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www.SimaMasih.com  www.Mohabat.tv      

 دهيد تا شما دريافت      تبديلهمشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صورت خود را  
2: 12رساله به روميان .  كنيد كه ارادة  نيكوي پسنديدة كامل خدا چيست   

 مبدأ شيطان پرستي
 

آيا واقعاً در ابتدا شيطان 
پرستي وجود داشته است 

يا در ابتدا جادوگري          
 وجود داشته است؟ 

 
 ...9ادامه در صفحة 

 در ايران روزانه بيش از سيگاريها 
دودكردن  صرف چهارميلياردتومان

سيگار ميكنند و براساس آمار بانك 
كه كشور  هاي پنهاني جهاني هزينه

بابت  بيماريهاي ناشي  از  مصرف 
سيگار ميپردازد دو تا سه برابر اين 

معاون جمعيت مبارزه  با  استعمال  دخانيات . رقم  است
  ميليارد  نخ سيگار  در 55در سال گذشته حدود : افزود

و سه دهم 14 حدود69درسال. كشور مصرف شده است
و نيم درصد از  افراد 12 حدود 78افراد جامعه و در سال   

.اند جامعه سيگارمصرف كرده  

 موفقيت در زندگي زناشويي
دو نفري كه در فكر ازدواج هستند چطور 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: info@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  

كلية همزبانان گرامي دعوت        از  
 شود تا در جلسات عبادتي اين        مي 

  عصر6هريكشنبه ساعت      كليسا كه  
 كه به دو زبان فارسي و انگليسي          

.د برقرار ميباشد، شركت نماين         
 

: تلفن اطالعات  
 1020-831) 949(  

 
 15 Orange Tree Lane  

Irvine, CA 92620 
                                                                                   
                                                        

كليساي ايرانيان ارواين اطالعية   

جمعيت جهان 
  نفرشد6666666666

 

جمعيت جهان در ماه مي به 
شش ميلياردوششصد وشصت 

و شش ميليون و ششصدو شصت و شش هزارو ششصد 
 برخي معتقدندآخرين نفري. رسيد وشش نفر وشصت

كه با تولد خود جمعيت جهان را به اين رقم مرموز 
 است و به  رسانده به احتمال زياد همان ضد مسيح

جهان  در طبيعي دليل بايد منتظر فجايع عظيم  همين
.بودكه طوفان اخير ميانمارگواهي براين مدعاست  

 
او را مرشد              جان مك كين شخص برجسته كه  يك

اي خواستار نابودي اسالم           داند در نوشته معنوي خود مي
.خواند”دين تقلبي”را  شده و اين دين  

 

 اين باعنوان المحيط ،فرداراديو از نقل به گزارشي طبق

سپتامبر را مرحله آخر جنگ تاريخي بين 11حادثة  بارسلي همچنين راد    مينويسد، مطلب 
 -جريان ائتالف يهودي رهبران از بزرگترين يكي بارسلي. است مسلمانان ومسيحيت دانسته

 برضد اسالم منتشر كرده است 2005در سال  همچنين كتابي  وي . گرا بشمار ميرود راست 
...  10ادامه در صفحة.                                    خداوند گذاشته بوداسالم، فريبكه نام آنرا 

!است تقلبي ديني اسالم  

دادگاه عالي كاليفرنيا ازدواج 
 همجنسگرايان را قانوني كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دادگاه عالي ايالت كاليفرنياي آمريكا اعالم كرده  
است كه ازدواج همجنسگرايان در اين ايالت مانعي 

همجنس گرايان پس از اعالم راي دادگاه با   . ندارد
اشك شوق از اين تصميم استقبال كردند و در خارج 
از صحن دادگاه يكديگر را در آغوش كشيدند و 

تا (احتماال آنها در ماه نوامبر . همديگر را بوسيدند
 اقدام خواهند كرد و اين امر را به رأي )شش ماه ديگر

ولي جيمز دابسون . گيري دوباره خواهند گذاشت
رييس انجمن حمايت از خانواده كه نهادي محافظه 
كار و مسيحي است اين تصميم دادگاه را تصميمي 

سازمان آقاي دابسون . زشت و ظالمانه توصيف كرد
پيش از اين هزاران دالر صرف مبارزه با قانوني شدن 

او در بيانيه اي از . ازدواج همجنسگرايان كرده است
مردم كاليفرنيا خواست تا با صيانت از تعريف سنتي 
ازدواج عليه تصميم دادگاه اقدام كنند و به گفته او به  

.                                تصميم ظالمانه دادگاه تسليم نشوند  
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 موج جديد دستگيريهاي نوايمانان مسيحي در ايران    
 

كه از                 پليس با دستگيري اعضاي سه خانوادة مسيحي
 موج جديد. اسالم به مسيحيت تغيير دين داده اند

 .  سختگيريها را عليه تازه ايمانان آغاز كرد
 

آغاز اين حركت بامداد  ،Compoass به گزارشي به نقل از
دو خانواده  دستگيري با )مه11(جاري سال ماه  ارديبهشت22روز

 از اين تازه ايمانان كه قصد مسافرت از فرودگاه بين المللي
 .                                                     را داشتند آغاز گرديدشيراز 

 به گفتة يكي از منابع  آگاه  در 
 خانواده   تمامي  اعضاء  ايران،

 ساعتها  مجبور  به  پاسخگويي
  به سواالت  مأمورين  امنيتي و

 در ارتباط  با  مذهب  و   پليس
  اعتقادات   ديني   و  فعاليتهاي 

 .كليساييشان گرديدند
همايون شوكوهي غالمزاده، : نامهاي اين افرادعبارت است از

 ساله؛ اميرحسين باب 40ساله و همسر وي فريبا نازميان پور،48
. ساله25  ساله وهمسر او فاطمه شناسا،25اناري،  

با اينكه زنان اين افراد همان روز دستگيري آزاد گرديدند، 
در ) مي14( ارديبهشت 25 اما امير حسين اناري تا صبح روز

دو . بازداشت بود و غالمزاده همچنان در زندان بسر ميبرد
، )مه11( ارديبهشت 22ساعتي پس از دستيگري بامداد روز

 58 به خانة حميد عالءالدين حسين، امنيتي پليس مأموران
 ساله، 28  فرزندش فاطمه3 ساله هجوم برده و او را به همراه

 ساله دستگير كرده تمامي 21  ساله، و مجتبي21 محمدعلي،
.   ثبت و ضبط گرديدند و چاپگرها  كتابها، سي دي، رايانه  

حسين و دختر و يكي از پسرانش همان روز آزاد شدند، ولي 
دو روز پس از آن، پليس . مجتبي همچنان در زندان  است

شيراز دو تن ديگر از تازه ايمانان را كه  از اعضاي كليساي 
ديگري بودند، درحال گفتگو در يك پارك دستگير  خانگي
اين دو تن به نامهاي محمود متين، و آرش همچنان در . كرد

آمل از شهرهاي  اين در حالي است كه در. زندان بسر ميبرند
شمالي در استان مازندران دو تن از تازه ايمانان دستگير شده 
درماه گذشته كه ازجمله ايشان يك زن باردار ميباشد، بدون 

.                  اطالع از اوضاع ايشان همچنان درحبس هستند  
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.ماهنامةتبديل پذيرائيم حمايت مالي شما را از  

                
 همراهان و گرامي دوستان                                         

 شرايطي تحت                                                هميشگي،
                                                 اين چند خط را  برايتان

 ها رسانه تمامي كه مينويسم                                               
 

به اطالع  هرروزه  خبرهاي تلخ و ناگواري را ازسراسردنيا
لرزه اي يكروز خبردار ميشويم كه زمين . عموم ميرسانند

 باعث ويراني و همچنين مرگ بسياري در سهمگينبسيار
روزي ديگر در اخبار شاهد !  آن طرف گيتي شده است

كشته شدن بسياري، توسط طوفان در سويي ديگر از اين 
 نظير  اينها، بيانگر و  گزارشاتي    . مي شويم خاكي         كرة

 .دگرگوني سريع و ملموس در دنياي امروز ميباشد
درانجيل ميخوانيم كه عيسي مسيح به شاگردان خود فرمود؛  

وقتي شما اينگونه اخبارها را مي شنويد،  بدانيد  كه روزهاي 
 .نيزنزديك است آخر فرارسيده و بازگشت من

آري دوستان، همة شواهد موجود در دنيا، بيانگر اين هستند 
 !او بزودي برميگردد! كه مسيح آنچه راگفت؛ حقيقت دارند

:   مينويسد4پولس نيز در رسالة اول خود به تسالونيكيان فصل
اگر  ايمان  داريم  كه  عيسي  مرد  و  باز  زنده  شد، پس  به 

اند، با وي باز  سان خدا آناني را  نيز كه  در عيسي خفته همين 
 واسطة  كالم  خود ِخداوند  به  شما   اين  را به  .خواهد آورد 

اند و تا آمدن خداوند  كساني از ما  كه هنوز زنده: مي گوييم
زيرا . يقين از خفتگان پيشي نخواهندگرفت  باقي مي مانند، به 

خداوند، خود با فرماني بلند آواز  و آواي رئيس فرشتگان  و 
آنگاه  نخست . نفير شيپور خدا،  از آسمان  فرود خواهد آمد

پس از آن، ما كه  هنوز . مردگانِ در مسيح، زنده خواهند شد
 آنها در ابرها ربوده خواهيم شد تا ايم، با زنده  و باقي مانده

خداوند را در هوا  مالقات كنيم،  و بدين گونه هميشه با 
 .خداوند خواهيم بود

 ايم؟ آماده اي كه آيا ما براي چنين واقعه اما سؤال اينست
                           

  2008ژوئن  آنجلس،                                                                                                      ُلس        
 باغستاني           الناتان                                                                      

 يوگا، مسيحيت و 
 كتابمقدس مسيحي

  
 
 
 
 
 
 
 

يوگا در شرق و هم . جا قابل دسترس است همه يوگا
مركزي  يوگادرآفريقاي كالسهاي.است درغرب

تابلوهاي تبليغاتي يوگا همه . روسيه و استراليا عرضه ميشود
آپارتمانها  درآنساسور بهداشتي، هاي مغازه دانشگاهها، در جا

 هاي حتي برنامه آنجلس آويزان است، و در مركز شهر لُس
      .خود را دارند ورزشي مخصوص

 آساناسيوگاي  با است؟ در رابطه بدني ورزش آيا يوگايك
سوامي ويوِ   كه  همانگونه   فيزيكي،  حركتهاي  عبارتي به   يا

يك  سري  از :  مي نويسدراجا  يوگابنام  دركتابش  كاناندا
بايدهرروز انجام شود، تا وضعيتهاي  رواني و بدني تمرينهاي

و  شود بايدفرستاده عصبي جريان. خاص باالتر بدست بيايد
نوعي تشنج تازه شروع . پرداخته گردد جديد كانال دريك
. اي تازه برقرارميگردد و تمامي تشكيالت به گونه: شده
روش  ائتالف  و  تمركز   : يوگابنام   در كتابش دانيلو  آلين 
يك معلم  فرانسوي  يوگا  ميگويد  كه  معناي :  نويسد مي

واقعي يوگا  از  اين تشكيل  شده  است كه يك  سلسله از 
در آزاد شدن از بدن  بافتي  كنترل كلي بدن است،كه سعي

بسيار پيچيده به حساب  بدن  بافتي بعنوان قسمت .  را  دارد
 ناديس  كانالهاي نامرئي فيزيكي به نام72000ميĤيد و شامل

 قسمتهاي كلي عبارتي  به  يا  فيزيكي  با قسمتهاي  است، كه 

و بدن  فيزيكي با  هفت  نقطة  بافتي  بدن .  است  مطابق بدن 
  با هم وصل هستند، از فرق سرچاكراساصلي يابه عبارتي 

 .                            تا قاعدة ستون فقرات
، كه نامشان  است، ضمير خودآگاه  شخص  را چاكراسها 

توسط دستكاري كردن ستون فقرات بوسيلة . كنترل ميكند
حركتهاي مختلف يوگا  بايد  جريان  انرژي  از بدن  بافتي 
باال بيايد و بدين وسيله ضمير خود آگاه شخص تغيير پيدا 

  را يوگاي  كونداليني   و   يوگاي  هاتها،  چاركسها.  كند
مستقيم توسط حركتهاي مختلف بدني و تنفسي دستكاري 

در يك رابطه، كه در آن روح  بر جسم غلبه دارد، . ميكند
سعي  ميكند كه  ضمير  خودآگاه شخص را يوگاي  مانترا 
 ساعتها  در مانتراس.   تغيير  دهد“  مانتراس”توسط  تكرار 

 شود و  وضعيت سكوت و يا بطور  قابل شنيدن  تكرار  مي
 .  تغيير يافتة ضمير خودآگاه را توليد ميكند

 ...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     ژوئن      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 
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2008 ژوئن     32   شمارة   سال سوم   پيرمرد قبل .كه آن طرف تخت ايستاده بود و با نگراني به پيرمرد بيمارچشم دوخته بود نگاهي انداخت جواني پرستار به مرد.گذشته بود شب از نيمه 
بيمار به . پسرت اينجاست، او باالخره آمد : پرستار نزديك پيرمرد شد وآرام در گوش او گفت.از اينكه از هوش برود، مدام پسر خود را صدا ميزد

را دراز كرد و انگشتان پسرش را    دستش   پيرمرد به آرامي.زحمت چشمهايش را باز كرد و سايه پسرش را ديد كه بيرون چادر اكسيژن ايستاده بود
دكمة اضطراري را  مردجوان به سرعت . نزديكهاي صبح حال پيرمرد وخيم شد.  بعد از اتاق بيرون رفت.لبخندي زد وچشمهايش را بست. گرفت
ببخشيد، اين :مرد جوان با  ناراحتي رو به پرستاركرد و پرسيد.  پرستار با عجله وارد اتاق شد و به معاينه بيمار پرداخت ولي او از دنيا رفته بود.فشارداد

دخترم آمدم براي اولين بار  بود كه او را   عيادت  كه براي نه، ديشب:  او گفت!مگر او پدر شما نبود؟: گفت  پرستار با تعجب!كسي بود؟    پيرمرد چه
كه پسرش نيستي؟  پس چرا همان ديشب نگفتي:  پرستار با تعجب پرسيد.كرد كناري كه دخترش روي آن خوابيده بود، اشاره بعد به تخت .ميديدم

 كه نميتواند من را از پسرش تشخيص   پيرمرد ميخواهد قبل از مردن پسرش را ببيند، ولي او نيامده بود و او آنقدر بيمار است كه فهميدم: مرد پاسخ داد
                                                                                                                            ...من ميدانستم كه او درآن لحظه چه قدر به من احتياج دارد.  دهد

 
           

از عزيزاني                
هايشان      آگهي مايلند    كه

   در اين ماهنامه درج گردد،
شمارة  با است خواهشمند

)818 (522 -2515: تلفن  
.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
  دالر20 فقط

 :ترس ازمكانهاي تنگ و محدود
آنكه در ستر حضرت اعلي نشسته است زير 

درباره . ساية قادر مطلق ساكن خواهد بود
گويم كه او ملجا و قلعة من است و  خداوند مي

 )2و1  :91مزمور( .خداي من كه بر او توكل دارم
 

 :ترس از شيطان
پس دوازده شاگرد خود را طلبيد به ايشان 
قوت و قدرت بر جميع ديوها و شفا دادن 

 )1 : 9لوقا(. امراض عطا كرد
 

 :ترس از كليسا
گفتند به خانه  شدم چون به من مي شادمان مي

 )1 : 122مزمور(. خداوند بروم

 ! كردم كاش از خودم شروع مي
پير و  .  جوان كه بودم ميخواستم دنيا را تغيير دهم          

! عاقلتر كه شدم، فهميدم نميتوانم دنيا را تغيير دهم          
ام را كم كردم و به تغييركشور قناعت          بنابراين توقع 

به   . شود  عوض  نميخواست  نيز  كشورم  ولي  كردم،
كارگرفتم   كه رسيدم آخرين تواناييم را به        ميانسالي

! ام را عوض كنم ولي پناه برخدا          و خواستم خانواده 
بستر   در  كه  و اينك   شوند  عوض  نميخواستند  هم  آنها

عوض   را  خود  فقط  اگر  كه  ام  دريافته  ام آرميده  مرگ
گرمي   پشت  و به   ميشدند عوض هم ام خانواده. ميكردم

هيچكس .  آنها ميتوانستم كشورم را نيز عوض كنم       
 !تغيير دهم نميداند شايد ميتوانستم دنيا را نيز

 جعبة سياه و طاليي
 

كه   جعبه دارم   دستانم دو در  
 :گفت او   .خدا به من  داده است

هايت را  درون  جعبة  سياه  غصه
هايت  را   درون  شادي  بگذار  و

 گوش خدا حرف به. جعبه طاليي

درون  را هايم وغصه شاديها .كردم
 روز طاليي جعبه. گذاشتم ها جعبه

 .روز به روز سبكترسياه  جعبه ميشد و تر روزسنگين به
   

سـوراخ    جـعـبـه     ته  كه  ديدم.   علت را دريابم    تا  كنجكاوي جعبه سياه را باز كردم         از روي 
 در:   گـفـتـم     و    دادم    نشـان     خـدا   بـه     را  جعبـه   سوراخ  . آن بيرون ميريزد    هايم از   است و غصه  

هـمـه   !   اي بنده مـن   :   لبخندي دلنشين گفت    كجا هستند؟ خدا با     هاي من   كه غصه   شگفتم
جعـبـه     ته چرا من دادي؟ ها را به جعبه چرا اين! پرسيدم خداوندا. آنها نزد من اينجا هستند 

را   خـود   هـاي   بـركـت    تـا     دادم    طاليي را به تو  جعبه !   اي بندة من:   گفت     بود؟  سوراخ   سياه
 ...هايت را دور بريزي جعبة سياه را براي اينكه غم بشماري و

 كشيش قبريك سنگ هاي نوشته

                         وقتي انسان آنقدر 
                          ثروتمند  شد  كه 
 بتواند هرچه دلش

خواهد  بخرد،                                 مي  
اش بيند  معده                                مي  

                           بيمار است و همه
. كند چيز را هضم نمي  

 شاتو بريان
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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         
 
 

 
 
 

 

جسم انسانى پوشيد؟ چرا خداى واحد قادرمطلق  
 

دركالم خدا از قبل پيشگويى شده بودكه خدا 
او )  9، 7، 40، 25، 45، 12اشعياء(. بروى  زمين ميĤيد

به صورت انسان ميĤيد و مثل شبان گله خود را 
. او ميĤيد تا گناه را بردارد. گيرد به آغوش مي

 او به صورت) 53اشعياء(او براى قربانى شدن ميĤيد . او به صورت يك ولد و نوزاد و پسر ميĤيد

او .  در ميان ما جسم پوشيد و ساكن شد) هستى و منشاء و دليل تمام هستى و كاينات، اهيه(كلمه 
)                                            21 : 5 و دوم قرنتيان29، 14، 1 : 1يوحنا (قربانى گناه . براى ما بره نهايى شد  

زبان جامعة فارسي خدمت در تبديل، ماهنامة  

  
 

 بعضي     در   ما       همة

مراحل زندگي مجبور به 
اي براي كار مصاحبه . شويم سخنراني كردن مي

جديدتان است؟ سخنراني براي ناظر يا هيئت مديرة  
 سخنرانيهاي اينها  همة بله،  كارتان است؟ محل شركت
. را رقم بزنند شما آيندة توانند مي و هستند مهمي بسيار

بدون  از دست بروند فرصتها اين  پس نگذاريد كه
توجه  جلب راههاي.ببريد باال را موفقيتتان شانس اينكه

 .     در يك مصاحبه يا سخنراني
                                   

 شنوندگان هم دوست دارند كه وارد ماجرا  شوند، 
. كنند و حوصله شان سر برود نه اينكه فقط گوش

حرفهايتان  به دادن گوش و نشستن براي آنها بايدبه شما
داريد تا بتوانيد توجه  زمان دقيقه 90 تا30.بدهيد دليل

توانيد همان تكنيك  قديمي  مي. كنيد آنها را جلب 
. گيريد كار را به فكاهي يك با سخنراني كردن شروع

 .  شايد زياد هم ايدة جالبي نباشد... اما
 

مطمئناً دادن يك جنبة شوخي آميز به -اشتباه نكنيد 
اما اگر اين جنبه را به . سخنراني تان قابل قبول است

صورت كلي وارد سخنراني كنيد با  اينكه سخنراني 
 .را با يك فكاهي شروع كنيد بسيار متفاوت است

 

 اين. آغازكنيد يك سوال كه آن را با  پس بهتر است

چون  شنوندگان  را . دهد تكنيك بسيار جواب  مي
تكنيك ديگري كه گهگاه . كند هم وارد بحث مي

شود بردن  توسط بعضي سخنرانان به كار گرفته مي
 . نام بعضي از اشخاص بين حضار است

 مردِ  روحاني،  يك  سخنراني در جمع      
 روزي        با 

 :اي  داشت خداوند   مكالمه
 دوست دارم بدانم ! خداوندا

 بهشت  و  جهنم  چه  شكلي 
 هستند؟  خداوند    آن   مرد 

 سمت دو درب را به روحاني
 كرد  و يكي  از  آنها  هدايت

 را  باز  كرد؛ مرد  نگاهي  به
 درست  در .  داخل  انداخت

 بزرگ ميزگرد يك اتاق وسط
  يك آن روي كه داشت وجود  

 !آب افتاد دهانش كه داشت خوبي وآنقدربوي بود؛ خورش ظرف
حـال    مـريـض    و  مـردنـي    كه دور ميز نشسته بودند بسيار الغـر         افرادي
هـايـي     آنها در دست خود قاشق .   آمدند  زده مي   به نظر قحطي  .   بودند

وصـل    ها به باالي بازوهايشـان   با دسته بسيار بلند داشتندكه اين دسته      
را داخل   خود  دست  توانستند  مي  شده بود و هركدام از آنها به راحتي      

كه ايـن   اما از آن جايي. ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پركنند 
دستشان را برگردانند  توانستند ها از بازوهايشان بلندتر بود، نمي  دسته

صحنة   ديدن  با   مرد  روحاني .و قاشق را  در  دهان  خود  فرو  ببرند
 !توجهنم را ديدي: گفت  خداوند. بدبختي و عذاب آنها غمگين شد

  

هم دقيقاً   آنجا.   كرد  باز  را  خدا درب  سمت اتاق بعدي رفتند و  آنها به 
گرد با يك ظرف خورش روي آن، كه  يك ميز. مثل اتاق قبلي بود

هاي   قاشق  همان  قبل  جاي  ميز، مثل  دور   افرادِ!انداخت آب را مرد  دهان
گفتند و   مي  بوده،  تپل  و  كافي قوي  دسته بلند را داشتند، ولي به اندازه      

 !فهمم نمي: مرد روحاني گفت. خنديدند مي
!  دارد  مـهـارت    يـك   بـه   فقط احتياج !   ساده است :   خداوند جواب داد  

كه   كه به  همديگر  غذا بدهند، در حالي    اند  گرفته    بيني؟ اينها ياد    مي
  !كنند فكر مي خودشان به كار تنها طمع هاي آدم

همة شما : گفت خواند و  ديگر بار آن جماعت را نزد خود فرا عيسي
 نيست آدمي بيرون از چيزي هيچ :را دريابيد و اين دهيد  فرا گوش من به

درون  آنچه از شدن به او، وي را نجس سازد، بلكه داخل با بتواند كه
گوش شنوا دارد،  كه هر[. سازد آدمي بيرون ميĤيد، وي را نجس مي

درآمد،  خانه  به و گفت  ترك  را  جماعت  از آن كه  پس  !]بشنود
 درك نيز  شما  آيا  :گفت .پرسيدند او  از  را  مثَل معني ششاگردان

تواند  ميشود، نمي داخل آدمي به بيرون از آنچه دانيدكه نمي آيا ؟نميكنيد
او را نجس سازد؟ زيرا به دلش راه نمييابد، بلكه به درون شكمش 

سخن،همه خوراكها را پاك  اين با عيسي .شود ميرود وسپس دفع مي
 است آن ميĤيد، آنچه از درون آدمي بيرون: او ادامه داد. كرد اعالم

 بيرون انسان  و دل درون  آنچه از زيرا اينهاست .ميسازد نجس را او  كه

 بدخواهي، طمع،  زنا،  قتل،  دزدي،  عفتي،  بي افكار پليد،  : ميĤيد

 از   همه بديها اين .حماقت و تكبر  تهمت، حسادت، هرزگي، حيله،

 23الي14آيات :7مرقس. ميسازد نجس را وآدمي  ميگيرد سرچشمه درون

 باد آورده
  در  زمان  سلطنت  

 ايران بين خسروپرويز
 در اين و  شد جنگ و روم

كه پايتخت    جنگ ايرانيها پيروز شدند  و  قسطنطنيه
 آن وسقوط درآمد  ايران ارتش  روم بود به محاصرة 

 .نزديك شد
. برگزيدند پادشاهي به هرقلنام  فردي را به مردم روم

ديد، دستور داد   چون پايتخت را در خطر ميهرقل
كه خزائن جواهرت روم را  در چهار كشتي بزرگ 

 سازند تا نهادند تا  از  راه  دريا  به  اسكندريه منتقل 

ايرانيان  بدست روم گنجينه كند، سقوط پايتخت چنانچه
مقداري  هنوز كشتيها ولي .كردند اينكار را هم. نيافتد

درمديترانه نرفته بودند 
كه ناگهان باد مخالف 
وزيد و چون  كشتيها 

در  آن   زمان   با   باد 
كردند، هر  مي حركت

 تالش  مالحان              چه

كردند          نتوانستند 
را   به   سمت    كشتيها 

اسكندريه     حركت 
در  كه مديترانه شرقي ها به سمت ساحل كشتي دهند و
 .بود درآمد ايرانيان  تصرف
پايتخت  تيسفون را به وخزائن شدند خوشحال ايرانيان

 .ساساني فرستادند
خسرو پرويز خوشحال شد و چون  اين گنج در اثر 
تغيير  مسير  باد  بدست  ايرانيان  افتاده  بود،  خسرو 

 .نام نهاد) گنج باد آورده(پرويز آنرا 
              

از آنروز به بعد هرگاه  ثروت و مالي بدون  زحمت 
  .گويند نصيب كسي شود، آنرا بادآورده مي
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 آشنايي با شخصيتها و اسامي دركتابمقدس

وجود   شما آيا موضوعي در زندگي: گرامي خوانندة
 ما    دعاي تيم داريد؟ دعاي خصوص احتياج به كه دارد

از     . باشند مي در ماهنامة تبديل آمادة خدمت به شما
  ارسال  ما مطالب دعاي خود را به  شما خواهشمنديم

 .   ما با شما متحد شويم كنيد تا            
 

 )    818 (522 - 1525:  تلفن
 

Email:Prayer@iranforchrist.com  
   

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

براي تهية كتابمقدس به زبان 
 فارسي با كليساي سفيران مسيح 

.تماس حاصل نمائيد  
1525- 522) 818(   
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 ) خداوند مهيا ميكند(يهوه يري 
 نشانه تدارك خداوند براي 

 .احتياجات ايمانداران است
 بايست اي را كه مي ابراهيم تپه

 به. اسحق روي آن قرباني شود
 ).14-13 : 22پيدايش(اين اسم ناميد

 ابراهيم، چشمان خود را بلند   آنگاه،- 13 :22پيداش{ 
ديدكه اينك قوچي، درعقب وي، در بيشه اي، به  كرده،

پس ابراهيم رفت وقوچ را گرفته، .گرفتارشده شاخهايش
 }.گذرانيد سوختني قرباني پسرخود،براي آنرا درعوض

“ يهوه يري”و ابراهيم آن موضع را -14 : 22پيداش{
در كوه،        : ناميد، چنانكه تا امروز گفته مي شود

  .}يهوه، ديده خواهد شد

  را بخوانيد34الي19: 6متي هستيد، درنگراني وقتي
 

دانشجويي سركالس فلسفه نشسته 
. خدا بود دربارة درس موضوع .بود  
كسي  كالس دراين آيا :پرسيد استاد
 شنيده را خدا صداي كه هست

استاد  .نداد پاسخ كسي باشد؟
آيا در اين كالس : دوباره پرسيد
استاد . كرده باشد؟ دوباره كسي پاسخ نداد كه خدا را لمس كسي هست

آيا در اين كالس كسي هست كه خدا را ديده :براي سومين بار پرسيد
با : استاد با قاطعيت گفت. باشد؟ براي سومين بار هم كسي پاسخ نداد

دانشجو به هيچ روي با استدالل استاد . اين وصف خدا وجود ندارد
دانشجو از . استاد پذيرفت. موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت كند

كسي  كالس آيا در اين :پرسيد هايش برخواست و از همكالسي جايش
آيا در . هست كه صداي مغز استاد را شنيده باشد؟ همه سكوت كردند

كرده باشد؟ همچنان كسي  كه مغز استاد را لمس كسي هست كالس اين
 كه مغز استاد را ديده باشد؟ كسي هست كالس آيا در اين. نگفت چيزي

كرد  گيري نتيجه چنين دانشجو نداد،  پاسخي كسي بار  سومين براي  وقتي
.                                                                      كه استادشان مغز ندارد  

ت؟
 هس

خدا
 

 راز كلمات   
جنگلي قورباغه از  چند  
ميكردند كه  عبور  

تا از آنها ناگهان دو  
كنار  ها در  بقيه  قورباغه. به داخل گودال عميقي افتادند

گودال جمع شدند و وقتي ديدند گودال چقدر عميق 
اي  است به دو قورباغه ديگر گفتند كه ديگر چاره

دو قورباغه، اين . نيست، شما به زودي خواهيد مرد
حرفها را ناديده گرفتند و با تمام توانشان كوشيدندكه از 

آنها  به  هاي ديگر، دائماً  اما قورباغه. گودال بيرون بپرند
چون نميتوانيد از  . دست از تالش برداريد ميگفتند كه 

 باالخره . گودال خارج شويد، به زودي خواهيد مرد

 ها  ديگر قورباغه هاي  گفته تسليم  يكي از دو قورباغه، 
 داخل  درنگ به  بي او . شد و دست از تالش برداشت

.                                               و مرد  شد پرتاب گودال  
                                                          

 بيرون آمدن ديگر با حداكثر توانش براي    اما قورباغه 

ها فرياد ميزدند كه  بقية قورباغه. از گودال تالش ميكرد
اما او با توان بيشتري تالش كرد و . دست از تالش بردار

وقتي از گودال بيرون . باالخره از گودال خارج شد
مگر تو حرفهاي ما : ها از او پرسيدند آمد، بقية قورباغه

در واقع او در . را نشنيدي؟ معلوم شد قورباغه ناشنواست
.      ديگران او را تشويق ميكنندتمام مدت فكر ميكرد،   

مسيحيان متحد            ”بنيانگذار سازمان جان هگي كشيش 
گفت سازمان او بزودي از ايپك، نهاد “ در دفاع از اسرائيل

 .اصلي در البي طرفدار اسرائيل، قويتر خواهد شد
آنهافكرميكنند ”:ميگويدپنسيلوانيا دانشگاه از وينتروب جف 

 انجيل كه است چيزي آن شدن   متحقق  دوبارة اسرائيل خلق كه

 كه  چيزي درآن خداوند   آنها از نظر .است  را  داده  بشارتش

 ريزي آن  را  دارد  موجوديت  اسرائيل  را  هم طرح  قصد

“ .شود حمايت مسيحيان بايدازجانب  دليل همين گنجانده و به
نفوذ  صاحب   در آمريكا اخير  در سالهاي   مسحيان  انجيلي

بر قدرت آنها افزوده  روز  و هنوز هم روزبه اند  شده زيادي 
شوراي امنيت ملي آمريكا  پيشين عضو سيك گري. ميشود

 اسرائيل البي  در  چنداني  جاي  مسيحيان  زماني    ميگويد كه

در ”گفته  وي  به. اما  اكنون  وضع  متفاوت  است. نداشتند
شركت  مسيحيان بنيادگرا  در  البي  اسرائيل  پيش  سالهاي 

 هزاران  آمدن .نيست چنين  امروزه ولي ناچسب به نظر ميĤمد 

از  اسرائيل  حمايت  براي واشنگتن       به  هگي   مسيحي زير نظر
 طرفدار دارد  و  عضو   هزاران  ايپك .است جديد پديدة  يك 

. سنجيد ميليونها بايد   با رقم را   در آمريكا   بنيادگرا  مسيحيان  اما
به اين ترتيب عامل جديد  قدرتمندي وارد  البي اسرائيل 

 محل   اعضاي اين سازمان در آن روز به“ . شده استتبديل

از  اعضاي كنگره هم در  با شماري  و   رفتند  آمريكا كنگره
آيا آنطور كه .مجلس نمايندگان و هم در سنا ديدار كردند

در  اسرائيل  البي ميگويد روز به روز بر قدرت سيك  گري
به اين سوال جف وينتروب جواب ميشود؟  افزوده   آمريكا 

به عقيده او البي اسرائيل درآمريكا بامخاطرات . منفي است
 مخاطرات  در حال رقم زدن جديدي روبروست  و همين

اين البي در سراشيب  ”:اوميگويد. البي است سرنوشت اين
 هاي  طرفدار  اسرائيل در  گروه افتاده،  چرا  كه  در  داخل 

 آمريكا  اختالف آرا  ايجاد 
 اسرائيل البي  آنچه .است شده

 در مورد خوانده ميشود حال
  با اسرائيل   دولت  سياستهاي  

  صداي  واحد   حرف يك  

 متهم من   مثالً  خود .  نميزند
 كه در البي اسرائيل  هستم

فعاليت ميكنم اما سالهاست كه با احداث شهركهاي يهودي 
“ .نشين مخالفت ميكنم و طرفدار ايده دولت فلسطيني هستم

كه وارد صحنه   اين صداي متفاوتيوينتروباز نظر آقاي  
 در بسياري يهود ناميد،كه  ليبرال جامعه  شده را ميتوان صداي

اما به اعتقاد . موارد راه خود را  از دولت اسرائيل جدا ميكند
اسرائيل،  از  ليبرال تا  البي  داخل  مختلف    هاي گروه گري

كه حس ميكنند خطري خارجي اسرائيل را  افراطي، آنگاه
 ازكشورهايي او ميگويديكي. تهديد ميكند، همصدا ميشوند

هاي مختلف به مثابه تهديد محسوب  كه ازجانب اين گروه
 هم ميشود و تمايالت مختلف داخل اين البي در مورد آن

 تصور خود ايران اين”وي  گفته به. ايران است عقيده هستند،

كه عمالً  باعث  رفتارهايي است، از طريق  بخشيده    را قوت
اسرائيل  مجموعه البي براي  شده تهديد قلمداد كردن ايران 

آمريكايي،  ديپلماتهاي گروگانگيري از زمان. تر باشد راحت
آمريكاييهايكي تداعي منفي ايجادكرده اما  ذهنيت ايران در
كار البي اسرائيل را اخيراً با موفقيت بيشتر همراه كرده  آنچه

اظهاراتي است مثل رئيس جمهور  ايران مبني  بر ضرورت 
انهدام  اسرائيل، اينها باعث ميشود  بتوان  ايران  را يك خطر 

شايد به  همين  دليل است كه وقتي به “ .عمده  قلمداد  كرد
سايت اينترنتي ايپك در آمريكا مراجعه ميكنيد  در يكي  از 

كه پيش روي اسرائيل  صفحات آن كه به مسائل و خطراتي
 . دارد ابتدا نام ايران وبرنامه اتمي آن را ميينيد است اختصاص
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آنچه كه قبل از همه چيز براي تأثير گذاري بر ديگران اهميت دارد، اينست كه 

بنابراين بسيار مهم است كه براي اين كار  زمينه سازي . بايد شرايط مناسب باشد
قبل  از تعيين مورد، خيلي مهم است كه  طبيعت  و  زمينة .  كنيد و برنامه  بچينيد
توجه  داشته باشيد كه ممكن است آنها موضوعات را از .  فرد مقابلتان را بفهميد

شايد  فرهنگشان، تحصيالتشان و غيره  با  شما .  ديدگاه  كتابمقدس  نگاه نكنند
ميتوانيد با آنها همدلي كرده و يك ) الف: اين كار دو مزيت دارد. متفاوت باشد

 بهتر ميتوانيد استدالالت خود را بيان كنيد و به ) ب. رابطه احساسي برقرار كنيد
 . آنها ثابت كنيد كه نظرات شما درست تر از مالِ آنهاست

در   دوري  بسـيـاري    رامنه ازسـالـيـان     ا  
ايـن    در  و  انـد   ايران سكونت داشـتـه    

سكونت   تاريخ  در  اصفهان    جلفاي      ميان
داشته   اي  ويژه  بسيار  جايگاه  ايران    ارامنة
زيادي از ارامنه از جلفـاي    تعداد  . است

 1604-1605ارس به اصفهان در سـال   
كوچ   عباس  شاه  مستقيم  نظر  زير  ميالدي

 جنوبي    نو دركنارة داده شدند و جلفاي 

بنيان   ميالدي    1606رود درسال   زاينده  
 .گذاشته شد

 
 
 
 

 

 ارامنه پس از  استقـرار در جـلـفـاي             
تـأسـيـسـات       اصفهان در صدد ساختن   

خـود    مـذهـبـي            اجتماعي و  بنـاهـاي     
هـاي نـقـدي و         برآمدند و  با  سرمايه     

خودياري  مردم، كليساي وانـك را         
نظير كليسايي كه  در جلفـاي قـديـم           

ســورپ     نــام    هــمــان    بــا  ) ارس  رود  كــنــار( 
وجـود  )    همـگـان     دهندة  نجات(   آمناپرگيج

از     پـس   سـال     پـنـجـاه   . داشت، ساختنـد  
اصفهان يعني    سكونت آنان در جلفاي   

 داويـد  به سعي و اهتمام       1655درسال

 جلفا در    ارامنه روحاني پيشواي  وارتاپد

معبد مجلل   وانك  موقت  نمازخانة  محل
  ساخـت  .كنوني را بنا كردند با شكوه  و

طول   سال به 9كليساي وانك   فعلي      بناي
ميالدي به پايان 1664در سال و  انجاميد
مـعـمـاري      و  مصالح ساختمانـي  .   رسيد

سنگي ارمنستان    كليساهاي  با  اين كليسا 
ــه  دارد  فــرق ــنــاي  كــه  طــوري  ب ــا    آن  ب ب

مـحـلـي      مصالح ساختمانـي    استفاده از 
در   خام ساخته شده، ولي     يعني خشت   

بـه    مـنـقـش     آن با كاشيهـاي     جاي  جاي
در .   شده است   تزئين  دار هاي بال  فرشته

كليسا بطور با   پايين قسمتهايي از ديوار   
 روغـن،   و  رنـگ   شكوهي با نقاشيهـاي   

تزئينات ديواري منـقـوش       و  گچكاري
 .             شده است

روش
هاي 

تأثيرگذاري بر ديگران
2008 ژوئن     32   شمارة    سال سوم   

 باشد و  مي  آجر پخته   از      آن  نماي بيروني 

رنگ الجوردي    به    گنبد      داخلي  نماي    
كه با تصاوير  مذهبي و تزئينات گلبوته    

تـا    دور.   و طالكاري آذين شده اسـت      
در  .   دور گنبد هشت پنجره وجود  دارد     

 آفـريـنـش       از     ميان آنهاتصاويري    فاصلة

مـرگ    ممنوعـه،   ميوة  خوردن  وحوا،  آدم
در مـحـل       .   شـود   مـي   ديـده          و  هابيل   

 سرودخوانان كليسا جاي  چهار  تصوير 

هايي در اطراف آن  به        همراه  با گلبوته   
  خورد كه در آنها شـكـنـجـة           چشم مي 

 تصاوير مـحـل        . شود  مي  مقدسان ديده   

در   كه   مربوط به مسيح است    نسرودخوانا
از   تصاويري      با      مخصوص    اتاقك اشياء 

شــروع         مــريــم  بــه  فــرشــتــه  دادن  بشــارت
تصـاويـر   .   شود، كليسا را دور ميزند      مي

  سـجـدة    مسيح،    عيسي  ميالد    شامل  مياني
مسيح توسط   آزمون  عيسي،  به  سه پادشاه 

مصـلـوب     ابليس، آخرين شام عيـسـي،     
. . . شدن و دفن عيسي، معراج عيسـي و        

 كليسـا،   داخل  شمالي  بر ديوار   .   باشد  مي

 باالي .است شده نقاشي تصاوير رستاخيز

وارد     رسـتـگـان     آنـجـا    در  بهشـت،كـه    آن
 مهـيـب      قسمت پايين دوزخ    در  و    ميشوند

زبانه ميكشد، اژدهاي چند سر       آتش  كه
بـاال    از  فـرشـتـگـان      كرده،  و ديوهاي رم  

. . . گناهكاران را به حفره در مياندازند و      
 . نقاشي شده است

 
 
 
 
 
 

 غربي    سمت  در    بر سر در قيام معبد كه       

 بـه   ارمـنـي    خط  به  اي كتيبه  واقع است   آن

  بـر     آن    تأسيس  به مناسبت  و   يادبود  عنوان

آن بدين شرح نگـاشـتـه      كاشيهاي   روي
معبد كليساي وانك به سال     :   شده است 

 عباس  شاه     سلطنت  درعهد ميالدي1655

  سعي به پيليپوس جاثليق  در زمان و دوم

 به   و جلفا مذهبي پيشوايداويد خليفه اهتمام  و

 به  و شروع جلفا مردم استعانت و كمك

     دعا هرآنچه .رسيد اتمام به ميالدي1664سال

شود ثوابش  و عبادت در اين معبد برگزار مي
.    برگذشتگان و بازماندگان آنها نصيب باد  

مـقـدس عـهـد         طرح تصاوير معبد از كتـاب     
 تـمـام    . اسـت   شـده   گرفتـه   قديم و جديد الهام   

 تزئينات، نقاشي و تذهيبات كليـسـا را            هزينة
“ آويك استپانوسـيـان  ”   شخصي به نام خواجه  

نقاشان اين تصاويـر  .   است  كرده  تقبل و تأمين  
كه از آن جمله      اند بوده  همگي استادان ارمني  

“ كشيش استپانوس” ، “ خليفه هوانس مركوز” 
  در محوطـه .   را ميتوان نام برد  “ استاد ميناس ” و

و   كليسا عالوه بر معبد و محراب، موسسـات       
جمله موزه،   از  ميتوان نيز ديگري هاي  ساختمان
سـاخـتـمـان       و     بـزرگ      كتابخانـه          چاپخانه،
 .گري را نام برد خليفه

 كليساي وانك در اصفهان
خدا در اطراف تهران    اعتقادي به   آموزش بي   

 
اند اغلب مورد آزار و  كه در اين فرقه ثبت نام كرده دختراني

اذيت جنسي قرار ميگيرند، كه با توجيه اربابان اين فرقه، بايد 
...براي رسيدن به آرامش جاودان و نزديكي با خداوند  

برخي  ارائه  بهانة   به  بودايي  مشكوك فرقة يك 
.       تاكتيكها به فريب جوانان شهرستاني ميپردازد  

، به تازگي فرقه برنا بنابرگزارشي از باشگاه جواني 
تحت عنوان ارائه تكنيكهاي “ويل پيافانا”مشكوك

اي را   روزه45 و15،30 ،10آرام بخش، دوره هاي
گفته  .ويژة جوانان در اطراف تهران برگزار ميكند

خروج  اجازه ها دوره دراين كنندگان شركت ميشود
از محل برگزاري دوره را ندارند و اقامه نماز يا 
انجام هرگونه عبادت شرعي در محل برگزاري 

اين فرقه اعتقاد دارد، رسيدن به . دوره ممنوع است
.            آرامش نيازي به انجام فرائض ديني ندارد              

در  كه دختراني كه است حاكي ها گزارش  همچنين
اند اغلب مورد آزار و اذيت  اين فرقه ثبت نام كرده

جنسي قرار ميگيرند كه با توجيه اربابان اين فرقه، 
بايد براي رسيدن به آرامش جاودان و نزديكي با 
خداوند در مقابل اين تجاوزات، هيچ شكوه و 

همچنين مطالب ارائه ! شكايتي از خود بروز ندهند
اي است كه افراد  ها به گونه شده در اين دوره

آموزش ديده در پايان دوره به اين نتيجه ميرسند 
كه خدايي وجود ندارد و هركسي خداي خود 

اين فرقه اعتقاد دارد كه خدا در درون . است
آدمهاست و هيچ نيازي به التزام به برخي اعتقادات 

.                                                        ديني نيست  
                                                                                 

  پرونده ها دوره اين برگزاركنندگان ميگويند آگاهان

در  خاص مراكز اختيار در را كننده شركت افراد
شايان ذكر است به . آمريكا و كانادا قرار ميدهند

هاي شبه عرفاني با نفوذ در  ها و فرقه تازگي گروه
مراكز دانشگاهي و برخي محافل جوانان قصد 
 القاي عقايد و نظريات انحرافي خود را دارند كه

است  رنگارنگي و كاذب هاي عرفان آن رأس در
 را مهمترين شاخصه اتصال به آرامش“قيدي بي”كه

.                                                               ميدانند  

ها در  هاي محبوب آمريكايي كتاب
 يك نظرسنجي معرفي شدند

 

نظر سنجي يك   طبق   
اآمريكاييهاز شده  انجام   

نظر صرف ميدهد، نشان  
جغرافيايي،سطح منطقة از  

 انجيلاتفاق،   آنهابه سن، و نژاد جنسيت، سواد،

.          خودميدانند كتاب نتري محبوبرا  
برباد  دوم اين نظرسنجي در اختيار رمان  رتبة

 ارباب و  .است ميچل مارگارت   نوشتة رفته،   

مكان سوم  درتالكين .آر.آر.جيها، اثر  حلقه
.                          اين فهرست ايستاده است  

هفتگانة  ،تودي اي  يواس    روزنامة گزارش به
نگاه  از رولينگ.كي. جي  نوشتة پاتر هري

 و آمريكاييها مكان چهارم را در اختيار دارد
رمز  باالتر از استفن كينگ، ابليس، اثر 

براون .است پنجم مكان در براون دن ،داوينچي
فرشتگان ودر اين فهرست، همچنين با رمان   

.                  درمكان هشتم قرار دارندشيطان  

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



7 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

2008 ژوئن     32   شمارة    سال سوم  

هرچندروزيكبار  خانمها :لباسها شستن
مردها تك تك . راميشويند لباسهايشان

لباسهاي موجود دركمد،حتي روپوش 
 خود پيش هشت سال جراحي و يونيفرم

 لباس يك  و هنگاميكه لباس تميزي باقي نماند، ميپوشند را 

وكوه ايجاد شده ازلباسهاي چرك خود  نموده برتن كثيف
.را با به خشك شويي منتقل ميكنند  

 تفاوت بين خانمها و آقايان 

هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و  شركت
تعهدات مذهب مكلفند تا سقف  

. كنند نامه را پرداخت  بيمه  
 

تصويب  به قانوني اسالمي، درجمهوري بار نخستين براي
هاي بيمه بدون توجه به  كه بر اساس آن شركت رسيد

خسارتهاي  در برابر ديه پرداخت به ملزم مذهب، و جنسيت
به گزارشي به . بدني و تصادفات منجر به فوت هستند

نقل از راديو زمانه، آن طور كه سخنگوي قوه قضائيه 
خود  اعالم كرد، مجلس  ايران  در نشست مطبوعاتي

هفتم، در آخرين جلسه خود اليحه اصالح قانون بيمه 
اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري 
زميني در مقابل شخص ثالث را به تصويب رسانده و 

 آزمايشيسال به صورت 5قرار شد اين قانون به مدت
اين اليحه با همكاري بيمة مركزي، ستاد .  اجرا شود

 كميسيونو رانندگي و راهنمايي دادگستري، وزارت ديه،
حاكي  ايسنا خبرگزاري .بود شده آماده مجلس اقتصادي

مادة  2 تبصرة اساس جمشيدي، بر گفتة عليرضا است، به 
هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و   اين اليحه شركت4

نامه را پرداخت  مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمه
بر اين اساس از اين پس پرداخت ديه در مورد . كنند

زن و مرد  مسلمان و غير مسلمان در خسارات بدني و 
.    همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود  

شوراي  نهايي تأييد به منوط شدن اين قانون اجرايي  البته
تصويب  قوانين انطباق مسئول خواهدبودكه ايران نگهبان

 و قانون اساسي شرعيشده درمجلس ايران با موازين 
مبناي  قوه قضائيه با اشاره به سخنگوي حال با اين. است

درحضور رئيس  كه جلساتي: فقهي اين بندتصريح كرد
قوه قضائيه برگزار شد، نظرفقهي ايشان در اين بود كه 
با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه درتصادفات رانندگي 

 گزار و بيمه  براساس قرار  و تعهدي است كه بين بيمه
شونده وجود دارد بنابر اين چون خود را يكسان بيمه 

.        تواند يكسان باشد كنند، پرداخت بيمه نيز مي مي  
: جمشيدي با اشاره به بعضي از نكات اين اليحه گفت

محسوب  نكات اين از يكي جرم قربانيان از كامل حمايت
شود چرا كه پرداخت ديه دربعضي از موارد ساليان  مي

انجاميدكه براين اساس حداكثر ظرف  سال به طول مي
كنند  هاي بيمه بايدآن راپرداخت روز، شركت15مدت

همچنين در  مواردي . و به صورت كامل پوشش دهند
هاي بيمه  متعددي دارند، شركت جرم ديات قربانيان كه

. كنند پرداخت كامل صورت را به موظفندكه اين ديات  
ديدگان و  جمشيدي، حمايت از قربانيان جرم و آسيب

حاكم  روح را نشده بيمه كه اتومبيلشان كساني برخورد با
  .بر اين اليحه عنوان كرد

.) د . براي مريم (كه  دلش را در محبت و بردباري مينوازد  ” غمگيني” براي پري    
 

!پرواز را بخاطر بسپار  
 

اند وطوايف درباطل تفكر ميكنند،  چرا امتها شورش نموده
 مشورت نموده اند، وسروران باهم جمع شده پادشاهان زمين

اما ، اوكه در آسمانها ! اند بر ضد خداوند و برضد مسيح او
آري سخن از تاريكي  ). 3 ــ 1 : 2مزمور(نشسته است ميخندد 

منحوسي است، كه در غلظت مرموزِخود ميجوشد، تا لجن 
برآمدة بغض وكينه را درجامي بلورين بپرورد، تا به دردي 

وشريران سرخوش ازبانگ نوشانوش، ! كند زهر آگين بدل
اند،  همپالگان زر و زور و تزوير  را با خود هم پيمان كرده

تا اين مائدة تعفن زا را به جادوگران و فالگيران، و رماالن، 
آور آن  و مزوران و سياست مداران بنوشانند، تا ازسِحرنشئه

ودرآن هنگام ! سر مست شوند، وجهان را به آشوب بكشند
هاي  گران خُدعه وتلبيس، زا هاي زمانه وعجوزه كه مشاطه

هاي پاك، در بستر زفاف، ساده  هزار داماد را بجاي باكره
آنوقت، به راز بارآوري !...  لوحان و زودباوران ميخوابانند 

وباغبان آن، كه دلخستة “ حقيقت تاك“و! عناصر ميانديشم
وبهمراه شجاعان بنيامين، . آواز، دختران باكرة،كنعان است

كمين  كه موئي را با فالخن ميزنند، درتاكستانهاي شيلوه به
تا رقص آبنوسي دختران جلعاد را كه  جامة حرير ! مينشينم

و زمانيكه دليران در پستانهاي آغشته ! بتن دارند تماشا كنم
به رايحة سنبل ميخوابند، و لبان معشوق خود را بوسه باران 

از !  هاي مرواريد ميĤرايند ميكنند  و گردن آنان را با  رشته
موت، سراسيمه  گران برميخيزم، و از رسنهاي نامرئي خواب

و به آغوش توپناه ميبرم، زيرا محبت تو از شراب ! ميگريزم
نيكو تر و  خرامش تو از نرگس  شارون  و سوسن  واديها، 

و دست در دست  تو در باغي بسته، كه !  بسي زيباتر است
تاآرامش  ميشوم داخل است فيض منبع آن جوشان هاي چشمه
اين سركردة، مرده خواران، كه در غرقĤبة ! و ابليس!...  يابم

ناراستي، پرسه ميزند و بر موجهاي موت  نشخوار ميكند، و 
! آموزد سيل رام  نشدني طغيان و سركشي را به شريران مي
: اند گفته تا دامهاي مرگ را در راه سالكان نوربگذارند،كه

درتنگي  آنگاه!اند جمع“كركسان”الجرم است اي هرجاالشه
تا اساس .تو را ميخوانم“ام اي منجي”واستيصال توراميخوانم

آسما نها را بلرزاني، و اجتماع ابرهاي متراكم را،سايبان من 
ومرا از  و تيرهاي بال را چون صاعقه برآنها فروريزي،! كني

برهاني ! دان كشيده صف من بقصدگوشت كه ودشمنانم خصمان
خداوند  بكوه كه كيست:ميخوانم“داود”با پيروزميشوم، وچون

آنكه پاك ! كه به مكان قدس او وارد شود برآيد؟ وكيست
قسم دروغ  و ندهد بطالت به را دست و صاف دل باشد وجان

و عدالت  خواهدكرد، دريافت را ازخداوند اوبركت! نخورد
بركاتي كه موريانه آنرا نميخورد ! را، از خداي نجات خود

تر  كه رفيع بود، بركاتي و از زنگ و آفات، محفوظ خواهد
تر ازبركات جبال  كوههاي ابدي است وگسترده از بركات،
: فريادي دوباره برميكشم نعمت و بشكرانة اين!... ازلي است

يك چيز ازخداوند خواستم، وآنرا به جدخواهم طلبيد، كه 
كنم، و درهيكل قدوسش  جمالش را نظاره تمام عمر زيبائي
زيرا به  استعانت اوست، كه بر حصارهاي ! غرق لذت شوم
و اوست كه شام تيرة مرا، به روشنائي مبدل !  ظلمت ميتازم

و اين توئي كه پاهايم  را بمانند غزال ميگرداني، و ! ميكند
! كني هاميافرازي تا ازبندة خودحصانت بر  بلندترين صخره

زيرا تو خودبمن گفته اي، روي مرا بطلبيد و آن را خواهيد 

و اينك “! پرتو روي توگويدكه تو در خانة مائي:“كه! ديد
هاي دور و در ستر  كه درشكاف صخره !كبوترجلد من اي

سنگهاي خارا  هستي، وقتي بر شانة محبوبم مينشيني، مژدة 
تمام شده،  و باران گذشته،  زمستان كه اكنون:را ميدهي بهاران

خورشيدي  و دگرگشت! رستاخيزميگويند ها از وآواز فاخته
تازگي قداست دوست   ميكشد،تا خط تقويم پارينه نو،كه بر

! غريبي است غوغاي چه.درآورند نظم را درگاه شماري نوبه
هاي، داد وستد سر  رسوا، را از روسپي خانه بكارتي  آنانيكه

بمهر باز ميĤورند، و با فشار هرزة هر دستي فرياد ميزنند آه، 
توبرمحبوب ديگران  محبوب:پس ميگويم! چقدرخوشبختم
كه زماني  حال! اي داشته مجرم ما راچنين كه !چه برتري دارد

كه برمعصيتها  واوست !نوآغازميشود وپيماني تازه مهرميشود
روا نيست  آيا! ميبخشند شاهان كه وحال! نقطة پايان ميگذارد

درجوف مردابها “ ماران“وآنجاكه! كه،مشايخ هم ببخشايند
تا پاشنة برگزيدگان را به نيشهاي زهرآگين سياه ! ميخوابند

وبازگشت ! انتظار خشك وادي و !رابخاطرميĤورم كنند،قيامت
جائيكه فشار  انتها، بي درچاه اهريمن و اسارت !دستها، ونسلها

وانهدام مرگ ودنياي مردگان آنجا ! آرواره،به دندان است
همدل، با  و سپس! جاودان عذابيو است،  محض تاريكي كه

و سفرملكوتي  را دور ميزنم  شنگرفي  پروازكاكائيها فضاي 
و درقلة بلندي پناه ميگيرم،  آغازميكنم، خود را با سفيرعشق 

تا يكي از آن هفت مالئك را كه هفت جام بالي آخر را 
: و به نجوا ميگويد! دارند مالقات كنم،وعاقبت فرشته ميĤيد

و در ! عروس را بتونشان دهم، او همسر بره است تا! بيا من با
 قلة بلندتري ميبرد، و از آنجا شهر مقدس  يك رويا مرا به
در ! خدا پائين ميĤيد كه از آسمان ازجانب اورشليم را ميبينم

و در دو ! اينجا نهري است كه  از تخت خدا جاري  ميشود
“ دوازده ماه“سويش درختان حيات  قرار دارند كه سا لي، 

ملتها  و براي شفاي ميوه ميدهند، و برگهايش معجزه ميكنند
 نژادپرستيوسركشي،  نفرت،عصياندراينجاكينه و! بكارميرود
جاست  و درهمين! مداوا ميشود و زخمهاي درون، و تبعيض

وجود  مصفا ميكنند دراين شهرشبي و دلها را ميدهندآبي:كه
. وجود ندارد هم اي روزاست ومريضخانه بلكه هميشه! ندارد

 وكسي بي پول و درما نده نخواهد شد، و دراينجا ديگر نه 
! ونه غمي خواهدبود، ماتمي ونه دردي، خواهدبود ونه مرگي

! خواهدكرد ساكنانش،پاك ديدة وخداوندخود،اشكها را از
اينها رابخاطربسپاروبنويس، چون ! ميگويد آنگاه فرشته بمن

: گفته است مسيح خود بزودي بوقوع خواهدپيوست،عيساي
و من قلم را بر ميدارم تا ...من بزودي ميĤيم چشم براه باشيد

اينجا شهري است پركرشمه از جماعت : از زيبائيها بنويسم
عادالن و ميعادگاه صالحان و پارسايان، و انبوه پاكدالن، و 
حلقة محتاجان، و سپاه مسكينان  روح و هيئت خاضعان و 

...9ادامه در صفحة !                                                فروتنان  
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برنامه بايد دختر وپسر  
.  زندگي خود را با هم طرح ريزي نمايند
اين به آن معني نيست كه بايد در مورد 
جزئيات برنامة آيندة زندگي خود 
. تصميمات تغيير ناپذيري اتخاذ نمايند
ولي بايد درباة مسائل مهم زندگي توافق  

در چه محلي : داشته باشند از جمله اينكه
خواهد  كار زن آيا نمود؟ خواهند سكونت

كرد يا نه؟ درآمد خود را چگونه خرج 
دوستان  درمورد  رفتارشان طرزخواهندكرد؟
خواهدبود؟  چه وخويشاوندان وهمسايگان

چند فرزند خواهند داشت و آنهارا چطور 
.موضوعاتي از اين قبيل؟و خواهندكردتربيت  

 
قبل از  پزشكي آزمايشات انجام

.است عاقالنه و جا بسياربه زناشوئي،  
 

باعث تعجب فراوان من ميگردد كه بعضي 
اوقات زن و شوهرهائي را مالقات ميكنم كه 
قبل از ازدواج هيچگاه دربارة چنين مسائلي 

گوش  زنهائي حرفهاي به من .اند نكرده مذاكره
ام كه با غم و اندوه فراوان شكايت  داده

ميكنند كه شوهرانشان به آنها پول نميدهند   
ولي معلوم شده است كه قبل از ازدواج در 

بعضي از زنها به . اند اينمورد هيچ بحثي نكرده
اند كه بعد از ازدواج با كمال تعجب  من گفته

اند كه شوهرانشان عالقه ندارند  متوجه شده
البته در تمام موارد چنين . فرزندي داشته باشند

نيست ولي مقصودم اين است كه قبل از ادواج 
ممكن است . بايد درباة اين مسائل توافق شود

اي فكر كنند من با اين حرفها دوران  عده
هيچوجه  به .ميسازم مشكل را نامزدي و  آشنائي

 برعكس عقيده دارم نامزدهائي. اينطور نيست

تا  راكه وظايف خوداين نامزدي دردوران كه
حدي مشكل است به انجام ميرسانند خيلي  
موفقتر ازكساني خواهندبود كه دوران نامزدي  
خود را فقط صرف تفريحات ميكند و در 

...  ادامه در شمارة بعد           .        عالم رؤيا زندگي مينمايد  

 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 

8 
Tel: 818. 522.1525  

Tabdil@IRANforCHRIST.com 

زناشويي زندگي در موفقيت                فائق آمدن      
  بر عصبانيت 
   و  پرخاشگري

دوجزء   وبخشش  درك
فرمول   در  اساسي  و  الزم

كــــاهش عــــصبانيت   
شايد  مـا  در       :     هستند

شـايد  .  بخشيدن خودمان نيز دچار مشكل باشـيم      
هنوز  از  دست خودمان به دليل انتخابهاي بـدي     

. ايم ،عـصباني هـستيم      كه در زندگي خود كرده    
شايد فكر كنيم آنقدر بد هستيم كـه شايـستگي           

چگونـه مـي توانيـم      .  خوشحال بودن را نـداريم    
ــدگيمان           ــه خــاطر خــراب كــردن زن خــود را ب
ببخشيم؟ ممكن است والدين يا حتي خدا را بـه         
خاطر  اينكه  از  ما موجوداتي شكـست خـورده           

 .اند سرزنش كنيم و آنها را مقصر بدانيم ساخته
.  همــه ايــن مــوارد در ظــاهر ناعادالنــه هــستند         

چگونه ميتوانيم از سرزنش خود يـا ديگـران بـه            
كـه در زنـدگي بـه آنهـا             هـايي   دليل بـد اقبـالي    

نظريـة عدالـت     مواجه  ميشويم دست بـرداريم؟     
پيـدا    دسـت   مافقط زماني بايد به چـيزي     :   ميگويد
 نظريه  اين.   كه شايستگي آن را داشته باشيم       كنيم

اش چـيزي     از شايـستگي    بيشتر  كه  فردي  : ميگويد
بدست آورده باشد بايد اضافه آن را برگرداند و         

كه افرادي كه كمتر از شايستگي  اين درحاليست
اند بايد چيز بيشتري بدسـت       خود دريافت كرده  

خوشـحال    زماني  ما فقط:ميگويد  نظريه  اين . آورند
تـا  .  خواهيم بود كه حسابمان داراي توازن باشـد    

آن زمان بايد زندگي خود را وقف برقراركردن        
 ). البته هيچگاه به حقيقت نخواهد پيوست(كنيم توازن

 عادالنه بودن آنچـه   .1:  نظرية خوشبختي ميگويد  

 ايـد فرامـوش     كه بدست آورده    را داده وآنچه را   

كه هست قبول  خود را همانگونه زندگي.2.  كنيد
 . كنيد كار وفعاليت طبق زندگي خود.3. كنيد

گنـاه،    مقصر دانستن خـود و ديگـران، احـساس         
حسابگري، عصبانيت وساير تفكرات منفي فقط      

سد   بودن  خوشحال  براي  را  ما  هستندكه راه   موانعي
معنا   اين  به  خوشبختي  نظريه  پذيرش  : توجه  . ميكنند
مـا در   .  كه ما جرأت ورزانـه رفتـار نكنيـم         نيست

ميتوانيم پاداشها وكيفرها را به يك  صورت لزوم
كنيم و از آنها بـراي دادن انگـيزه        تبديلقرارداد  

 . كنيم به ديگران استفاده

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
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     چقدر ما فقيرهستيم پدر؟
 

   روزي از روزها پدري از يك خانواده ثروتمند،                          
 پسرش را به مناطق روستايي برد تا او دريابدمردم

 آنان  دو روز . تنگدست چگونه زندگي ميكنند
 اي بسيار فقير سر و دو شب را در مزرعة خانواده

 هاي  درنيمه .كردند وسپس بسوي شهر بازگشتند
 من بگو پسرم، به  خُب : راه پدر از  فرزند پرسيد

  پسرم.بودپدر خوب خيلي...گذشت؟  سفرچگونه

 بله...ميكنند؟  مردم فقيرچگونه زندگي ديدي آيا
  بگو ببينم از اين سفرچه آموختي؟...پدر،ديدم

 داريم و آنان چهار درخانة خود يك سگ  ما:كه ديدم من ...
اي  دارد وآنان بركه طول هاي باغمان ما استخري داريم كه تا نيمه. سگ داشتند

 فانوسهاي ايم،اما خارج واردكرده رااز باغمان مافانوسهاي  ندارد،  دارندكه پاياني

 آنان ايوان دارد، اما مان ادامه  خانه جلوي ماتاحياط  ايوان .آسمانند ستارگان آنان

اما  ميكنيم، زندگي درآن كه داريم كوچكي زمين قطعه  ما ...گسترده است افق  تا
ماپيشخدمتهايي داريم كه . شود ديده نمي آنان دارندكه انتهاي آنهاكشتزارهايي

 مصرفيمان غذاي ما .خدمت ميكنند ديگران به آنها خود به ما خدمت ميكنند، اما

 خود  ملك دراطراف ما. راخودتوليدميكنند غذايشان آنها اما ميكنيم، خريداري را

دوستاني دارند تا آنها را محافظت  كنند،اماآنان مارامحافظت تا داريم ديوارهايي
گفت و پدر سكوت كرده بود و سخني براي  آن پسر همچنان سخن مي. كنند

 !متشكرم پدركه نشان دادي ماچقدرفقيرهستيم:پسرسپس افزود. گفتن نداشت

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



    
 
 

 

 
 
English Service:  
Sundays 1:00 pm 
 
Farsi Service: 
Sunday: 3:00 pm 

 

 

 

21300 Califa St,      
 Woodland Hills, CA 91367 

 

TEL: 818.522.1525 
 

 
 

كنيم تا  در اينجا چند مورد مهم را ذكر مي
 :تفاوت انجيل برنابا با قرآن را متذكر شويم

اند كه  بسياري از مسلمانان بر اين عقيده 
داشت،  گسيل جهان پيامبربه124ر000خدا

 به      را    رقم برنابا   اين             انجيل آنكه    حال 

 ).17برنابا، فصل(رساند مي144ر000
گويد كه خدا گروهي از        اين انجيل مي  

 سال به   70ر000ايمانداران را براي مدت   
، در  )137برنابا، فصل (جهنم فرستاده است     

گويد كه خدا به هيچ        حاليكه قرآن مي  
رساند، حتي به اندازه       مؤمني صدمه نمي  

مطابق تعليم انجيل  ).40: 4سوره(مورچه  يك
برنابا، زمانيكه تورات تحريف شد، خدا       
كتاب ديگري فرستاد، يعني كتاب زبور       

وقتي مردم اين را نيز          .  يا مزامير را    
تحريف كردند، خدا انجيل را فرستاد تا        

طبق اين نظريه،     .  جايگزين آن گردد    
شود،   هرگاه كه كتابي الهي تحريف مي      

نتيجتاً وقتي . فرستد ديگري مي كتاب خدا
. انجيل تحريف شد، خدا قرآن را فرستاد   

اين امرسؤال بسيار مهمي را در خصوص       
اگر طبق باور   .انجيل برنابا مطرح ميسازد    

نسخه   انجيل  اين  مسلمانان،  از  بسياري
نشده انجيل اصلي است، در            تحريف

نبود قرآن فرستاده     ديگر نيازي   اينصورت
مطابق اين  .  شود تا جايگزين آن گردد      

برنابا، (انجيل، نـُه آسمان و ده جهنم هست      
اما قرآن تعليم ميدهد    ).178،  57،  52فصلهاي

: 2سوره(كه فقط هفت آسمان وجود دارد     
 شيطان   اين انجيل تعليم ميدهدكه       ).29

آنكه   ،حال)35برنابا،فصل(است  جهنم  خالق
قرآن تعليم ميدهدكه جهنم را خدا             

در اين انجيل    ).11:  25سوره(آفريده است    
روز   كه پيش از روز آخر،پانزده      ذكرشده
داشت  وجودخواهد  قدم  به  قدم  ويراني

دروز   ذكرميكندكه  همچنين).53برنابا،فصل(
طوماري پيچيده    سيزدهم،آسمانهاهمچون

اي خواهد    خواهد شد و هر موجود زنده     
همه اينها درتناقضي آشكار با قرآن      .  مرد

هد كه انسان تا به       قرار دارد كه تعليم مي    
). 37  -33:  80سوره(روزآخرزنده خواهد بود  

فرشتگان مقدس    مرگ  درقرآن،هيچ جابه 
اشاره نشده، بلكه تصريح شده كه آنان         
كماكان به انجام وظيفه ادامه خواهند داد 

 ....         دامه دارد ا                                 ).17 -15: 69سوره(

9 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

ارامنه و يهوديان در نقاط مخـتـلف شهري         
شمار زيادي از ارامنه    .  ايران زندگي ميكنند  

در تهران و اصفهان ساكنند و به داشتن مهارتهاي فني و شم تجاري             
 1357ولي بعـد از  .   ساله دارند  2500يهوديان ايران قدمتي  .  اند  شهره

تعـداد اندكي ازآنان درايران ماندگار     
شدندكه عمدتاً درچهار شهر تهران،       
 همدان،   اصفهان    و    شيراز    باقي 

  .اند مانده

 ارامنه و يهوديان 

 مبدأ شيطان پرستي
 

است  اي پرستي شيطان قديمي پرستي شيطان
كه  به  قرون وسطي برميگردد ؛ با  اينكه 

ذكر  پرستي شيطان در تاريخچه همانطوركه
مسيح  به قبل ازميالد پرستي شيطان گرديد

قديمي  پرستي برميگردد اما اصوالً شيطان
بنده نيز  به قرون وسطا ميدانند و را مربوط
. كرد خواهم صحبت بندي تقسيم طبق اين
پرستي  شيطان دربارة كه امروزه موضوعي

كتابها ديده  دارد و دربرخي وجود قديمي
ميشود به اين مطلب برميگردد كه اصوالً 
شيطان  را كليسا به  وجود آورد  تا  تمام 

دهد تا به  پليديها را به آن نسبت ها و بدي
و  كرده باشد نوعي هم خدمتي به بشريت
و جادوگران . گناهان را از خود دوركند

زيادي  از قدرت وسطي را نيزكه در قرون
برخوردار بودندبا عنوان جادوگران سياه 

كند تا هم  به عنوان پيروان شيطان معرفي
جادوگران  وهم قدرت كند را دفع گناهان

البته اين يك نظريه اي است . را كم كند
كه بايد وشايد نميتواند قدرت  آنچنان كه

داشته باشد و انسان را  حداقل  از  لحاظ 
زيرا  قبل از  مسيحيت . فكري ارضا كند 

بسيار  وحتي وموسي و در زمانهاي ابراهيم
قبل از آنها شيطان پرستي وجود داشته و 
چيزي به عنوان شيطان مسلماً وجود دارد 

حوا  و آدم هيچگاه نداشت زيرا اگر وجود
نظريه فوق  پس !سقوط نميكردند به زمين

 مسيحيت به نسبت مغرضانه اي نظريه ميتوان را
ديني  انگيزبزرگان كارهاي نفرت البته(وكليساخواند

... و اديان مختلف چون مسيحيت و اسالم وحتي كليساها
ميتوان اين نظريه  كه)نيست گذشت  قابل  هيچگاه
قديمي از لحاظ  پرستي شيطان. كرد را رد

معني و از لحاظ اعمال انجام شده مسلماً 
 . بسيار تفاوت دارد كنوني پرستي با شيطان

 

 ...ادامه دارد
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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: info@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 
، درهاي باز    مولر، رييس سازمان      

المللي مستقر در آمريكا،      سازماني بين  
 با آزار و ايذاء  كه وظيفه خود را پيكار    

مذهبي در سراسر  جهان ميداند،         
ساله احتماالً   21مجتبي  معتقد است؛     

حاضرنشده نام مسلمانان ديگري را كه          
از اسالم گسسته و به آئين ديگري         

اند به مأموران جمهوري       گرويده  
به نظر ميرسد خود او      .  اسالمي بدهد  

نيز نميخواهد به چشم پوشيدن  از         
. اعتقادات جديدش تن در دهد         
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او به موسي.  خداي ما خدايي غيور است  
.“ ديگرغير از من نباشد ترا خدايان“: فرمود  
  اي درهردوره و همواره ما  مردم

در انتظار سلطنت پادشاهي در ملت ما هميشه. اند داشته و سروري خود پادشاه   براي  
چيزي نگذشت كه. سقوط پادشاهي پهلوي شكست كمان عيالم با كه آنگاه.اند خاك خود بوده  

اما مذهبيون و اهل . پادشاهي پايان يافت.  پادشاهي و سروري بر مردم  به لباس ديگري درآمد  
از خدا گفتند و به خدا. شريعت و دين برما حكومت و سروري و پادشاهي خود را آغازكردند  

 موعظه كردند و به خدا سوگند يادكردند وبه ياد او مجازات كردند اما نه مهر خدايي داشتند و 
فقير همچنان فقيرماند، اسير همچنان. نه  عدالت خدايي ونه قدوسيت خدايي ونه راستي خدايي  

آناني:كالم ميگويد.را نابودسازد سروران پادشاهان و اين خداوند كه اكنون زمان آن رسيده. اسير  
حكومتي در راه. اند، نابودخواهند  شد كه در ايران به مقام پادشاهي و قدرت و سروري رسيده  

حكومتي در راه است . است كه در آن مردم ديگر خداي واقعي را خواهند پرستيد نه انسان  را  
حكومتي در راه است كه درآن خدا  بر.  انسان كه درآن مردم  به خدا گوش خواهند داد نه به  

.آن پادشاهي ميكند مردم حكومت ميكند زيرا او تخت خود را بر ايران گذاشته است و بر  

 پيشگويي دربارة عيالم     
)ايران فعلي(  

 در اين كتاب اسالم را دشمن   بارسلي
 بارسلي .كرده بود تمدن مسيحي معرفي

: است گفته اسالم به اخيرخود سخنان در
كه تالش ميكند دنيا  اسالم ديني است

امريكا . را به زور تحت سلطه بگيرد
بايد نقش تاريخي خود را در اين برهه 

، فردابه گزارش . از زمان درك كند
مسلمان  افراطيان بين  تفاوتي هيچ بارسلي

و ديگر مسلمانان قائل نشده و گفته 
كساني ميگويند خشونت مورد  :است
مسلمانان  اكثريت و استثناست من، اشاره

اما من اين حرف را . اينگونه نيستند
افراطيها اكثريت مسلمانان . قبول ندارم

را تشكيل ميدهند و از اسالم الهام 
اسالم  مذكور دركتاب بارسلي .ميگيرند

وي . را داراي روح دشمني دانسته
: مسلمانان گفته است پيامبر اشاره به با

وحي را از شياطين   محمد پيامبر اسالم
مك ! دريافت ميكرد و نه از خداوند

تا كنون با وجود انتقادات شديد كين 
هاي امريكايي نسبت به وي، از  رسانه

 سرباز زده بارسليانتقاد از اظهارات 
ناظران معتقدند اين اعتقادات في . است
 بارسلي چون شخصي درسطح و نفسه حد

خطرناك نيست، اما اگر رييس جمهور 
اياالت متحده هم اين سخنان را قبول 
داشته باشد و بخواهد براي پياده كردن 
  آن برنامه عملي بريزد چه بايد كرد؟     

   ...7ادامه از صفحة 

جائيكه عشق پيداست، نورپيداست، و 
و در اين ! وسعت زيبائي دركرانه ناپيدا

 هجائيك!خواهدبود توبرپيشانيمان نام شهر،
سطح  ونه جهنم قدرتهاي ونه فرشتگان نه

آبها و نه عمق اقيانوسها و نه حوادث و 
نگرانيها، قادرند، ما را ازمحبت تو جدا 

! خداوند حضورتواي ازشادي ومن !كنند
به وجد ميĤيم و با شگفتي، بكار عظيم 

! وبه وسعت ايثار درجلجتا! توميانديشم
آري سر چشمة اصلي حيات ابدي كه 

 ناگزير ميخواندتدبيري را روح رستگاري
خون وشكنجه، درد :ازميان باريك راه

وتازيانه، ضجه وموية مادران، وحيرت 
و چشمان  واستيصال راهبان ومعتكفان،

! دريدة كينه توزان، و منكران ميگذرد
بسته ميشود، “پيما ني نو“كه!ودرآن دم

ما عاشقان ومنتظران بر آخرين ايستگاه 
ميزنيم،تا تاقهاي  حلقه وفاداري و، حماسه

كنند،  خود را خم ابدي آسمان سرهاي
! شوند دريده رياكاري زهدو هاي وپرده

! كند غلبه وظلمت برسياهي“پسرخدا“تا
هاي  دروازه جالل از وهنگاميكه پادشاه

ماندگار ابديت، ظفرمند ميگذرد، تا ما 
حرمت  به ،آنگاهخودسازد جالل وارث را

اينهمه عشق و ايثار، با درماندگي  زانو 
را بخاطربسپارم،  تاپرواز:ميزنم وميطلبم

آمين ! كه آسمان تو ديدني است  
 گر نظرم بتو فتد، چهره بچهره، روبرو 

 شرح دهم غم تو را نكته به نكته، مو به مو 
ام   از پي ديدن رخت همچو صبا فتاده  

كو كوچه دربدر، خانه به خانه كو به كوچه به   
 

، داوران 10،يوشع26 : 49پيدايش: با الهام ازكتابمقدس
، و دعاي 69 و27، 24، 3، 1مزمورهاي! 21 :21 و20باب 
انجيل  ! 6 ، 3، 2 و غزل غزلها22دوم سموئيل باب: داود

و انجيل 11: 8، انجيل يوحنا “موعظة سركوه ”5متي باب 
! ، مكاشفة يوحنا39 : 8، رسالة روميان 15يوحنا باب 

مجموعة تولدي : فروغ فرخزاد!...*21، 20، 19: بابهاي
! شعرپاياني، از طاهره قرةالعين شاعرة عصرناصري! * ديگر  

  نويسنده، مسعود مهرداد 

  باشيم؟   پدر خوبي    چگونه
 

 تازگي          اگر    به

 ايدكه خبردارشده

باردار            همسرتان
حتماً خيلي     است،
   .ايد شده زده هيجان

شايد   فكر   كنيد 
با  توأم ميكنيد فقط االن تجربه كه احساسي
 اين اما واقعيت   باشدخوشبختي و  شادي

كه براي  براي خيلي از مرداني كه  است
بار اول ميخواند پدر شوند،  احساسات 
. ديگري هم  است كه بايد تجربه كنند

دستپاچگي  هراس، شوك، اگر احساس
ميكنيد و يا فكر ميكنيدكه هنوز  ترس و

آمادگي آن را نداريد، ناراحت نباشيد، 
شما  مثل ديگرهم هاي نيستيد وخيلي تنها

اين هم مثل هرتغييرعمده ديگر . هستند
در زندگي، نيازبه يكسري اصالحات و 

اگراين بارداري  و. دارد خاص تعديالت
گفت  ميتوان جرأت به كه-بوده ناخواسته

ممكن -ازبارداريها ناخواسته است نيمي
 . باشد درشماشديدترهم احساسات است
چنين احساسي،    بخاطرداشتن  نيست  الزم

مسئله   اين  كنيد؛  اضطراب  يا  گناه  احساس
گرچه نميتوانيد از   .  كامالً طبيعي است  

بروز چنين احساساتي جلوگيري كنيد،     
آن بتوانيد    كه ازطريق   هست  هايي  اما راه 

راحتي بيشتري با اين بارداري، تصور        
پدر شدن و آمادگيهاي الزم براي آن         

ممكن است پدر شدن در       .  پيدا كنيد 
ترس  ابتداي بارداري همسرتان توام با      

شايد هربار كه درمورد     .  و ترديد باشد  
آن فكر ميكنيد، بدترين داستان ممكن       

 . رسد به ذهنتان مي
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در يكصد وپنجاه كيلومتري غرب آتن  در يونان، شهري 
 قرار  دارد،  شهري كه جايگاه  اوليه المپياتاريخي بنام  

بازيهاي المپيك بوده  و اصالً نام اين بازيها  از آن گرفته 
در  ارزش  و  مقام  بازيهاي  المپيك در  ايام . شده  است

كه در مدت بازيها جنگها متوقف ميشد  باستان همين بس
براي ... و  ورزشكاران  از آسياي صغير،  سوريه،  مصر  و

تحقيقات .  ميĤمدندالمپيابه شهر  زئوس مسابقه و پرستش 
 قبل 776تاريخي نشان ميدهدكه بازيهاي المپيك از سال

 قبل از ميالد 450از ميالد آغازشده است و بعدها در سال
معبد .  ساخته شدليبون توسط معـماري بنام  زئوسمعبد 
 بسيار ساده و با  معماري معمولي يونان ساخته شد زئوس

 در معبد زئوسلذا الزم بود تا به نوعي عظمت و بزرگي 
مجسمه با عظمت  چيزي نبود جزيك حل راه. ترسيم شود

مسئول ساخت  في دياس، مجسمه سازي بنام  زئوساز  
    هاي مجسمه ساخت تجربه دياس في.شد باشكوه مجسمه اين

كارگاه مجسمه سازي   .از  طال و عاج  را  داشت بزرگ  
 موجود است، او درآنجا قطعات مجسمه المپيااو هنوزدر 

 را ساخت و پس از پايان ساخت قطعات در معبد زئوس
براي سالها معبد زئوس محل . آنها را روي هم سوار كرد

. جذب ورزشكاران و بازديدكنندگان از سراسر دنيا بود
 گاليگوالدر قرن اول ميالد يكي از امپراتورهاي روم بنام 

اما در . قصد آنرا داشت كه اين مجسمه زيبا را به رم ببرد
ميان  راه  چهار  چوبهايي كه براي حمل  مجسمه  ساخته 
بودند شكست و خساراتي هم به مجسمه وارد شد بعدها 

 در  قرن  دوم  ميالدي توسط زئوساين معبد و مجسمه  
 پس از ميالد 391در سال. يونانيان مرمت  و بازسازي شد

 اول بازيهاي المپيك را ممنوع تئودسيوسامپراتور يونان 
او بازيهاي . همه بست روي  را بهزئوسمعبد ودربهاي كرد

پس از . المپيك را تمريناتي براي كفر و شرك ميدانست
 وارد زئوسآسيبهاي جدي به معبد ... آن باران، زلزله و 

كرد تا اينكه قبل ازقرن پنجم ميالدي يكي از ثروتمندان 
 كنستانتينوپل را ازمعبدبه شهري بنام زئوسيونان مجسمه 

. كه امروز جزو خاك تركيه و حوالي استانبول است برد
 سالم نگهداري شد 462سال  در اين شهرتازئوسمجسمه 

تا اينكه در  اين سال در يك آتش سوزي بسيار بزرگ 
 در نوشته هاي به جا مانده  از يونان  باستان . تخريب شد

 ... 11ادامه در صفحة 

 گانه عجايب هفت
 
 
 

 معبد آرتميس 

افتد و  برگ در انتهاي زوال مي
بنگر كه . كمال ميوه در انتهاي

افتي، چون برگ زرد  چگونه مي
 يا سيب سرخ؟

 از تبار پدر، اي سالم اي 
 ميهماني مهربانيها تو را به

 و  ميكنم دعوت فرشتگان
 زير پرنيان فرشي ازجنس

 خواهم      گسترده پايت  
 كرد  تويي  كه  بودنت 

 .است براي من هزار نغمه خوشبختي
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Ingredients: (4 servings)  
 

Wheat flour, 250 grams  
Sugar, 200 grams  
Cooking oil, 200 grams  
Saffron, 1/2 teaspoon  
Rosewater, 1/2 cup  
Pistachio, crushed  
Almond, crushed  
 

Directions:  
 Halva  is  a  tasty  dessert. To 
prepare  it, heat  oil in a frying 
pan  until  it  is  hot. Add  flour, 
reduce heat and stir frequently 
until  the mix  changes color to 
golden, thickens and becomes 
fragrant.  
Add sugar to 
one glass of  
water    and  
bring to a boil. 
Add   saffron 
and   rosewater   and  stir.  Let 
flour cool slightly, then add the 
mix  and  stir  well. If the mix is 
not thick, heat  for 1-2 minutes 
but    not   longer.   Serve  with 
crushed pistachio and almond 
sprinkled on top. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وقايع نامه نارنيا 

  شاهزاده كاسپين
 

اندرو : فيلمنامه. اندرو آدامسون: كارگردان
ادامسون، كريستوفر ماركوس، استفن مك فيلي 

: موسيقي. لويس. اس. سيبر اساس كتابي از 
: مدير فيلمبرداري. هري گرگسون ويليامز
. سيم اوان جونز: تدوين. كارل والتر ليندنالب

، آنا پاپلول]پيتر پونيس[ويليام مازلي: بازيگران
، ]ادموند پونيس[، اسكندر كينس]سوزان پونيس[

شاهزاده [، بن بارنز]لوسي پونيس[جورجي هنلي
، ديمين ]شاه ميراز[، سرجيو كاستليتو]كاسپين

.  دقيقه144 و 147، ]لرد سوپسپين[آلكازار
 . انگلستان، آمريكا2008محصول 

 .MTV نامزد جايزه بهترين فيلم تابستان از مراسم 
 

 پيتر، سوزان، ادموند و لوسي يك سال        
بعد از اولين ماجرايشان در نارنيا، هنگام       
رفتن به مدرسه در ايستگاه متروي زير         
زميني بار ديگر سر از نارنيا در ميĤورند،        
چون يك نفر شيپور شاخي را به صدا          

اين فرد كسي نيست     .  در آورده است   
وارث   و  جوان  كاسپين  جزشاهزاده

حقيقي تاج و تخت پدرش كه بعد از           
عموي -مرگ وي، برادرش ميراز           

شاه .  به جاي وي نشسته است       -كاسپين
ميراز خونخوار، بعد از تولد فرزند             
پسرش ديگر جايي براي كاسپين در           
قصر نميبيند، از اين رو نقشه قتل وي را          

اما دكتر كورنليوس، . طرح واجرا ميكند
معلم شاهزاده، او را به موقع خبردار و           

كاسپين .  سبب فرارش از قصر ميشود       
هنگام فرار با كوتوله ها برخورد كرده و 

حال .  ناچار شيپور را به صدا در ميĤورد       
بايد پيتر، سوزان، ادموند و لوسي ابتدا         
 او را يافته و سپس براي بازپس گرفتن

11 
P O Box  371043 Reseda, CA 91337  USA 

 

اما اين كار   .  ميراث وي كوشش كنند    
نياز به داشتن افراد و جنگ افزار دارد،        
چون ميراز با سپاه تا بن دندان مسلح            

 ...خود قصد دارد بر آنها بتازد
 

شاهزاده كاسپين از نظر كرونولوژيك      
مجموعه هفت جلدي   از كتاب  چهارمين
استاپلس   كاليو  نوشته  نارنيا  نامه  وقايع
است كه در دهه    )  1963-1898(لويس
 منتشر شده و تا امروز به بيش از          1950

 زبان زنده دنيا ترجمه و متجاوز از          29
 . ميليون نسخه به فروش رفته است100

 
تا اين لحظه جلد اول اين مجموعه             
چهار بار و دو جلد ديگر به نام هاي             

شاهزاده كاسپين     و اي  صندلي نقره 
نيز هركدام يك بار به صورت فيلمهاي 

. تلويزيوني و سينمايي ساخته شده اند       
آدامسون   ساخته  كاسپين  شاهزاده

دومين برگردان سينمايي اين قصه           
 سال  100است كه از نظر زماني حدود       

بعد از ماجراهاي فيلم اول رخ مي              
چهارعضو خانواده    براي  درحاليكه  دهد،

 . پونيس تنها يك سال گذشته است
 

اولين قسمت    قبل  سال  سه  اندروآدامسون
وقايع نامه  از مجموعه هفت جلدي       

 شير، جادوگر و كمد    را با نام     نارنيا
تجربه موفق او در      .  كارگرداني كرد 

فيلم پيشين باعث شد تا دومين قسمت        
 ميلون دالري امسال    200اي  را با بودجه  

 . روانه بازار كند
 

گانه   سه  چون  هم  نارنيا  نامه  وقايع
زماني نوشته    -ها حلقه ارباب  -تالكين

شده كه يال و كوپال شير پير بريتانيا            
آثاري كه براي باز گرداندن . بود ريخته

شور سلطنت طلبي به مردم بريتانيا            
نوشته شده بودند و قرار بود تا درس           
شجاعت و جسارت و حمايت از ديگر       
اعضاي خانواده وكيان سلطنت را به          

 .بياموزند كودكان
 

اند   برخورد خوبي با فيلم داشته      منتقدان 
و آن را واجد پيامهاي قابل قبول و              
 . مناسب براي بچه ها ارزيابي كرده اند

        www.IRANforChrist.com 
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 از  شما  دعوت  ميكنيم تا  از    
 :فرمائيد ديدن    سايتهاي ما   وب
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...10ادامه از صفحة   
بسيار بزرگ  زئوسمعبد آنكه با وجود” آمده است كه

نمايش  نشسته درحالت را زئوسمجسمه، اينكه وبا است
. ميدهد اما سر مجسمه تقريباً به سقف چسبيده است

بخواهد بايستد  زئوس روزي اگرچنانچه هستيم مانگران
 زئوسارتفاع مجسمه “ !سقف درهم خواهد شكست

 متر 1 در 6.5 متر بود وسطح مجسه به ابعاد 13حدود 
 را در زئوسجاي داده ميشد، يونانيان باستان مجسمه 

. آرايش ميكردند خاصي مراسم مختلف با زيورآالت
در ارتباط  با  عظمت  و  زيبايي اين مجسه جهانگرد 

مجسمه  سر اين روي:مينويسد پاسانياس يوناني معروف
تاجي از برگ زيتون قرار داشت و در  دست راست 

در دست چپ  او عصاي سلطنتي ... او نشان پيروزي 
روي عصا يك عقاب از طال  كه ميناكاري شده بود و

كفشهايش طال بود و لباسهايش از پوست . نشسته بود
تخت پادشاهي او  از طال، ... حيوانات  و گل ياس  و 

الزم به ذكر . وعاج فيل ساخته شده بود چوب آبنوس
 هفتگانه باستاني ازعجايب يكي زئوس مجسمه كه است
 .                                        ميباشد

كليساي امريكايي تيراندازي مقابل  
 

 در مقابل تيراندازي    خودكار با  نيمه تفنگ مردي با يك 

نفر ديگر   خود و دو همسر سابق آنجلس لس در  كليسايي
ضارب دياز  آسوشيتد پرس، گزارش به. كرد را مجروح

 5/1و با دستگير    فرناندو ساله به وسيله مردم  و پليس د33
: گفت خبرنگاري وي  به . شد   زنداني قرار    دالر   ميليون 

اين يك موضوع . ماجرا  ندارم حرف زيادي دربارة  اين 

 كه سوال اين  به درپاسخ  وي . بود كليسا شخصي بين من و

. دارد مشكل با من كليسا :گفت  دارد؟ آيا مشكلي با كليسا 
 ساله  49مردي  و پاي  دياز   ساله   29همسر سابق      دست

 يك.است خوب و حالشان شدند  بستري   مجروح شدكه

حال  با كه  هدف قرارگرفت سينه  نيز از ناحية    ساله 43مرد
 در مدرسه اين داردكه  فرزندي دياز . است بستري بحراني

ـ  كليساي  سنت  جان  باپتيست كاتوليك رومي   كليساـ 
او  با  همسرش مشكل  ميخواند  و  بر سر  قيمومت  درس 
 جنايتي براي ارتكاب به  دياز   كرد     اعالم پليس  . دارد

با  اينكار ديگر حق نزديك   ديگر عفو شده بود كه 
.       شدن به مدرسه، پسر و همسرسابقش را ندارد  

   ! كالم خدا نيست قرآن: مشاور پاپ
گفتگوي  شوراي پاپي شانزدهم درواتيكان و رييس مشاورپاپ بنديكتجين لوييزتوران،نقل ازشبستان،  به گزارشي طبق

توران با انتقاد . كنند خود حذف كالم خدا نيست ومسلمانان بايد قانون جهاد را ازدين قرآن: اديان، دربارة اسالم گفت
موضع  هاي تروريستي محكوم مي شوند، بايد درحاليكه بيشتر علماي ديني مسلمان به فعاليت: از علماي مسلمان افزود

اين : از سوي ديگر، علماي اسالم دربارة اظهارات توران گفتند. صريح و روشني را درباره جهاد كه در قرآن بر آن تاكيد شده است، اتخاذ كنند
.  استاظهارات از روابط طبيعي ميان كليساي كاتوليك و مسلمانان پرده بر ميدارد، به ويژه اينكه توران مسئول بهبود روابط ميان واتيكان و اسالم             

: توران نسبت به اسالم وعلما ومسلمانان، افزودند علماي اسالم با اشاره به اهانت. گفتگوي ميان اديان را برعهده دارد زيرا وي رياست شوراي پاپي
تفسيرهايي براي : قرآن نيزگفت  دربارةاو . كشورها انتقادكرده است علت عدم آزادي ديني در اين توران درگذشته بارها از كشورهاي اسالمي به  

. جهاد در قرآن است كه برخي از آنها خشن و برخي مقدس است و بيشتر مسلمانان جنگ ديني را مجاز ميدانند   
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Iran Arrests Suspected  
Converts to Christianity 

 

On May 11, police arrested eight 
people in the southern city of    
Shiraz, according to Carl Moeller, 
president of Open Doors USA, a 
Christian organization that fights 
religious persecution. Converting 
from Islam is a crime in Iran;     
converts can face jail and other 
penalties. Most of those detained 
have been released, but at least 
one of them, 21-year-old Mojtaba 
Hussein, is still behind bars and is 
not cooperating with his captors, 
according to Moeller. “He may not 
be willing to give up the names of 
other Muslim converts. He may not 
be willing to recant his faith himself,” 
Moeller said. Numerous calls to 
Iranian government representatives 
in the U.S. have not been returned. 
Christians can’t worship freely or 
hold public office, and they can be 
arrested for even speaking to   
Muslims about Christianity. “Such 
people are persecuted, and particu-
larly in the 1990s such converts 
were killed — it’s thought by govern-
ment agents,” said Paul Marshall, a 
senior fellow at the Center for   
Religious Freedom at the Hudson 
Institute, a conservative think tank. 
Under the watchful eye of the   
Iranian government, many have 
been forced to worship in secret and 

are moving underground into what 
are called house churches —
although some sects, such as  
Armenians and Syrians, have been 
allowed to worship in churches. 
Earlier this year, Ahmadinejad  
proposed a law that would impose a 
death sentence for any Muslim who 
converts to another religion. Those 
charged with converting can be 
prosecuted and face jail time for 
vague crimes like “blasphemy” and 

“insulting  Islam.” “There are indica-
tions that with the deep unpopularity 
of the regime that people are turning 
away from Islam,” he said. “Seeing    
Muslims converting to Christianity is 
directly threatening to an Islamic 
regime,” said Moeller. He compared 
these small groups of converts to 
early Christians living under the 
yoke of the  Roman Empire, who 
met in secret and whose beliefs 
were “dependent on dreams, visions, 
signs and wonders.” Because Bibles 
are rare in Iran and teachings are 
not "as dependent on the Bible as 
Evangelical Christianity in   America 
is,” said Moeller, there is a “real lack 
of scriptural foundation." But despite 
the growing pressure from the state, 
worshippers continue to practice, 
and Moeller said the house church 
system seems to be growing. 
“We’ve got confirmed reports of 
groups of Muslim convert believers 
doubling in size in the last six 
months,” he said. 
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sale of weaponry to Persian 
Gulf States to strengthen mod-
erate Middle East allies in pri-
marily Sunni-led governments. 
These Gulf States include 
Saudi Arabia, Kuwait, Oman, 
Qatar, Bahrain, and the United 
Arab Emirates. These Gulf 
States are critical for U.S. mili-
tary operation. Bases in the 
Gulf region host about 40,000 
U.S. troops with an additional 
20,000 American naval troops 
afloat offshore. In addition to 
the Gulf State arms deals, the 
U.S. has also agreed to new 
10-year military aid packages 
to Israel and Egypt. The deal 
with Egypt basically renews the 
$1.3 billion in military aid that 
Egypt has received from the 
U.S. every year since 1987. 
What we see happening in the 
Middle East strikingly foreshad-
ows the fulfillment of Bible 
prophecy. About 2,500 years 
ago the Hebrew prophet Eze-
kiel (38:1-6) predicted that a 
confederation of nations will 
attack Israel in the latter years 
while Israel is living in peace 
and prosperity. Two of the main 
nations that will strike Israel are 
identified as Russia (Rosh) and 
Iran (Persia). The current cozy 
relationship between Russia 
and Iran and growing military 
cooperation between these two 
powers points toward what 
Ezekiel predicted. But Ezekiel 
also predicted in 38:13 that a 
group of nations will object to 
this invasion but won’t inter-
vene militarily. He identified 
these nations in 38:13 as 
"Sheba and Dedan" (Saudi Ara-
bia and the Gulf States) and the 
"merchants of Tarshish with all 
its villages" (Tarshish was in Spain, 
so this probably refers to Western 
nations in Europe and possibly the 
U.S.). It’s interesting to me that 
Ezekiel 38 does not mention 

The Iran Foreshadowed 
in Ezekiel

 
Two alliances are growing    
before our eyes in a monumental 
struggle for control of the Middle 
East and its vast oil treasure. 
Russia and Iran are forging 
stronger ties as evidenced by 
Russia’s agreement to sell Iran 
250 advanced long-range fight-
ers. This news comes on top of 
Russia’s sale of one billion   
dollars worth of missiles to Iran a 
couple of years ago. That’s two 
huge military deals in a little over 
two years. At the same time, the 
U.S. is acting to counteract the 
growing influence of Iran as it 
attempts to build a "Shiite Cres-
cent" stretching from Iran to Iraq 
to Syria and into Hezbollah’s 
stronghold in Lebanon. The U.S. 
announced a $20 billion  

Egypt as part of the Gog coalition. 
Egypt’s absence from the list of 
invading nations in Ezekiel 38:1-6 
is significant. Egypt is one if  
Israel’s inveterate enemies. This 
indicates that they won’t be part 
of the end time attack on Israel. 
Currently, Egypt is one of the only 
Arab states that has decent rela-
tions with Israel and that is devel-
oping closer ties to the U.S. and 
the West. While we all recognize 
that there can be many twists and 
turns in international relations 

and alignments, the current 
alignment of nations fits Ezekiel’s 
prophecy to a tee. The U.S. and 
Europe are allying with the more 
moderate Gulf States, Egypt, and 
Saudi Arabia while Russia is 
building ties with Iran and other 

more radical Islamic states. Once 
again, world events are unfolding 
exactly as one would expect if 
the prophecies of the Bible are 
true. 

      Jesus Heals 10 Men   

           In the old days, there 
           was terrible disease 
           called leprosy.  
           People that had that 
           disease     could      not 
           live with their families 
           because            their 
           families would get sick, too. One day, 

10men that had the disease asked 
Jesus to heal them. Go to the   priest  
and show him you have been healed, 
Jesus said. The men were so happy. 
They were healed. They all walked 
off to see the priest as Jesus had 
said. One of the men came  back  to  
Jesus. "Thank you, Jesus,"  the man 
said. Jesus said to him, "Thank you 

for praising God that you have been 
healed."         
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