که   موقعیتها چیست؟ عصبانیت عاطفه
.                                               باید کنترل شود  

تأثیرگذار  برعوامل کنترل عدم نتیجه در عصبانیت 
که  ارزشهایی. آید بر ارزشهای مهم به وجود می

درمثالهای باال ازآنها نام برده شده است عبارتند 
از غرور، حاضربودن به موقع در محلی، شخصی 

هنگامی  ما همه. عدالت ویا پول دارید، دوستش که
 که به آنچه میخواهیم وانتظارش را داریم دست

.وبیقراری میکنیم آشفتگی احساس کنیم، نمی پیدا  
کنیم با عصبانی شدن میدانیم   ما معموالً فکر می

ما برای ابراز عصبانیت . مشکل چیست بروز علت
فردی  اهداف این است ممکن .داریم اهدافی خود

باشدکه شما را مورد انتقاد قرارداده است، فردی 
دراتوبان راه شما را سد نموده است،یک فرد  که

! مهاجم،کار فرما ورئیس شما ویا حتی خودتان
عصبانیت امیدداشته باشیم ازطریق  با است  ممکن
را خنثی  خطریاتهدید بتوانیم انرژی ناگهانی تخلیه

ناگهانی انرژی  تخلیه کنیم ویا شاید امیدوارباشیم
جلوی ما را برای رسیدن به اهدافمان  سدی راکه

      .  کنیم گرفته است، خراب

 که ایمان دارم. گناهکار هستم میکنم خداوندا، من اعتراف
 خود  جان صلیب، روی بر من مسیح بخاطرگناهان عیسی

 را فدا نمود و به وسیلۀ رستاخیز از مردگان و غلبه بر
 من اکنون او . ساخت مرا درحضور تو عادل مرگ،

 آمین. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود میپذیرم

چطور به فرزندمان 
 عذرخواستن را یاد بدهیم؟

 
  .از پافشاری برعذرخواهی کودک اجتناب کنید

 

شاید شما تصورکنید عذرخواهی   
فقط عبارتی ساده است و اگر فرزند 

که انجام  کار اشتباهی شما در قبال
، ”مرا ببخش: “داده به شما بگوید  

. واقعاً به اشتباه خود پی برده است  
 نیست، ساده هیچگاه  یعذرخواه بدانید باید

 کودکان   برای اما   !بزرگساالن برای  حتی 

بداند عذرخواهی  که کار است ترین سخت
به چه معناست و چه  لزومی دارد؟ تالش 

آرامش و مهربانی با شما تا است الزم زیادی  
آنها . را بیاموزید فرزندتان عذرخواستن  به

را متوجه کنید که چرا  عذرخواهی  الزم 
کوچکتر   به   خصوص  فرزندان   است؟  

کودکـان نو پـا و در سنین قبل از دبستان، 
بسیار  خود  محورند  و  به  عکس العمل 
کودکان دیگر در برابر کاری که انجام 

به کودک خود به . داده اند، توجه ندارند
 آرامی توضیح دهید که حرفی که زده یا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاری که انجام  داده  به  بدن،  وسایل یا 
احساسات  شخص  دیگری  صدمه  زده 

تنها . قدم  به  قدم آموزش  بدهید.  است
کودک  برای ” ببخشید“و ب گــ ا ی ن ک ه  گفتن 

بی معناست مگر اینکه بداند مفهومی که 
پشت این  جمله  است چیست؟ در  ابتدا 
ممکن است اینطوربنظر بیایدکه کودک 
صرفاًکلمات را بعد از شما تکرار میکند، 
تا زمانیکه خودش یادبگیرد مستقل و بجا 

من وقتی : “برای مثال. از آن استفاده کند
ازتوگرفتم باعث شدم گریه  را عروسکت

کنی،  متأسفم که تو را  ناراحت  کردم، 
”چطور میتوانم جبران کنم؟  
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جسد   خواستند  می  آنها  خانواده  هنگامیکه
را تحویل بگیرند، مأمورین پلیس امنیتی 
به آنها هشدار دادند که اجازه هیچ 

خبر رسانی و برپایی مراسمی با    گونه
نصب پرچم های سیاه در سر در منازل 
خود ندارند و در صورت مشاهده با آنان 

.                    شدیداً برخورد خواهد شد  
خانواده امیری و فرزندانش پیکر پاک 

 31روز پنجشنبه  این شهید مسیحی را
در  زادگاهش به  )ماه  مرداد  دهم( جوالی

انتقال دادند، به نقل ” مسجد سلیمان“
از مسجد سلیمان، مراسم  همکار ما از

ممانعت مأمورین  تشیع جنازه، علیرغم
به   مردم وانتظامی از ورود پلیس امنیتی

محل قبرستان اما مراسم خاکسپاری با 
انبوه دوستاران و بستگان وی بدون 
هیچگونه مراسم خاص مذهبی برگزار 

.                                                 گردید  
 
 
 
 
 
 
 
 
 شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان و دیگر 

در  ایرانی بشارتی  کلیساهای و سازمانها
داخل و خارج از کشور، همدردی خود 
را با بازماندگان، و فرزندان، دوستان،  

خانگی   کلیسای  اعضای  بخصوص  و  یاران
که این شهید سرپرست ومیزبان آن بود 
را اعالم میداریم و اعالم میکنیم که ما به 

  سیاه  و  نشینیم  نمی  شهیدمان برادر سوگ

پوش عزای سفرش نمیشویم چون ایمان 
داریم که اینک در آغوش مسیح است، 
بلکه با شادی و قوت مضاعف برای 

  و کرد خواهیم دعا خداوند کالم پیشبرد
  فرسوده  و رنجور  و نمود خواهیم حرکت

نخواهیم شد درود بر روح سربلندش و 
خونش که نهال کلیسای ایران را آبیاری  

.                                          نموده است  
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  هاى گلوله  نفر از جمله مردى شدکه خود را بین2  آمریکا باعث کشته شدنتنسىتیراندازى مردى مسلح درکلیسایى در نکسویل ایالت   

 بزرگسال  7 رخ داد   که  حادثه  ، در ایننکسویلاز آسوشیتدپرس  نقل از به . قرارداد حائل و مردم   فرد این
اظهار یونیورسالیست حاضرین درکلیساى .  آسیب ندیده است کودکى   هیچ  اند اما شده هم زخمى 

تیرانداز  فرد . اند فرارکرده   اند و یا ازکلیسا کردند که پس از شروع تیراندازى یا به زیر نیمکتها پناه برده
 ساله متهم به     58 جیم دى ادکیسون . داده شد تحویل  پلیس توسط افراد حاضر درکلیسا مهارشده و به

یک نفر از قربانیان      . یک میلیون دالرى براى او صادر شده است قتل عمد درجه اول بوده و قرارى
.  ها انداخته بود درمحل حادثه جان خود را از دست داد که براى نجات مردم خود را به جلوى گلوله  

  نفر نیز درحال دربیمارستان بسترى هستند5به بیمارستان جان باخت و  انتقالقربانى دیگر پس از
.تیرانداز هنوزمشخص نشده است انگیزه فرد. که حال آنها وخیم اعالم شده است  
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 مبدأ شیطان پرستی
 
بوجـود    انگلستان  در  جدید  پرستی  شیطان 

انگلیس یکی از کشورهایی اسـت       .  آمد
که جادوگرانی بسیاری را داشته است و       
البته وجود اهالی باستانی آسیای میانی و       
خاورمیانه و همچنین اهالی یونان باستـان       

از    زیـرا    . اسـت    شـده       ثـابـت     انگلیـس   در
در بـرخـی        آمـده    دسـت    بـه   اکتشافـات    

محلهای برگزاری مراسم شیطان پرستـی      
استون محل    نظیر  انگلیس  جادوگری در   و

آثاری از تمدن ایران و یونان پـیـدا         هنج  
 شـیـطـان       درکـتـب    همچنـیـن    و  است  شده

عبری؛ یونانی   کلمات  جادوگری  و  پرستی
) کـنـونـی     البته هیچکدام نه به صورت    ( و فارسی   

برخالف   جدید  پرستی  شیطان. دارد  وجود
شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجـود       

شیطان پرستی    شیطان خارجی ندارد بلکه   
وجود هر   ودر  جدید شیطان را در طبیعت 

انسانی میداند و این باطن هر کسی است        
مـراسـم     و  دارد  وجـود   درآن  شـیـطـان     که

شیطان پرستی جدید مراسمی است برای      
دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی       

و   آرام  درونی است که با اعمال جنـسـی       
و   آنها جسم پرست هستنـد    .  ارضا میشود 

 وجودداردمدیون  که  هرآنچه  دارند  اعتقاد

بایدکاملترین   انسان  ودیگراینکه  آدمیست
 .ببرد دنیا این در را وجنسی جسمانی لذت

آن   و  معتقدند؛  ازمرگ  پس  زندگی  به  آنها 
 دنیا در که کسانی روح اینکه بعدازمرگ

 دنیا این به اند جسمانی الزم را نبرده  لذت

 کامل   را   خود جنسی   لذت و   بر میگردد

جدید  پرستی  در مراسم شیطان . می کند
مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار بعنوان 

پاشیده  حـاضرین  روی  بر  آب  مقدس 
 می شود و البته آنها  اعتقادی  به  قربانی
 .کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد

 تیراندازی مرد مسلح درکلیسا

 سال 32
انتظار برای 
 ازدواج

 

 سال گذشته 32درتمام:  گفت ساله ایتالیایی58 مرد
مادر دختر مورد عالقه وی با این ازدواج مخالفت 
میکرد و به همین دلیل مراسم عروسی آنها  هرگز 

زن و مرد  ایتالیایی  به دلیل  مخالفت .  برگزار  نشد
.   سال در انتظار ازدواج به سر بردند32مادرعروس،
اخیراً به دنبال  فوت مادر عروس و در :  وی  افزود

 میان تعجب خانواده دو طرف، این دو  با یکدیگر 
  .ازدواج کردند

 پاسخ خود را به دفتر ماهنامه بفرستید،       
که پاسخ شما صحیح باشد یک  در صورتی

 رایگان سی دی 
 .برایتان ارسال خواهد شد

 
رانندگی  درحال طوفانی شب شما دریک

از جلوی یک ایستگاه اتوبوس . هستید
سه نفر داخل ایستگاه منتظر . میگذرید

 ؛اتوبوس هستند
یک . مرگ است درحال  یک پیرزن که

پزشک که قبالً جان شما را نجات داده 
 .است

 یک خانم یا آقاکه در رویاهایتان خیال 
شما میتوانید تنها . ازدواج با او را دارید

کدام . یکی از این سه نفر را سوار کنید
 را انتخاب خواهیدکرد؟

 

 . دلیل خود را شرح دهید
 

 : شما میتوانید، پاسخ خود را به ما ایمیل کنید
 

Tabdil@IRANforCHRIST.com 
 

 :و یا به آدرس زیر ارسال نمائید
 

Iran for Christ Ministries 
          P. O. Box  371043  Reseda     
  CA, 91337 USA 

 کدام را سوار میکنید؟

خوانندۀ گرامی؛ چنانجه 
مایل هستید، شما میتوانید 
نسخۀ چاپی کتابمقدس 
فارسی را در وب سایت 

.زیر مطالعه فرمائید  
 

www.SimaMasih.com 

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



10 
Tel: 818. 522.1525 

Tabdil@IRANforCHRIST.com 

  

Tim Berners- Lee  
  خالق شبکه اینترنت

 
  -، در لندن 1955  ژوئن سال 8  متولد 
فارغ   ریاضیدان، مادری و ازپدر انگلستان

او .  رشته فیزیک میباشد  التحصیل از در 
پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه 

کار   به  متعددی  های پروژه در آکسفورد
مهندس   بعنوان 1980سال در و  پرداخت
در البراتوار فیزیک اروپا در ژنو   مشاور

سوئیس به کار پرداخت، و برای اولین 
بار به فکر ایجاد شبکه جهانی اینتر نت 
افتاد و طرحی را ارائه داد، سپس بعد از 

در  دیگری متعدد  های  پروژه  انجام
به مجددا1984ًسال طرح  و بازگشت 

قبلی خود راکامل کرد و نهایتاً اولین 
 6در این مرکز در تاریخ ” سایت  وب“ 

و  .شد ساخته او توسط 1991  اگوست
  دو تن   در این طرح .  گردید“  آنالین“ 

.  دادند  اش  یاری نیز  او همکاران دیگر از
، رئیس 2004ژوئن سال 15در تاریخ 

 هلسینکیجمهوری فنالند در شهر 
جایزه هزاره سوم در تکنولوژی   نخستین

این جایزه عبارت از . را به او اهدا نمود
یک میلیون و دویست هزار دالر پول 

او . نقد، تقدیرنامه و مدال و نشان بود
اینترنت  ایجاد در که  گفت، مراسم این در

دانشمندان متعدد کوشش کرده  بودند،   

و هنر او تنها در این بود که دستاورد 
آنان را درکنار هم قرار داد و اینترنت 
را که بزرگترین وسیله ارتباط بشر از 

وی   .آورد بوجود را است آغازخلقت
خدمت  اینکار از هدفش متذکرشد،که

به انسانها بوده که آسانتر و بدون مانع  
معلو   از و بگیرند  تماس هم با  بتوانند
احساس،  نیز و اخبار و اطالعات و مات

.  شوند  آگاه یکدیگر عواطف و اندیشه
ابزار  یک اینترنت که کرد اشاره او

صاحب ، تیم.  بزرگ روشنگری است
سه کرسی مهم در دانشگاه های معتبر 

بریتانیا،  کامپیوتر جامعه عضو دنیا،
آکادمی علوم و هنر لندن و هم چنین 

.  میباشد آمریکا معتبر آکادمیهای عضو
امروز سالروز اعطای جایزه به این 

.                                دانشمند میباشد   
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عیسی ادعای   آیا
کرد؟ خدایی  

 
در مـیان    مسیـح    عیسی
که  جهان مذاهب رهبران

در سراسر تاریخ پیروان 
اند، از  این  بسیاری یافته

 فـرد منحصر بـه  لـحاظ 

بدنی  که تنها او در است
انسانی، ادعـای خـدایی 

 نادرست درک یک.کرد
که برخی یا بسیاری از رهبران  از ایـن مطلب آن است

قضیه  کل این اما د،ان نموده مشابهی ادعاهای جهانی ادیان
که  نگفت هرگز موسی نکرد؛ خدایی ادعای بودا. نیست

بینیدکه زرتشت  جا شما نمی و درهیچ... او یهوه است؛
عیسی،  وجود این با . استاهورامزداکرده باشدکه  ادعا

دیده است  را) عیسی(که او هر: نجاری از ناصره، گفت
 ).9 :14یوحنا(پدر را دیده است

کـه    : اوگفت  . گوناگون هستند    ادعاهای مسیح بسیار و   
خدا   با   : وگفت  ) 58  : 8یوحنا( است  زیسته  می  از ابراهیم   قبل

که قدرت   عیسی ادعا کرد  . ) 18و  17   : 5یوحنا( برابر است 
مطابق   گفته  ؛این) 7-  5  : 2مرقس( دارد  را  گناهان  آمرزیدن

میتواندانجام  خدا فقط که است کاری مقدس کتاب تعلیم
 آفرینندۀ  مساوی    را  عهدجدید عیسی).  25  : 43اشعیا( دهد

دانـد   مـی   کسـی   با  و او را برابر ،)3 :1یوحنا( داند می  عالم
پولس   . ) 17  : 1کولسیان( دارد    که عالم هستی را نگاه می     

اول تیموتائـوس  ( ظاهرشد  درجسم خدا میگویدکه  رسول
کلمه، خدا بود:گوید نویس می و یوحنای انجیل )16 :3
های  شخص  عیسی و        بندی  شهادت    جمع  . ) 1  : 1یوحنا( 

ازیک انسان  بیش او که آن است عهدجدید  نویسندگان
نه تنها دوستان او مشاهده کردند که       .  بود؛ او خدا بود   

کند، بلکه دشمنان او نیز شـاهـد         او ادعای خدایی می   
میان شکاکـانـی      امکان دارد امروزه در   .  این امر بودند  

ورزند چنین تردیدی     که از بررسی مدارک امتناع می     
یـهـودی      مـقـامـات      در بیـن   باشد، لیکن    داشتـه     وجود
 .گونه تردیدی وجود ندارد هیچ

خـواهـنـد       وقتی که عیسی از آنها پرسید کـه چرا می  
به سبب عمل نیک تو     : سنگسارش کنند، جواب دادند   

کنیم بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان          را سنگسار نمی  
 ).33 :10یوحنا(دانی  هستی و خود را خدا می

این واقعیت، عیسی را از سایرشخصیتهای مذهبی جدا 
تعالیم  به اهمیت تمامی جهان، اصلی دینهای در .میسازد
 .نه به معلم -شود داده می

 
 
 
 

وخامت حال یکی از  
 هموطنان مسیحی در زندان 

 
در زندان از فقدان داروهای  این هموطن مسیحی

پدیده فشارهای  .مورد نیاز خود رنج میبرد
هرگز نمیتوان  نیروهای امنیتی بطور همزمان

.ای تصادقی تلقی شود بگونه  
 

 دو تن از هموطنان و از نوایمانان  مسیحی، که 
مدت دو ماه است در زندان بسر میبرند، حال 
یک تن از آنان بدلیل مبتال بودن به بیماری 

و این گزارش حکایت  وخیم بوده ) قند( دیابت 
از عدم دریافت داروهای مورد تقاضای وی 

بنابر گزارش منابع آگاه، اکنون شرایط  . دارد
جسمانی این بیمار زندانی، وخیم گزارش 

همزمان نیز، برخی از هموطنان  . گردیده است
اند، که موج   مسیحی در ایران گزارش داده

شدیدی از دستگیریها و بازداشتهای نوایمانان 
مسیحی در چند نقطه از ایران توسط نیروهای 

.                                    امنیتی، به راه افتاده است  
                              

حدود  دو ماه ”محمود متین و آرش بندری  “
مسیحی دستگیر و در  قبل به علت فعالیتهای

بازداشتگاهی واقع در خیابان سپاه در مرکز 
.  شهر شیراز، در سلولهای انفرادی بسر میبردند
آنها در تاریخ پانزدهم ژوئیه به بند عمومی 

درحالی که مقامات امنیتی در . انتقال یافتند
داخل زندان بتدریج از برخی فشارها در 

همچنان   اماشرایط  اند  کاسته  درموردآنان زندان
”  بندری آرش”بد بسیار حال  وخامت از

حکایت دارد که در این مدت از سوی 
مسئولین زندان هیچ اقدامی جهت درمان وی 

نقل از تنی چند از  به. صورت نگرفته است
مسیحیان در داخل کشور، نیروهای امنیتی 
موج فشارهای را در برابر کلیساهای خانگی، 

.                اند دست کم چهار شهر از سرگرفته               

نمونه میتوان به شهرهای بندرعباس،  بعنوان
در .  اصفهان، سنندج و کرمانشاه اشاره نمود

شهرهای مذکور در مدت اخیر، اخبارهایی 
بسیاری  بازداشت و دستگیری  شتم، و ضرب از

از نوایمانان و ایمانداران کلیساهای خانگی 
گزارش  توسط مأموران اطالعات و امنیت

یکی از ایمانداران که تمایل به . است شده
معرفی نام خود ندارد چنین بیان داشته که این 
پدیده بطور همزمان هرگز نمیتواند بگونه ای 

رخدادها،   اینگونه واقع  در . قلمدادشود تصادفی
انگیزاند که یک برنامه   گمان را چنین بر می

کامالً حساب شده و دقیق در دستور کار 
مقابله   بمنظور  کشور  امنیت  و  اطالعات  نیروهای

                  . با کلیساهای خانگی در جریان است

 

تهای سوء استفاده از کودکان در اینترن  هشدار نسبت به زمینه  
شنبه نسبت به سوء استفاده از  یک کارشناس سوییسی پیشگیری از جرایم، روز سه

.ناآگاهی کودکان در زمینه انتشارمشخصات فردی خود در اینترنت هشدار داد  
  

تأکید کرده است “ مارتین بوئز”
که دربسیاری از موارد کودکان 

سایتهای مختلف  ورودبه هنگام به
مشخصات خود و ایمیل شان را 

که همین موضوع  وارد می کنند
استفاده  سوء ای برای میتواند زمینه

افزوده  وی. کند از آنان را فراهم
در بسیاری از موارد سوء : است

کنندگان  با دسترسی به   استفاده
این مشخصات با  کودکان  قرار 

گذارند  و  بسیاری  مالقات  می
 .روی میدهد ازجرایم ازهمین راه

با اینکه  که است گفته همچنین بوئز
مقررات و قوانینی در این زمینه وجود دارد اما کنترل کردن تمام تحرکات در اینترنت 

و اطالع رسانی  همین دلیل مهمترین راه مقابله با آن آگاه بودن والدین سخت است وبه
والدین  مشکل  مهمترین که است   تأکید کرده حال در عین وی  . است کودکان   به آنان 

کارشناس  این. آن است تعامل با نحوه و ارتباطی جدید آنان ازفناوریهای شناخت ناکافی
با   مقابله برای  سوییس  قوانین  گفتگو خواستار تشدید   این از   دیگری در بخش  جرایم 

 بین کشورگفتگوی این در  هنوز که کرده است تأسف  و ابراز سوءاستفاده کنندگان شده

 .سال درباره مسایل جنسی جرم محسوب نمیشود18یک بزرگسال و یک کودک زیر
کشورکارزاری برای اطالع رسانی  که مقامات این همچنین خواستارآن شده استبوئز

.                    سال با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، راه بیاندازند18به کودکان زیر  
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Ingredients: (4 servings)  
 

Vanilla Ice-Cream, Half Pound  
 
Rose-water, 2 Spoonfuls  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directions:  
The cream used to prepare 
Bastani Akbar-Mashti should 
be very thick.  
Leave the cream in the freezer 
until it is frozen. Cream or  
Ice-cream should not be very 
hard. Cut frozen cream into 
small pieces and mix with 
ice-cream. Add rose-water and 
mix well. Place the mix in the 
freezer for at least one hour. 
Enjoy it.  

     \ 

 سرگی بودرو : کارگردان 
       عاریف علی او، سرگی بودرو: نویسنده
 چارخیو... تکین او -اولیون... آلیا: بازیگران

 تمیودجین ... تادانوبیو آسانو
 مرچانت... چارخیو ینگ بای

  دقیقه 126: مدت           2007: سال
 R: درجه سنی  -درام : ژآنر
 روسیه / 12قرن/ پادشاهی/ تاریخ :محوریت فیلم

 
 

تیمودین، یک جوان مغولی است که در          
زندگیش رنجهای زیادی کشیده است امـا       
بعد از اتفـاقـاتـی تـبـدیـل بـه یـکـی از                    
قدرتمندترین پادشاهان دنیا مـیـشـود کـه           

ازجـملـه   ! ( تقریباً نصف دنیا را فتح میکـنـد       
این فیلم داستان زندگی چنگیز خان ).  ایران

 ...مغول است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما تقریباً   همۀ که هست  شخصیتی چنگیزخان
که چنگیزخان به  ای  حمله. هستیم آشنا  آن  با

کرد یکی از بدترین اتفاقات کشور ما    ایران
های       بود که در جریـان آن بسیاری از مکاـن
  تاریخی به آتش کشید و قتل عـام صورت  

تاریخ  ایران     گفت   تقریباً میتوان  ... و گرفت 
به ایران را در   مغولها    مانند حمله   ای به حمله
فیلم داستان  اما این. است  نکرده  تجربه  تاریخ
یا جنگهای چنگیز نیست بلکه داستان  حمله

!  ازچنگیزشدنش تا قبل  ازبچگی   وی  زندگی 
نباید ازحق گذشت که . را روایت میکند

 فیلم بسیار خوش ساختی ” مغولی“فیلم 

11 
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بسیارچشم  مکانهای فیلمبرداری. هست
نواز هست و موسیقی فیلم نیز از دیگر 

های  صحنه. تأثیرگذارفیلم هست عوامل
درگیری نیز به خوبی به تصویر کشیده 
شده است و البته کمی هم به خشونت 

اما با این حال  !میشود کشیده وخونریزی
های جنگ فیلم یکی از بهترین  صحنه

 .قسمتهای فیلم هست

البته در فیلـم اتفاقات عجیب و غریب  
هم میافتد به عنوان مثال همسر تیمودین 
در یک سکانس بی پول هست که تن 

ای دیگر مثل  فروشی میکند و درصحنه
خانم به دیدارتیمودین در  یک شاهزاده

 ! زندان میرود وبه مأموران رشوه میدهد
فیلم خوبی است که توصیه “  مغولی“

البته این . می شود که حتماً آن را ببیند
نکته را هم بـه یاد داشته باشید که این 

فیلم درباره کسی است که زمانی ایران 
 . را به آتش کشید

 www.IRANforCHRIST.com 
 www.SimaMasih.com 

www.TabdilMagazine.blogfa.com 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سایتهای   از شما دعوت میکنیم تا  از وب
 : فرمائید  دیدن  ما

2008 آگوست   34  شمارۀ     سال سوم  
 

او  از کسانی که به او توکل میکنند  . خداوند نیکوست و در روز  بال  و سختی پناهگاه میباشد 
شما که به خدا ایمان   . عیسح مسیح فرموده است، خاطرتان آسوده باشد  . مراقبت می نماید

چشمان خود را به کوهها دوخته ام و در انتظارکمک  .  دارید، به من نیز ایمان داشته باشید
بگذارید خداوند بار  .کمک من از جانب خداوند میĤید که آسمان و  زمین را آفرید    . هستم

برای  . تمام غصه ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او  در تمام اوقات به فکر شما میباشد
هیچ چیز غصه نخورید؛ در عوض برای همه چیز دعا کنید و  هر چه الزم دارید به خداوند      

اگر چنین کنید، از آرامش  . بگویید و فراموش نکنیدکه برای جواب دعاها، از  او تشکر نمایید
این آرامش الهی به  . مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک نیست   خدا بهره

 .فکر و دل شما که به عیسح مسیح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید     

 Mongol   مغولی

آنجلس تایمز و مستند مربوط لُس  
به ماهواره در ایران   

 
 
 
 
   
بنابرگزارش این روزنامه آمریکایی درگزارشی از این   

های ماهواره ای در ایران غیرقانونی    دیشمستند با عنوان 
 مورد اقبال مخاطبان دبوردباهرچند مستند : است، نوشت

دارد  المللی با اقبال  در آمریکا و جشنواره های،مردم قرار 
 بین  فیلم مواجه شده اما مقامات ایرانی چندان روی 

. خوشی به این مستند نشان نمیدهند  
 

به تدریج در باد دبور  براساس این گزارش، مستند   
 حال یافتن  مخاطب  در آمریکاست  به نحوی که 

تریبکاابتدا  در  زمان  برگزاری  جشنواره  فیلم  در  
نیویورک طی بهار امسال با اقبال مخاطبان مواجه 

 میشیگاندر   تراورس سیتیشد و درجشنواره فیلم 
.                                شدبا تحسین تماشاچیان روبرو  

اما مقامات ایران این مستند را که نشانگر ممنوعیت  
های  ماهواره،   فیلمهای   غربی،   موزیک  گیرنده

ویدئو و سایر موضوعات غیراخالقی در این کشور 
رسول کارگردان ایرانی تبار .است، ممنوع کرده اند

در ایناف  هایی از نصب   ای صحنه  دقیقه65 مستند 
ای غیرقانونی، اما جذاب، برای   های ماهواره گیرنده

یک روستای  به وی  دوربینهای. نشان میدهد ایرانیها را
دورافتاده میرود که درآنجا مردم با استفاده از دیش 
ماهواره از اخبار و تفریحات جهان  خارج  استفاده 

پدیده استفاده از ماهواره  بهباد دبور درمستند . میکند
از  ایران   جامعه   مختلف   در  بخشهای   و تلویزیون 

روستاهای  دور  افتاده  گرفته  تا  ابر  شهر  تهران  و 
 ممنوعیتهایای، روشهای مقابله مردم با  مناطق حاشیه

قانونی استفاده  از  ماهواره و  اثرات  فرهنگی  نفوذ 
تکنولوژی ارتباطات در زندگی قشرهای گوناگون 

.                                مردم  ایران  پرداخته  می شود  
همچنین در این  فیلم :  میافزایدلس  آنجلس  تایمز  

 استودیوهای  مخفی برای دوبله یا زیرنویس کردن 
بر اساس . فیلمها به زبان فارسی نمایش داده میشود

این  گزارش پلیس  ایران  گهگاه  با  آغاز عملیاتی 
اقدام به جمع آوری دیشها از بام منازل می کند اما 
پس از چندی دوباره این دیشها بربام خانه ها نصب 

.                                                                   میشود  

   مفیل نقد

عیسی از تو تشکر میکنم، که بر روی صلیب مردی 
تمنا دارم که کنترل زندگی . تا گناهان مرا ببخشی

مرا بدست گیری و مرا به شخصی مبدل نمایی، که 
.  طبق نقشۀ خلقت تو میبایست بوده باشد  
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News from the Frontlines 
of Persecution 

  
Summary: ISTANBUL, July 30  
(Compass Direct News)  
 

– A diabetic Iranian Christian 
jailed   for   two   months  is  in  
critical condition due to lack of 
medical   treatment,  even  as 
new reports of arrests against 
Christians surfaced this week. 
Mahmood  Matin  and  Arash 
Bandari   have   become   frail 
from more than two months in 
prison,   but   the  condition  of 
Bandari,   who    suffers   from 
diabetes,  is  critical. After  two 
months of solitary confinement 
at   a   secret  police  detention 
center  known  by  its address, 
Sepah  Street 100,  located  in 
the   center   of   Shiraz,  Matin 
and  Arash  were  placed  in  a 
cell  together  around  July 15, 
sources  told Compass. In  the 
past 10 days, Iran's Christians 
have   reported   that   another 
wave of arrests hit four cities. 

Christians    attending    house 
churches in Bandar Abbas on 
the southern coast, in Isfahan 

334 kilometers (207 miles) south of   
Tehran,  and  in  Sanandaj and  
Kermanshah on the Iraqi border 
were   arrested.   Sources   told  
Compass   that   Christians   in 

these cities were held anywhere 
from one day to a  week  by  the 
government.  "It is  not   just  an 
accident     that     all     this      is 
happening  in  different  cities  at 
 the same time," a source said. 
 "They had worked on it  before, 
and   they   planned    to   move 
 against house churches."  

 The Change MagazineThe Change Magazine    
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 The Amiri family and his sons, 
buried this honorable martyr of 
the Lord's  at  his birthplace of 
Masjid-Soleiman on Thursday, 
July 31, 2008. According to our 
news crew from Masjid-Soleiman, 
despite    the   opposition   and 
attempts  made   by   the   local 
security  forces  to  prevent  the 
attendance   of  mourners  and 
friends of the family, the funeral 
service was conducted and the 
burial  was  attended  by  many 
friends    and    supporters     of 
Martyr   Amiri      in    a   mainly  
non-religious ceremony.   
 

After the assault of plain clothes 
security  officers  in  the  city  of 
"Malek-Shahr"   which  resulted 
in  the   martyrdom  Mr. "Abbad 
Amiri", sister "Sakineh Rahnama", 
the  wife  of  Martyr  Amiri, who 
was  also  physically  assaulted 
by   security  officers   and   the 
painful    stress   of   separation 
from    her   husband, died   on 
Sunday, August 3, 2008, in the 
city of Masjid-Sleiman. 
 

  After  the  death  of  this sister, 
which took place at 2:00 am, a 
team   of    male    and   female    
security   officers, all   in   plain 

 According to our news sources 
from Iran,   in   Malek-Shahr   in 
Isfahan, following the incident of 
the arrests of several Christians 
on Sunday night, July 17, 2008, 
at   a   house-church   gathering 
whose  members  had  gathered 
together to worship the Lord, Mr. 
Abbas  Amiri,  who  had  made 
his   home   available   for   the  
believers of  the  town  to  gather 
and to worship the Lord together, 
was   attacked   and  beaten   up 
plain clothes security officers. 
 

  Unfortunately, our  brother,  due 
to his old age and  the  extent  of 
his  injuries, died  at  4:30 pm on 
Wednesday, July  30, 2008, at a 
hospital  in  the  city  of  Isfahan, 
and went to be with His Lord. 
 

  Based on reports, plain clothes 
security  officers, after  attacking 
and entering the house of Martyr 
Amiri, became even more furious 
when they  discovered  that  this 
man,  who   had   been   hosting 
house-church   meeting   at  his 
house,  had  visited  the  Muslim 
holy city of Mecca and had become 
a ranking and  honored  "pilgrim" 
or "Haji" when he was a practicing 
Muslim. Also, he, who  had  also 
fought  in the Iran-Iraq  war as a 
devoted fighter, had now become 
a Christian and was organizing 
and conducting gospel meetings 
at his home. 

clothes,   began   to   guard   and 
keep   the   home  of  the  family 
under surveillance.  
 

  Some  of   these   officers, upon 
entering  the  home  of  the  Amiri 
family,  ordered  the  relatives  of 
these loved  ones that  they  had 
no   permission  to  conduct  any 
kind    of    memorial   or  funeral 
services for sister Rahnama and 
they   had  to  immediately  leave 
the city. This conversation caused 
the son of the martyr Amiri to raise 
his voice and begin to scream at 
them until several security officers 
attacked  him  and began to beat 
him up with  their  fists  and  step 
on    him.  Our   Christian  sister,  
Sakineh  Rahnama, was  buried 
on Monday, August 4, 2008, next to 
her beloved husband with family 
and friends in attendance.   

   We pray that these individuals 
would     wake   up   before   the  
coming  of  the  Lord  Jesus  lest 
they     be     found    guilty    and 
condemned.  
 

May his honorable spirit and 
blood water the seeds of Christ's 
heavenly church in Iran. 
 Bartimaeus was blind. He lived in Jericho. He sat by the side of the street 
and  begged  for  money. One  day  he  heard  that  Jesus  was  coming  to   
Jericho Bartimaeus heard that Jesus had healed people. Bartimaeus could 
hear all the people moving about and asked why. "Jesus, is here!", 
someone said It suddenly occurred to him to ask Jesus for healing. "Jesus 
have  mercy  on  me!" he  shouted. The  people  told  him  to  be  quiet. He 
wouldn't  be quiet. He  shouted  even louder. "Jesus, have  mercy on  me!" 
Jesus  stopped  and  told  the people  to  have Bartimaeus  come  to  him. 
He was so excited. Yes, Jesus would see him. "What  is  it you want me to 
do for you?" asked Jesus "Lord, let me receive my sight!" said Bartimaeus 
Jesus  said  to  him, "Because  you  believe  that  I can do  this for you, you 
shall see." Bartimaeus could see!  He hadn't been able to see before. The 
first thing he saw in his whole life was Jesus.  

An Iranian martyr "Abbas” 
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