
 
 
 
 
 
 
 

 Tabdil@IRANforCHRIST.com: توانيد نظرات خود را براي ما بفرستيد همچنين مي.    مطالعه نماييد www.Tabdilmagazine.blogfa.comو   www.IRANforCHRIST.comينترنتي  اتوانيد بر روي آدرس   ماهنامة تبديل را مي

2008          ژوئيه 33سال سوم          شمارة   

 برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 
 محبت    شبكة      در

 

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

چيز را به فرمان خود درآورد، بدنهاي حقير ما           سازد تا همه با نيرويي كه وي را قادر مي مسيح 
.   را تبديل خواهد كرد تا به شكل بدن پرجالل او درآيد  

 مبدأ شيطان پرستي
 

آيا واقعاً در ابتدا شيطان 
پرستي وجود داشته است 

يا در ابتدا جادوگري          
 وجود داشته است؟ 

 
 ... 9ادامه در صفحة 

 موفقيت در زندگي زناشويي
دو نفري كه در فكر ازدواج هستند چگونه ميتوانند   

خود را آماده سازند؟ آيا مشورت با يك كارشناس 
به تنهايي كافيست تا در زندگي زناشويي خود موفق 
 باشم؟                                                                   

... 8ادامه در صفحة                              

 خانوادگي شما   شبكة محبت، تلويزيون
 

هاي اين شبكه از طريق اينترنت               مشاهدة برنامه        
http://www.Mohabat.tv 
Email: email@Mohabat.tv 

 

 همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران              
ها را از طريق        و اروپا ميتوانند اين برنامه        

. ماهواره مشاهده فرمايند        
:مشخصات ماهواره شبكة محبت    

Hotbird 8     Channel: k14      
Frequency: 11470   Vertical     

Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

من  و  ديباج  هر  دو  در  
زير حكم  بسيار  سنگيني 

او متهم . دانستيم منصفانه نخواهد بود اي بوديم كه مي بوديم و منتظر دادگاه و محكمه
به  ارتداد بود آن مرد مسن چهره آرامي داشت،  او  با  لبخند  به  اطراف  خود  نگاه  

كه با  ما  قدم )  و آخرين بار(من با  او آشنايي نداشتم  و اين اولين  باري  بود .  مي كرد
آن روز از  روزهاي خوب .  استاوينمنظورم  با ما زندانيان زندان معروف    .ميزد
بود كه رئيس زندان به  ما  اجازه كار كردن را بعنوان بنايان در يكي از گوشه هاي  ما

او يك .   بودمهدي ديباج .  اين شخص مسن كه با  ما همراه  بود .زندان داده بود
ديباج نه تنها دين . كشيش مسيحي بود و جرمش تغيير دين از اسالم  به مسيحيت بود

خود را تغيير داده بود، بلكه به عنوان يك كشيش مسيحي متهم بود كه ديگران را نيز 
...  7ادامه در صفحة   .                                            به پذيرش مسيحيت دعوت ميكند

 ديباج دربارةروايت يك زنداني،  

 

قدرتمندترين “ ف ” 3موشك شهاب
موشكي . موشك ارتش ايران ميباشد

رسيدن  به قادر  و كيلومتر 2000برد داراي
 كيلومتر از 1000كه تنها ”به خاك اسراييل

  .است” مرزهاي غربي ايران فاصله دارد
 

    M.I.C 
 
 
 

سال، براي مجالس  15كيترينگ با سابقة  اينترنشنال
خصوصي، ميهماني، جشنهاي عروسي، تولد و مراسم 

هاي متفاوت و مناسب با  ويژه همراه با سرويس  
.باشد بودجة شما، آمادة پذيرايي از شما مي  

)949 (292 –0851تلفن تماس   

 ترين رانندة ايران متخلف
 

ثبت    مورد خالف در پرونده وي663
 مورد  مربوط  به  118شده  است كه 

  مورد  سرعت  94كمربند ايمني، نبستن
 مورد استفاده  از تلفن  20غير  مجاز، 

 مورد 15همراه در حين  رانندگي،  
  مورد سبقت غير 7نداشتن  مدارك، 

 .ورود ممنوع بوده است   مجاز و دو مورد عبور از محل
ترين راننده ايران قسم خورد كه ديگر بدون تعويض پالك، خودرو خود را  متخلف

 پليس اين راننده  متخلف را كه صاحب يك .در اختيار افراد ديگر  قرار نخواهد داد
 تا مرداد ماه 82 است به دليل تخلفات متعدد ازخرداد ماه سال405دستگاه خودرو پژو

 راهنمايي و رانندگي اين راننده متخلف را. كرد  ميليون ريال جريمه140  مبلغ86سال
 .كرد  دعوتراهور براي بررسي وضعيتش به مركز 

ترين  ترين و جوان آمريكا بزرگ
كننده مواد مخدر در جهان است مصرف    

ترين  درگزارش سازمان جهاني بهداشت جوان
سال نيز 15جمعيت مصرف كننده مواد مخدر زير 

كه شايد بتوان هلند را  اياالت متحده آمريكا است
.ترين كشور به اين آمارها قلمدادكرد نزديك  

 

كشور  17اي در گسترده سازمان جهاني بهداشت در تحقيقات
اياالت متحده آمريكا بزرگترين مصرف  كرد، مشخص جهان

كوكائين و ماري جوانا درجهان  خصوص كننده مواد مخدر به
درصد مصرف موادمخدردرجهان 42از بيش .شود مي محسوب

كارشناسان اين آمارها  گفته اين به آمريكا اختصاص دارد و به
برخوردار  از اعتباربيشتري كشورها داخلي هاي سايرداده به نسبت
ترين جمعيت  درگزارش سازمان جهاني بهداشت جوان. است

آمريكا  اياالت متحده سال نيز15مخدر زير كننده مواد مصرف
كشور به اين آمارها  ترين است كه شايد بتوان هلند را نزديك

  هزارنفر درآمريكا830ساليانه حدود گفتني است. قلمداد كرد
 . شوند  به جرم حمل و مصرف ماري جوانا زنداني مي

 

 شمسي منظومه حفرة بزرگترين كشف
 
 
 
 
 
   

كشف  گروهي از پژوهشگران آمريكايي موفق به
 .ترين حفره منظومه شمسي شدند بزرگ

 
 

به گزارشي به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروهي از 
 ترين  بزرگ  كشف پژوهشگران آمريكايي موفق به

 براساس اين گزارش،. شدند شمسي حفره منظومه
 تحقيقات نتايج   NATURE هفته گذشته نشريه علمي 

گروه پژوهشگر آمريكايي را به چاپ رساند كه  سه 
 يك اند بزرگترين حفره ناشي از برخورد  موفق شده

 .كنند در منظومه شمسي را كشف اي سياره با سيارك

گذراندن  اين هم نوعي خوش
 در ايام تابستان
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   2008  يورو ايماندار مسيحي      يكي از بازيكنان       كوراني؛  
 

 مهاجم تيم ملي آلمان و عضو تيم شالكه يكي از با اعتقادترين 
. برشمرده شد2008بازيكنان حاضر در يورو   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 تيم آلمان از جمله بازيكناني رگةمهاجم چند  كوراني كوين 
اعمال ديني  انجام ملتهاي اروپا به جام برپايي درهنگام كه است

كه در  اين بازيكن. آنها توجه عميق دارد پردازد و به خود مي
برابر لهستان  دقايقي  براي2008يوروها در  نخست آلمان بازي
 مسيحيت فرايض به اردو، در خود فراغت اوقات در آمد، ميدان به
كند  مي خواندن انجيل به اقدام وي دربيشتر اوقات. پردازد مي

. كند هايش بازگو مي و دستورات ديني را نيز براي هم تيمي  
 برزيل ريودوژانيروِ در او. است 1982مارس دوم متولد كوراني

وي داراي سه مليت .  رشد كرده استپانامابه دنيا آمده و در
.  استپاناماييآلماني، برزيلي و   

پدربزرگ . خانواده او از سوي پدر، اصليت مجارستاني دارد
هر چند درآلمان رشد كرده و .  استبوداپستاو متولد شهر 

. بعد به برزيل مهاجرت كرده است  
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.ماهنامةتبديل پذيرائيم حمايت مالي شما را از  

                                          

 ديگران  وبخشيدن بخشش                                                                               
 كه در  صفاتي است                                                     يكي از

 اين روزها بسيار كم  ديده
 حال  آنكه   اين .  شود   مي

دفـعـات       به   خداوند   كه  است  موضوع يكي از مهمترين نكاتي 
 . كالمش بدآن اشاره ميكند در

: ميفرمايد 26و 25آيات  11فصل مرقُس انجيل  در مسيح
 چيزي كسي به اگرنسبت  ايستيد، دعامي  به هرگاه پس

 درآسمان نيزكه پدرشما تا ببخشيد را داريد، او به دل

 نبخشيد، اگرشما اما[ .ببخشايد را شما خطاهاي است،

شمارانخواهد  خطاهاياست، درآسمان نيزكه پدرشما
خوانندة عزيز در نظر داشته باشدكه عيسي .] بخشيد
كردن مهمتر  را حتي از دعابخشيدن ديگران  مسيح،
و اينكه اگر ما انتظار داريم خداوند گناهان . ميداند

 آناني را كه به ما  و خطاياي ما را ببخشد، ما نيز بايد
 .     اند ببخشيم بدي كرده

ميدهد  تعليم 32 آية 4فصل رسول نيزدركتاب افسسيان پولس
خدا  كه همانگونهو  بايكديگرمهربان و دلسوز باشيد: كه

مسيح  بخشوده  است، شما  نيز يكديگر  را  در  شما  را 
دوستان، همچنان كه مالحظه ميفرمائيد،  .ببخشاييد

. ميباشد داوطلبانه او ومرگ مسيح همانا معياربخشش
چنانچه ما . ببخشيم را اينگونه يكديگر  آري ما نيز

يعني؛ فداكاري،  ازصليب مسيح ميĤموزيم، بخشش
در آخر بيائيد ما نيز ... كردن، بياد نياوردن فراموش

همانند مسيح ديگران را دوست داشته، از خطاهاي 
 باشدكه خداي سالمتي. يكديگربگذريم و ببخشيم

 .         مملوسازد خود ازمحبت را ما وجود و  فكر
  2008ژوئيه   آنجلس،                                                                                                   ُلس        

 باغستاني        الناتان                                                                      

 يوگا، مسيحيت و 
 كتابمقدس مسيحي

  
 
 
 
 
 
 
 

يوگا با مذاهب شرقي متافيزيكي وابسته است و اين شكلي 
هدف يوگا همان . بي آزار از آراميدن روح و جسم نيست

است، “ برهمن”شناخت اينكه انسان: هدف بوديسمها است
بوديسم  در دركهكشان، غيرشخصي خداي چيزبرپاية همه كه

فيزيكي  قدرت”كتاب نويسندگان نام ولدون و ويلسون .است
بدن را  بايستي يوگا بدني تمرينهاي:اند نوشته“جادويي وشُك
چيزي اصلي  اين و كنند، آماده حركتهاي روحي رواني براي
درضميرخودآگاه   )است برهمن انسان (تصور اين درك براي است
عملي  قسمتهاي جدايي صحبت دليل همين به .وجودشخص او

مسيحي بايد شك  از ديديك. معني است و تئوري يوگا بي
من يوگا ”. كه آيا اصالً اين دو قابل جدا كردن است كرد،

 .است نادرست اي گفته“ندارد هندوئيسم به ربطي اين اما ميكنم،
روحي را بررسي ميكند دربارة       يك تحقيق علني،كه تقلب   

ازيوگـا    جنبه  يك  كه  كه شخصي   فكر،  اين” : گويد  مي“ يوگا” 
پسند است   ، امروزه بسيارعامه  ) جنبه فيزيكي ( را انتخاب ميكند    

گذارد،   اي كه ظاهراً يوگا تأثير مي       و خود را با تصور اوليه     
با وجود همة اينها اين واقـعـيـت    ).  يعني بدن سازي  ( پوشاند    مي

غيرقابل جدا كردن از    )  فيزيكي( باقي ميماند كه يوگاي بدني    
گفت كه   ميتوان  حتي.  كليت مذهب متافيزيكي شرقي است   

و متافيزيك هندي با همديگر وابسته      )  فيزيكي( يوگاي بدني   
  .نميتوان يكي را بدون ديگري داشت. هستند

هـواداران    ، كه قسمت بزرگي از آن در         شانكارادر سنت   
خود “  من” هندوئيسم نفوذ دارد، قطرات باران بعنوان سمبل      

جـذب قـطـرات      .  است و اقيانوس سمبل جهان روان است      
جـهـان     باران در اقيانوس سمبلي است از جذب شخص در        

درون   شـدن   نـورانـي    بـه   بعد از اينكه شخـصـي     .  غيرشخصي
. ميـشـونـد     يكي  رسيد، هويت خود را از دست داده و باكل        

شعلة شمع  “ .  است مونوتوجذب شدن هدف هندوئيسمهاي     
تصويري بوديستي از يگانگي است؛ اين شعله نور زندگـي          

مـرگ هـر     .  ور اسـت     است، كه در تاريكي رنـج شـعلـه          
. بوديست در خشان، خاموش شدن شعلة درون خود اسـت         

كنـد، بـلـكـه         او نه تنها كوشش براي  مرگي  فيزيكي  مي          
 همچنين مرگي كه  او  را  از زندگي  روح  و  رواني آزاد 

  .سازد مي
 ...ادامه در شمارة بعد

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

.  ياري دادند      ژوئيه      ماه      

       21: 12انجيل متي. به نام عيسي، امتها اميد خواهند داشت
 

 
 
 
 
 
 

. اگر نياز داريدكسي براي شما دعا كند       
.  اگر مايل هستيد در جلسات عبادتي شركت نمائيد  

:تلفن   خواهشمنديم براي اطالعات بيشتر با   
               8602 – 201) 818(  

.                   تماس خاص نمائيد  
www.VangaurdPeaceMakers.org 

را آرام ميكند صورت اصلي عضالت لبخند،تمام  
از  واكنشهاي اي  و باعث ميشود كه زنجيره  

به خوشايندي احساس شود و ايجاد احساسي   
  را آندروفينها  ترشح خنده، .دهد دست شما

موادي  ها، آندروفين .بدن افزايش ميدهد در  
بخشي اثرآرام هستندكه دربدن مورفيني شبه   

كه از  اي خنده دهد، با صداي بلند بخنديد، تحقيقات نشان مي.دارند
 راميكاهد كورتيزول ازجمله استرس هاي هورمون باشد،ازميزان دل ته

خواهد  باقي ساعت24تا مفيدآن اثرات بعالوه .ميافزايد بدن وبرسالمت
آيروبيك  دقيقه ورزش10بلندمعادل خنديدن باصداي دقيقه سه. ماند

.اثرات مثبت دارد   
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2008 ژوئيه     33   شمارة   سال سوم  است  متفاوت مختلف و رسوم دركشورهاي فرهنگها 
و اين تفاوت فرهنگها حتي درباره دادن انعام نيز 

مركزي، يكي از مسائلي كه در سفر به كشورهاي آسياي به گزارش واحد . صدق ميكند
در بيشتر  مناطق چين در . انعام  بدهيم و كجا ندهيم شرقي اهميت دارد اين است كه بدانيم كجا

در هنگ كنگ اين مبلغ ده تا پانزده . رستورانها سه درصد هزينه غذا بعنوان انعام پرداخت ميشود
اما نيازي به دادن انعام به رانندگان تاكسي در چين نيست اما در هنگ كنگ بايد از پول خرده باقيمانده .درصد است

 احترامي تلقي ميشودو اما برعكس در ژاپن دادن انعام نوعي بي. كرايه صرفنظركرد و آن را به عنوان انعام به راننده داد
 .  دريافت كننده از گرفتن انعام خودداري ميكند

 

           
از عزيزاني                
هايشان        آگهي مايلند    كه

 در اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با  است  خواهشمند 

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

آگهي    سطر3  
  دالر30 فقط

خداوند دركالم خود به ما اطمينان ميدهد كه چگونه      
 .كنيم ما قادر خواهيم بود تا بر ترس غلبه

 

 :ترس از غارت
ترسيد و نه از  نخواهي از خوف ناگهاني 

 )25 : 3امثال( .شود چون واقع شريران خرابي
 

 :ترس از مرگ
شراكت  جسم پس چون فرزندان درخون
شريك  هر دو دارند او نيزهمچنان در اين

قدرت موت  صاحب موت بوساطت تا شد
يعني ابليس را تباه سازد و آناني را كه از 
ترس موت تمام عمرخود گرفتار بندگي 

 )15 و 14 : 2عبرانيان(. بودند آزاد گرداند مي

 

                Child Care & Learning Center 
 

كودك مهد و آموزش  مركز        
 

  سال داراي ليسانس و 10     با سابقه بيش از
   كادري مجرب و سرويس رفت و آمد و غذاي گرم

 در محيطي بسيار سالم و آموزنده آمادة 
.پذيرش نوزادان و كودكان شما ميباشد  

)949 (600 –5141تلفن تماس   

 

اي؟ بالهايت را كجا گذاشته  
 

انسان . هاي انسان نشست پرنده بر شانه
. كه درخت نيستم من:“با تعجب گفت

هاي من آشيانه  تو نميتواني روي شانه
من فرق آدمها : ”پرنده گفت.“ بسازي

خوب ميدانم  درخت را با
 با  را  ها گاهي پرنده ولي

.“ انسانها اشتباه ميگيرم
 انسان خنديد و به نظرش
! آمد چه اشتباه بزرگي  

د و س ت   د ا ر ي   ب ا   مـن   :    ا ز   م ن   پ ر س يـد  خ د ا 
ا گـر   :  پـا ســخ   د ا د م   ك نـي ؟   م ص ا ح ب ه 

 پـا سـخ   و  ز د   ل بـخـنـد ي   ا و   . ب ا ش ي د   ش م ا   و ق ت   د ا ش تـه 

د ر     سـؤ ا ال تـي   چـه ...  ا سـت   ا ب د يـت ز م ا ن   م ن   :  د ا د 
مـن     بـپـر سـي ؟   م ن   ا ز   د ا ر ي   د و س ت   ك ه   د ا ر ي   ذ ه ن 

ــز ي   چــه   : كــر د م   ســؤ ا ل  ــا   د ر   چــي ــه ــا   آ د م ر ا     شــم
كــه     ا ي ن ... د ا د   ج و ا ب   خ د ا   ك ن د ؟   م ي   ب ي ش ت ر م ت ع جـب 

   عـج لـه   و  ش و نـد   م ي   خ س ت ه   خ و د   ك و د ك ي   ا ز   د و ر ا ن 

آ ر ز و ي     د و بـا ر ه   و...  ش و ن د   ب ز ر گ   ز و د ت ر    د ا ر ن د ك ه 
 ا ي ن ك ه   س ال م تـي .  ش و ن د   ب چ ه   ر و ز ي   ك ه   ا ي ن   ر ا   د ا ر نـد 

 د ســت   ا ز   پــو ل   آ و ر د ن   بــد ســت   بــخــا طــر   ر ا   خــو د 

تـا     كـنـنـد   مـي   خـر ج   ر ا   خ و د   پ و ل   س پ س   و  م ي د ه ن د 
ب ا     ا ي ن ك ه .  ي ا ب ن د   ر ا   د و ب ا ر ه   بـا ز   ر ف ت ه   د س ت   ا ز   س ال م ت ي 
ر ا     خـو د   حـا ل   و  كـنـنـد   مـي   آ ي ن د ه   ف كــر   ب ه   ن گ ر ا ن ي 

د ر     نـه    و  ح ا ل   د ر   ن ه   ك ه   ا ي   گ و ن ه   ك ر د ه ،   ب ه   ف ر ا م و ش 
 ز نـد گـي   ا ي   گ و نـه   ب ه   ا ي ن ك ه  .م ي ك ن ن د  ز ن د گ ي   آ ي ن د ه 

 گـو نـه   بـه   و  ن خ و ا ه ن د   مـر د  ه ر گ ز  گ و ي ي   م ي ك ن ن د ك ه 

 د سـت   . ا نـد   ه ر گ ز   ن ز ي س تـه  م ي ر ن د   ك ه   گ و يـي  ا ي   م ي 

 سـكـو ت   بـه   و مـد تـي   د ر ب ر گ ر فـت   م ر ا   د س ت   خ د ا 

  ...گ ذ ش ت 

 د و سـت   پـر و د گـا ر ،   بـعـنـو ا ن :  كـر د م  س ؤ ا ل   س پ س 

 ز نـد گـي   د ر   د ر سـهـا يـي   چـه   ك ه   ب ن د گ ا نـت   د ا ر ي 

ي ا د   بـگـيـر نـد          ك ه  ا ي ن : د ا د  پ ا س خ    خ د ا     ب ي ا م و ز نـد ؟ 
 ع شـق   ت و ا ن ن د   ك س ي   ر ا   و ا د ا ر   ك ن ن د   تـا   بـد آ نـهــا   ن م ي 

 ا يـن   د ه ن د   ت و ا ن ن د   ا ن جـا م   ك ه   م ي   ك ا ر ي   ت ن ه ا   . ب و ر ز د 

و ر ز يـد ن     ع شـق   مـو ر د   خـو د   د ه نـد   ا ج ا ز ه   ك ه   ا س ت 
نـيـسـت     خـو ب   كـه   ي ا د   ب گ ي ر نـد   ا ي ن ك ه .  و ا ق ع   ش و نـد 

ا يـنـكـه   .  كـنـنـد   مـقـا ي سـه   خ و د ش ا ن   ر ا   ب ا   د يـگـر ا ن 
 .ر ا   ب ا   ت م ر ي ن   ب خ ش ي د ن   ي ا د   ب گـيـر نـد  ب خ ش ش 

لـحـظـه     چ نـد   ت ن ه ا   خ ا ط ر   ع ز ي ز ا ن شـا ن   ر ن ج ش   ا ي ن ك ه 
ز مــا ن     سـا ل   س ا ل يـا ن   ا س ت   م م ك ن   ز م ا ن   م ي ب ر د   و لـي 

ي ا د   ب گ ي ر ن د      . ي ا ب ن د   ا ل ت ي ا م   ز خ م ه ا   ا ي ن     ت ا     ب ا ش د     ال ز م   
 د ا ر د    ر ا    هـا   ك ه   ب ي ش ت ر يــن   ن ي س ت   ك س ي   غ ن ي   ف ر د   ك ه 

 .ا س ت  ن ي ا ز م ن د ك م ت ر ي ن هـا  ك ه  ا س ت  ك س ي  ب ل ك ه 
ر ا       آ نـهـا   ه س ت ن د     كـه       ب گ ي ر ن د     ك س ا نـي    ي ا د     ا ي ن ك ه   

كـه     د ا ن ن د   ن م ي   د و س ت   د ا ر ن د     ا م ا     هـنـو ز     م ش ت ا ق ا ن ه 
. د هـنـد   ن ش ا ن  ي ا  ر ا   ب ي ا ن   ك ن نـد  چ گ و ن ه   ا ح س ا س ا ت شـا ن 

چ يـز     ي ك   ب ه   ت و ا ن ن د   م ي   ا ي ن   ك ه   ي ا د   ب گ ي ر ن د   د و   نـفـر 
 .ب ب ي ن ن د  ن گ ا ه   ك ن ن د   و   آ ن   ر ا   م تـفـا و ت 

ب ب خ ش نـد     ر ا   ه م د ي گ ر   ن ي س ت   ي ا د   ب گ ي ر ن د ك ا فـي   ا ي ن ك ه 
 ا فـتـا د گـي      ب ا .  ر ا     ن ي ز     ب ب خ ش نـد     ب ل ك ه     ب ا ي د     خـو د 

د ا د يـد     مـن   بـه   كـه   و ق ت ي     ا ز :  ب ه   خ د ا   گ ف تـم   خ ط ا ب 
 د و سـت   كـه   ه سـت   ه م   د ي گ ر ي   چ ي ز .  س پ ا س گـذ ا ر م 

و     ز د   لـبـخـنـد ي   خـد ا   بـد ا نـنـد ؟   آ ن ه ا   د ا ش ت ه   ب ا ش يـد 
 ! ت ا   ا ب د . ه س ت م  م ن  ف ق ط   ا ي ن ك ه   ب د ا ن نـد ... گ ف ت 

 برگرفته ازكتاب گفتگو باخدا، اثر ريتا استريكلند                                        

اول ميالدي  قرن هاي نيمه به زميني زير غار اين قدمت
سنت  قديمي  زير  كليساي  غار   اين  . باز مي گردد

كشور، در  در شمال  اين  رهاب در شهر  گئورگ 
قدمت  اين . نزديكي مرز  با سوريه پيدا شده  است

كشف شده به قرن  كه اين بقايا  در  زير آن  كليسا
عمومي بر اين است  باور. گردد سوم ميالدي باز مي

المقدس تحت  دربيت آنكه پس از مسيحيان اوليه كه
باستان . تعقيب قرارگرفتند، به اين منطقه فراركردند

هاي آشكاري  ميگويندكه دراين غار، نشانه شناسان
.     ازتشريفات مذهبي مسيحيان اوليه ديده ميشود  

باستانشناسان همچنين ميگويندكه از اين محل هم 
بعنوان محلي براي پرستش و هم منزلگاه آوارگان 

گمان ميرود كه اين افراد تا زمانيكه     . استفاده ميشد
 رسمي معرفي دين بعنوان را مسيحيت روم، امپراتوري

محققان ميگويند  .اند كرده زندگي محل دراين كرد،
 شده درجهان كشف كليساي ترين قديمي تاكنون كه

عبدالقادر الحسين، . ميالدي برميگشت سوم سدة به
ميگويد  رهاب باستانشناسي مركزمطالعات سرپرست

كليساي دنيا را  اند تا بقاياي اولين آنها موفق شده”
 كشف  ميالدي است،70 تا33كه مربوط به سالهاي

ما مدارك  و شواهدي در  اختيار ”او افزود .“ كنند
 مسيحيان پناهگاه  ميدهد اين كليسا، كه نشان داريم

از اين افراد .“  پيرو مسيح بوده است70شامل اوليه، 
نام برده “ هفتاد محبوب خدا”درموزائيكي با عنوان 

.                                                  استشده   

ويترين  ها ايستاده بود و به برف روى برهنه كودكى با پاهاى 
زنى د حال عبور او را ديد و به داخل .  نگاه ميكرد فروشگاهى

مواظب : فروشگاه برد، برايش لباس وكفش خريد و گفت
  هستيد؟ببخشيد خانم شما خدا: كودك پرسيد .خودت باش

هاى خدا  نه، من فقط يكى از بنده: زن لبخندى زد وگفت
!دانستم با او نسبت دارى مى: كودك گفت .هستم  

 ت ف ا و ت   ا ن ع ا م   د ا د ن   د ر   چ ي ن   و   ژ ا پ ن 

گويند باستانشناسان در اردن مي   
ترين  بقاياي آنچه را كه آنها قديمي

.اند نامند يافته كليساي جهان مي  
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از شما فارسي زبانان عزيز دعوت به عمل ميĤورد تا                 
در جلسات عبادتي اين كليسا كه هر يكشنبه ساعت                    

.  بعدازظهر برگزار ميگردد حضور بهم رسانيد                 3  
 

21300 Califa St. (between De Soto & Canoga)                     

Woodland Hills, CA 91367 

)818  ( 522-1525:   تلفن اطالعات   

  كليساي سفيران مسيح         
 
 

 
 
 

زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة  

  
 

    سرزنده و با    
 روح باشيد    

 

كساني هستندكه چه در حركاتشان  سخنرانان بهترين
 .و چه در سخن گفتنشان با روح و سرزنده هستند

كنيديا فقط    سكوپنهان  پشت  كه خود را    نيست  خوب
وقـتـي   :  اين كار را امتحان كنيد    .  اي باستيد   درگوشه

كنيد،    نفره يا بيشتر سخنراني مي     20براي يك گروه  
هـر  .  حين صحبت كردن بين شنوندگانتان راه برويد 

يكي از   از چند گاهي ايستاده و دستتان را روي شانه    
خواهيد شدكه   كارباعث  اين  با.  شنوندگان قرار دهيد 

حـرفـهـايـتـان        به  و  شده  توجه آنها به شما بيشترجلب    
 . تر گوش كنند دقيق
. بگذاريد  زمان  دهيد،  ميخواهيدتحويل  كه  چيزي  روي

تلويزيون بياييد   گوينده  يك  مثل  كسي توقع نداردكه 
سرگرم كننده  و خوشايند صدايي بايدبتوانيد. و برويد

تـوجـه      نكتـه  4  هنگام سخنراني به اين   .  تحويل دهيد 
تُن صدايتان را هر از گاهي تغيير دهيد،      : داشته باشيد 

كردنتـان    صحبت  سرعتببريد،  باالوپايين  را  صدا  درجة
را تغيير دهيد، و گاه گاهي براي تاثيرگذاري بيشتـر        

 . سكوت كنيد
كه باعث پرت كردن حواس شنوندگـان         ازكارهايي

اين كار    اندازة    چيز  به       هيچ.  كنيد  شود  دوري    مي
گهگاه هنگام  .  نميتوانديك سخنراني را خراب كند    

را   آن     بعد  و     كنيد     فيلمبرداري  سخنرانيتان     تمرينات
تان ببريد تا     مرور كرده و پي به عادتهاي آزاردهنده      

   .بتوانيد آنها را كنار بگذاريد

 كليساها به شوراي جهاني سخنراني در جمع      
  دنبال صلح در خاورميانه

 

 نمايندگان كليساهايي از سراسر جهان در اجالسي
 كنندكه هدف آن  سه روزه در اردن شركت مي

 . بررسي بحران خاورميانه است
 

كليساها از    شوراي جهاني نشست 
 با اماندر شهر  ژوئن 18امروز، دوشنبه

عضو اين  كليساهاي حضور نمايندگان
 .شورا آغاز ميشود

 

كليساها  سازماني    شوراي  جهاني 
است  كه  با   هدف  وحدت  ميان 

مسيحيان تشكيل شده  و مقر آن در 
 كليسا340از بيش . است  سوئيسژنو

مذهبي مسيحي در اين شورا  وشاخه
شوراي جهاني كليساها .عضو دارند

قرار است . نگران است درخاورميانه بحران افزايش گويدكه از مي
ها در خاورميانه و  در اين نشست سه روزه در مورد افزايش تنش

. ساكن درآن بحث وگفتگو شود هاي مذهبي وضعيت اقليت
مسيحي  اقليت كه گفته است شورا اين سخنگوي فرريچس، جاناتان

ساكن  در كشورهاي خاورميانه با  افزايش خشونت  و خصومت 
وسرزمينهاي فلسطيني  افراط گرايان مسلمان به خصوص درعراق

تا با طرحي،  كليساها قصددارد جهاني شوراي نشست .روبروهستند
اعضاي . هاي خود از مسيحيان خاورميانه را افزايش دهد حمايت

صلح درخاورميانه و  هاي ايجاد خواهند راه اين شورا همچنين مي
شورا در . كاهش تنشها ميان اسرائيل و فلسطينيان را بررسي كنند

قرار .تالش است تا بر نقش كليسا براي برقراري صلح تاكيد كند
“ اسرائيل-مجمع جهاني فلسطين”است درپايان نشست سه روزه، 

. كند تالش ميان اسرائيليها وفلسطينيان صلح براي شودتا اندازي راه
اي  اي ازكليساهاي خاورميانه ، نمايندگان بلندپايهاماندر نشست 

وسرزمينهاي  المقدس بيت يوناني ارتدكس كليساي اسقف ازجمله
 .كنند فلسطيني و اسقف التين بيت المقدس شركت مي

 

هاي تهران ديگر جا ندارند زندان  
  

برخي از سربازان و درجه داران سطح پايين نيروي انتظامي مواد 
. ها مطلوب نيست كنند و در كل وضعيت زندان وارد مي مخدر  

 سليماني رييس سازمان سپهرنيوز،به نقل از  گزارشي  به
رشد   :اي به مرتضوي نوشت هاي تهران در نامه زندان

 درصد 35 ،1385نسبت به سال 1386زندانيان درسال
ها   ما ديگر توانايي پذيرش زنداني. است افزايش داشته

البته سعي . ها درحال انفجار است زندان. را نداريم
ها تا حدودي اين فشار را  كرديم با دادن مرخصي مي

در زندان . اي نداشته است كم كنيم اما چندان فايده
ي واگيردار زياد شده و چندين مورد آتش  ها بيماري

سوزي عمدي در زندان صورت گرفت، برخي از 
سربازان و درجه داران سطح پايين نيروي انتظامي مواد  

مطلوب  ها زندان وضعيت دركل و كنند مي وارد مخدر
اودر اين نامه از مرتضوي خواسته بود از قضات . نيست

بخواهدكه خيلي حكم زندان صادر ننمايند تا وضعيت 
.                                            اين زندان مشخص شود   

 

چيست ؟     29 : 1معنى برة قربانى دريوحنا        
؟كسى داد و براى چه بود         آخرين قربانى را چه     

 

كه از قبل معين گرفته تا روزى درتمام طول تاريخ از هابيل و ابراهيم و موسى                              
آمد تمام مسيح برروى زمين عيسى صورت خدا به كه خود زمانى            شده بوديعنى  

            انبياء و منتظرين خداوند براى ورود به حضور خدا بره و يا حيوانى را بعنوان
خدا دركتب عهدعتيق قبالً همانطوركه. كردند خدا مي به تقديم            قربانى وكفاره  

.           وعده داده بود آخرين قربانى را هم خود خدا داد  
خدا( وقتى عيسى آمد يحيى تعميد دهنده گفت اينك اين است بره خدا   

.كه گناه جهان را بر مي دارد)  انسان شد  

حرف هايي كه بچه 
 ها به خدا مي زنند

 

من . نباش خدايا نگران 
دوطرف خيابونو  هميشه
.كنم نگاه مي  

خدايا عروسكامو زنده  
كن تا وقتي از مدرسه 

.بازي كنن اومدم، باهام  
خدايا دستت درد نكنه 
.كه ديروز يادم انداختي با دوستم آشتي كنم  

سالم نگه دار وبهش بگو  خدايا مامان روهميشه
خدايا به بابام كمك كن تا فردا  . دعوايم نكنه
خدايا پاي مامان جونم رو خوب . مهندس بشه

...كن تا بتونه از من جلو بزنه  
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 ) خداوند حاضر است(يهوه شَمه 
 در   كه نبوتي. است جديد اورشليم  نام

 مكاشفه در و شده  بيان35:48حزقيال 
 .رسد  به انجام مي3:22؛ 22:21

 و  محيطش   - 35:48حزقيال  {
 باشد  و اسم  هجده  هزار  ني  مي

 }.خواهد بود روزيهوه شَمه آن از شهر
نديدم زيرا خداوند  ودرآن هيچ قدس - 22:21مكاشفه{

 }.خداي قادر مطلق و برّه قدس آن است
و ديگر هيچ لعنت نخواهد بود وتخت  - 3:22مكاشفه{

خدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش  او  را  عبادت 
 } .خواهند نمود

 ) خداي لشگرها(يهوه صبايوت 
 بيان شده است 3:1اين عبارت اولين بار در اول سموئيل

اول (يعني  زماني كه  داود  به  جنگ  با جليات  رفت 
 ).45:17سموئيل 

تو با : داود به فلسطيني گفت - 45:17اول سموئيل{
آيي، اما من به اسم  شمشير و نيزه و مزراق نزد من مي

يهوه صبايوت، خداي لشكرهاي اسرائيل كه او را به 
  }.آيم اي نزد تو مي ننگ آورده

 را بخوانيد 14يوحنا كه غمگين هستيد، وقتي

 

راستي چرا پر زدن را : ” پرسيد پرنده
انسان خنديد ولي متوجه “كنارگذاشتي؟

:“ پرنده  دوباره  گفت. منظور پرنده  نشد
درآسمان  چقدر جاي تو خالي  داني نمي
انگار داشت در انتهاي خاطراتش  .“است

.رسيد به چيزهايي مي  
هاي ديگر  غير از تو پرنده:“ پرنده گفت
اين درست كه پرواز براي . كه  پر  زدن يادشان رفته شناسم را  هم  مي

اين .“ شود مي  پرنده راحت است اما اگر تمرين نكند و نپرد، فراموش
رد  پرنده را  دنبال كرد  تا  چشمش  به   انسان.  را گفت و پر زد رفت

آسمان است  آبي نام اين پهنه آمدكه بزرگ افتاد ويادش آبي رنگ يك
خدايش را  فراموش كرده . مثل دلتنگي توي دلش موج  ميزد  وچيزي

يادته :“ گويد هاي اوست و مي احساس كرد دست خدا روي شانه. بود
با دو بال و دو پا آفريدمت؟ زمين  وآسمان  هر دو براي تو بود  اما تو 

“خواهم بپرسم بالهايت را كجا گذاشتي؟ حاال مي. آسمان را نديدي  
. هايش كشيد و جاي خالي بالهايش را لمس كرد انسان دستي به شانه

...آنگاه سر برسجده گذاشته و گريست  

 

مجمع آموزشي اليف سايت نيوز،به نقل ازپايگاه اينترنتي  
كاتوليكها پيش از  اين دستورالعملي در مورد تمايز شغلي 

منتشركرده بود  تمايالت همجنسگرايانه داراي افراد به نسبت
درسي ديني   هاي طي آن پذيرش اين گونه افراد به حوزه

اما با توجه به .  كاتوليك در سراسر جهان ممنوع شده بود
كه با افشاي  فساد  اخالقي دركليساهاي  فشارهاي مختلفي

تارسيسيو برتون، آمريكا به واتيكان وارد آمده كاردينال  
مجمع جهاني  به خطاب اي انتشارنامه با واتيكان، وزيرخارجه
كاتوليك يكبار ديگر بر ممانعت از ورود افرادي  اسقفهاي

ديني مسيحي  هاي حوزه دارندبه همجنسگرايانه تمايالت كه
اين ممنوعيت همچنين شامل . در سراسرجهان تأكيد كرد

هستند نيز “ فرهنگ همجنسگرايي”حال افرادي كه حامي 
نگاركاتوليك وجود افرادي  به نوشته يك روزنامه. ميشود

كليسايي باعث ميشود  با تمايالت همجنسگرايانه درمشاغل
كه اسقفها قصد دارند آنها را به عنوان ديگران تصور كنند  
. هاي ديني نيز بپذيرند  دانشجو درحوزه  

 
 
 

 

استاد مقابل كالس فلسفه خود ايستاد و چند شـيء          
شروع شد، بدون     كالس  وقتي.  را روي ميزگذاشت  

اي، يك شيشة خالي بسيار بزرگ سـس          هيچ كلمه 
مايونز را برداشت و شروع به پر كردن آن با چـنـد             

بعد از شاگردان خود پرسيد كـه    .  توپ گلف كرد 
 .كردند آيا اين ظرف پر است؟ و همه موافقت

سپس استاد ظرفي از سنگريزه برداشت و آنها را به          
. داخل شيشه ريخت و شيشه را به آرامي تكان داد         

گـلـف     ها در بين مناطق باز بين تـوپـهـاي           سنگريزه
قرارگرفتند؛ وسپس دوباره ازدانشجويان پرسيد كه      

 .كردند آيا ظرف پر است؟ و باز همگي موافقت
بعد دوباره استاد ظرفي از ماسه را برداشت و داخل          

ها همه جـاهـاي        شيشه ريخت؛ و خوب البته، ماسه     
آيـا    او يك بار ديگر پرسيـدكـه      .  خالي را پركردند  

 “بلـه ” : ظرف پر است و دانشجويان يكصدا گفتـنـد        
و   استاد دو فنجان پر از قهوه از  زير ميـز بـرداشـت         

در ” .  روي همه محتويات داخل شيشه خالي كـرد        
! ها را پرميكنم    حقيقت دارم جاهاي خالي بين ماسه     

 .همه دانشجويان خنديدند
اسـتـاد      نشـسـت،    كه صداي خنده فرو مي       در حالي 

مطلب بشويد  اين كه متوجه من ميخواهم حاال:گفت
كه اين شيشه نمادي از زندگي شماست، توپـهـاي          

 –هسـتـنـد     گلف مهمترين چيزها در زندگي شـمـا        
سـالمـتـيـتـان،        تان، فرزنـدانـتـان،      خدايتان، خانواده 

 دوستانتان و مهمترين عاليقتان ــ چيزهايي كه اگر

 

باز   بروند ولي اينها بمانند،  بين  همه چيزهاي ديگر از 
 چيـزهـاي  ساير  ها  سنگريزه  .خواهدبود  ابرج پا  نزندگيتا
 .تان و ماشينتان    كارتان، خانه   اهميت هستندمثل   قابل
 !ساده خيلي مسايل .هستند سايرچيزها هم ها ماسه
قراربدهيد،   درظرف  را  ها  ماسه  اگراول:  داد  ادامه  استاد

 بـاقـي    گـلـف    و توپهاي   ها  براي سنگريزه   ديگرجايي

 انرژيتـان   همة  اگرشما  . زندگيتان  عين  درست  نميماند،

كـنـيـد،      صـرف   پا افتاده   وپيش  ساده  چيزهاي  روي  را
 اهـمـيـت     برايتان  كه  مسايلي  براي  زماني  و  ديگرجايي

بـودنـتـان      شـاد   براي  كه  چيزهايي  به  . نميماند  داردباقي
 كنيدبا  بازي  فرزندانتاند،باكني   زيادي  داردتوجه  اهميت

.  بگذرانيد  خوش  وباآنها برويد بيرون اطرافيان و  دوستان
 .وتعميرخرابيهاهست  خانه  تميزكردن  براي  زمان  هميشه
واقـعـاً     كـه   چيزهايـي   مواظب  .باشيد  دردسترس  هميشه
از   يـكـي  .هستندها  ماسه  همان  بقيه  دارند،  اهميت  برايتان

داشتند؟   معني  چه  قهوه  دوفنجان  پس: پرسيد  دانشجويان
 بـه   كـه   بـود   ايـن   براي  اين فقط    : وگفت  زد  لبخند  استاد

چقدرشلوغ   زندگيتان  كه  نيست  مهم  كه  بدهم  شمانشان
دو   صـرف   براي  درآن جايي  است، هميشه   و پرمشغله 

 .هست يك دوست فنجان قهوه با

دو فنجان قهوه 
 خوردن با يك دوست

 تأكيد واتيكان بر ممانعت از ورود
   همجنسبازان به حوزه هاي مسيحي

كار چند ساعت  كردم فقط كه من فكر مي چيزي: گويد براون مي
هنگاميكه آن را به پسرم دادم . چندين روز به طول انجاميد  است

اي بود من تمام آن چيزهايي را كه درباره يك  لحظه فوق العاده
وحاال آن را . كاغذ آوردم روي دانم به زندگي شاد و پر بركت مي

كه درخيلي مواقع آموزگار من بوده  كنم پسري تقديم به پسرم مي
پسرم  چگونه ياريت  دهم  تا ببيني؟  اگر  الزم  باشد  حتي   . است
حاال بسيار از . تا برآنها بايستي. گذارم هايم را در اختيارت مي شانه

 اما به. حاال به جاي هر دوي ما خواهي ديد. من فراتر خواهي ديد
  من هم بگو درآن دوردستها چه ميبيني؟

 جكسن براون:                                                                                         پدرت
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به . افراد  زيادي  در  مورد مسائل  و  موضوعات  مختلف  نقطه  نظرات  مشابهي  دارند

بايد خودتان را . مخاطبين خود نشان دهيد كه  افكار و ايده هاي شما با آنها سازگار است
جاي آنها  بگذاريد،  نگرانيهاي آنها  را  بفهميد و نسبت  به احساساتشان  همدردي  نشان 

 هيچ  چيز  را  از  راه  تعصب و  عجب  مكنيد، بلكه  با  فروتني 4 و  3 آية 2فيليپيان. دهيد
و هر يك از شما مالحظه كارهاي خود را نكند، بلكه هر . ديگران را  از خود بهتر  بدانيد
مردم  خود  به  خود  در  مقابل  افرادي  كه  مي خواهند .  كدام  كارهاي  ديگران را  نيز

به همين دليل است كه جلب اعتماد آنها . نظراتشان را تغيير دهند هشيارانه رفتار مي كنند
بايد به آنها ثابت كنيد كه فردي بي ريا و صادق هستيد و. يكي از مهمترين قدمها ميشود  

.شادمانم كه در هر چيز بر شما اعتماد دارم 16 آية7دوم قرنتيان.  نظرات مفيدي داريد  

هيچكس با علم و دانش اين مسائل          
همسر باردارتان    حتي  نه-آيد نمي دنيا  به

به همين خاطر است كه كالسهاي          
داري و بارداري وجود      مخصوص بچه 

برحسب آنچه در منطقة شما        .  دارد
توانيد در كالسهاي     موجود است، مي  

شركت كنيد، حتي وقتي تازه  بارداري
. هفته از بارداريتان گذشته است        12

همچنين در بعضي مناطق كالسهايي       
كه فقط مخصوص كساني   دارد  وجود

تشكيل   شوند  مي  كه براي بار اول پدر    
 . شده است

 ياد        كالسها، شما   از اين      در بسياري 

گيريد چطور پوشك بچه عوض        مي
كنيد، بچه را بغل كنيد، به بچه غذا           
بدهيد و چه بكنيد كه بعد از غذا              
آروغ بزند، بچه را بخوابانيد، صندلي       
بچه را درماشين نصب كنيد، و محيط       

همچنين .  را براي بچه آماده كنيد      خانه
بيمارستان      به  وقتي  گيريد كه   ياد مي 

كنيد،   را كجا پارك    رسيد ماشينتان   مي
با وضع حمل چطور برخورد كنيد، و        

آييد با بچه و       وقتي از بيمارستان مي    
 . همسرتان چطور برخورد كنيد

دركنار اين آموزشها،با مردان ديگري     
شويد كه  هم برخورد كرده و آشنا مي

گذرانند و    همان تجربه را از سر مي       
ممكن است احساساتي مشابه شما          

ميتواندكمك بزرگي    اين.باشند  داشته
پرستاران و آموزش    .  براي شما باشد   

هاي مراقبت از نوزاد كه اين           دهنده
كنند، با پدرهايي     كالسها را اداره مي   

روبه رو بوده اند كه وضعيت رواني و        
اند، پس    احساسي مشابه شما داشته     

الزم نيست از كمك خواستن از آنها        
 .واهمه داشته باشيد يا خجالت بكشيد

نيست كه از عهده  اجباري باشد  يادتان 
اي   هاي پدري يكدفعه    همه مسئوليت 

اول، بيشتر مسئوليت     درسالهاي  .برآييد
شامل مهارتهايي ميشود كه             پدري
 توانيد با تمرين و يادگيري آنها را  مي
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ايـن    از  توانيد خـيـلـي      مي. كنيد  تقويت
و   مخصوص     مهارتها را در كالسهاي     

ــارداري    ــژه ب ــچــه  و  وي ــاد   شــدن  دار  ب ي
 . بگيريد

ها مختلف ديگري     اين هم مثل نقش    
. ميشويد  دار  عهده  درزندگي  ميماندكه

وقتي ازدواج كرديد، به طور خودكار      
چطور شوهر خوبي          نميدانستيد كه  

زمان دركنار همسرتان  گذشت با .باشيد
 . آن را آموختيد

قبل از اينكه بخواهيد براي فرزندتان        
قانون و مقررات بگذاريد، به او               
رانندگي ياد بدهيد، راهنماي اخالقي      
او شويد، و در مورد انتخاب شغل            
حمايتش كنيد، زمان بسيار زيادي          

همه اين فرصتها براي آموزش      .  داريد
آيد و    فرزندتان يكي يكي پيش مي       

وقتي زمانش برسد، درست مثل يك        
اگر نياز به    .  ماند  پيشرفت طبيعي مي   

راهنمايي داشتيد، منابع بسيار زيادي        
 . براي شما در جامعه وجود دارد

صحبت كردن با پدرهاي ديگر و            
تواند   استفاده از تجربيات آنها مي          

اگر احساس  .  بسيار كمك كننده باشد   
كنيد مسئله و مشكلي درمورد پدر         مي

خودتان داريد كه بايد حلش كنيد،         
ايده بسيار خوبي است كه قبل از به            
دنيا آمدن بچه با كسي در اينباره              

مثالً يك مشاور يا يكي     -صحبت كنيد 
تا مانعي بر سر     —از اعضاي خانواده   

 . راه رابطه تان با فرزندتان ايجاد نكند

  چگونه پدر خوبي باشيم؟
بازداشت يك هموطن 

  درخانة خود در تهران  مسيحي

يك  در ادامة موج دستگيريهاي مسيحيان درچند هفتة اخير، 
بشارتي  قبالً نيز بخاطرفعاليتهاي كه درتهران خانگي رهبركليساي

.كرد دستگير شده و تحت شكنجه قرارگرفته بود بازداشت  
ماه مي، بدون دليلي و  31 مأمور امنيتي پليس روز8

ساله، وي  44نامور، هجوم به خانة محسن مجوزي با
تعداد زيادي از متعلقات  مأموران .را دستگيرنمودند

شخصي مسيحي  وي  را  بعالوة كامپيوتر، چاپگر، 
پليس . نمودند را ضبط ها،كتب و پول وي دي-سي

پيش از اين وي را به جرم تعميد دادن مسلمانان به 
مسيحيت بازداشت نمود و پس از تحمل شكنجه و 
انجام شوكهاي الكتريكي به ناحية پشت وي؛ نامور 

حادثه  از اين پس.نبود  قادر به راه رفتن2007بهار در
پشت نامور  روي بر آميز موفقيت هاي جراحي انجام و

توانست با تحمل درد در زمان نشستن  او اكنون مي
يكي از مأمورين .و ايستادن طوالني مدت، راه برود

نبايد : بود به وي گفت كه مأمور شكنجه اطالعاتي
نبايد در  و مسلمانان بشارت بدهي و به مسيحيت تبليغ

آنها هم . بدهي    تشكيل  كليسايي  جلسات     خانة خود
ادامه دهد او  اندكه اگربه اين رويه گفته وي به چنين

آشنايان خود  همچنين ازسوي وي .را خواهندكشت
دستگيرشده درآمل زير  مطلع شده بودكه مسيحيان

رافاش  نام وي اطالعاتي مأمورين وفشارهاي شكنجه
د، اندازن مي زندان را به افراد چند هفته بمدت .دان  كرده
 دربارة اطالعات آوردن منظوربدست به و ميزنند كتك

 هاي بسياري را به شكنجه نوگرويده، ديگرمسيحيان

 4ازگذشت  نامورپس .ميĤورند دستگيرشدگان وارد
موقتاً آزاد  امنيتي، پليس بازداشت دربازداشتگاه هفته
پس از آزادي او در روز  .بازگردد خود خانة به شدتا

يك پزشك براي معالجة وي به  ژوئن، 26پنجشنبه 
اثرضربات  در اوكه مداواي به شدتا خوانده ايشان منزل

آنها  فشارهاي  .شكنجه  مصدوم  شده بود  بپردازد
 وارد زيادي هم از نظر جسمي و هم روحي بر وي

گفته بود  مسيحي يك به فرزند، 2پدر نامور .دان  آورده
 ميدانم اگرتصميم بگيرندمرابكشندوشهيدشوم،”كه

.“خواهي كرد مواظبت فرزندانم همسرم و تو از  

 خدا خواستم مصائب مرا حل كند و         از
حـل  :  او فـرمـود    !   نـه :  خدا  گـفـت      

مشكالت تو كار من نيست، من به تو عـقـل       
 .مقصود ميرسي مراد توكل بمن،به دادم وتوبا

:   از خدا خواستم غرور مرا بگيرد و اوگفت       
غرور كار من نيست،      باز گرفتن :  او فرمود !  نه

 .كه بايد آن را ترك كني بلكه تويي
 از خدا خواستم به من شكيبايي عطا كنـد و           

آورد   دسـت   شكيبايي  : خدا فرمود   ! نه:  اوگفت
آن را    بايد  شود،  كسي عطا نمي    و به   رنج است 

 .بدست آورد
 از خدا خواستم به من سعادت بخشد و خدا         

بايدمتعالي شوي،    خود:  خدا فرمود !  نه:  گفت
 .رسانم تا به ثمربنشيني اما به تو ياري مي

ديگران را    از خدا خواستم مرا كمك كند تا  
كه او مرا دوست دارد دوست        به همان اندازه  

آفرين  باالخره  مقصـود  :  خدا فرمود   ... بدارم
 . اصلي را دريافتي

پايـم    جلوي  را  مشكالت  او  او نيروخواستم،    از
  .ترشوم قوي تا گذاشت

به من    بسياري  خواستم، او مسائل    اوحكمت  از 
 . كنم داد تا حل

 از او شهامت خواستم، او خطر را در مقابلـم         
 . قرارداد، تا از آن بجهم

 از او عشق خواستم، انسانهاي دردمند را سر        
 .كنم راهم قرار داد تا به آنها كمك

كه داشتم    هايي  ازخواسته   در نهايت هيچيك  
داشـتـم     نـيـاز    آنـچـه    بـه   را دريافت نكردم امـا    

  .رسيدم

اي پسر من حكمت بياموز و دل مرا  
شاد كن، تا مالمت كنندگان خود را 

 11 آية 27امثال سليمان    .مجاب سازم

روش 
هاي  

تأثيرگذاري بر ديگران     
 

 از خدادرخواست 
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  وقتي و هستند  بازي عروسك   عاشق كوچك دختران

  ازدست   را  شان عالقه ميرسند  سالگي12  يا11سن به

رها  بازي اسباب فكر از هيچگاه   مردان  .ميدهند 
تر و   با باال رفتن سن آنها اسباب بازيهايشان نيز گرانقيمت.  نميشوند
تلويزيونهاي    مردان،  بازيهاي اسباب از هاي  نمونه .ميشوند  تر پيچيده

  آدم   گيري، ميوه آب  و كُن مخلوط  اتومبيل،  تلفنهاي كوچك،  و مينياتوري 

شده،   خاموش  و  روشن  كه    چيزي  هر  ويدئويي،  گيمهاي  كنترلي،  آهنيهاي
.         باشد  داشته نياز  باطري شش به كاركردن براي وحداقل كند وصدا سر  

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

 كفگير به ته ديك خورده

بـه    هاي بـزرگـي     براي پختن پلو به مقدار زياد از قابلمه         
بـنـام     و از قاشقهاي بـزرگـي     .  كنند  مي  استفاده  ديگ  نام

 .شود كفگير براي هم زدن وكشيدن پلو استفاده مي
و  غذا   كردند   مي مردم   نذر       كه   در زمانهاي   قديم 

از . كشيدند مي غذا صف   گرفتن پختند، مردم براي مي
ميخورد     ديگ به بودوقتي كفگيرها فلزي جنس آنجاكه
 .داد صدا مي

 هنگامي كه غذا در حال تمام شدند بود و پلو به انتها 

ميرسيد اين كفگير در اثر برخورد به ديگ صدا ميداد 
و آشپزها وقتي كه غذا تمام ميشد كفگير را ته ديگ 

چرخاندند و با اين كار به بقيه كساني كه در صف  مي
 .بودند خبر ميدادند كه غذا تمام شده است

كم كم اين كار بصورت ضرب المثل در آمد و وقتي 
گفتند  مي. كرد كه غذا چي شد كسي از آنها سوال مي

از بدشانسي وقتي به ما رسيد كفگير به ته ديك خورد
 ).يعني غذا تمام شد(

شود كه  امروزه از اين ضرب المثل موقعي استفاده مي
خواهند به  فردي  بگويند دير رسيده  و ديگر  مثل  مي

قبل توانائي يا ثروت قبلي  را  ندارد  و  قادر به كمك 
  .كردن به او نيستند

 كنم؟  ركتوانم سيگار را ت چرا نمي
 
 
 
 
 

 
هايم               صورتم چروكيده شده، در سرباالييها دچار تنگي نفس ميشوم، دندان 

ميدانم كه . اند، حدس ميزنم به دليل سيگاركشيدن اين اتفاق افتاده است زرد شده
باالخره روزي بايد اين سيگار را كنار بگذارم، تا كنون هم چند بار سيگار را ترك  

نميدانم بايد به . ام دارم چاق ميشوم ام ادامه دهم، چون احساس كرده  ام اما نتوانسته كرده
سرعت سيگار را ترك كنم يا به تدريج؟ از يك طرف مشكالت زندگي و كاري   

نميدانم چه بايد بكنم؟   .  كه بتوانم روي ترك سيگار تمركز كنم هم اجازه نميدهند
   .شنويم كه اغلب از افراد سيگاري مي اينها سخناني است

در .  اغلب افراد سيگاري معتقدند كه ترك سيگار بسيار سخت است 
اين ذهنيت غلط دربارة دخانيات ! واقع اين يك ذهنيت غلط است

شود، و اگر   دار شدن و باقي ماندن اين باور در فرد مي  موجب ريشه
كسي بخواهد سيگار را ترك كند در قدم اول بايد به اين باور برسد 

بنابراين براي اين كار نيازمندهدف .  كه ترك سيگار امكان پذير است
سيگار را ترك كنيم؟  خواهيم چرا مي كنيم  پيدا آگاهي  اينكه  يعني است

گويند كه در ميان اقوام و دوستان مواردي را   برخي افراد سيگاري مي
اند و   سال عمر كرده و سيگاري بوده90 يا 80مشاهده كرده اند كه 
اما به هر حال سيگار يك عامل خطر براي بروز ! هيچ مشكلي ندارند

 يا 80بطور حتم فردي كه . رود  برخي مشكالت و بيماريها به شمار مي
تحقيقات . نيافتاده است برايش  اتفاقي كشيده و  سيگار و  عمركرده  سال90

.  شود  هاي ريه از طريق سيگار ايجاد مي سرطان% 90دهد كه   نشان مي
حتي خداوند  و  بگذارد هيچ متخصص  سيگار را كنار نخواهد  اگر فردي
هايي وجود  اما بعد از تصميم گيري راه. تواند به او كمك كند  هم نمي
.                                                          دانجام  ميسيگار  ترك به داردكه  
درجة اعتيادآوري   و حتي ر استاعتيادآونيكوتين  داشتن  دليل   سيگار به

 20كه روزي  تصوركنيد فردي . بيشتر است  هم  آن از هروئين وكوكايين
 بار 200 پك ميزده، روزي 10نخ سيگار ميكشيده  و به هر نخ سيگار

كند انگار   آن را قطع مي پس وقتي كه . داده است  اين كار را انجام مي
يعني در واقع اين فرد به .  داده است  اش از دست چيزي را در زندگي

آن رفتار  عادت كرده  است ، مثالً  فرد چاي ميخورده، يك  سيگار 
يك سيگار ديگر روشن ميكرده، وقتي  روشن ميكرده، مهماني ميرفته

به موضوعي فكر ميكرده يك نخ ديگر روشن ميكرده، وقتي فوتبال 
حاال كه سيگار .  تماشا ميكرده باز هوس يك نخ سيگار را داشته است
  برخي . شده است  را ترك كرده از نظر جسمي و رفتاري دچار مشكل

ها به  سيگاري% 70دهدكه درطول يك سال  نتايج و پژوهشها نشان مي
اقدام به ترك % 30ترك سيگار فكر خواهند كرد و از اين تعداد فقط

.  هيچ كمكي آن را ترك كنند  شوند بدون  موفق مي% 3كنند و فقط مي
 85رسد، يعني مي% 85هاي ترك سيگار اين ميزان به  اما در كلينيك

كنند موفق به ترك   درصد افراد سيگاري كه به اين مراكز مراجعه مي
پس از ترك سيگار، زودرنج شدن،  يكي از عوارض. شوند  سيگار مي

پرخاشگري و عصبي بودن است، به طوري كه با  اُفت  نيكوتين در 
  جديدي  هاي فرد بايد راه همچنين.  آيد  بدن آستانه تحريك پايين مي

بعضي از .  زا دوري كند براي آرام شدن بيابد و از موضوعات استرس
شوند و  از  طرف   افراد پس از ترك  سيگار دچار  افزايش اشتها  مي

  است، ديگر حس چشايي اين افرادكه بر اثرسيگار كشيدن مختل شده

وزن دچار   و افزايش  پرخوري درنتيجه اين افراد به  و  شود مي  دوباره فعال
مقطعي است و بعد  از گذشت اندك زماني   اين اتفاق  البته .  شوند  مي

.                                      گردد اشتها و وزن فرد به حالت طبيعي باز مي  

... يك زنداني روايت  
  

   او  در  يك   ناحيه  در 
شمال   و    غرب   كشور 
فعاليت  ميكرد  و چندين 
بار   هم     به     افغانستان 

البته .  مسافرت كرده  بود
او يكي از هم  سلَولي من 
نبود اما توجه من را خيلي 
به خوش جلب كرده بود، 
 چون در  راهپيمايي  خود 

او . در محوطه زندان بسيار خوشحال و راضي و قانع بنظر ميرسيد
به آرامي با خود صحبت ميكرد و من قادر به فهم آنها نبودم، 
بعدها فهميدم كه او در حال خواندن سرودهاي روحاني به زبان 

 ” چرا اينقدرخوشحال هستي؟“:از اوپرسيدم . فارسي وانگليسي بود
 من به خدا دعا ميكنم و شكر ميكنم كه اين “:او در جواب گفت

به اطراف خود . روز زيبا را را براي من مهيا و امكانپذير ساخت
نگاه كن آيا زيبا نيستند؟ گلها، كوهها و قله ها و درختان بزرگي  
.  كه در اطراف ما ميباشند ، من خداوند را براي اين شكر ميكنم

البته من اهميتي به مسيحيت نميدادم همانطوركه اسالم برايم  ” 
ارزشي نداشت، اما در اين وضعيت بسيار وخيم كه با آن روبرو 

اوين ...  الجوردي   ) آيت اهللا( بوديم و زندگي ما تماماً در زيركنترل 
را داشت، براي من در آن شرايط بسيار جالب  “پيشوا”كه لقب 

احساس . بود كه چنين انساني داراي اينچنين روحيه اي بود
ميكردم كه او يك احترامي براي همه قائل است و به قول ما موج     

آن روز بخصوص من با   . مثبتي را در اطراف خود پخش ميكرد
اي داشتم، آن زنداني مدعي بود كه   يك زنداني ديگر مشاجره

يك مسلمان بسيار متدين و با ايمان است و ديباج را يك كافر و  
زندگي   شناختم  مي  خوب  را  معترض  زنداني آن من ميناميد، )نجس  (

بيرون از زندان وي پر بود از ماجراهاي مشروب خواري و خيانت 
من دربين زندانيان معروف بودم به ... به همسر خود و مسائل ديگر

شنيدن   بعداز درآنروز  اما هستم،  خونسردي  بسيار انسان اينكه
  زنداني   آن   به  و  كنم  كنترل  را خود نتوانستم ها واژه و كلمات اين

گذشته   تمامي نبندد  را دهانش و دهد  بخواهدادامه اگرچنانچه گفتم،
آنجا بود كه . و اعمالش را به روساي زندان گزارش خواهم داد

ما براي    او از اين تهديد من بسيار شوكه شد و ديگر از آن ماجرا 
من و ديباج هر دو در زيرحكم . چند سال با هم صحبت نكرديم 

اي بوديم كه   بسيار سنگيني بوديم و منتظر دادگاه و محكمه
او متهم به ارتداد بود مجازات . ميدانستيم منصفانه نخواهد بود

 5چنين جرمي براي مردان اعدام و براي زنان حبس ابد همراه با  
  اعتقادات از شايد پنجگانه،تا نمازهاي وقت با برابر روز  در شكنجه  بار

زندان   از  ديباج  مدتي  از  پس  . برگردد اسالم به  و كند بازگشت خود
آزاد شد، اما طولي نكشيد كه جسد بي جان و مثله شده او را در  

.                                        يكي از جنگلهاي اطراف تهران پيدا كردند  
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                         هفتمبخش                  

 
 
 
 

در  هنوزحرفهاي من   
  مورد دوران آمادگي
براي آماده  شدن .  به پايان  نرسيده  است

ديگري هم وجود  زناشوئي اقدامات جهت
دارد كه در مورد آنها كمك  و همكاري 

به طورخالصه به . سايرين ضروري ميباشد
يكي از بهترين : نمائيم اين موارد اشاره مي

در مورد   بحث درجلسات  كه اينست روشها
كه توسط  كنيم شركت ازدواج براي آمادگي

. كليساها وساير سازمانها تشكيل ميگردد
كه بسيار جديداست نتايج بسيار  اين روش

ديگر  اي عده دونفرنامزدبا وقتي .دارد خوبي
اند  كرده ازدواج تازگي هستنديا به نامزد كه

در بحثهاي جدي در مورد مفهوم ازدواج 
زيادي  خواهند  درسهاي   نمايند   شركت 
داراي ترس  اگر دربارة زناشوئي. آموخت

و شك و ترديد هستيد توصيه مينمايم كه 
. مذاكره نمائيد زناشوئي امور با يك مشاور

يك مشاور خوب قادر خواهد بود به شما 
خواهد  محرمانه مذاكرات  وتمام كند  كمك
بودكه  خواهد عقل وحكمت برخالف. بود

كردن ترسها وشك و  انسان بدون برطرف
ترديدهاي خود مبادرت به زناشوئي نمايد 

همسرش  و شخص ناراحتي امر باعث اين زيرا
انجام آزمايشات پزشكي قبل . خواهد بود

هر . است جا وعاقالنه از زناشوئي، بسيار به
دو طرف مطمئن خواهندشدكه ازسالمتي 

درعين  .الزم براي ازدواج برخوردارهستند
حال درهمين موقع ميتوان سؤاالت مربوط 

ازنظربدني را هم با پزشك  جنسي روابط به
ديني  مراسم اجراي باالخره  . گذاشت درميان
براي  آن مفهوم شدكه خواهد ،باعثيز ن ا ش و ئ 

معموالً . گردد پر معني و عميق هر دو بسيار
كافي براي تشريح  كليساها وقت روحانيون

 توضيحات اين .مينمايند  صرف  ازدواج مفهوم

اخير،   سالهاي در. است  نامزدها بسيار مفيد براي
آمادگي براي زناشوئي اهميت بيشتري  موضوع

.باشد خوشوقتي باعث امربايد اين و است يافته  
 

 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
 

The Change Monthly Paper is Distributed to most of the Persian 

speaking community, and your monthly payment will help The Change 
paper to be more effective for the Persian speaking world. 

  Yes! I want to subscribe THE CHANGE   30 $ for one year 
  

 Name     _____________________________________________ 
 Address _____________________________________________ 
 City       ___________________ State _________   
 Zip  ______________ 

 Phone     (         )______________________________  
 

Please clip and return with payment to: 

Iran for Christ ministries 
 

P. O. Box 371043  Reseda,  CA  91337 USA  
 

Tabdil@iranforchrist.com 
 

 TEL: 818. 522. 1525 
http://www.iranforchrist.com/Tabdil.htm 
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زناشويي زندگي در موفقيت                فائق آمدن      
  بر عصبانيت 
 و  پرخاشگري

   

ــا        ــصبانيت ي ــا از ع آي
آســيب رســاندن بــه      
ديگـــران بـــه عنـــوان    

كنيد؟ آيا شما براي تنبيه يك       انگيزه استفاده مي  
نفر روي عصبانيت ويا آسيب رساندن به وي پـا          

كنيـد؟ شـايد در ابتـدا ببينيـد نظريـه              فشاري مي 
شايد فكركنيد بـا    .  كارايي چنداني ندارد    عدالت

اما .  كنيد  خود آنها را تنبيه مي     اصرار برعصبانيت 
آسيب رساندن فقط براي      پافشاري برعصبانيت يا  

اگر هدف شما تغيير رفتار     .  خود شما مضر است   
هـا بـراي      پاداشها وتنبيه  ديگران است، ميتوانيد از   

شـما ايـن    .  كنيد  تأثيرگذاري بررفتار آنها استفاده 
 كار را از روي انتقام يا عصبانيت انجام نميدهيـد        

آنقدر .  كند  كمك  رفتارها  يادگيري  آنها در   به  كه
بيان .  صبر كنيد تا آرامش خود را بدست آوريد       

داليل همراه با حفظ خونسردي از تنبيه كردن با         
ها   در بسياري از موقعيت .  عصبانيت مؤثرتر است 

 .ها هستند مؤثرتر از تنبيه ها پاداش
عصبانيت ختم   به توانند مي توقعات برآورده نشده 

خودتـان در ايـن       انتظار شما از ديگران و     .  شوند
شرايط چيست؟آيا انتظار شما از ايـن فـرد و در         

 كمي فراتر از واقعيت نيست؟ اين شرايط خاص
خـوشـحـال      بـراي   انتظارات خودرا دربارة آنچـه    

را   خـود   شدن به آن نياز داريد و نيز نوع زندگـي         
ازديگران   داريد   ازخود   راكه  انتظاراتي  . كنيد  بررسي

معيارهاي   از  شايدمعيارهاي شما بيشتر .  نيز بپرسيد 
از   شايد شـمـا   .  باشد  و نيز با آنها متفاوت      ديگران  

 ديگران انتظارداريدبه همراه شمااز اين انتظارات     

 بـراي   انـتـظـارات     اين  بدانيد  بايد  ولي  . كنند  پيروي

 هـاي   ريشه  از  يكي  .ديگران انتظارات شماهستند نه 

 همان صورتي   به  ) رويداد(   افراد  نپذيرفتن  عصبانيت،

 وتـوقـعـات      تفكـرات   اين. ميتوانند باشند است    كه

 ديـگـران    قـربـانـي      را  خود      برخي   شوند  مي  سبب

. كـنـنـد     پيدا  جهان  به  نسبت  منفي   ديدي  و    بپندارند
 و  ضـعـف    عميـق   احساس   نوعي  سبب  توقعات  اين

           قرار گـرفـتـن     مهري   مورد بي   به   نسبت  عصبانيت  

 مـنـشـاء     مهمـتـريـن     و انتظارات   توقعات. شوند  مي

             .از افراد هستند عصبانيت دربسياري
 ...                                                                                    ادامه در شمارة بعد                                            

ايمان دارم . خداوندا، من اعتراف ميكنم گناهكار هستم
مسيح  بخاطر گناهان من بر روي صليب، جان  كه عيسي

خود را فدا نمود و  بوسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه بر 
من اكنون  او  را . مرگ، مرا در حضور تو عادل ساخت

 آمين.   بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

2008 ژوئيه     33   شمارة    سال سوم  

 انتشار تصاويري از قبايل وحشي آمازون توسط دولت برزيل
 

آسوشيتدپرس به  نقل  از   خبرگزاري 
مقامات  اين    برزيل،  و  ريودو ژانيرو
كردند كه اينكار اقدامي  كشور اعالم 

براي جلب توجه جهانيان به اين  افراد 
 و تهديداتي است كه اين  انسانهاي  به

. رو هستند تمدن با آنها روبه از دور 
 سال پيش از 20شناسان ازحدود انسان

اند  اما  مطلع  بوده  وجود چنين  قبايلي
كه براي  است  نخستين عكسهايي   اين

كه اكثراً در  درباره خطرتوسعه سريع براي اينگونه انسانهامنتشر شده است بيان هشداري
برنامه  رئيس كه ميرلس كارلوس خوزه .كنند مي  زندگيپرو و برزيلجنگلهاي انبوه مرز 

باره  است كه اگر همين روند  انتشار اين عكسها هشداري در اين  : ميگويد برزيل دولتي
گرفته  مي و اوايلآپريل  اين عكسها كه در اواخر.انسانها نابودخواهند شد ادامه بيايد اين

خود را قرمز رنگ  وبدن دهندكه اكثراً برهنه بوده اند چند انسان وحشي را نشان مي شده
 قبيله به دور ازتمدن 68برزيل معتقد است كه حدود بنيادملي انسانهاي وحشي. اند كرده

 اين انسانها از . قبيله تا كنون تأييدشده است24كنندكه تنها وجود  در برزيل زندگي مي
اند  داشته برها يابها، شكارچيان وچوب  بامعدنوجود تمدن خبردارند و تماسهايي را هم  

 .بازگردند جنگل به اندكه اندترجيح داده معموالًموردحمله قرارميگرفته كه علت اما به اين
ترين تهديد اينگونه انسانها هستندكه با از بين بردن جنگلها روز به روز  برها مهم چوب

 قبيله وحشي 100 حدود.كنند مرزهاي زندگي اين انسانها نزديك مي حاشيه تمدن را به
 در برزيل با“متيكتاير”سال گذشته هم قبيله. اند و به دورازتمدن دركل جهان باقي مانده

 .دادند نشان هم ديگري را كشف شدكه دو نفراز اعضاي آن قبيله وحشي نفرجمعيت 87
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   در  اين  انجيل 
 ادعا   شده   كه 
 عيسي گفته كه

  مرد    بايد    به 
 يك  زن   اكتفا

 آنكه  كند،حال
  قرآن      اختيار 
 حداكثرچهارزن

 ).115؛فصل 4:3سوره(است رامجازشمرده  
 اين انجيل، از 67 و 66، 32هاي در فصل

و قرباني جزء  قول عيسي آمده كه زكات
ابداعي بشر  سنت نيست، بلكه احكام الهي

انجيل منكراين  اين ديگر، عبارت به. است
هاي سوختني را در  است كه خدا  قرباني

اما  قرآن .  تورات  امر كرده  بوده  است
كند كه خدا  به بني اسرائيل امر  تأئيد مي

 -67: 2قرآن،سوره(كنند كردتا قرباني تقديم
 .)10 -1: 19مقدس، اعداد  ؛ كتاب72 

يعني قرآن و   (آشكار است كه اين دو منبع       
 اعتقاد واحدي را در خصوص      )انجيل برنابا 

دارند، اما    مصلوب شدن عيسي بيان مي      
در مورد تعاليم ديگر، اتفاق نظر اندكي        

در اين مقاله، نشان    .  ميان آنها وجود دارد   
مسلمانان   كه  تاريخچه و اصالتي    كه  داديم

دهند فاقد اعتبار     به انجيل برنابا نسبت مي    
شواهد تاريخي و شواهد موجود       .  است

درخود كتاب نشان ميدهندكه اين كتاب 
نميتوانسته زودترازقرن چهاردهم ميالدي    

تواند   نويسنده آن نمي  .  نوشته شده باشد  
اين .  برناباي مذكور در عهدجديد باشد     

كتاب مملو از اشتباه و تناقض است و            
عمده مطالب آن با معتقدات اسالمي           

 .تناقض دارد
انجيل برنابا بهترين نمونه از نتيجه كار           

وقتي به تمام   .  نقد تاريخي و ادبي است     
اشتباهات و فقدان انسجام موجود در آن       

رسيم كه     كنيم، به اين نتيجه مي      دقت مي 
“ برناباي دروغين ”اين انجيل اثر دست       

است كه هرگز شاگرد عيسي در قرن           
اول نبوده و هيچگاه در سرزميني نزيسته        

  .داد كه عيسي درآن ميزيست و تعليم مي
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اونخستين .  كه توانايي محاسباتي زيادي دارد  استاوتيسممرد ديگري از مبتاليان به “دانيل تمت” 
خاطراتي دارد  كتاب وي.  فرزند پدر و مادرش بود كه از طبقه متوسط جامعه بودند9ميان فرزند از

حسي رنج ميبرده     و جابجايي   سندرم آسپرژر .  كه درآن نوشته است دركودكي ازبيماريهاي صرع      
هريك از اعداد   .  اعداد را درست مثل رنگها تصور ميكند         تمتجابجايي؛    به سبب اختالل  .  است

او بدون اينكه تالش محاسباتي خاصي در ذهنش بكند نتيجه      . براي او شكل و بافت خاصي دارند 
تنها تصور  نه تمت. يا مركب يك عدد اول است كند كه حتي ميتواند احساس و محاسبات را ميبيند

را تا  “  عدد پي ”او ميتواند .  خود را از اعداد به صورت زباني بيان ميكند، بلكه نقاشيهاي آب رنگي هم از آنها ميكشد                 
 .زبان زنده دنيا صحبت كند11 ساعت ازحفظ بخواند و به5هزار عدد اعشار در عرض22بيش از

 مبدأ شيطان پرستي
 

بعنوان شيطان    كه  چيزي  شايد بتوان گفت  
پرستي امروزه در جوامع گوناگون و در       
نظر مملكت ما قرار دارد شيطان پرستـي        
قديمي يا قرون وسطايي است كـه ايـن          
شيطان پرستي به طور كلي محكوم شده       

جديدبا آن به مبارزه   پرستي وشيطان  است
عدة    هنوز     متأسفانه    اما     . است  برخواسته  

زيادي آن را قبول دارند و به آن احتـرام          

 .ميگذارند و قوانين آن را اجرا ميكنند
پرستي   درشيطان  شده  انجام   دربارة اعمال 

قديمي نيز در مبحث خود بحث خواهـد        
از    اسـتـفـاده     قـديـمـي      پرستي  شيطان   . شد

و    آور  زيـان   در كارهاي        شيطان  كمك  
كمك به برخي پادشاهان درجنگها بوده      
است و حتي همسرپادشاه فرانسه در قرن       

ازمرگ   شوهرخود  نجات  براي  ميالدي13
را   وسطايي     قرون   پرستي  شيطان  مراسم  

شيطان پرستي قديمي اعتقـاد     .  انجام داد   
دارد كه شيطان وجود دارد و قدرت او         

 .است عظيم ترين قدرت بر روي جهان
اصل  اصل شهوت راني و ارضاي جنسي 

شيطان پرستي  .  الينفك اين مراسم است   
قديمي مخالف با مسيحيت وكليسا است      

مسيحيت   ضد  اعمال  خود  درمراسم  ودقيقاً
كليسـا    آنهابه مسيحيت و.  را انجام ميدهد 

اعتقادي ندارند و آنها را عامل بدبخـتـي         
مسيح پيامبري    ميگويند  آنها  . مردم ميدانند 

بودكه بايد زمين را آباد ميكرد ومردم را        
كه انجيل   تنهاكاري  اما  به راه راست ميبرد  

در   بـدي   رواج  و  داده دروغـگـويـي      انجام
امـري     را  انسـان   آنها قربـانـي     ! است  جامعه

ضروري براي آرامش واحترام به شيطان      
ها بهترين  ميدانند و در اين ميان دختربچه

  .قرباني براي شيطان هستند
 

 ...ادامه دارد

2008 ژوئيه    33   شمارة    سال سوم  

                              

                              

  

هاي مناسب براي همة اعضاي خانواده                 شبكة محبت، تلويزيوني با برنامه               
بخش او براي تمامي مردم شبكة محبت، اعالمگر انجيل عيساي مسيح و محبت نجات  

 

كه در آن قادر خواهيد بود،  اي است ساعتة محبت، شبكه24تلويزيون
.كنيد را مشاهده كليساهاي مسيحي هاي متنوع سازمانها و برنامه  

 
كه از طريق اين شبكه ارائه ميشوند عبارتند از؛                                            هايي برنامه 

هاي آموزشي و بشارتي كودكان، برنامه فيلم، موزيك ويدئو، برنامة  
 

خواهشمنديم براي مشاهدة اين برنامه ها از طريق اينترنت به اين وب سايت                           
 http://www.Mohabat.tv . مراجعه فرمائيد   

Email: email@Mohabat.tv 
 

. همچنين عزيزان شما نيز در داخل ايران و اروپا ميتوانند اين برنامه ها را از طريق ماهواره مشاهده فرمايند  
:مشخصات ماهواره شبكة محبت   

5/6: سي .  اي .       اف  27500:   عمودي     سيمبل رِيت        11470:      فركانس   14ك  :      كانال  8هات بِرد      
Hotbird 8     Channel: k14     Frequency: 11470   Vertical    Symbol Rate: 27500     Fec: 5/6  

 

محبت، ساعتة24تلويزيون  
زبان فارسي  جامعة خدمت در   

 www. 
IRANforCHRIST 

                          .com 

 مرد اعداد
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آخراسيران درايام ميگويد خداوند ليكن   
.عيالم را باز خواهم آورد  

 و اين همان رويا و آرزوي تمامي
 ايرانياني ست كه در همين لحظه در سرتاسر دنيا پراكنده هستند؛تمام ان ايرانياني كه

  روزي خاك ايران را بدليل تمامي تاريكيها و ستمها بدليل تمامي نامردميها و فشارها و تهديدها
روزي خواهد رسيدكه خداوندتمام ايرانيان را به خاك و سرزمين خود برميگرداند،. ترك كردند  

ديگر سرهايمان را با افتخار بر دنيا بلند. ديگر كراهتي از اينكه نام ما ايراني است نخواهيم داشت  
.ازكاميابي و محبت. از بركت وتندرستي. ديگرسرزمين ما پرخواهد بود از صلح وآرامش.ميكنيم  

چرا؟چون ديگرتخت پادشاهي خدا درسرزمين ماست. ازعدالت و قدوسيت. ازگذشت و فروتني  
.بلكه فيض و مهر عيساي مسيح. نه شريعت. نه مذهب. نه انسان. و خداوند بر ما حكومت ميكند  
اما خبرخوش اين است كه ما به آن سمت پيش ميرويم وهيچكس. كي؟ زمان آن دست خداست  

خوشابحال آنانيكه. خوشابحال آنانيكه  خود را آمادة  اين داماد  ميكنند.  قادربه توقف آن نيست  
خوشابحال آنانيكه  قلب خود را به اين پادشاه ميدهند. پيغام  روح را شنيدند و به آن لبيك گفتند  

.سازند و اين تخت را براي او مهيا مي  

 پيشگويي دربارة عيالم     
)ايران فعلي(  

ها با صداي خود ايشان از طريق            سال 
پس    .شد  پخش مي “  راديو نداي مسيح  ”

 سالگي  37 از بازگشت به ايران، در سن     
 4 ازدواج كرد و خداوند به ايشان            

از آنجا كه به زبان          .  فرزند بخشيد  
عنوان   انگليسي تسلط كافي داشت، به      

استاد زبان انگليسي در دانشكدة فني          
بابل در استان مازندران مشغول تدريس      
شد، اما كمي بعد از اين مقام استعفا داد         

وقت در ترجمة تفسيري       طور تمام   تا به 
او .  مقدس همكاري داشته باشد      كتاب

در اين مدت كتب روحاني مفيدي نيز         
زبان فارسي ترجمه كرد، كه                  به

مقدس مصور براي كودكان از          كتاب
 .ها است جمله آن

از آنجا كه پيشرفت در امور روحاني           
هميشه با افزايش حمالت شيطان همراه      
است، بزودي آزمايشات آغاز شد و در       

 به اتهامات مختلف روانة         1985 سال
تدريج از تمام     ايشان به   .  زندان گرديد 

اتهامات تبرئه شد، اما بخاطر پافشاري        
در ايمان مسيحي خود و عدم انكار            

 براي محاكمه به     1993 مسيح، در سال  
ايشان در   .  دادگاه ساري احظار شد      

جلسه دادگاه دفاعيه معروف خود را          
 لندن نيز   تايمزارائه داد كه در روزنامه       

به چاپ رسيد و باعث بركت بسياري از 
اما دادگاه او را      .  مسيحيان جهان شد   

 مجرم شناخته  شد و به  اتهام  ارتداد  به 

در واكنش به اين   . مرگ محكوم نمود 
حكم اعدام، اسقف هايك هوسپيان        
كه در آن زمان رهبري كليساهاي           
جماعت رباني ايران را برعهده داشت،   
محافل جهاني را از اين امر باخبر              
ساخت و مدت كوتاهي بعد، مقامات       

المللي او    حكومت تحت فشارهاي بين   
 . را بدون هيچ توضيحي آزاد كردند

 

  بدين ترتيب ايشان در ژانويه سال          
  روز اسارت27  سال و9 پس از ،1994

 ماه  5 در مدت   .آزاد شدند   زندان  از
 روزي كه ايشان با ما بودند، از            9 و

روحاني   تجربيات  گذاشتن  درميان  طريق
دوران زندان و نيز ضبط شهادت             

نوار كاست، باعث بركت      بر  زندگيشان
 ايشان    يكي از اهداف  .  بسياري شدند 

اين بود به كشورهاي همسايه نظير           
پاكستان و مخصوصاً افغانستان سفر         
كنند و خداوند را در آنجا خدمت            

به همين دليل نيز مدت كوتاهي  .نمايند
شان ويزاي كشور        قبل از شهادت    

افغانستان را گرفتند و براي رفتن به           
 .شدند  آنجا آماده مي

 

، 1994 ژوئن   24 مهدي ديباج در روز   
هنگامي كه از باغ كليسا واقع در زيبا          
دشت كرج براي شركت در جشن          
تولد دخترشان عازم منزل بود، توسط       

آنها .  متعصبيني خدانشناس ربوده شد    
هاي حومة  ايشان را با اتومبيل به جنگل

رحمي با    تهران بردند و در كمال بي         
 .قتل رساندند ضربات چاقو به 

 

او هميشه در نهايت سادگي و قناعت         
زندگي ميكرد و پيوسته خدا را بخاطر       
اينكه اين افتخار را به او داده كه در            
راه خداوند خود زحمت ببيند، شكر        

 . كرد  مي
  يادش گرامي

 مهدي ديباج
 1313 مرداد  14 ديباج درتاريخ   مهدي 

شـهـر     در  1934 آگوست سـال    5 برابر با 
كـودكـي     ايشان از  .  دنيا آمد   اصفهان به 

در .  به شناخت خدا داشت   عجيبي  عالقة
مسيح ديد   سالگي خوابي از عيسي3  سن
به شناخت    شديدي  اشتياق  ترتيب  بدين  و

سالگـي،    14 در.  آمد پديد دلش در  مسيح
روزي براي عيادت از يكي از بستگـان        

رفت  اصفهان  خود به بيمارستان مسيحي
اي از    و در آنجا يكي از كاركنان جزوه      

او ايـن    .  مقدس به او هـديـه داد         كتاب
دقت مطالعه كرد و سرانجام       جزوه را به  

در   فــراوان  بــررســي  و  تــحــقــيــق  از  پــس
 دركليساي اسقفي حضـرت     1947 سال

خـود    گـنـاهـان     لوقاي اصفهان رسماً از    
عـنـوان      توبه نموده، عيسي مسيح را بـه      

وقـتـي     امـا .  پذيرفـت   دهندة خود     نجات
اش روشن   برخانواده  او  ايمان  بودن  جدي

 .شد، او را از خانه اخراج كردند
بنابراين ايشان به تهران رفتند و در منزل 

 .يكي از مسيحيان آنجا پناه گرفتند
دريك كتابفروشي  پس ازچندي ايشان 

مسيحي مشغول كار شد و با شور و             
پخش كالم خدا و        اشتياق فراوان به   

مدتي بعد به     .  صيد جانها پرداخت    
پيشنهاد رهبران وقت كليساي انجيلي،       
جهت فراگيري الهيات مسيحي عازم        
بيروت شد و سپس براي گذراندن            

هاي تكميلي به كشورهاي              دوره
ايشان .  هندوستان و سوئيس سفر كرد      

مدت دو سال نيز در افغانستان                 به
خدمت كرد و در اين مدت عالوه بر          
ترجمة انجيل مرقس تحت عنوان            

هاي   ، برنامه “خبري براي همه     خوش”
 كرد كه تا  راديويي مسيحي نيز تهيه مي

2008 ژوئيه    33   شمارة    سال سوم  

 قبل ازميالد، مردي به نام 356 جوالي سال21در شب
 براي جاودانه كردن نام خود در تاريخ، هروستراتوس

.  معبد را آتش زد و درواقع به هدف خود دست يافت
.  متولد شد اسكندركبير هم درهمين شب عجيب اينكه  

 آرتميس تاريخ نگار، در آن شب پلوتاركبنابه گفتة 
چنان درگير مراقبت از زاده شدن اسكندر بود كه 

اسكندر پس از . نتوانست از معبد خود محافظت كند
فتح آسياي صغير اقدام به ساخت مجدد معبد كرد 

 قبل از ميالد، 323كه تا بعد از مرگ وي در سال
در قرن اول پس از .  همچنان در دست ساختمان بود

پولس براي تبشير مسيحيت به افسس   ميالد، هنگاميكه
سفر كرد، با عده زيادي از پيروان آرتميس مواجه 
.  شد كه به هيچ وجه قصد ترك الهه خود را نداشتند

مجدداً  گوت قبيله توسط معبد ميالدي262درسال
اهالي شهر قسم خوردند تا آنرا مجدداً بنا . ويران شد

در قرن چهارم ميالدي، بيشتر اهالي افسس به . كنند
مسيحيت گرويده بودند و معبد شكوه و جالل خود 

اهالي افسس پس از آخرين . را از دست داده بود
 ميالدي، كم 401تهاجم منجر به ويراني معبد در سال

كم شهر را ترك كردند و اين شهر متروك در 
اين .  ميالدي كشف و حفاري شد19اواخر قرن

.                  اكتشافات زيربناي معبد را نمايان ساخت  

 گانه عجايب هفت
 
 

           
 

              بقاياي معبد آرتميس
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1 cup Garbanzo beans;  
1 cup dried white beans;  

1/2 pound meat with bones;  
1 medium onion; peeled  
1 medium potato; peeled  
1/2 cup long grain rice  
1 medium tomato  
1 tablespoon turmeric;  
Salt; to taste  
pepper; to taste  
2 heads whole dried lemons; OR  
4 tablespoons lemon juice if you 
can't find dried; lemons  
 

Wash the meat and put it in a 
medium size pot, half filled with 
water, add the beans, the onion, 
turmeric, salt and pepper and let it 
cook for 1-2 hours on medium-low 
heat. Next, add the potato, rice, 
and the tomato (they get too soft too 
soon if you add them at the beginning), 
and let it cook on low heat until all 
the ingredients are soft. Take the 
pot out, separate the juice from 
the ingredients and pour the in-
gredients in a bowl, separate the 
bones and using a potato masher 
(gousht-coob) or something similar, 
finely mash the whole mixture. 
Taste a small portion and add 
more salt/pepper if needed. When 
the mixture has a smooth texture, 
it can be served. The soup (juice) is 
also served in a separate bowl. 
The idea is to mix it with small 
pieces of bread. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 

گُنارسون  هانس:فيلمنامه .پيترفلينت:كارگردان 
تئوماس : موسيقي.كتابي ازيان گويلو براساس

. اريك كرش: مديرفيلمبرداري. كانته لينن
. اليويه بوژ كوته، آندرس ويالدسن: تدوين
] آرن ماينوسون[يواكيم نتركوئيست:بازيگران

، استالن ]سسيليا آلگوتسدوتر[سوفيا هلين
، مادس ميكلسن]بريگر بروسا[اسكارسگارد

، ]برادر ژيلبر[، ونسان پرز]شاه والدمار دوم[
، استيون ودينگتون]پدر هنري[سايمون كالو

شاه [، گوستاف اسكارسگارد]تورويا[
  2007محصول . دقيقه139]. كانيوته اول

 . سوئد، انگلستان، دانمارك، نروژ، فنالند، آلمان
مـايـنـسـون       آرن.   قرن دوازدهم، سوئـد   

گـر    فرزند يكي از خاندانهاي حكومـت     
بريگـر  بعد از كشته شدن پدرش توسط       

 نجات يافته و به دانمـارك بـرده          بروسا
 در آنجا بزرگ ميشود، امـا       آرن.  ميشود
تـا    مـيـشـود     سـبـب    دركودكـي   اي  حادثه

بـه    آرن  . شـود   كـلـيـسـا      وقـف   زندگيـش 
صومعه فرستاده ميشود، اما آشنـايـي بـا          
برادر ژيلبركه قبالً شواليه معـبـد بـوده،          

ژيلـبـر   .  مسير زندگي او را عوض ميكند     
به او سواري و شمشيربازي و راه و رسم      

 جوان آرن  بعد  سالها  . ميĤموزد  سلحشوري
 زيبا عاشق او   سسيليايبعد از برخورد با  

ميشود و به همين خاطر به ابـراز عشـق            
همين كـار   .  خواهر وي پاسخ رد ميدهد    

دختر جوان شده و نزد ارباب  خشم سبب
.  سعايت ميـكـنـد     سسيلياكليسا از وي و     

به صومعه  سسيليا   شدن  كارفرستاده  فرجام
 به سوي سرزمينهاي مقدس است      آرنو  

تا دركسوت شواليه معبد براي حفاظـت       
مدتي بعد سسـيـلـيـا       .  از اورشليم بجنگد  

پسري به دنيا ميĤورد كه از اوگرفته شده     
 .و به بريگر بروسا سپرده ميشود

 نيز در يكي از ماجراهايش جان           آرن
صالح الدين ايوبي را كه مخفيانه سفر         
. ميكند، از چنگ راهزنان نجات ميدهد      
 صالح الدين تلويحاً به او ميگويد كه   
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قصد حمله اي بزرگ به اورشليم را           
آرن به شهر ميرود و حاكم را           .  دارد

حاكم شهر از او ميخواهد     .  مطلع ميكند 
تا رهبري حمله به سپاه صالح الدين را        

حمله .  در خارج از شهر بر عهده بگيرد      
الدين موفقيت آميز  غافلگيرانه به صالح

از آب در آمده و آرن به پاداش اين            
كار از خدمت دركسوت شواليه گري       
مرخص ميشود تا به زادگاه خود و نزد         

 .  بازگرددسسيليا
 فلينت و به تبع آن، گويلوتصويري كه 

اند تا   از دو طرف درگير جنگ ساخته
حدي منصفانه و به دور از اغراق هاي 

ميشود فيلم را با ساخته . معمول است
مقايسه ريدلي اسكات چند سال پيش 

كرد كه در آن نيز قهرمان فيلم به خاطر 
انجام جنايتي كه كرده بود ناخواسته به 
سوي جنگهاي صليبي و سرزمينهاي 

ظاهراً پيوستن به . مقدس رهسپار ميشد
لژيون خارجي فرانسوي براي فراريان 

ميتوانستند  نوعي وبه  بوده قانون ازچنگ
. گناهان خود را با اين كار تطهير كنند  

برخوردمنتقدان نيز با فيلم متناقض بوده 
به خاطر تم مبارزه با بنيادگرايي  وبرخي

اند و بسياري نيز به  موجود آن را ستوده
 بودنش دليل سكته در روايت و طوالني

. اند نام داده هيچ بسياربراي هياهوي را آن
پيشداوري  هرگونه بدون ميكنم اماتوصيه

سينماي  تاريخ فيلم به تماشاي گرانترين
 !ضررنخواهيد كرد .برويد اسكانديناوي

 .اكشن، ماجرايي، درام، عاشقانه، جنگي: ژانر
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 از  شما  دعوت  ميكنيم تا  از    
 :فرمائيد ديدن    سايتهاي ما   وب
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 روشهاي ساده حل اختالفات زناشويي
   

حل اختالفات زوجين پنج روش  براي
آنها نيزبه اثبات  كه اثربخشي شده  ارائه

رسيده اگر اين روشها به درستي اجرا 
شود هيچ اختالفي نميتواند زندگي 

 .مشترك را خطر اندازد 
زن و شــوهــر بــايــد          -1 

حق قانـونـي      بپذيرندكه اين 
هـر     كـه   ازآنهـاسـت     هريك

هـيـچ   . كنند  و احساس   ميخواهند بينديشند   طوركه
يك از طرفين نبايد به اين خاطركه متفاوت فكر         

ميدهـنـد      به شكل ديگر انجام     را  ميكنند وياكاري 
 .گيرندتمسخرقرارو مورد اهانت

درمشاجرات سعي  خود برتري دادن براي نشان -2
زن وشوهر    .بنشانيد  كرسي  به  را  خود  نكنيدحرف
را درك    هم گوش دهند ومنظورهم     بايدحرفهاي

 آمريكايي  روانشناس  راجرز  كارلدكتر     .كنند

و شوهر قبل از اينكه حرف بعدي را          ميگويد زن 
بزنند آخرين حرف يكديگر را در عبارات خود        

نظرو احساس همسر نقش      بازگوكردن  ميگنجانند
  .اي در فرايند حل دارد تعيين كننده

بهتر موارد مورد اختالف را به صورت كتبي          -3
مورد   ميشود تا مسائل     اين كار باعث     درآوريم  

اختالف به دقت مشخص شود چه بسا مورد             
كه به    اختالف مسائل جزيي و كم اهميت باشد       

گرفت و يا درباره ان       راحتي ميتوان آن را ناديد    
 .به توافق رسيد

 

نگرش دادن وگرفتن يا به عبارتي بده بستان           -4
به همسر خود بگوييد      .است  نيزمفيد  گيري  تصميم

كوتاه   كوتاه بيايم توكجا ميتواني     اينجا ميتوانم   من
وقتي زن وشوهر به اين مرحله ميرسند           .  بيايي

اين .  كنند  برداري مثبت   بهره  ميتوانند از اختالفات  
گونه موضوع را مطرح كردن سازش و مصالحه        

 .ميكنند پيروزي  احساس  وهر دوطرف پديدمياورد
 

گوييد   تبريك  اختالفات  يگديگربخاطرحل  به  -5
و فداكاريش قدرداني   درايت بخاطر ازهمسرتان  و

 .كنيد
 

اگر زن و شوهر به خود و يكديگر احترام                 
بگذارند حل اختالفات آنها به مراتب آسانتر            

باشد   داشته  وجود  مهم  اصل  اين  اگر  شد،  خواهد
آموختن روشهاي حل اختالف ساده ميشود اما         
اگر احترام دركار نباشد تمام روشها و تكنيكها          

  .هم كافي نيستند

جمعيت ايران عرب تبار هستندكه بيشترآنها دراستان        )  دو و نيم ميليون نفر     ( درصد   4حدوداً  
به مردم عرب ساكن نوار ساحلي جنوب،       .  اند  خوزستان و جزاير خليج فارس سكنا گزيده      

لباس بلند سنتي   .  گويند  كه ميتوان بسياري از ويژگيهاي فارسها را درآنها ديد، بندري مي           
اكثر عربهاي  .  نام دارد ”  گتره  ”  مردان عرب ثوب يا دشداشه و دستاري كه بر سرميگذارند        

   .كنند ايران هنوز به زبان عربي تكلم مي
 كيلومتر مربع در جنوب غربي ايران قرار 282 هزار و67استان خوزستان با مساحتي بالغ بر 

  ان  ي ائ  ت ا روس آنر د درص33  ه  ك ده آورد ش ر رب ف ار ن ز ه  234 و ون ي ل ي م4  ان  ت اس   ي  ون ن ك  ت ي ع  م ج .دارد
  دل ت ع    م ي ا  ه  ان  ت س اب  ات   ب ع  ف رت  وم ي  ان  ت س ه و  ك اطق  ن  درم ان  ت وزس خ  ان  ت اس   ي ا و ه و  آب . د ن ه يد  م  ل ي ك ش ت

                       .  ت اس   دك ان ار   ي س  ب ان د ن ب خ  ي ي ا  ه اد روز د ع   ت رد، اما  س ي ا  ه  ان  ت س و زم

معبد  شواليه            آرن
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You May Not Leave 
the Theater 

 

Mohsen Namvar, an Iranian 
convert from Islam to Christi-
anity, refuses to remove his 
clothes in the presence of his 
wife—for fear she will see his 
badly bruised and battered 
flesh.  Instead he stares at his 
loving spouse with hollowed 
eyes, trying to forget his tor-
ture and his—torturers. Yet, 
how can Mohsen forget the 
electrical shocks that blasted 
through his body? How could 
anyone forget the agonizing 
pain of molten currents sear-
ing through their bones and 
igniting their veins? Is there a 
human being alive who could 
strip their mind of horrific beat-
ings and agonizing abuse? 
Does time really heal all 
wounds? Will Mohsen Namvar 
ever be the same? After read-
ing about the extreme physical 
cruelty endured by Mohsen 
Namvar, one would wonder 
what heinous crime this man 
committed. Did he commit 
murder? No? Okay, did he 
steal or destroy another    
persons’ property? No? Well, 
then what did Mohsen do to 
deserve being electrocuted 
and savagely beaten? Sadly, 
Mohsen Namvar’s only crime 
was accepting Jesus Christ as 
his Lord and Savior.  Unfortu-
nately, Mohsen Navar decided 
to become an Islamic apostate 
in a country where leaving 
Islam is against the law.  Moh-
sen will never be the same. 
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Rad    was     released          on     bail    of                     

US $30,000  bail,    and   her  husband 
was freed on  payment  of US$20,000. 
 "The next time there may also be an 
apostasy  charge,  if  you  don't  stop 
with  your Jesus," a  female  security 
police officer told Rad during interro-
gation, according to the source.  
Under   Iran's   strict    Islamic    laws, 

Muslims who convert from  Islam  to  
another religion can be executed.  
A draft law before the Iranian parlia-
ment  would make the death penalty  
mandatory for "apostates" who leave 
Islam."They went to  a  court  hearing 
just  for  show," the  source  said, "as  
secret police had already taken their  
signatures by force with a statement  
that   they  had   not   changed   their 
religion." The  charges, however, are 
still  open, said  the  source,  a  close 
friend    of   the   couple.   The  female 
security  police  official  warned  Rad 
that if she and her husband continued   
attending a house church   and    hold-
ing       Bible     studies,   they    could   be  

imprisoned "for a very long time" and 
would lose            their            daughter,    Odzhan 
Arya. An officer  also  told  Rad that 
authorities    could   concoct   a   drug  
case against  them, "and you  will  be  
punished as drug smugglers." A male  
security police official also threatened 
Rad,   who  along  with  her  husband   
received Christ  as savior about three 
months   ago,  the  source  said. "He    

told   Tina  during the  interrogation that  
if she doesn't cooperate and tell some 
names   and   addresses,  she  won't 
see her daughter for a long time, " the   
source said.  "They said, 'Next time if  
we catch you, you are going to miss 
your whole family forever.' " An officer 
also told  Arya that  authorities could 
place   his  daughter "in   a    protected  
religious    institution."   The   charge 
against  Arya   of  "activities   against   
national  security" was  based on his  
allowing  Bible sessions  with Mus-
lims in his  apartment  and  trying  to  

Officers seize Christians from their home, 
leaving ill 4-year-old girl unattended. 

LOS ANGELES, June 25 
(Compass Direct News)–Security police   
officials  in Tehran last month tortured 

a   newly   converted couple  and  threat-
ened  to  put their  4-year-old daughter  
in an institution after arresting them for   
holding  Bible  studies and attending a 
house   church. A Christian  source  in  
Iran         said   that  28-year-old  Tina  Rad 
was charged with"activities against the  
holy religion  of  Islam"  for reading the  
Bible with Muslims in her home in east 
Tehran and trying to  convert  them. 
Officials charged her husband, 31-year 
old Makan Arya, with"activities against 
national   security"   after   seizing   the 
couple   from  their  home   on          June 3, 
forcing  them  to leave  their  4-year-old 
daughter ill and unattended. Authorities 
kept them in an  unknown  jail for  four  
days, which  left   them  badly  bruised 
from  beatings, with Rad  "very  ill"  and  

unable to walk, sources said.  

go to  the  house  church, the source said.  
Confirmation from the couple's denomi-
nation of their arrest and mistreatment 

was not immediately available.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  The  couple   was   forced   to  sign  a 
statement, the  source  said, that  they  
wouldn't go back to their house church   
and  that  they would  have no contact 
with other Christians – and that  if  they 
did, "they will be punished by the law of    
Islam." The   charges  and   forced  state-
ments  seem to  contravene  the  Inter-
national Covenant on Civil and Political 
Rights, to which Iran is a party, giving it 
the force of law. Article 18 of the cove-
nant   stipulates   that       everyone   shall  
have  the  right  to  adopt  a religion or 
belief, as  well  as freedom  individually 
or  in community in public  or private to  
manifest one's religion or belief in wor-
ship, observance, practice  and  teach-
ing. The  couple would forfeit  their  bail 
and  their  freedom  if   secret  religious    
police catch them engaged in Christian  
activities,  they  were  told  in  the court 
before     their    release.  "They         were 
tortured psychologically and physically," 
the   source  said. "There  are  a  lot  of 
blue places on their bodies. Tina can't 
walk   well   and   is  very   ill,    and  her 
husband Makan is still very shocked."  
The   couple    was    arrested   after  a 
relative of Arya informed security police 
of the couple's Christian activities.  
 According to the friend  of  the  couple, 
officers    confiscated    their   personal 
computer, satellite  dish  and television 
set, as well as  all  books, videos, CDs, 
DVDs and even a photo album.  
 "Tina is very sick, and  because  of  the 
pain on the right side of her head from 
the torture, and the shock of the whole 
situation,  she   can't  leave  the  house 
and their daughter," the source said. 
"She knows for sure that they are 
monitored in all their communications."  

 
 

There  was a man who couldn't 
hear. When Jesus came to town, 
the people got excited. They 
wanted Jesus to heal this man. 
They asked Jesus to heal him. 
"Lay your hands on this man and 
heal him", they said. Jesus looked 
at the deaf man. Jesus took the 
deaf man away from the crowd. 
When they were alone, Jesus 
put his finger into the man's ears. 
Jesus spit. Jesus touched the 
man's tongue. Then Jesus 
looked to Heaven and prayed, 
"Be opened!" Immediately, the 
deaf man could hear.  

CONVERT COUPLE ARRESTED,  
TORTURED, THREATENED 
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