


»یوبالباند«گروهفرهنگیوهنریمسیحیانایرانیوفارسیزبانمیباشد.
ــال ــاارس ــرایم ــمیرناب ــهاس ــرایدرجدرمجل ــودراب ــهادتهایخ ــتهوش ــب،دلنوش ــاالت،مطال مق
ــران ــد.ناش ــهمیباش ــهمجل ــاتتحریری ــاهی ــاالتب ــردنمق ــهک ــشوخالص ــارویرای ــد.اختی فرمایی
ــا ــروی ــاندیگ ــاها،ادی ــهکلیس ــزب ــباهانتآمی ــاویمطال ــهح ــیک ــاالتونکات ــهازدرجمق مجل
گروههــایسیاســیباشــد،معذورنــد.مقــاالتمنــدرجدرایــنمجلــهالزامــاًنظریــهناشــرانمجلــهیــا
موسســهییوبــالبانــدنیســت.کلیــهحقــوقمربــوطبــهآثــارنوشــتاریوگرافیکــیودیگــرمحتویــات
ایــنمجلــهبــهطــورکامــلمتعلــقبــهگــروهیوبــالبانــدمیباشــد،وهــرگونــهاســتفادهبــدونمجــوز

کتبیازطرفمدیرمسئول،غیرقانونیوقابلپیگیریمیباشد.
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درآغازخداآسمانهاوزمینراآفرید...

خداگفت:»روشناییباشد«وروشناییشد...

ـــر ـــریاوهـــرروزهب ـــد،گذشـــتورهب ـــد»اســـمیرنا«رانامی ســـهســـالازروزیکـــهخداون

ـــدهشـــد. ـــهطلبی ـــهکلم ـــهب ـــهرجوکلم ـــرگورجب ـــهب ـــرگب ب

ـــه ـــدب ـــتیموخداون ـــینگرس ـــاییمحل ـــرایکلیس ـــیب ـــهایمحل ـــهمجل ـــاینخســـتب روزه

ـــان ـــدودرهم ـــونش ـــارارهنم ـــداریدراوم ـــتوپای ـــدرت،هدای ـــهوق ـــهایماهیان مجل

ـــتیم. ـــیدیمونگاش ـــدرتاوراچش ـــوزادق ـــنن ـــنای ـــاگرفت ـــتدرپ ـــاینخس ماهه

ـــم؛ ـــانآوردی ـــده،ایم ـــادهش ـــامنه ـــهن ـــترب ـــتروبیش ـــتبیش ـــهگذش ـــاهک ـــرروزوم ه

ـــم. ـــدهشـــدازاوآگاهاســـتودراوثروتمندی ـــردوزن ـــهُم ـــهآنک »اســـمیرنا«،اســـمیرناییک

ـــراه ـــودهم ـــاخ ـــاراب ـــتوم ـــراس ـــاخب ـــانب ـــرضعفم ـــجوه ـــختیورن ـــرس ـــهازه اوک

ـــاخت. ـــدس خواه

ـــتیم. ـــدبایس ـــاامی ـــداروب ـــوپای ـــنویمودرت ـــتبش ـــاصدای ـــازت ـــنواس ـــانراش گوشهایم

اوایـــنزمیـــنبیشـــکلوخالـــیراپُـــرخواهـــدســـاختتـــاهـــرروزهشـــبیهتربـــه

ـــیم. ـــدایاوباش ارادهاووص

باشـــدآنکـــهگـــوشداردبشـــنودکـــهروحبـــهکلیســـاهاچـــهمیگویـــدوهـــرکـــه

غالـــبآیـــدازمـــرگدومگزنـــدنخواهـــددیـــد.

برگرفتهشدهازکتابپیدایشوکتابمکاشفه

کتاباولوآخر

امید سبوکی



توسط  کلیساها  و  مسیحیان  بر  جفا  گرفتن  شدت 

کلیسا در  کودک   11 شدن  دستگیر  و  چین  حکومت 

بهگزارشمحبتنیوزبیشازیکدههاستکهجفابرمسیحیاندر

سازماندیدهبانحقوقبشردرچینمطرحشدهاست.بهگفتهرهبر

زمان در برمسیحیان وشکنجه بنور(جفا )گری انجیلی کلیسای

ریاستجمهوری)شیجینپینگ(شدتیافتهاست.چندیپیش

حدود۵۰نفرازاعضاییککلیساکهیازدهنفرآنهاکودکبودنددر

شهرچنگدودستگیرشدند.اواخردسامبر،پلیسامنیتیککلیسارا

تعطیلکردو۱۶۰نفرازاعضایآندستگیرشدندکهمتاسفانهاین

بارازضربوشتمجدیاعضایاینکلیساگزارشدادهشدهاست.

درصفحهفیسبوکاینکلیسااینطورنوشتهشدهکهساعت۸شب

تعدادیازاعضادرروزشباتدستگیرشدندکه۱۱نفرآنهاکودک

این از برخی است. ماهه دو طفل یک آنها کوچکترین میباشند.

کودکانبرایساعتهاگرسنهوتشنهنگاهداشتهشدندواینشرایط

تا۶صبحادامهداشت.

حدود۶۰میلیونمسیحیدرچینزندگیمیکنندکهبسیاریاز

رژیم بئور بهگفتهگری دارند. آناندرکلیساهایخانگیعضویت

»شی میداند. دولت برای خطری را مسیحیان چین کمونیستی

جینپینگ«شرایطرابرایمسیحیانسختترکردهاست.حکومت

چینبرایمسیحیاناینکشوربرنامهبلندمدتپنجسالهبودیسمو

کنفوسیوسگراییطراحیکردهتاهمکلیساهایخانگیراشناسایی

وهمعقایدمسیحیانراعوضکند.دولتحتیدسترسیبهکتاب

مقدسآنالینرانیزمحدودکردهاست.

تبلیغات اسالمی برای اعتکاف و نفی کردن

 کلیساها در ایران

برطبقگزارشیکهمحبتنیوزمنتشرکرد،بهگفتهنمایندهوالیت

باید امامجمعهقزوین»شیخعبدالکریمعابدینی«،اعتکاف فقیهو

نشینی کلیسا مانند وگرنه باشد داشته روزمرههماهنگی بامسائل

میباشد!

فرارسیدننوروزهمزماناستباایاماعتکافدرایران.یکیازآداب

دیناسالمکهفردمسلمانمدتیرادرمسجدخلوتمیکندوخدای

خودراعبادتمیکندوتبلیغایننوعآدابتوسطنهادهایدینی

مخصوصاًدربینجوانانبیشترشدهاست؛حتیرسانههاخبرنگاران

پوشش را مراسم این و میکنند اعزام مساجد این به را خودشان

میدهند.تعدادیازجوانانکارهایخودرارهامیکننددرمسجد

گردهممیآیندوبدونهیچهدفیدرآنجااقامتمیکنند.

در ۱397 اسفند 29 درسخنرانی عابیدنی« عبدالکریم »شیخ

مسجدالنبیگفتکهاعتکافبایدبهروز،وباکلاتفاقاتدنیاگره

ازنمازوحضوردرمراسممذهبیما خوردهباشد؛دراعتکافغیر

نیزمیبایستبامسائلروزدنیاهماهنگباشیم.ویگفتدرزمان

در را زیادی مدت آنها مریم، حضرت حتی و اسماعیل و ابراهیم

از قبل اعتکاف و راعبادتمیکردهاند اعتکافمیگذراندندوخدا

دورانیهودیتومسیحیتنیزوجودداشتهوانجاممیشدهاست.

اواعتکافرااینطورتعریفکرد:اعتکافیعنی»والیت«وگوْشبه

فرماِنوالیتفقیه)علیخامنهای(بودن!نمایندهولیفقیهخطاببه

حاضریندرمسجدگفتکه»اگرباحضوردراعتکاففقطبدنبال

بیانذکرودعاونمازباشیمبدوناینکهبهکالموالیتگوشکنیم

و فرمان به گوش است الزم حقیقی معتکف یک ندارد؛ فایدهای

کالمرهبرخودباشد.«درستنقطهمخالفخواستوکالمخداکه

میخواهدفرزندانشتنهابهصدایاوگوشدهندچراکهتنهااوست

نیکویحقیقی.

ازیک قزوین امامجمعه منجمله ایران منبرهای و تریبونها تمام

و اسالمی هویتجمهوری آن و میشوند، تغذیه فکری آبشخورِی

هیچ یا و ما »یا که میکنند تبلیغ را این و است اسالِمحکومتی

کس«!

بیاییددعاکنیمبرایرهبرانایرانبلکهقلبوروحشانلمسشود

وبهخواستوارادهنیکویخدایزندهوحقیقیپیببرندودرنام

نیکویی بازگشته و شوند معترف خود اشتباه راه به مسیح عیسی

خداوندزندهراسرلوحههدفوکارخودقراردهند؛آمین.

به  صوفیه(  سنت  )کلیسا  ایاصوفیه  موزه  تبدیل  زمان 

مسجد فرا رسیده است!!!

انتخابات آستانه در ترکیه جمهوری رئیس اردوغان طیب رجب

شهرداریهایترکیهگفتکهتبدیلاینمکانبهموزه»یکاشتباه

بزرگ«بودهاست.

تلویزیونی مصاحبه یک جریان در اردوغان یورونیوز، گزارش به

گفتکهعنوانموزهازاسماینبنایتاریخیحذفخواهدشدوما

ایاصوفیهرایکمسجدخواهیمنامید.اوافزودکهتقاضابرایتبدیل

اینبنایتاریخیبهیکمسجدازسویمردموجودداردواوبعد

ازبرگزاریانتخاباتمحلیاینموضوعراموردبررسیقرارمیدهد.

باستانی کلیسای یک شده واقع بسفر تنگه ورودی در که بنا این

بودهکهدرقرنششمساختهشدهاستودرقرنپانزدهمدردوران

امپراطوریعثمانیبهمسجدتبدیلشد.

دهه در آتاتورک کمال مصطفی الئیک رژیم دوران در بنا این

فعالیتهایی دلیل به تاریخی بنای این شد. بدل موزه به ۱93۰

چونبرگزاریجلساتقرآنوبرگزارینمازجماعت،هموارهمیان

مسیحیانومسلمانانموضوعمناقشهبودهاست.

به میتواند ترکیه سوی از اقدامی چنین نیوز محبت گزارش به

احتمالزیادخشممسیحیانارتدکسراشعلهوردکندوتنشبین

ترکیهویونانراافزایشدهدکهبارهادرموردبهچالشکشیدن

وضعیتکنونیایاصوفیههشداردادهاست.بنایایاصوفیهکهدربین

مسیحیانباعنوان»سنتصوفیه«شناختهمیشودیکیازبناهای

نمادینگذشتهارتدوکساستانبولمحسوبمیشود.

اینبنایتاریخیاکنونبعنوانمیراثجهانییونسکوشناختهمی

از بازدید یا و تفکر مدیتیشن، برای نفر میلیونها وهرسال شود

معماریاینبنابهاستانبولسفرمیکنند.بهنظرمیرسدکهاگر

قصداردوغانبرایاینتغییرجدیباشددرمرحلهنخستبامخالفت

یونسکومواجهشود.

ادامهداردوهرروزه تبدیلوتخریبکلیساهادرترکیههمچنان

شاهداتفاقاتوخبرهاییازاینقبلهستیم؛بههرحالچیزیکه

برایمامسیحیانپرواضحمیباشدایناستکهکلیساساختمان

ایماندارانتشکیل از بلکهکلیساسنگهایزندهایستکه نیست،

میشودوبناوشالودهآنخداوندعیسیمسیحاست.هرچقدرهم

به بناهایساختمانیوکلیساهاتبدیلوتخریبشوندشالوده که

قوتخودنیزباقیستتازمانظهورشاهجالل...



ــدو ــانرســمشــاگردی؛شــادیخداون ــرهمراه درودیبیکــرانب

هدایــتاودرماموریتــیکــهبــهشــماســپردهشــدهاســتجــاری

بــاد.

ــک ــهت ــکب ــرایت ــدب ــمخداون ــبوکارعظی ــرایصلی ــکرب ش

ــرایقیــاماوازمــردگانومهیــاســاختنایــن انســانهاوشــکرب

ــاره. ــاطدوب راهوارتب

ــکار ــاآش ــرم ــودراب ــدخ ــتبیمانن ــامحب ــیرُجلُجت ــرمس اوب

ــام ــتوقی ــودگرف ــرخ ــبب ــارارویصلی ــانم ــاختوگناه س

ــانها ــرایانس ــدرراب ــارهپ ــیدندوب ــوشکش ــتدرآغ اوفرص

فراهــمســاخت.اوقیــامکــردواولیــنماموریــتخــودرابــرمریــم

مجدلیــهوشــاگرداننهــادتــاایــنمــژدهوخبــرخــوشرابــههمــه

ــاطجهــانبرســانند. نق

ــنوشــما ــهم ــیب ــلمت ــابازانجی ــنب ــهدرآخری ــیک ماموریت

ــازید...« ــاگردس ــاراش ــدقومه ــد»بروی ــپردهش س

ــام ــاندنپی ــن«ورس ــرونرفت ــای»بی ــهمعن ــتب ــهماموری کلم

ــان ــهجهانی ــمب ــضمییابی ــهدرفی ــیک ــلوفرصت ــوشانجی خ

اســت.کاریکــهشــاگردانازهمــانابتــداپــسازدریافــت

ــن ــهای ــروزک ــهام ــاب ــدت ــامدادهان ــعانج ــدسوآنمداف روحالق

ماموریــتبــهمــنوشــما،یعنــیشــاگردانامــروزهمســیحســپرده

ــهدارد. ــدوادام ش

ــکار ــاآش ــرم ــدراب ــبخداون ــاًقل ــامارادهاوعمیق ــتوانج خدم

میکنــدچــراکــهخواســتاوایــناســتکــههمــهتوبــهکننــدو

ــوند. ــاهیاوواردش درپادش

نامــهورســالهبــهکولســیان،قلــبخــدابــرایــنماموریــترابــرای

مــابازگــومیکنــد.جامعــهوکلیســاییکــهمســیحراشــناختهاند

ــر ــناختعمیقت ــرایش ــونب ــدواکن ــلمیکنن ــیحعم ودرمس

مســیحوآشــکارســازیزیباییهــایاوبوســیلهشــاگردانو

ــنکلیســامینویســد. ــهای ــسب ــن،پول خادمی

ــاو ــود،اعض ــدهب ــاراندی ــنکلیس ــاًلای ــهاص ــولیک ــرورس رهب

افــرادآنرانمیشــناختوبــهوســیلهاپافــرسکــهدرایــنکلیســا

خدمــتمیکنــدازحــالایــنمــردمباخبــرشــدهاســتودســت

ــرد. ــممیب ــهقل ــنراهب ــهای ــادرادام ــهتشــویقآنه ب

ــن ــددرای ــمخداون ــنیدنکارعظی ــودوازش ــدانب ــسدرزن پول

ــذتو ــود.ل ــرممیش ــاندلگ ــدآن ــتهوازرش ــادگش ــاش کلیس

خوشــحالیپولــسدرایــننامــهبســیارملمــوساســتودلگرمــی

اوازبشــارتهاوانجــامماموریــتمســیحبوســیلهایــنافــرادمــارا

نیــزبــهوجــدمــیآورد.

دنیــاوجهــانمبشــرینرابــهتبلیــغمســیحمیشناســند،درحالــی

کــهایــنبشــارتاســت.تبلیــغمیتوانــدبــرایچیــزیباشــدکــه

نمیشناســیموفقــطبــرایدریافــتمــزدیآنراتبلیــغمیکنیــم

درحالــیکــهبشــارتوظیفــهنیســتبلکــهبــربــاوریتکیــهدارد

ــن ــتای ــرخــوشودریاف ــنخب ــالمای ــهاع ــاراب ــهازدرون،م ک

نجــاتبــرایهمــگانمشــتعلمیســازد.بشــارتفقــطیــکعمــل

وکارانجــامدادنــینیســتبلکــهزندگــییــکایمانــدارفریــادیاز

کارمســیحدراوســتونــوریکــهجهانیــانمســیحرابشناســندو

بــهطــرفاورویبرگرداننــد.

ــا ــدت ــاباش ــکازم ــری ــرایه ــروعیب ــهش ــدنقط ــروزمیتوان ام

ــانراه ــودوچن ــاریش ــاج ــیم ــرزندگ ــدب ــورخداون ــمن بطلبی

ــرایاوقــدم ــدونتــرسوشــک،ب ــانســازدبلکــهب ــرمــاتاب راب

برداریــموبطــرفماموریــتعظیــماوبدویــم.شــعلههایاشــتیاقو

اعــالمایــننجــاتمیتوانــدامــروزبــاردیگــربــرمــاجــاریشــود

وزندگــیمــارادربرگیــردونــورمســیحبــرمــا،مهتابــیدرخشــان

ــا ــوراورادرم ــانن ــاجه ــدت ــلگردان ــاراتبدی ــابســازدوم ازم

ببیننــد،هــرزانویــیخــمشــودوهــرزبانــیاقــرارکنــدکــهعیســی

خداونــدزنــدهومنجــیماســت؛آمیــن.

امیدسبوکی

 »بروید قوم ها را شاگرد سازید...«



سـالم بـه همـه خواننـدگان عزیـز مجلـه اسـمیرنا. خوش 

آمدیـد بـه خانـواده ای زیـر صلیب.

شـکرگزار خداوند هسـتیم که بـار دیگر فرصتی فراهم شـد 

تـا بـا زوجـی عزیز کـه در خدمـت خداوند کوشـا هسـتند 

گفتگویـی داشـته باشـیم و کارهـای بـزرگ خداونـد را در 

زندگـی و خدمت ایـن عزیزان با شـما به اشـتراک بگذاریم.

سـالم بـر شـما، لطفـًا خودتـان را بـرای خواننـدگان مجله 

کنید؟ معرفـی 

سـالممـنیاشـارهسـتموهمسـرمالمیـرا،خادمیـنخداوندمـان

عیسـیمسـیح؛میخـوامقبـلازشـروع٬اولدعـاکنمبـرایتمامی

فارسـیزبانهـا.

خداونـدمشـکرگزارتـوهسـتمبـرایاینلحظـهکهفیضتوشـامل

شـدتـاامـروزبتونـمشـهادتخـودمروبـهگـوشفارسـیزبانها

برسـونم،خداونـدماتفاقاتـیکـهدرایـنروزهـادارهبـرایایرانیهـا

میافتـه،بـرایایـنسـرزمین،سـرزمینیکهسالیانیسـتخشـکی

ولعنـتدراونبیـدادمیکنـهوحـاالسـیلشـمالوجنـوبرو

فـراگرفتـهوهـرلحظـهعرصـهروبـرایزندگـیایرانیهـاتنگتـر

وتنگتـرمیکنـه؛امـروزمیخـوامدعـاکنـمتـادسـتشـریراز

ایـنقـوموایـنسـرزمینکوتـاهباشـهوهدایـتوبرکتتـودوباره

بـرایـنسـرزمینباشـهتـایـکبـاردیگـهایـرانوایرانـیهویـت

خـودشروپیـداکنـه،هویتـیکـهتـوخداونـدمهمانطورکـهبهما

برگردونـدی،همانطـورکـهامـروزمـاروبـهنـامخونـدیوفرزندان

خـودتنامیـدیوامـروزاینجـاقرارگرفتیـمومیخوامتـکبهتک

فرزنـدانگمشـدهاتدرایـران-فرقـینمیکنـهافغانیویـاتاجیک،

هـرجـاخداونـدم-فارسـیزبانهاهمگـیهویتشـانرودرتـوپیـدا

کننـد،درنـامعیسـیمسـیحامـروزوایـنگفتگـوروبـهحضـورت

میاریمودرنامعیسـیمسـیحبهدسـتانخودتمیسـپاریم،باشـد

کـههـرکالمـیازدهانمـاگفتهمیشـودازتوسرمنشـاءبگیرد،در

نـامعیسـیمسـیح؛آمین.

آمیـن، ممنون بـرای این دعای زیبـا، خداوند به شـما برکت 

بده. چطور شـد که به عیسـی مسـیح ایمـان آوردیـد. لطفًا 

بـا گفتن شـهادتون  به ما و خواننـدگان مجلـه برکت بدید.

یاشـار:شـهادتمرواگـربخـوامکوتـاهبگـمدورهایبوددرکـهایران

گناههـای در خیلیهـا مثـل میکنـم فکـر میکردیـم. زندگـی

خـودمگـمشـدهبـودمومفهومگنـاهروازمـندزدیدهبودنـد.فکر

میکـردمخیلـیدارمعالـیزندگـیمیکنـموخیلیخوبهسـتم،

حتـیبعضـیوقتهـافکـرمیکـردمعالیـهوهمـهچـیدارهخوب

پیـشمیـره.گناههایـیکـهانجـاممـیدادمروفکرمیکـردمخیلی

ازآنهـاحـقمنهسـتوشـایدمفهومگنـاهروازدسـتدادهبودم.

ولـیسالهاسـتبشـارتعیسـیمسـیحروگرفتـمازداخـلایـران

تـابـهترکیـهتـازمانیکهواردکلیسـاشـدماونجـاباکلمهایآشـنا

شـدمکـهحـرفدلمـنوزدوگفـتدیگـرهمشـکلایـنعصـر

مشـو؛همیشـهدرزندگیـمخیلـیجنگیـدهبـودم،خیلـیوقتهابه

خاطـرشـکلظاهـریوبـهخاطـرتنـوعطلبیکهداشـتمهمیشـه

سـعیمیکـردمخـودمروطـوردیگـرینسـبتبـهجامعـهنشـون

بـدم.همیشـهمـوردتوجههمهقـرارمیگرفتـموهمیشـههممورد

قضـاوتهمـهبـودمولیبـههمـهمیگفتمدوسـتندارمهمشـکل

اینعصربشـم.دوسـتندارمشـبیهکسـیدیگریباشـم.وقتیکه

درکالمخـدابـاایـنواژهآشـناشـدم)کـهدیگرهمشـکلاینعصر

مشـوید(متوجـهشـدمکـهخداونـدبـرایهرکـدامازمـاتکبهتک

هویتـیرودرنظـردارهوهـرکـداممـاروبهنـامخونـدهوهنگامی

کـهبـاآیـهدیگـریآشـناشـدمکـهخـدادرکالممیگهمنپشـت

درقلبشـماایسـتادهامودررومیکوبم؛همیشـهیکیازشـعارهای

مـنایـنآیهبودحتـیزمانیکهمسـیحرونمیشـناختموکالمش

رونخونـدهبـودم.ولـیانـگارایـندوتـاجملـهازکالمدرقلـبمن

گذاشـتهشـدهبـودوایـنرومتوجـهشـدمواقعـاْکالمدرقلـبمـا

گذاشـتهشـده،ولـیشـیطاناومـدهیـکپـردهکشـیدهرویاینها

تـامـاهویتمـونروگمکنیمومثلپسـرگمشـدهدرلوقـا۱۵بریم

نبایـد وسـالیانیرودرخوکدانیهـا،گناههـاودرجاهایـیکـه

باشـیمسـپریکنیـم،اونارثیروکهداریمازدسـتبدیـمودوباره

برگردیـمپیـشپـدرواینطـورشـدکـهسـالیانسـالازکودکـیام

شـایدگمشـدهبـودم،بـهخاطرمنطقـهجغرافیایـیواینکـهاجباراً

مسـلمانبـهدنیـااومدمایـنهویتازمندزدیدهشـد،ولـیدرنام

عیسـیمسـیحوقتیباکلیسـاآشـناشـدموواردششـدمازهمان

روزاولقلبـملمـسشـدوباتمامشـفاهاییکهگرفتـمامروزخادم

عیسـیمسـیحهسـتمودرخدمتشـماهسـتم.

خـدا رو شـکر. برامـون بگیـد در آن زمان عیسـی مسـیح 

بـرای شـما کـی بـود و االن کی هسـت؟

شـناختخاصیازمسـیحنداشـتموحتیوقتیکهواردکلیساشدم

باواژهایگهمیگفتندپسـرخداسـتهمیشـهیکممشـکلداشـتم

وسـعیمیکـردمدرسـرودهاایـنقسـمترونخونـمولـیخداوند

زنـدهاسـتوبـاهرکسـیبهنحـویصحبـتمیکنـه.همانطورکه

اثـرانگشـتهایمـاتـکبـهتـکفـرقمیکنه،بـرایهـرفرزندش

صحبتـیدارهوارادهایدارهکـهقـرارهاتفـاقبیافتهومیدونه

فرزنـداشچـهضعفهایـیوچـهقوتهایـیدارنـد

وهنـردسـتخـودشهسـتیم.بـامـنهـم

میدونسـتبایـدچطـوریصحبـتبکنه.

همونطـورکـهاومـدجلـووقلـبمـن

رولمـسکـردومـنروکشـیدو

آورد و آورد و آورد، کلیسـا بـه

تـاجاییکـهباالخـرهفهمیدم

کـهعیسـیمسـیحخداونده،

نجـاتدهنـدهمنهسـتو

بـاکارهایـیکـهدرزندگی

مـنکـردوشـفاهاییکـه

خـدای کـه فهمیـدم داد

حقیقـت اون و حقیقـی

اصلیعیسـیمسـیحاست.

بسـیار عالـی؛  خواهـر المیـرا عزیـز برای شـما چطـور بود؟ 

شـما هم شـهادتون را بـا مـا در میـان بگذارید.

مـنهـمبـهنوبـهخـودمسـالممیکنمبـهخواننـدگانعزیـزمجله

اسـمیرناوبرکـتوشـالومخـداروبـهتکتکشـمااعـالممیکنم.

خوشـحالمکـهاینجاهسـتمواینفیـضرودارمکهدراینقسـمت

مشـارکتداشـتهباشـم.باشـهکهخداوندذهنمـنرومتمرکزکنه

رویهـدفوارادهخودشبـرایگفتن.

وقتـیکههمسـرمنمسـیحوانجیلوکالمخـداروواردزندگیمون

کـردمـنخیلـیباهـاشمخالفـتکـردموبهـشگفتماینطـورکه

پیـشمـیرهراهمـنوتـوجداسـت.بـااینکـهمـاسـالیانیبـودبـا

هـمبودیـم؛۱۱سـالاززندگیمونمیگذشـتوهیچچیزنتونسـته

بـودمـاروجـداکنـهودرسـختیهاومریضیهـاهمیشـهکنـار

هـمبودیـم،ولـیانـگارایـنحالتـیکـهدرونمـنپیـداشـدهبود

االنجداسـت. بـاهمسـرت تـو راه بگـه یـهچیـزیمیخواسـت

بـهمسـیحایمـانآوردهایمـانتـوروازتمـیدزدهویـکطـوری

احسـاسمیکـردمبـهایمـانمـنحملـهشـدهوخـودمروبرتـراز



یاشـارمیدونسـتموفکـرمیکـردماونبـهاونخدااحتیـاجدارهو

احتیـاجدارهمسـیحروبشناسـهولـییـکروزبـهاسـالممیرسـه،

چـونمیگفتماسـالمکاملهسـت.بـاوریکهدرذهنمنکاشـته

شـدهبـودهمـهمسـلمانهاایـنعقیـدهرودارنـدکـهاسـالمدیـن

کاملـیاسـت.ولـیهمیشـهبـرایمـنایـنسـوالبـوداگـردیـن

اسـالمکاملـهچـرایـکعـدهمسـیحیمونـدن!چـرانمیفهمندکه

اسـالمدیـنکاملـِی،وقتیهمسـرمتشـویقمیکـردکالمروبخونم

بـرامدعـامیکـرد،تشـویقم بـههـرشـکلی مخالفـتمیکـردم.

میکـردکـهبـهسـمتمسـیحبیـام،مـناصـاًلتوجـهنمیکـردم.

مثـلیـکلیـوانبرعکسـیبـودمکـههیـچچیـزیرودرخـودش

نمیپذیرفـت.ولـیازآنجایـیکـهخداونـدمـاآنقدربزرگاسـت

وقدرتمنـدوعظیـم،ودوسـتداشـتدرازدواجمـونکنـارهـم

بمونیـموبـاهـمپیـشبریـم،دسـتشرودرازکـردومـنروکـه

لیوانـیبرعکـسبـودمروتکـوندادتـابتونـموارداوندنیایـیکـه

واقعیـتوحقیقـتمسـیحبـودبشـم.کلیسـامیرفتمولیهمیشـه

انتهامیایسـتادم؛درکلیسـابعضیازقسـمتهایسـرودهاروتکرار

نمیکـردمولـیهمانطورکهشـبانکلیسـاموعظهمیکـردکلمات

مثـلبـذردرقلبمداشـتکاشـتهمیشـد.شـایدخوشـممیاومدو

میخواسـتماونروبیـارمدراسـالمویـادراونبـاوریکـهخـودم

سـاختهبـودم.یـکقسـمتیازاسـالمروحـذفکـردهبـودمویک

قسـمتیاضافـهکـردهبـودموازهـرچیـزیکهخوشـماومـدهبود

یـکچیـزیآوردهبـودموفکـرمیکـردماونواقعیتهوبـراینباور

بـودم،وآنچیـزیروکـهمیشـنوممـنمیتونمبهمذهـبخودم

اضافـهکنـمودرهمیـنپیشبرم.بالخرهروزیرسـیدکـهخداوند

اسـممـنروصـدازد،همانطورکـهدرکالمگفتهمنشـماروبهنام

فـراخونـدم،شـمافرزنـدانمنهسـتید،ازهیـچچیزنترسـید.اون

روزیکشـنبهبـودکـهخداونداسـممـنروصـدازدوگفـت:المیرا،

المیـرا،بلنـدشـو؛مـنخـواببـودموفکرکـردمهمسـرمدارهمنو

صـدامیکنـهووقتـیبیـدارشـدمگفتـماینموقـعصبحچـراباید

مـنروبیـدارکنـه.بلندشـدمدیدمکامـاًلخوابه.دوبـارهخوابیدمو

مجـدداًایـنصـداروشـنیدمکهصـدامیزنـه:المیـرا،المیـرا،بلند

شـوودوبـارهمضطـرببلنـدشـدم.چیشـده!چـرابایدبلندشـم!

یکشـنبهبـودودلیلـینمیدیدمبخوامبلندشـم،خشـمگینشـدم

کـهچیـه،دارمخـوابمیبینـم؟چهمشـکلِی؟یاشـارچـرامنوصدا

میزنـه؟دفعـهسـومکـهایـنصـداروشـنیدمالمیـرادختـرمبلند

شـو...وقتـیکلمهدخترمروشـنیدمبـااینواژهاصاْلآشـنانبودمو

ایـنواژهروفقـطپـدرزمینـیمنبـهکارمیبـرد.مننگرانشـدم

کـهحتمـاًبـرایپـدرماتفاقیافتـادهچـونازهمفرسـنگهافاصله

داشـتیم.حتمـاًمریـضهسـتیااتفاقیافتـادهکهدارهمـنروصدا

میکنـه.درگذشـتهمـنخوابهایـیمیدیـدمکـهبـهنگرانیهای

مـناضافـهمیکـرد.بذرهایـیکـههـرلحظـهشـیطاندرذهنمن

میکاشـتومـنبـهآنهـاشـایدخـوراکمـیدادمواونواقعههـا

اتفـاقمیافتـادوایـنیـکنقشـهایبـودکـهشـیطانکشـیدهبود

ومـنروبـهایـنبـاوررسـوندهبـود.خیلـینگـرانشـدهبـودموبا

خانـوادهامتمـاسگرفتـموبـهمامانـمگفتـمبابـاحالشچطـورهو

چـهکارمیکنـه؟ودیـدمهمـهچیزخوبـهوآرومه.باخـودمگفتم

حتمـاًقـراراتفاقـیبیافتـهوچقـدربـدهسـتکـهآدمدرذهنـش

منتظریکاتفاقبدباشـه.گذشـتوهمونروزکهواردکلیسـا

شـدمطبقمعمولدرانتهاکلیسـانشسـتهبودم.شـبان

کلیسـاصـدازدکـهالمیـرا،المیـرا،بلندشـووجلو

بیـا،امـروزمیخـوامکـهسـینیعشـاءربانـی

روتـوبگیـری؛مـنخیلـیمضطـربشـدم

ولـیایـنصـدا،صـدایآشـناصبحبـودو

همونجـامـنقلبمشـروعبهلرزیـدنکرد

وازهمونجاشـروعکردمتسـلیموتقدیم

کـردنزندگیـموازتوبـهشـروعشـدویـواشیـواشهمانطـورکـه

پـدرآسـمانیدرکنـارمـامثـلبچـهایکـهدرحالرشـدهسـتو

حواسـشبهماسـتدرکنارمبودومنرورشـددادواالنکهاینجا

هسـتمشـفاهایزیـادیروازمسـیحگرفتمومسـیحبـرایمنیک

منجـیونجـاتدهنـدهبوده؛اینروبـاتماموجودمچشـیدم،چون

اگـردراونحـالخـودممیمونـدممعلومنبـودکهچـهاتفاقیبرای

مـنمیافتـاد.شـایددرقعرافسـردگیپیشمیرفتموشـایدخیلی

اتفاقهـایدیگـهمیافتـادکـهحتـیروجسـممـنهممیتونسـت

تاثیـربزاره،ولیمسـیحدسـتشرودرازکردومـنروازاونمرداب

بیـرونکشـید؛اونبرایمنمنجیهسـتوواقعاًعاشـقشهسـتم٬

اوخـداوخداونـدمـنهسـت.

شـکر برای خداوند عیسـی مسـیح با کارهـای عظیمش. در 

حـال حاضـر مسـیح در زندگی شـما چـه کار می کنـه و چه 

داره؟ نقشی 

یاشـار:بهتـرهاینطـوریجـواببـدمکـهمسـیحدرزندگـیماچه

کودکـی دوران از و گذشـته بـه برگـردم میخـوام نمیکنـه؛ کار

شـروعکنـم.مـنآدمـیبـودمتنـوعطلـبوهیـچوقـتدرهیـچ

شـرایطیوابسـتهنبـودم،غیراززندگیباهمسـرموهـرلحظهوهر

ثانیـهچیزهـایجدیـدمیخواسـتم؛هـرموقعیتیکهداشـتمعوض

میکـردم،بیشـترازیکسـالدرهیچخونـهاینمیتونسـتمزندگی

کنـموحتـیدرشـکلهاوتیپهـایظاهـریثبـاتنداشـتم.هیچ

کـدومازشـغلهاییروکـهداشـتمادامـهنـدادم،چهدرشـرایطبد

وخـوبوهمـهرودریـکمقطـعخیلـیکوتـاهرهاکـردمودنبال

چیـزدیگـریرفتم.همیشـهمـوردمحاکمـهوقضاوتدیگـرانقرار

میگرفتـمکـهچـراهیچوقـتپایبندکارهایـیکهمیکنینیسـتی!

ولـیاالنمیخـوامبگـممسـیحامروزچـهکارکـرد.اوهویتمنرو

بـهمـنداد،یعنـیتمـامچیزهاییکهمـنازکودکیتابـهاالنرها

کـردهبـودمونصـِفنیمهگذاشـتهبودم؛شـایدامروزوقتـیدارمبه

یـادمیـارممیبینـمکهمسـیحاونموقعهـمدرکنارمنبـوده،اگر

روحالقـدسدرمـنسـاکننبـودهوبـهمسـیحایمـاننداشـتمولی

درکنـارمـنبـوده،خـداحواسـشبـهفرزندشبـوده،درهـرجایی

کـهمـنروقـراردادهاالنکـهنـگاهمیکنـممیبینـمکـهچقـدربا

برنامـهبـودهوتمـامآنچیزهاییکهدارموداشـتمامـروزبهحضور

مسـیحآوردم.شـایددراکثـرآنهـاضعیفهسـتموضعـفدارمولی

همشـوندرعیسـیمسـیحقـوتگرفتنـد.اگرآشـپزهسـتم،اگراز

موسـیقیچیـزیمیدونـموهـرکاریکـهنصفـهرهـاکـردهبـودم

االندرعیسـیمسـیحبـهقـوتتبدیـلشـده.بـازهـممـنخـودم

ضعیـفهسـتموایـنفیـضخداونـدهسـت.هدیـهایکـهخداوند

دادهوهـرآنچیـزکـهمیاریـموبـهپـایصلیـباوقـرارمیدیـم

ومیخوایـمباهـاشخـداروخدمـتکنیـمدرعیسـیمسـیحقوت

میگیـره.وقتـیقـوتاونروتواسـتعدادوداشـتههامونمیببینم،

وقتـیمیببینـمفراتـرازاونچیـزیکـهمـنبلـدهسـتمروانجام

مـیدممیفهمـمکـهمسـیحاینجـادارهکارمیکنـهومیتونمبگم

کـهلحظـهبـهلحظـهکارهـایمسـیحرودرزندگـیاممیبینم.

المیـرا:همونطـورکههمسـرمیاشـارگفـتخدادرزندگـیماخیلی

کارکـرده.مسـیحَمفصـلنگهدارنـدهمـاهسـت.قبـاًلهـمبـود،مـا

شـایدنمیدونسـتیموبلـدنبودیـمکـهواقعـاًدرهمهچـیدعوتش

کنیـمولـیاالنخیلـیخوشـحالمکـههیچجـاالزمنیسـتکهدر

روببنـدموبـهمسـیحبگـماینجـااجـازهنـداریبیای.دوسـتدارم

درهمـهمشـارکتهامبـاهمسـرمکنارمباشـهومهمتـرازهمهاینه

کـهاالنزندگـیمادیگریکزندگی2نفرهنیسـت؛سـرآنمسـیح

هسـتوبـهاوناعتمـادمیکنیـم.مهمتـرازهمـهاعتمـادمـابـر

اوسـت.هدایـتورهبریمادسـتعیسـیمسـیِح،آمیـنبتونیمتو

همـهچیـزتسـلیمشباشـیمودرهمینمسـیرپیـشبریم.

جـالل بر خـدای زنـده. ممنون کـه شـهادت ایمانتـون رو با 

ما به اشـتراک گذاشـتید. شـما زوج عزیـز همانطـور که در 

خداونـد یک هسـتید در خدمت هـم یکی از یاران اسـمیرنا 

می باشـید؛ شـکرگزاری می کنیم بـرای کارهـای خداوند که 

توسـط شـما »یک تن« در اسـمیرنا بـه انجام می رسـاند. در 

فرصـت بعـدی و شـماره بعدی بـا شـما زوج عزیـز خواهیم 

بـود بـرای ادامـه گفتگو؛ تـا آن زمان شـما را به دسـتان پُر 

مهـر پدر آسـمانی می سـپاریم.



سـالمیبیکـرانبرشـماعزیزانمـاندرنقشونگار

ومجلهاسـمیرنا

درایـنشـمارهبـهآثـاریازهنرمنداننامآشـنای

جهـانخواهیـمپرداخـتوهدفازگـردآوریاین

آثـاردرکنارهـم،بهیادآوریکارعظیـمخداوندو

محبـتاودرراهنجـاتمـاخواهـدبود.پـسبرای

ورقزدنایـنیـادآوریدرذهنهایمـانوجـاری

شـدنمحبـتاوازدرونمـابـردنیایسـقوطکردهبانقـشونگار

همراهشـوید.

مـرد رنجدیده و درد آشـنا،نامیبسـیارزیبابراثـریازگریتین

تـاتکـهدرسـال۱4۶۰نقشبسـتمیباشـد.ایـناثـربرگرفتهاز

کتـاباشـعیاینبـیبابپنجاهوسـوماسـت.دراینباباشـعیابه

پیشـگوییهاییمسـیحایینویـددادهاسـتکـهصدهاسـالقبلاز

بـهوقـوعپیوسـتنآنهانگاشـتهشـدهاسـت.اشـعیاعنـوانمیکند:

خـوارومـردودنزدآدمیـان،مرددردآشـناورنجدیده.چونکسـی

کـهرویازاوبگرداننـدخـوارگشـتوبهحسـابشنیاوردند...

درتمامسـختیها،رنجها،مشـکالت،ناعدالتیهـاوفغانهایادآوری

آنکهمسـیحدردآشـنایماسـتوبرایمنوشـمارنجکشـیدوبا

دردهـایمـاغریبنیسـتمیتوانـدایـنرادرمابرانگیـزدکهبرای

بـهحضـورایـنقـدوسرفتـنقـدمبرداریـموازپلیکهمهیاشـده

اسـتبـرایبهآغوشکشـیدنشجلـورویم.

ایناثردرموزههنریهلندنگهداریمیشود.

از دیگـر اثـری مسـیح: بـرای  سـوگواری 

گریتیـنتـاتدرسـال۱4۸4شـکلگرفـتکـه

درهمـاننـگاهاولبنظـرمیآیـدکـهچـراایـن

نقـاشازشـخصیتهایمتفـاوتدرایـنتصویـر

اسـتفادهکردهاسـت؛شـخصیتهاییکـهدرکنار

جسـدمسـیححضـوردارنـد.گریتیندرایـنتصویرمرگمسـیحو

رنجهـایاورابـهتصویـرکشـیدهاسـتودرآنبهفراهمشـدناین

نجـاتبـرایهمـگاناشـارهدارد.

درصحنـهپشـتدرپـایصلیبفردیدرحالرنجکشـیدناسـت

ودرمرکـز،مـرگمسـیحرامیبینیـمکـهمـاراازعدالـتومـرگ

روحانـیرهانیـد.اوبـهنیابـتماقربانیشـدتامـاامـروزبتوانیمبه

حضـورپـدرودرآغـوشآنقـدوسزیسـتکنیم.ثروتمنـدوفقیر،

مذهبـیوغیـرمذهبـی،یهـودیوغیریهـودیوزنومـرددراین

تصویـرحضـوردارنـدکـهنشـانگرفراهـمآمـدنایـننجـاتبـرای

اسـت. همگان

ایناثردرموزهویننگهداریمیشود.

شسـتن پاهـا؛اثریبسـیارزیبـاوقابلتامـلازتیتتورتـوکهدر

سـال۱۵4۸میـالدینقـشبسـت.موضـوعاصلـیایـناثرشسـتن

پاهاسـتکهدرگوشـهتصویرمیبینیم.مسـیحدرحالاینخدمت

وگذاشـتنایـنسرمشـقخدمـتبـرایشـاگردانخـوداسـت.این

راهاصلـیوخدمـتحقیقیهرشـاگردمسـیحاسـتودنبالکردن

ایـنسرمشـقنمـادیازفروتنـیومحبتالهیاسـت.

وامـادرایـنتابلـویبـزرگ،شـکوهوعظمتدنیابهتصویرکشـیده

شـدهاست.شـخصیکهدرسـمتچپدرحالبسـتنکفشهایش

اسـتنمادیسـتازراهوروشخودمـانکـهسـعیداریـمآنرا

دنبالکنیم؛درمقابِلآن،شـاگردیوراهوروشمسـیحدرسـمت

راسـتتصویـردیدهمیشـود...

دنیایـیکـهمـردمدرحـالکارخـودهسـتند؛زورگیـریکهسـعی

داردچیـزیازکسـیبگیـرد؛دزدیکـهازدیگـریدرحـالربـودن

اسـتویـافـردیکـهگدایـیمیکنـد.درانتهـایتابلـونمـادیاز

کسـانیکـهگدایمحبـتوَرِوشازدنیاهسـتند.همهایـنتصاویر

درمقابـلالگـویمسـیحنمایانگـرایناسـتکـهشـاگردانالگوی

مسـیحرادنبـالمیکننـدنـهالگویدنیـارا.

ایناثردرموزهدلپرادودرمادریدنگهداریمیشود.

تـاج خـار:اثـریازلـوکاسکرانـاچاسـتکـهدرسـال۱۵۱۰بـه

تصویـرکشـیدهشـد.ایننقاشـیبـراسـاسانجیلمرقـسباب۱۵

آیـه۱7میباشـد؛زمانـیکـهتـاجخـاربرسـرعیسـینهادنـدوبه

تمسـخراورا»پادشـاهیهـود«خواندنـد.خارهـادرایـناثربـاتمام

تصویـْروخـوِدعیسـیهمراسـتاوعجینشـدهاسـتوگویایدرد

ورنـجمسـیحوسرشـتهشـدنایـندردورنـجبـاخدایماسـتتا

بهتـربدانیـماوبـرایمـارنـجکشـید،دردآشناسـتومـارابهتراز

هـرشـخصیدرکخواهدکـردومیشناسـد.

ایـناثردرگالریشـخصیوجـودداردوسـالیدومرتبهدرمعرض

دیـدعمـومنیزقـرارمیگیرد.

امیدسبوکی



خالصه فیلم:

ــق ــهح ــروایب ــوریفرمان ــورک آرت

دریاهاســتکــهبــاپــدرخــوددر

او اســت. کــرده زندگــی خشــکی

ــاخشــکی ــاوی ــهدری ــاداریب ــهوف هیچگون

درخــودنــداردوزندگــییکنواخــتوپــوچخــود

ــرادر ــدب ــهدرمییاب ــااینک ــدت ــپریمیکن راس

ــود ــکیراناب ــاکنینخش ــدداردس ــیاوقص ناتن

کنــدودرپــسایــنتصمیــمتوطئــهودسیســهای

درکاراســت.

ــع ــرایمان ــهب ــودک ــعمیش ــرهقان ــورباالخ آرت

شــدنازشــروعایــنجنــگوارددریــاوفرمانروایی

آنشــودوایــنشــروعمشــکالتیاســتکــهقــدم

ــش ــناختهویت ــتوش ــهحقیق ــدماوراب ــهق ب

ــد. ــاریمیده ی

بررسی فیلم:

آکوامــنسرشــارازیــادآوریوپیــامواعــالمدرجهــتپیــداکــردن

هویــتوزندگــیدرآناســت.شــناختهویــتوپیــداکــردنایــن

ــا ــدباشــد؛ام ــرشــخصبای ــدافه ــناه ــیازمهمتری ــتیک هوی

ایــنفقــطکافــینخواهــدبــود...

ــهو ــدوریش ــودرامیدان ــتخ ــههوی ــتک ــالیاناس ــورس آرت

شــکلگیریاشبــرایاوآشناســتوتــاحــدودیبــرایایــنهویــت

ودرراســتایایــنهویــِتخــودتجهیــزشــدهاســت.اوفنــونرزم

ــد ــشرامیشناس ــهروشهویت ــردنب ــناک ــسدرآبوش وتنف

ــرای وحتــیگاهــیازایــنهویــتخــودوازآنچــهکــههســتب

ــد. ــاحــدودیاســتفادهمیکن ــرانت کمــکونجــاتدیگ

تمامــیاخبــارازایــنقهرمــانورشــادتهایاوســخنمیگوینــد

ــی ــودزندگ ــتخ ــهدرهوی ــدک ــزودیدرمییاب ــورب ــیآرت ول

ــزرگخلــق ــرایهدفــیب ــرایماموریتــیدیگــروب نمیکنــد.اوب

شــدهاســتوبایــددرراســتایهویــتاصلــیخــودزندگــیکنــد.

انســانهاوحتــیبســیاریازایمانــداراندرشــناختهویــتخــود

قــدمبرداشــتهوحتــیآنراتــاحــدودیفهمیدهانــد؛ازآنهویــت

ــد ــتفادهمیکنن ــارتاس ــردنوبش ــتک ــردن،محب ــاک ــرایدع ب

ولــیشــایددرراســتایایــنهویــت،ازهدفــیکــهبــرایآنخلــق

شــدهاندوماموریــِتاصلــِیخــودبــدورهســتند.

آرتــوربــزودیبــهزندگــیدرایــنهویــتپــیمیبــردامــاهنــوز

موانــعزیــادیدرایــنمســیروهــدفجلــویراهاوقــراردارنــد.از

طرفــیباورهایــشکــهخــودرامســتحِقآننمیدانــدوازطرفــی

تواناییهایــیکــهاورابــهتمرکــزوتکیــهبــرقدرتهــایدرونــیو

اســتعدادهایشوطــیکــردنایــنمســیرفقــطوفقــطبــااســتفاده

ازآنهــاســوقمیدهــد.درحالــیکــهحقیقتهــایبــزرگو

ــراســت. ــابیخب ــهاوازآنه ــایعظیمــیوجــودداردک هدایته

ــل ــاندراو،عم ــناختهویتم ــیحوش ــانمس ــهدرایم ــنک آمی

کننــدهنیــزباشــیموباشــناختصــدایخداونــد،رهبــریوهدایت

ــن ــایای ــم.تماش ــدمبرداری ــانق ــیوماموریتم ــدفاصل اودره

فیلــمبــاایــنکلیــدواژهمیتوانــدیــادآورِیزیبایــیازعملکردهــای

خــودمــاباشــدکــهآیــادرهــدفاصلــیخداونــدپیــشمیرویــم

ــا ــههمان ــانک ــدهایموماموریتم ــاش ــغولروزمرهگیه ــامش ی

ــم؟ ــادبردهای قــدمبرداشــتندرراهصلیــباســتراازی

امیدسبوکی

شناسنامه فیلم:

ــال ــولس ــی«)Aquaman(محص ــردآب »م

توجــه توانســت کــه میباشــد 2۰۱۸

بســیاریازتماشــاچیانفیلــمرابــهخــود

جلــبکنــدوازموفقیــتبســیارخوبــی

درگیشــههاوفــروشبرخــوردارشــود.

ــی ــرقهرمانان ــرازاب ــیدیگ ــنیک آکوام

ــاو ــال۱94۱واردکتابه ــهازس ــتک اس

داســتانهایمختلــفشــدواینبــارتوســط

»جیمــزوان«کارگــردانوتهیــهکننــدهاســترالیایی

ــر ــدژان ــوارهعالقمن ــههم ــد.اوک ــردرآم ــهتصوی ب

ــوع وحشــتوهیجــانوتهیــهکنندگــِیایــنن

ــری ــاتتصوی ــاتجربی ــارب ــودهاینب ــارب آث

ــده ــرعه ــنراب ــیآکوام ــود،کارگردان خ

ــیاز ــمبســیارخوب ــارتی ــتودرکن گرف

جلوههــایویــژهتوانســتســبکجدیــد

ونســلتــازهایازایــنهنــرســینمایی

ــد. ــزاریکن ــهگ راپای



شناسنامه فیلم:

مقــام »تابــو«ســاختهخســرومعصومــیدر

ــال ــاندرس ــندگیایش ــهنویس ــیوب کارگردان

۱394بــررویپــردهنقــرهســینمارفــتونقــش

ــازشاکردوســتو ــیبســیاریهمچــونالن آفرین

جمــالاجاللــیبــهشــکلگیــریایــناثــرکمــک

ــردهاســت. ــاک بســزاییراایف

ــای ــون»آق ــیچ ــاًلفیلمهای ــهقب ــیک معصوم

بخشــدار«،»دلباختــه«،»پــرپــرواز«،»خــرس«

و...رادرکارنامــههنــریخــودذخیــرهدارداینبــار

ــگاه ــرایبدســتآوردنجای ــارهب ــاتالشــیدوب ب

قدیمــیبرخــیازفیلمهایــشدســتبــهســاخت

ــد. ــومیزن تاب

خالصه فیلم:

بهــار)النــازشاکردوســت(درپــیدســتیافتــنبــهزندگــی

عاشــقانهوطبیعــیاشازجشــنازدواجاجبــاریخــودفــرارکــرده

تــاشــایدزندگــیخــودرانجــاتبخشــد.ســاالر،پیرمــردومــالک

بــزرگشــهردرپــیازدواجچهــارمخــودبــابهــاردرپــیاودســت

بــهعمــلخشــونتآمیــزوتهدیــدمیزنــدتــاشــایدبهــاررابیابــد.

ــه ــدک ــهگلنشســتهایمییابن ــاررادرکشــتیب ــریبه ــاپیگی ب

ــاپســرمــوردعالقــهخــودازدواجکــردهاســتامــا... حــالب

بررسی فیلم:

ــهآرامــشو ــرایدســتیابیب ــو«نمــادیازتــالشانســانهاب »تاب

عشــقاســتوناکامــیهمــهانســانهادرایــنمهــم؛وکشــتیبــه

گلنشســته،خــرابوبیحرکتــیکــهتمامــیقصــهوداســتانبــه

آنجــاختــممیشــود،ولــیغافــلازآنکــههیــچراهگریــزونجاتــی

درایــنکشــتیبســاحلنشســتهنخواهــدبــود.

درقــدماولپــدریرامیبینیــمکــهدرپیگریــزونجــاتاز

ــه ــودراب ــرخ ــرددخت ــممیگی ــادیتصمی ــاراقتص ــیوب بده

ــه ــادریک ــدیم ــدمبع ــد.ق ــورکن ــریمجب ــالکپی ــام ازدواجب

ــد ــروضهمســرشبیاب ــیمق ــرایزندگ ــارهایب ســعیداردراهچ

وهــمازطرفــیدختــربــاازدواجبــامــالکثروتمنــددیگــرطعــم

تلــخبدهــیوبــارقــرضرامتحمــلنشــود؛امــاایــننیــزکشــتی

بــهگلنشســتهاســتوراهنجــاتنخواهــدبــود،بلکــهبــهمــرگو

ــمخواهــدشــد. ــدواســارتخت دیوانگــیوبن

ــدو ــرایداشــتنفرزن قــدمبعــدســاالر،مــالکثروتمنــدیکــهب

ــت ــهآندس ــررب ــایمک ــیازدواجه ــددرپ ــعیمیکن ــیس وارث

یابــد،غافــلازاینکــهایــننیــزراهنجــاتنیســتوکشــتیبســاحل

نشســتهاســت.

بــرادرانســاالرکــهدرپــیبدســتآوردنآرامــشوفــرونشــاندن

آتــشخشــمخــودهســتندوانتقــامودسیســهبــرایایــنآتــش،

ــه ــدبلک ــدش ــاننخواه ــاندنخشمش ــرونش ــثف ــاباع ــهتنه ن

ــهِگلفــرورفتــهاســت. کشــتیب

دختــریکــهبــرایفــرارازفرهنــگ،جبــروزورپــدروبرایدســت

ــد ــراروراههــایخــودمیزن ــهف ــهعشــقواقعــیدســتب ــیب یاب

ــد ــمخواه ــیخت ــهکشــتیشکســتهوبیفرجام ــهب ــلازآنک غاف

شــد.

ــهازدواجــی ــنب ــردلخواهــشت ــینجــاتدخت ــهدرپ معلمــیک

ــاباشــددر ــکازآنه ــری ــرایه ــیب ــهشــایدراهنجات ــدک میده

حالــیکــهایــننیــزبــهگلنشســتهونجــاتواقعــینخواهــدبــود

و...

کشــتِینجــاِتمــاانســانشــْدتــابــررویصلیــببــاردیگــرمــارا

بــهآغــوشآنپــدرقــدوسوواردشــدنبــهحضــوراوقــادرســازد

ــه ــوب ــین ــازهوحیات ــیت ــردگانراه ــدشازم ــامبیمانن ــاقی وب

ارمغــانآوردتــاهــرکــهبــهاوایمــانآوردفرزنــدانخــداشــوندو

ــادهاو ــددرج ــلمیکن ــدارانعم ــهدرایمان ــتروحاوک ــاهدای ب

ــرپادشــاهیاوودســتانمحافــظاو ــمودرزی وراهاوقــدمبرداری

آرامــییابیــم.

قیامبرشمامبارک
امیدسبوکی



کتـابخـوبیاخداکتابیارزشـمنددراینعصرازحیاتمیباشـد،

جایـیکـهانسـانیتونیکوییبهجایخـداهدفقرارگرفتهاسـت؛

امـاآیـاخوبـییـانیکویـیکافیسـت؟شـایددردرونمـاتعریفیاز

نیکویـیباشـدامـاآیـاایننیکویـیبهتنهایـیبرایماکافیاسـت؟

درایـنکتـابجانبیـورباماپیغـامعظیمیکـهدرزندگیخودش

تاثیرگـذاربـودهرابـامثالهـایزیبـااززندگـیورابطـهشـخصی

خـودشبـاخداونـدوازکتـابمقدسبامـادرمیانمیگـذاردتااز

درون،ایـنپیغـامرادریافتکنیـموبایکدیگربهاشـتراکبگذاریم.

ایـنکتـابدرهـرفصـلدارایتمریناتـیمیباشـدکـهبـهصـورت

گروهـیومباحثـهاینیـزمیتوانبـهمطالعـهآنپرداخت.

نـکاتبسـیارپیوسـتهوموثـریدرکتـابمیباشـدکهنیازاسـتتا

درنظـمویکپارچگـیآنرامطالعـهکنید.حالبـهاختصارآنچهکه

ازایـنکتـابمیتوانـمدرایـنچنـدخـطبرایتانجمـعبندیکنم

رابـهاشـتراکمیگـذارم،آمیـنکـهخداونـدزمـانخوانـدنکتاب

رابـرایشـمامهیـاکنـدومکاشـفاتعمیقـیازاینکتـابباارزش

دریافـتکنید.

نقشـهخـدابـرایمـاازبنـایعالـمبـهشـکلیکامـلبینقـصو

نیکوسـت.امـاخوبـیونیکویـیجعلـینیزوجـودداردکـهمیتواند

مـاراازپذیـرشبهتریـِنالهـیبـازدارد؛اینکـهبـرایـنباورباشـیم

کـهدرراهدرسـتهسـتیمامادریکفریبپنهانشـدهباشـیم.اما

خبـرخوشایناسـتکـهخداونـدنمیخواهدازآنچـهارادهعالیاو

بـرایماسـتدوربمانیـممـابهطورغریـزیوعقالنیفکـرمیکنیم

کـهازفریـبباالتریـمومیتوانیمخـوبراازبدتشـخیصدهیماما

گاهـیبـاعلمودانشـیسـطحیوَسرَسـریازخدابـهارادهنیکوی

اودلخـوشکردهایـماگـرخوبـییـانیکوییتـااینانـدازهواضحو

آشـکاراسـت،پـسچرارسـالهعبرانیـان۱4:۵بهمـاتعلیممیدهد

کـهبرایتشـخیصوتمییزدادنآن،بهداشـتنبصیـرتنیازداریم.

امـابهتریـِنخدابـرایماچیسـت؟برایتشـخیصآنچهخـدانیک

وبـدمینامـدنیـازبـهداشـتنقلبیروشـنوتعلیمیافتهاسـت.

حـوادربـاغعـدنچطـورنیکویـیراتشـخیصداد؟اودربـاغدر

حضـورخـداسـاکنبـودامـافریـبخـورد.آنچـهبـهنظـراوخوش

خـوراک،چشـمنـوازومفیـدبـوددرحقیقتبـرایزندگـیاشبدو

زیـانآوربـود.اوبـهخاطـرآنفریـبخـوردورنـجکشـیدوامـاما

چطـور؟چـهچیزهایـیازنظـرماخـوببودهاسـتدرحالـیکهاز

دیـدخـداخـوبنبودهاسـتونتیجـهایـناسـتانداردهایخوبما

چـهبـوده؟آریحوابـهارتقاءزندگیخودوهمسـرشمیاندیشـید

وافـکاریروبـهبهبـودبـرایزندگـیاشداشـت،امـاافـکارخـدابا

افـکارمـامتفـاوتاسـت،خـدانیـزنقشـهبهتریراداشـتامـاحوا

نقشـهشـیطانرادنبـالکـردوبـااوواردمشـارکتشـد.البتـهکه

شـیطاننیـزدرابتـدادیـدگاهحـوارانسـبتبـهشـخصیتخـدا

تخریـبکـردتـااوازخـدادورشـودوبتوانـدانتخـابنادرسـترا

انجـامدهـد؛چقـدرتابهحـالفریفتهشـدهایم؟چقدرارادهونقشـه

خـداراگـمکردهایـموبـهعقـلومنطـقواسـتانداردهایخودمان

چسـبیدهایم؟درایـنفصـلجانبهبررسـیدقیقچراهایبسـیاری

ونحـوهفریـبخـوردنحوامیپـردازد.

درفصـلدومنویسـندهبـهاسـتانداردجهانـیخـوبیانیکـویوبه

معنـایلغـویآنمیپـردازدودرمـوردصحـتوقطعیـتکتـاب

مقـدسصحبـتمیکنـد.اوقطعیـتکتـابمقـدسرابـهجـزءباز

میکنـد،چـونزمانیکـهمابهقطعیتچیزیایمانداشـتهباشـیم

آنمحـورتصمیـمگیریهـایمامیشـود،وگرنـهبهاسـتانداردهای

خودمـانبرمیگردیـم.آیـااسـتانداردهایمـادرخوبـیباالتراسـت

یـاکتـابمقـدس؟تشـویقتانمیکنـمکـهدرایـنخصـوصتامـل

دقیقتـریداشـتهباشـیدتـابـاقطعیـتواردقدمهـایبعـدبـرای

تشـخیصخوبیبشـوید.نویسـندهدرموردنجاتوراهآنشالودهای

کـهمارابهتشـخیصخـوبیابدهدایـتمیکندصحبـتمیکند.

اوبـهنقـلازسـنتآگوسـتینمیگویـد:»اگـربـهآنچـهدرانجیـل

دوسـتداریـد،بـاورداریـد،وآنچـهرادوسـتنداریـد،ردمیکنید،

شـمانـهبـهانجیـل،بلکهبـهخودتـانبـاوردارید.«

جـانعهـدمـاباخـدارانیزیـادآورمیشـودواینکهخدابـهماحق

انتخـابدادهتـاآزادباشـیم.اوبهـایگناهـانمـاراپرداختکردهو

درهـایزندانراگشـودهاسـت،حـالانتخابماچیسـت؟آیاخوبی

ونیکویـیازنظـرمـامانـدندرزنـدانوادامـهبردگـیاسـت!زیـرا

ترسهایمـانمـاراازآنچـهکـهنمیدانیـمودرپیِشرویماناسـت

بـازمـیداردویـابـهنیکوییدعـوتخداونـددلمیسـپاریموقدم

برمیداریـم؟حـالاسـتانداردمـاازنیکویـیچقدرقطعیاسـت؟آیا

ثمـرهنیکودارد؟

درقـدمبعـدینویسـندهبـهاهمیـتسـپردنتمامـیقلبمـانبـه

عیسـیمیپـردازد.اومـاراوامـیداردتابررسـیکنیمکـهآیانجات

رادریافـتکردهایـم!وایـنمیسـرنمیشـودمگـراینکـهدرمسـیر

تقدیـسالهـیقدمبرداشـتهباشـیم.اهمیتاینکهفیـضرابیهوده

نبینیـمرامتذکـرمیشـودواینسـوالکهآیادردوسـتیباخداوند

هسـتیمیـادنیـا؟آیـانمیدانیمکهخداونـدتابهحدغیرتمشـتاق

ماسـت!خداونـدنمیتواندبـاگناهواردرابطهشـودچگونهبامسـیح

دررابطـههسـتیم؟چگونـهپیغـامانجیـلرابـاغیـرایمانـداراندر

میـانمیگذاریـم؟افـرادبسـیاریهسـتندکـهمایلنـدازمنفعـت

نجـاتبرخـوردارشـوند،بـهشـرطآنکـهبتواننـدهمچنـانزندگـی

خودشـانراحفـظکننـد.جالـباسـتکـهاکثریـتدریافتهانـدکه

بـرایپیـرویازخـداتـرککردنیوجـوددارد،امامسـألهاصلیاین

اسـتکـهآنهـاآمادگـیپرداخـتبهـاراندارند.آنهـاباخودشـانو

خـداصادقهسـتند.

خـداهرگـزازکسـینمیخواهدبرایپیرویازعیسـیکاملباشـد.

امـااومیخواهـدکـهمـابـهطـورکامـلتسـلیماوباشـیم.نـهفقط

قسـمتهاییکـهمیتوانیـمونیـازداریـمبلکهبـهتمامیخـودرابه

اوبسـپاریم؛بایـدکامـلزیـراطاعتباشـیمنهاینکـهخودمانمحور

سـنجشباشـیم،بلکـهکالمخداتنهامحورسـنجشماسـت.

سـرفصـل»جیپـیاسدرونیشـما«بسـیارجالـبوتاثیـربرانگیز

میباشـد.نویسـندهازمـامیپرسـدجیپـیاسدرونیمـانرابـرای

چـهمقصـدیتنظیـمکردهایم؟خدمت،خوشـنامی،پولثـروت،کار

و...آیـاتنهـاپاسـخبـهنیازهایمـانکافیاسـت؟آیاخدمتمـانویا

هدفمندهسـتند؟ دعاهایمان

درکتـابخـروجبـاب33خداونـدبهموسـیگفتفرشـتهایپیش

رویتومیفرسـتموواردسـرزمینوعدهشـوید...شـمابهسرزمینی

غنـیوحاصلخیـزمیرویـداّمـامـنخـودمبـاشـمانخواهـمآمد،

زیـراشـمامردمـیسـرکشهسـتیدوممکـناسـتشـمارادرراه

نابـودکنـم.وامـاموسـیآنبرکـترابدونحضـورخـدانپذیرفت.

آنـگاهموسـیبـهخداونـدگفـت:اگـررویتـوبـامانیایـد،مـارااز

مبر... اینجـا

پـسمیتوانیـمدریابیـمکـهدرسـتترینتنظیـمبـرایجیپـیاس

درونـِیمـاتقدیـسبـودنوبهعبارتـیدرمسـیررابطـهصمیمیبا

خـدابودناسـت.

درشـمارهبعـدینیـزبـهادامـهیهـدفایـنکتـابومعرفـیآن

میپردازیـم.آمیـنکـهایـنکلیـدواژههاوسـرفصلهاشـمارابرای

خوانـدنوتأمـلدرتمامـیکتـاببرانگیزد.

حضورخداپیوستهباشما

المیراعزیزی



ــنشــماره ــهاســمیرنا،درای ــهخواننــدگانمجل درودب

ازمجلــهبــهنکاتــیدرمــوردنوشــیدننســکافهوقهــوه

میپردازیــم.

ــه ــتقاتیک ــوهومش ــونقه ــیهمچ ــروزهمحصوالت ام

ــت ــدنســکافه،محبوبی ــدهمانن ــهدســتآم ــوهب ازقه

زیــادیدربیــنافــرادبــهخــوداختصــاصدادهاســت.

nestleوcafeدرواقــعواژهنســکافهترکیبــیازواژه

میباشــد.نِســتلهیــکشــرکتبــزرگسوئیســی

میباشــدکــهدرزمینــهتولیــدمختلــفازقهــوهوبرنــد

مخصــوصنســکافه،شــکالتونیــزنوشــیدنیهای

ــد. ــاممیده ــیاریراانج ــایبس ــاص،فعالیته خ

ــد. میتــوانگفــتنســکافهوقهــوهتقریبــاًخــواصمشــابهایدارن

تفــاوتناچیــزیهــمماننــدویتامینهــا،درصــدکافئیــنوآنتــی

اکســیدانهانیــزبیــنایــندویافــتمیشــود،امــادرواقــع

ــیم ــزانپتاس ــد.می ــیممیباش ــزانپتاس ــیآندرمی ــاوتاصل تف

موجــوددرقهــوهرامیتــوانگفــتکــهبیــشاز2برابــرنســکافه

اســت.

قبــلازهــرفعالیــتبدنــی،تمریــنویــاورزشــیکــهبــهانــرژی

نیــازداردنوشــیدنیــکفنجــاننســکافهبــهعملکــردبــدنکمــک

ــن ــرفکافئی ــامص ــونب ــندرخ ــطحآدرنالی ــرد.س ــدک خواه

افزایــشیافتــهوآدرنالیــنبــههورمونهــایبــدنکمــکبســزایی

ــادهشــود. ــیآم ــتبدن ــرایفعالی ــاب ــدت میکن

یکــیازخــواصنســکافهدرکاهــشوزناســت،ایــنمــادهحــاوی

ــون ــدخ ــدنقن ــمش ــثتنظی ــهباع ــتک ــیماس ــموپتاس منیزی

ــنعمــل ــهشــیرینیجاتراکاهــشمیدهــدوای ــلب شــدهومی

باعــثکاهــشوزنمیشــود.رفــعافســردگیوخســتگیازدیگــر

مزایــایمصــرفقهــوهونســکافهمیباشــد،همچنیــنبــرای

جلوگیــریازخــوابآلودگــیهــمنیــزتاثیرگــذاراســت.

ــان ــادوفنج ــکی ــیدنی ــهنوش ــتک ــنمبناس ــرای ــاتب تحقیق

قهــوهکاپوچینــودرطــولروزبــرایافزایــشطــولعمــر،از

ــد ــتمفی ــریازیبوس ــرطانی،جلوگی ــلولهایس ــردنس ــنب بی

ــزو ــادتمرک ــکافهایج ــاینس ــرازمزیته ــیدیگ ــد.یک میباش

هوشــیاریدرافــرادمیباشــد.نســکافهبــهعلــتاینکــهازکافئیــن

ــی ــیاریذهن ــردنوهوش ــزک ــت،درتمرک ــورداراس ــیبرخ باالی

ــر ــکافهخط ــندرنس ــزانکافئی ــنمی ــزای ــدونی ــکمیکن کم

ــا ــوع2رات ــتن ــهبیمــاریدیاب ــالب بیمــاریآلزایمــروخطــرابت

ــد. ــشمیده ــدودیکاه ح

همچنیــنازنســکافهمیتــوانبــرایماســکصــورتنیــزاســتفاده

کــرد.میتوانیــدیــکقاشــقماســترابــایــکقاشــق

ــورتودور ــهص ــدوب ــوطکنی ــکافهمخل ــودرنس پ

چشــمخــودبمالیــدوپــساز۵دقیقــهصــورتخــود

راابتــدابــاآبگــرموســپسبــاآبســردبشــویید.

دکتــرجولیــاهانتــر،متخصــصپوســتومــودربورلــی

هیلــزبــرایــنمعتقــداســتکــهوقتــیپــایخاصیــت

آنتــیاکســیدانیقهــوهونســکافهبــررویپوســت

ــد: ــذاراســت.اومیگوی ــهتاثیرگ مطــرحباشــد،دوطرف

نوشــیدنقهــوهیــکتکــهازایــنپــازلاســتودیگــری

ــوه ــدنقه ــت.مالی ــتتاناس ــررویپوس ــراردادنآنب ق

ــهروشــنشــدن ــواناســکرابب ــهعن ــررویصــورتب ب

ــته ــرده،ازبس ــکک ــتکم پوس

ــاف ــهص ــریوب ــذجلوگی ــدنمناف ش

ــد. ــکمیکن ــوطکم ــدنخط ش

ــهخــود ــهرامیتوانیــددروعــدهصبحان ــاخام نســکافهب

جــایدهیــدوبــهعنــواندســرســروکنیــد.طــرزتهیــه

ــکافهو ــیرونس ــهش ــدک ــکلمیباش ــنش ــهای آنب

خامــهرابــاهــمبــهخوبــیمخلــوطکــردهوســپس

ــم ــهمیکنی ــهآناضاف ــوشراب ــداریآبج مق

ــا ــهرویآنراب ــرریخت ــوردنظ ــانم ودرفنج

ــرد. ــنک ــوانتزئی ــزمیت شــکالتنی

ــدال ــتاعت ــمرعای ــهبدانی خــوباســتک

درمصــرفقهــوهویــانســکافهضــرورت

داردومصــرفبیــشازحــدآنباعــث

میشــود. نیــز مشــکالتی بــروز

مصــرفبیــشازحــدنســکافه

ــه ــرادیک ــدودراف ــشمیده ــونراافزای ــترولخ ــوهکلس وقه

روزانــهبیــشازپنــجفنجــانقهــوهیــانســکافهمصــرفمیکننــد

ــد. ــشمییاب ــاافزای ــیدرآنه ــکتهقلب ــالس احتم

مصــرفکافئیــندربرخــیازافــرادباعــثبــروزحساســیت

ــردرا ــیازآنف ــرفاندک ــدارمص ــهمق ــوریک ــود،ط ــاالمیش ب

درگیــرهیجــانکــردهوضربــانقلبــشافزایــشمییابــدودچــار

ــردهو ــاالب ــدهراب ــنترشــحاســیدمع ــیمیشــود.کافئی بیخواب

میــزانپپســینکــهنوعــیآنزیــممعــدهاســتراافزایــشمیدهــد.

بــهزنــانبــارداروبــهمادرانــیکــهفرزنــدشــیرخواردارنــدتوصیــه

ــامــوادیکــهدارای میشــودکــهازمصــرفنســکافهوقهــوهوی

ــد. ــابکنن ــنداجتن ــنمیباش کافئی

برخــیازتحقیقــاتبــرایــنمبنــابــودهاســتکــهکافئیــنقهــوه

ــث ــاباع ــدهوی ــنش ــصجنی ــدناق ــبرش ــاردارموج ــانب درزن

ــد ــهفرزن ــیک ــردد.مادران ــانزودرسمیگ ــیزایم ــاحت ســقطی

ــروز ــبب ــوهموج ــانقه ــکفنج ــیدنی ــانوش ــدب ــیرخواردارن ش

ــوند. ــودمیش ــیرخوارخ ــوزادش ــدنن ــیش ــیوعصب بیخواب

ــه ــهخاطــرداشــتهباشــیمک ــراســتب بهت

ــی ــرموقعیت ــرایطودره ــرش دره

ــطرا ــراطوتفری ــتاف ــراس بهت

دســتان در کنیــم؛ رعایــت

ــید... ــدباش ــنخداون ام

گردآوری: الهه سوسن آبادی



ــژدهایدارم،ســتارههامحــو ــاماســتوم صبــحروزقی

ــارا ــد؛زنگه ــیددادهان ــهخورش ــانراب ــدهوجایش ش

ــا ــد؛کلیس ــالمکنی ــاترااع ــدونج ــدادرآوری ــهص ب

شــادماناســتچــونپیــروزیازآِنمــاوخداونــد

ماست.

شــادیوســالمتیخداونــْدعیســیناصــری،آنمســیح

خداونــدرادرایــنصبــحقیــامبــههمــهشــماعزیــزان

ــمودســت ــشاعــالممیکن ــداننیکوی ــدوفرزن خداون

طرز تهیه:
ــر ــیروپنی ــتیلش ــزرگاس ــرفب ــکظ ــدادری *ابت

ــمگاز ــعلهمالی ــراردادهورویش ــرهراق ــهایوک خام

آرامآراممخلــوطمیکنیــمتــاصــافویکدســتشــده

ــوشآنراازروی ــهج ــهنقط ــیدنب ــلازرس ــاقب وت

شعلهبرمیداریم.

*ســپسآنــرابــهمحــلکاریــاتختــهکارمنتقــلکــرده

وبهآرامیهممیزنیم.

*۵۰گــرمآردو۱۵گــرمآردذرترابــهمــواداضافــه

ــانداغاســت ــاهمچن ــعم ــهمای ــیک ــازمان ــردهوت ک

ــامجــدداً ــردهت ــوطک ــاهمــزندســتی،مخل ــاراب آنه

صافویکدستشود.

*درهمــانلحظــهزردههــایتخــممــرغرایکــییکــی

بــهمخلــوطاضافــهمیکنیــموبــهخــوردمــواد

میدهیم.

*مخلــوطراکنــارگذاشــتهودرظرفــیدیگــرســفیده

ــا ــمت ــوطمیکنی ــیمخل ــزنبرق ــاهم ــرغراب تخــمم

کفکند.

ــرغدر ــفیدهتخــمم ــهس ــهب ــهمرحل ــکررادرس *ش

ــهای ــاخام ــمت ــهمیکنی ــدناضاف ــوطش ــالمخل ح

سفیدرنگبهدستآید.

*ســپسخامــهبــهدســتآمــدهرادرســهمرحلــهآرام

ــا ــیب ــهآرام ــموب ــهمیکنی ــراضاف ــوطپنی ــهمخل ب

ــم ــورده ــهخ ــاب ــمت ــوطمیکنی ــتیمخل ــزندس هم

بروند.

*یــکظــرفکیــکروحــیســادهبــهقطــرحــدود۱۸

ــهکــره ســانتیمترآمــادهکــرده،اطــرافآنراکمــیب

آغشــتهکنیــدوکــفآنرابــاکاغــذروغنــیکــهدقیقــاً

بهسایزکفبریدهشدهبپوشانید.

*حــالمــوادرابــهداخــلظــرفکیــکمنتقــلکنیــد

ــک ــای ــدت ــهبزنی ــهقابلم ــهب ــدضرب ــیچن ــهآرام وب

دستدرظرفقراربگیرد.

ــانید؛ ــانتیگرادبرس ــهس ــای۱2۰درج ــهدم ــرراب *ف

داخــلفــریــکســینیبــزرگکمــیعمیــقبــه

انــدازهایکــه2ســانتیمترازآنراآبجــوشفــرا

بگیردقراردهید.

*ایــننــوعچیــزکیــکبایــدبــابخــارآبپختــهشــود

تــاحالــتابــریخــودراازدســتندهــد.ظــرفکیــک

ــهمــدت2۰دقیقــه راداخــلســینیآبقــراردادهوب

درهماندمای۱2۰درجهسانتیگرادرهامیکنیم.

*بعــداز2۰دقیقــهبــدوناینکــهدربفــررابــازکنیــم

ــه ــردادهو۱۵دقیق ــهتغیی ــه۱۵۰درج ــایآنراب دم

دیگرادامهمیدهیم.

*ســپسدمــایفــررابــه۱۰۰درجــهســانتیگراد

کاهــشمیدهیــموفقــطبــهمــدت۱۰ثانیــهدربفــر

ــای۱۰۰ ــهدردم ــدو4۰دقیق ــپسببندی ــازوس راب

ــارهبــهپخــتادامــهمیدهیــمو درجــهســانتیگراددوب

بعداز4۰دقیقهدربفررابازکنید.

ــه ــیوپخت ــگطالی ــهرن ــاًلب ــماکام ــکش *رویکی

شــدهدرآمــدهاســت؛حــالدوبــارهدربفــررابســته،

ــه ــددر۱۰دقیق ــازهدهی ــدواج ــوشکنی ــرراخام ف

کیکوفربهسمتخنکیبروند.

*بعــداز۱۰دقیقــهکیــکراازفــرخــارجکــرده،آرام

ــا ــدت ــکبزنی ــرفکی ــههایظ ــهگوش ــهب ــدضرب چن

خودراازظرفرهاکند.

*بعــدازکمــیســردشــدنبــهآرامــیکیــکرا

برگرداندهومجدداًبهظرفسرومنتقلکنید.

ــمزه ــکخوش ــنچیزکی ــوردنای ــدازخ ــالمیتوانی ح

لذتببرید.نوشجان

ــه ــکب ــامت ــالقی ــاامســالس ــرازمت ــابرمیاف ــهدع ب

تــکمــاازقبرهــاوتابوتهایــیکــهدنیــامــارادرآن

ــای ــهوآنبه ــمآنهدی ــهبتوانی ــد،بلک ــراردادهباش ق

ــور ــراخ ــهف ــدراب ــتش ــانپرداخ ــهبرایم ــیک گزاف

در و کــرده دریافــت واقعــیاش ارزش و دعــوت

و آمیــنمیگویــم گیریــم. کار بــه زندگیهایمــان

دعوتتانمیکنمبرایپختچیزکیکیژاپنی.



سـالمودرودبـهشـماعزیـزانوهمراهـاندرصفحـهسـالمتی

دربـدن

ایخداونـدشـکرگزارتـوهسـتیمکـهدردورنـجوطعـمتلـخ

مـرگرابـهرویصلیـبچشـیدیبـهسـببگناهـانمـا،وای

خداونـدقیـامکـردیتامـابتوانیمبهواسـطهایـنقیـامازنوبنا

وازنـومتولدشـویم.

عزیـزاندرشـمارهقبـلهمراهشـدیمباداسـتانزندگیانسـان،

ازلحظـهایکـهپـابهدنیاگذاشـتودیدیـمانسـانچگونهپس

ازورودشبـهدنیـایمـادیجدایـیتلـخراتجربـهکـرد.جدایی

ازمبـداروحانـِیخـودکـهدردتلـخایـنجدایـیدرطـولعمـر

اوراملـزمبـهتسـکینمینمـودوبـاهـمدیدیـمانسـانازهـر

ُمسـکنیبـرایرنـجحاصـلازاینخالءاسـتفادهنمـود.اماچون

ایـنُمسـکنهادوایدردشنبـودبهمرورزمانخودسـمیشـد

وعاقبـتمهلـکگشـت،مـرگروحانـیوحتیمرگجسـمانی.

دوسـتاناینداسـتانزندگیهریکازماسـت؛شـماهمشـاید

ایـنتجربیـاترابـهنوعیداشـتهاید.

درشـمارهقبلاشـارهکردیـمجایگزینیهرُمسـکنیباعثایجاد

وابسـتگیخواهـدشـدوتنهـایکـیازآنهـادربینعمـومبهنام

اعتیـادشـناختهشـده؛امـادرعمـلهـرنـوعوابسـتگیمنجربه

اعتیـادمیشـودوهمچنیندانسـتیماعتیادبهمخدرهـابهدلیل

آثـارظاهریبرانسـانازشـانسباالییبرایدرمـانبرخوردارند.

مـاازتاثیـراتجانـکاِهدیگـروابسـتگیهانبایدغافلباشـیم،چرا

کـهآنهـانیـزهـریـکبـهنوعـیحیـاتجسـموجانمـانرابـه

َورطـهینابودیمیکشـاند.

امـاموضـوعاصلـیایـنشـمارهآشـناییبابیمـاریاعتیاداسـت

کـهبهسـببمصـرفمخدرهـاونتیجتاًوابسـتگیبهآنهاانسـان

رابـهبنـداسـارتمیکشـد.بحثِمـانرابـااطالعاتـیدرارتباط

بـامخدرهـاوانـواعانونوعوابسـتگیوعالیمحاصـلازمصرف

انهـاشـروعمیکنیم.

تعریف مخـدر )narcotic(:نامـیعمومیبرایانـواعمختلف

ازداروهـاوترکیبـاتطبیعـیوشـیمیاییاسـتکـهاغلـببـه

دلیـلاحتمـالایجـادوابسـتگیبـهمصـرفجـزاعتیـادآورهـا

طبقـهبندیمیشـوند.مصـرفآنهـاتغییراتیشـیمیاییبرروی

سیسـتمعصبـیایجـادمیکنـدوباعـثایجـادلـذتوتغییـر

هوشـیاریوایجـادبیحسـیمیشـود.بنابرایـنپتانسـیلایجاد

اعتیـادوسـومصـرفدرآنهاوجودداردولیشـدتآنبسـتهبه

اثـرمـادهمتفاوتاسـت.

اعتیـاد:نوعـیبیماریمغـزیمزمنوپیشـروندهوعـودکننده

اسـتکـهباعثمیشـودبـاوجـودپیآمدهـایناگـوارحاصلاز

مصـرفبـازهمفـردبرایبدسـتآوردنیامصـرفآنخودرابه

هـردریبزنـد.اعتیادازآنجهتبیماریمحسـوبمیشـودکه

مصـرفمـوادمنجربـهایجـادرفتارهایزیانبارشـود.

آثـار مصـرف مخدرها:مهمتریـنمحلتاثیـراینمـوادبرمغز

اسـت.درمغـزگیرندههایـیوجـودداردکـهمصـرفایـنمـواد

منجـربـهاختـاللکارآنهـامیشـود.ایـنمـوادپـسازمصـرف

واردسیسـتمارتباطـیمغـزمیشـودوفرآینـدعـادیارسـال

ودریافـتوپـردازشاطالعـاتازسـویسـلولهایعصبـیرا

مختـلمیکننـد.سـاختارشـیمیاییبرخیازآنهـاازجملهماری

جوانـاوهروئیـنشـبیهنورونهـایفرسـتندهطبیعیمغزاسـت

ودرنتیجـهنورونهـاراتحریـکمیکنـد.ایـنشـباهتسـبب

میشـودتـاگیرنـدهمغـزفریـبخـوردهواجـازهدهـدتـاایـن

آنهـاراتحریـککننـد. مـوادواردسـلولهایعصبـیشـدهو

برخـیازآنهـاهمچـونآمفتامینهـاوکوکائیـنباعثمیشـوند

تـاسـلولهایعصبـیبـهمیـزانزیـادینورونهـایفرسـتنده

طبیعـیایجـادکنـد.ایجـادچنیـناختاللـیموجـبمیشـودتا

پیـامقـویدرمغـزایجادشـود،همچـونتفاوتشـنیدنصدایی

کـهدرگـوششـمانجـوامیکنـدوصداییکهبـافریـاددربرابر

میکروفـنایجـادمیشـود.

تصویـریکـهدرذهـنعامـهیمـردمازفـردمعتـادنقشبسـته

تصویـرفـردیبـالباسهـایوسـرووضعـیآشـفتهوکمـری

خـمشـدهبـاسـطحزندگـیپاییـنیـاآوارهدرخیابانهاسـت.

امـامتاسـفانهمخدرهـایشـیمیاییامـروزهباتوجهبهتنوعشـان

آثـارمتفاوتـیدارنـد.بعضـاًبـهجـایحالتخـوابآلودگـیفرد

رابیخـوابوبیـشفعـالمبتـالمیکنـد.بـهجـایحالتهـای

ِرخـوتوُسسـتیدرفـردایجـادتشـدیدحالتهایـیازقبیـل

عـدم میکنـد. وحشـت و تـرس اسـترس، تشـدید اضطـراب،

تمرکـز،بیـشفعالـی،تغییـردرتنفسبهشـکلتندویـاکندتر

ازحالـتعـادی،خشـکیدهان،تغییـردراندازهمردمکچشـم،

کاهـشعالیـقوانگیزههـا،کاهـشاحسـاسمسـئولیت،کاهش

توجـهبـهشـغلوتحصیـل،پرخاشـگری،کاهـشمیـلبـهغذا،

پُـرحرفـیواعتمـادبـهنفـسکاذبعالیـمهشـداردهنـدهای

میتوانـدباشـدکـهبهاطرافیـانکمککنـدتابتوانندتشـخیص

دهنـدفـردیمبتـالبـهاعتیاداسـتیـانه.

مواداعتیادآوربراساستاثیراتمشهودوظاهریسهدستهاند:

1- ُسسـتی زا:ایـنمـوادبـررویسلسـلهاعصـابودرنتیجـه

فعالیتهـایفکـریوبدنـیموثـراسـتوآنهـاراُکنـدوسسـت

میکنـد.

و تریـاک خشـخاش، اسـتحصاالت طبیعـی: ُسسـتیزاهای *

ُمرفیـن

*ُسسـتیزاهایمصنوعـی:هروئیـن،متـادون،اقسـامقرصهـای

آرامـشبخش

2- تَوهـم زا:مصـرفایـنمـوادفـردرادچـاراوهـامحسـیو

میکنـد. بینایـی

*تَوهـمزاهـایطبیعی:اسـتحصاالتشـاهدانه،حشـیش،بنگ،

مـاریجوانـا،گـرسدانههـاینیلوفـروحشـی،برخـیقارچها

*توهمزاهایمصنوعی:الاسدی،دیمتیلتریپتامین

۳- تـوان افـزا:درفردباعثایجـادفعالیتهـایکاذبفکریو

بدنـیمیشـودوهیجانراتشـدیدمیکند.

*توانافزاهایطبیعی:برگکوکا،کوکائین،کراک

*توانافزاهایمصنوعی:آمفتامینومشتقات

همراهـانعزیـز،مـاسـعیبـرایـنداریـماطالعاتـیمختصـرو

مفیـدبـهجهتشـناختموادمخـدروآثارمخـربحاصلازآن

رابـهشـماارائـهدهیـمتاشـمابهکمـکایـناطالعـاتبتوانید

بـادیـدبازترینسـبتبـهرفتارافـرادوعزیزانیکهشـایددردام

ایـناسـارتقـرارگرفتهانـدکمـککنیـد.پـسبـامادرشـماره

بعـدیمجلـهاسـمیرناهمـراهباشـیدتـابـاهـمبـهادامـهایـن

مبحـثبسـیارمهـمبپردازیم.

فیضوسالمتیخداوندباشما

مایامقدم



بـاسـالمبـهشـماعزیـزان،پـدرانومـادرانوفرزنـدانخداونددر

ایمـانبـهخـدایمحبتمسـیحعیسـی

پیـروهـدفسـالیانهکهرشـددرمسـیحوآوردنثمـراتبود،هدف

سـهماهـه)آموختـندعاورشـددردعـا(راباشـماعزیـزانمطرح

نمودیـم.همچنـانکـهمسـتحضریددرشـماره34مجلـهاسـمیرنا

بـهیکـیازدالیـلدعـاکـردنکـههمـانشـکرگزاریازخداوندبه

عنـوانآفریـدگارایـنجهانوکلنعمتهاسـتپرداختیـموبچهها

رامتوجـهسـاختیمکـهنعمـاتبیشـماریداریـم

کـهبـرایداشـتنآنهـابایـدهمـوارهشـکرگزار

شیم. با

امـایکـیدیگـرازمواردیکـهبایدبـهفرزندان

بـا مواجهـه زمـان در کـردن دعـا بیاموزیـم

سـختیهاومشـکالتاسـتکـهدرهـدفاین

هفتـهبـهآنمیپردازیـم.

* هدف اصلی:رشددرمسیحوآوردنثمرات

* هدف سه ماهه:آموختندعاورشددردعا

* هدف هفته:دعادرزمانمواجههباسختیومشکالت

ــما ــهش ــاراب ــم؛»اینه ــروعمیکنی ــهش ــنهفت ــهای ــاآی ــداب ابت

ــما ــرایش ــاب ــید.دردنی ــتهباش ــشداش ــنآرام ــادرم ــمت گفت

ــا ــردنی ــنب ــرام ــد،زی ــویداری ــادْلق ــود؛ام ــدب ــتخواه زحم

ــا33:۱۶( ــدهام.«)یوحن ــبآم غال

بـابچههـاشـروعبـهسـاختنبادبـادکمیکنیـمودرروزیکـهبـا

وزشبـادهمـراهاسـتبهفضـایبازمیرویـم،ازبچههـامیخواهیم

تـابادبادکهـارابـهپـروازدربیاورند.شـایدعـدهایازآنهـاتجربه

ایـنکاررانداشـتهباشـند.میتوانیـمبـهآنهـابگوییـمنـخبادبادک

راگرفتـهوبـرخـالفوزشبـادبدونـد.وقتـیکـودکچنـدمتری

خـالفجهـتبـاد،بادبـادکرابـهدنبالخودبکشـدنیـرویبادآن

رادرهـوابـهپـروازدرمـیآورد.حـاالباآهسـتهآهسـتهرهـاکردن

نـخ،بابـادکاوجمیگیـردودرآسـمانبـهپـروازدرمیآیـد.پـس

ازگـذرزمانـیشـادومفـرحمیتوانیمبهکانـونبرگشـتهوموضوع

ایـنهفتـهکـهدعاکـردندرمواقعبرخوردبامشـکالتاسـتبرای

آنـانمطـرحکنیم.

بادبـادکسـمبلیازمشـکالتاسـت،مابـادویدنوجـاریبودناز

مشـکالتفاصلهگرفتهوسـعیبرکنترلکردنآندربادوبوسـیله

نـخآنداریـم.بـهآنهـایـادآورمیشـویمهنـگاممواجهبامشـکالت

بهتـرایـناسـتازمشـکلفاصلـهبگیریم؛نهبـهاینمنظـورکهآن

رابـهطـورکامـلرهـاکنیـمولـیبارفتـنبـهسـمتآنونزدیک

شـدنبـهآنهـافقـطممکناسـتعمـقمشـکالترابیشـترکنیم.

بطـورمثـالزمانـیکـهبـهبادبـادکنزدیـکوثابـتباشـیمممکن

اسـتنـخآنبـهدوردسـتوپاهایمانبپیچـدویاگرهبخـورد،کار

مـابـرایبـهپـروازدرآوردنآنسـختمیشـود.پـسبـاحرکتو

کمـکبـادکـهسـمبلیازروحخداسـتمیتوانیـمبـهطـرزمعجزه

آسـاییبـهمشـکالتغالبآییـم.نگاهمانبهمشـکالتنباشـدبلکه

ازآنهـافاصلـهگرفتـهوبـاوقتگذاشـتنبـراییهارتبـاطدوطرفه

ازخداونـددردعـاراهنمایـیوکمـکوقـوتبطلبیـم.آنگاهدعـا

ماننـدبـادونسـیمبهیاریمـانخواهدآمـدوکمکخواهـدکردتا

بادبـادکاززمیـنبلنـدشـدهوبهپـروازدرآید.

عزیـزانعیسـیمـارابـازندگـیدرایندنیـاومواجههباسـختیها

آشـناسـاخته؛کاریکـهمتاسـفانهبرخـیوالدیـنازرویمحبـت

پدرانـهومادرانـهدنیارابـرایکودکمانندسـرزمیندیزنیلندقابل

مشـاهدهمیکنند.درصورتیکهحقیقتآناسـتکهمسـیحبراسـتی

برایمـانبیـانکرد.آریمـادردنیابامشـکالتروبروخواهیمشـد؛

امـاقسـمتزیبـاوشـیرین،درایناسـتکـهاوبردنیاغالـبآمده.

بلـه،غیـرحقیقـینشـاندادندنیـاآرامشبخشنیسـت،امـاایمان

بـهپیروزیمسـیحاسـتکهآرامـشحقیقـیدرمواجههباسـختی

رابـهارمغـانخواهـدآورد.اگـربـاایمـانبهاینکـهخداوندنـهتنها

مشـکالتمـارامیدانـد،بلکـهقـادراسـتدرحـلمشـکالتبـه

مـاکمـککنـددعـاکنیـم،بیشـکمشـکالتوسـختیهاوموانع

ماننـدبادبـادکازمـافاصلـهخواهنـدگرفت.شـمامیتوانیـدازآیه

مذکـوردرایـنشـمارهبـهجهـتتکمیلبحـثاسـتفادهکنید.

پـدرشـکرگزارتوهسـتیمبـرایفرصتیدیگر،شـکرگزارتوهسـتیم

کـهبـاهـرقـدمدرراهمسـیحاییشـدنبـافیـضعظیمـتصدهـا

برکـتبـهمـاارزانیمـیداری.خداونداشـکرکهبهمایادآورشـدی

بردنیاومشـکالتشپیروزشـدهایودرهنگاممواجههبامشـکالت

میتوانیـمبـاقـوتتوبـهمقابلهباآنهـابپردازیـم،باشـکرگزاریدر

نـاممسـیحعیسـیایننسـلآیندهکلیسـارادردسـتانپـرمهرتو

قـرارمیدهیـم؛آمین.

صلحوسالمتیخداونددرناممسیحباشماعزیزان

مرضیهکاظمی-مایامقدم



تیرهاقلباورامیشکافد.نوشزاداسقفرا

فرامیخواندومیگویدبهمادرمبگوکهمرا

بهرسموآئینمسیحاییبهخاکبسپارند.

بیامــدبــهقلــبســپهشــدچــوگــرد

تــنازتیــرخســته،رخازدردزرد

پیــشدلیــرانروم چنیــنگفــت

کهجنگپدرخواروزاراســتوشــوم

بنالیدوگریانُسُقف)اســقف(رابخواند

ســخنهرچهبــودشبــهدل،دربراند

دژم روزگار کایــن گفــت بــدو

ــتم ــنس ــنآوردچندی ــرم ــنب زم

کنــونچــونبــهخــاکاندرآمدســرم

مــادرم ســوی برافکــن ســواری

بگویــشکــهرفــتازجهــاننوشــزاد

داد و بیــداد روز او بــر برآمــد

ــج ــهرن ــداریب ــوازمــنمگــردلن ت

کــهاینســترســمســرایســپنج

ــرهروز ــنتی ــودازی ــنب ــرهای ــرابه م

دلــمچــونبـُـدیشــادوگیتــیفــروز

ــرازدردنیســت ــنزکشــتنپ دلم

پــدربَّتــرازمــنکــهخشــنودنیســت

مکــندخمــهوتخــتورنــجدراز

ــاز ــورس ــیگ ــیحایک ــممس ــهرس ب

ــر ــهمشــکوعبی ــد،ن ــوربای ــهکاف ن

کهمنزینجهانخستهگشتمبهتیر

ــاد ــرنه ــهب ــاب ــنولبه ــتای بگف

ــزاد ــیردلنوش ــورش ــدآننام ش

چــوآگاهشــدلشــگرازمــرگشــاه

ــپاه ــوس ــرس ــتنده ــدهگش پراکن

پهلوان شد کشته کو بشنید چو

دوان شد او بالین به غریوان

نیز نکشتند کس رزمگه آن از

چیز نبردند و شاد نبودند

خوار افکنده و دیدند کشته ِورا

کنار بر سرش رومی، ِسکوبای

پرخروش او از رزمگهگشت همه

جوش و درد از پر برزین رام دل

نوشزاد کز بپرسید اسقف ز

یاد؟ به داری چه اندرزهایش ز

مادرش جز که پاسخ داد چنین

سرش بیند که نباید برهنه

تنخویشچوندیدخستهبهتیر

عبیر و مشک نه نفرمود، ستودان

مادرش کنون مسیحا رسم به

سرش پوشد و گور و سازد کفن

تخت نه رومی، دیبای نه افسر، نه

بخت تاریک دیده بندگان از چو

یکیست مسیحا با او جان کنون

هماناستکینکشتهبردارنیست

مسیحیبهشهراندرونهرکهبود

ــخود ــاُش ــهرخن ــاب ــچترس ــدای نمان

خــروشآمــدازشــهروهــرمــردوزن

کــهبودنــدیکســرشــدندانجمــن

کــهشــدشــهریاریدلیــروجــوان

دلودیــدۀشــاهنوشــینروان

بــهتابــوتازآندشــتبرداشــتند

ســهفرســنگبردســتبگذاشــتند

چــوآگاهشــدزانســخنمــادرش

بــهخــاکانــدرآمدســروافســرش

راه بــه برهنــه برآمــد پــرده ز

بــازارگاه گشــته انجمــن بــرو

ــد ــدرزدن ــردشان ــردۀگ ــراپ س

جهانــیهمــهخــاکبــرســرزدنــد

بــهخاکشســپردندوشــدنوشــزاد

زبــادآمــدوناگهــانشــدبــهبــاد

ــدند ــانش ــاپورگری ــهُجندش هم

شــدند بریــان شــاه دل درد ز

مرگنوشزادکهفقطبرسرایمانمسیحی

اوپیشآمدنهتنهابرایمادروهوادارانش

همهی و انوشیروان بلکه بود انگیز غم

ایرانیانرامتاثرساخت.

دردورانحکومتانوشیرواندینرسمیایراِنباستانزرتشتبودو

یکیازفرزندانانوشیروانبهمسیحیتگروید.نوشزادکهبسیارهم

موردِمهرپدربودازمادریبنامترساکهخانوادهایمسیحیداشت

زیباداشتکه انوشیروانزنی بود.فردوسیمیگویدکه زادهشده

پیروآئینمسیحبود.گرویدنپسرپادشاهبهمسیحیتپیامدهایی

صادر را او خانگی دستورحصر پدرش جاییکه تا داشت بدنبال را

کرد.انوشیرواندرجنگبارومبهعلتکهولتسنبهبستربیماری

میافتدوخبرکذبمرگاوبهنوشزادرسیدهاوازحصرخانگیخارج

میشود.ویبسیاریاززندانیانراآزادکرد،لشگریسیهزارنفری

فراهمآورد،همچنینمادرشثروتیکهازانوشیروانبهدستآورده

بودرادراختیارپسرشقرارمیدهد.

باستان ازگفتۀ اینداستان،کهیادآمد ازنوشزادآمد هم

چوبشنیدفرزندکسریکهتخت،بپردختازآنخسروانیدرخت

سپاه سو هر ز شد انجمن برو شاه، فرزند بگشاد کاخ در

کسیکوزبندِخَردجستهبود،بهزنداننوشینروانبستهبود

زدیوانگانبندهابرگرفت،همهشهرزودستبرسرگرفت

بهشهراندرونهرکهترسابُدند،اگرجاثَلیقارِسکوبابُدند

زن تیغ گردنکش سواران خویشتن، بر کرد انجمن بسی

آراسته گنجش بُد شاه از که خواسته، ِورا مادر داد همی

کارزار در از دار نیزه همه هزار، سی تنی آمدندش فراز

نوشزادپسازتسخیرچندشهروقدرتگرفتن،نامهدوستیوهم

روی پیش در را روزگار اخبار این مینویسد. روم قیصر به کیشی

میدهد. را نوشزاد با پیکار اودستور و کرده تار و تیره انوشیروان

امااورازندهمیخواهدبلکهاوازراهمسیحبازگردد.یکیازرایزنان

انوشیروانبهناممهرنوشمیگویدکهسپاهیاننوشزادهمهمردانی

ازجانگذشتههستندونبایدآنهاراناچیزشمرد.

سپاهیکههستندبانوشزاد،کجاسربپیچندچندینزداد

توآنراجزازبادوبازیمدان،گزافجهانبینوبازیمدان

هرآنکسکهترساستبالشگرش،همیازکیشپیچدسرش

چنیناستکیشمسیحاکهدم،زنیتیزوگرددکسیزاندژم

بَُود چلیپا فرجامخصمش به بَُود، مسیحا راه و رای بر نه

کاوندگان و بدخواه و بدآموز پراکندگان، از کهاَند دیگر و

ازیشانیکیرابهدلترسنیست،دمبادبارایایشانیکیست

فرستادگانیباپیامپدربهنوشزادمیگویندتوراباسپاهانوشیروان

یارایبرابرینیست،چرادینخودراواگذاشتی؟مسیحفریبکاربود

واگرفّریزدانیبامسیحبودیهودیانهرگزنمیتوانستنداورابکشند.

کارزار ازین پشیمان گردی که شهریار، لشگر با رزم مکن

طهمورثی و هوشنگ راه از هم کیومّرثی، دین ز بگشتی

مسیحفریبندهخودکشتهشد،چوازدینیزدانسرشگشتهشد

یافتی کی دست او بر جهودی تافتی، او بر یزدان َفّر اگر

توباشاهکسریبسندهنهای،اگرشیروببردمندهنهای

پیادهشوازشاهزنهارخواه،بهخاکافکناینگرزورومیکاله

من میدهد: پاسخ است انوشیروان فرستادهی که پیروز به نوشزاد

هرگزدینخسرو)کسری(رانمیپذیرم.سپسمیافزایدمسیحاگر

کشتهشدبرایایننبودکهَفّرخداییازویدورشدهبودبلکهاوبه

سوییزدانپاکبازگشتواگرهمکشتهشومباکینیست.

چنیندادپاسخِورانوشزاد،کهایپیرفرتوتسرپرزباد

زلشگرچومنزینهاریمخواه،سرافرازگردانوفرزندشاه

همی گراید مادر سوی دلم همی، نباید کسری دین مرا

کهدینمسیحاشدآئیناوی،نگردممنازَفّرهودیناوی

مسیحایدینداراگرکشتهشد،نهَفّرجهاندارازاوگشتهشد

سویپاکیزدانبشدبازپاک،بلندیگزیداوازینتیرهخاک

اگرمنشومکشتهبسباکنیست،کهزهریستکشهیچتریاکنیست

درجنگیکهدرمیگیردبارانتیربرسپاهنوشزادمیباردویکیاز



ــران ــادهدرای ــدکلیســایقدیمــیودورافت ــهچن ــروزب ام

نگاهــیخواهیــمانداخــتوبــاتوجــهبــهعیــدقیــاممســیح

ــرکخــورده ــات ــنمکانه ــمآوردکــهاگــرای ــادخواهی بی

ــده ــدرتوزن ــرق ــاپ ــدم ــیهســتند،خداون ــهخراب وروب

ــا ــدارانهســتیمبن ــاایمان ــام ــههمان کلیســایخــودراک

ــرانمیایســتیم ــرایای ــاماوب ــروزدرن ــودهاســتوام نم

ــرهمــهمــردم ــاتازگــیوبینایــیب وشــفاعتمیکنیــمت

جــاریشــودونهــرخداونــدبــرایــرانوبیابانهــای

ــارآورد. ــاتبب ــی،حی روحان

کلیســای »ســرخ آبــاد«:کلیســایکوچکــیدراســتان

مازنــدرانوشهرســتانســوادکــوه.مهندســینایتالیایــیدر

زمــانگذشــتهایــنکلیســارابنــاکردنــدواینــانکــهبــرای

ــن ــددرای ــتهبودن ــاگذاش ــرانپ ــهای ــنب ــاختراهآه س

ــاد ــاابع ــنکلیس ــدهاند.ای ــعمیش ــاجم ــرایدع ــکانب م

کوچکــیداردامــاامــروزدردعــااعــالمکنیــمکــهســاخت

راهآهــنشــروعیبــرایارتبــاطوبرقــراریرابطــهدرایــران

ــرتمــام ــاتونهــراوب ــدوحی ــزراهخداون ــروزنی شــد،ام

ایــرانجــاریشــود.

ــت ــیثب ــراثفرهنگ ــادرمی ــنکلیس ــهای ــوداینک ــاوج ب

ــد ــدهوکلی ــتهش ــوآنبرداش ــفانهتابل ــت،متاس ــدهاس ش

ــدارد. ــودن ــزوج ــکاننی ــنم ــهای ورودب

ــران ــا«یکــیازمشــهورترینکلیســاهایای ــره کلیس »ق

ــوردر ــهوف ــکانب ــنم ــرای ــاوتصاوی ــهعکسه ــتک اس

ــال ــادرس ــنکلیس ــوددارد.ای ــتوج ــتجویاینترن جس

2۰۰۸درفهرســتمیــراثفرهنگــیجهــانقــرارگرفــتو

دراســتانآذربایجــانغربــی،نزدیکــیچالــدرانواقــعشــده

ــمی ــایتجس ــایهنره ــیارزیب ــاربس ــاریآنازآث ومعم

اســت.شــکلآنشــبیهقلعــهاســتوامــروزدردعــااعــالم

ــنشــهرو ــرای ــدب ــهوحفاظــتخداون ــهقلع ــمک میکنی

اســتانوکشــورقــرارگیــرد.

ــات ــینج ــهمعن ــجب ــاپرکی ــک«:آمن ــای وان »کلیس

دهنــدهیــاهمــانکلیســایوانــکمشــهوراصفهــاناســت.

ــالم ــروزاع ــده،ام ــاختهش ــاسدومس ــاهعب ــانش درزم

میکنیــمکــهنــورخداونــدبــرایــنشــهروکشــورتابــان

ــازد. ــاس ــودوچشــمانرابگشــایدوبین ش

نقاشــیهایدرونآنبســیارظریــفوطــالکاریشــده

اســتوتمامــیدیوارهــاوســقفهابــارنــگروغــن

شــدهاند. طراحــی

امید سبوکی



ــی، ــی،خســاراتمال ــاتجان ــم.تلف ــد؛ســیلرامیگوی ــراندلبســیاریرارنجان ــرای ــعاخی وقای

ــا ــندنی ــرروزهدرای ــهه ــتک ــیازوقایعیس ــهیکوچک ــنگوش ــتو...؛ای ــایطبیع خرابیه

ــیکــسدیگــرینیــزهســتکــه اتفــاقمیافتــدومــاشــایداصــاًلمتوجــهآنهــانمیشــویم.ول

ــرمــوجعظیــم ــات...؛مــاگوشــهیکوچکــیدربراب ــناتفاق دلــشهــرروزهرنجــورمیشــودازای

ــا ــیآنه ــهتمام ــیک ــالخدای ــود،ح ــتهمیش ــانشکس ــمودلم ــرروزهرامیبینی ــایه خرابیه

ــیمیدانیــماحســاسدارد،خدایــیکــه ــیدارد.خدایــیکــهبخوب ازنظــرشمیگــذردچــهحال

تمامــیایــنخلقــترابــاشــادیآفریــدوالبتــهنیکــو؛

ــانانســان ــلدیدگانمــاناســت.عصی ــهمقاب ــراســتازظاهــریک ــاعمیقت ــانم ریشــهیگناه

ــوع، ــهیکدیگــروهمن ــهتنهــانســبتب ــهتنهــاباعــثگنــاهنســبتبــهخــدابــودوهســت،ون ن

بلکــهمــانســبتبــهطبیعــتهــمعصیــانوگنــاهورزیدهایــم؛طبیعتــیکــهخــدابــهدســتانمــا

ــودی ــهورطــهیناب ــاهب ــانوگن ــاعصی ــمراب ــهآنرســیدگیمیکردی ــامیبایســتب ســپردوم

ــم... ــاآنســردشــمنیوناســازگاریداری کشــاندهایموب

ولــیشــکربــرایخداونــدکــهمــارابــهحــالخــودوانگذاشــت؛زمانــیکــهمــادرگناهــانخــود

ــودرا ــاهیخ ــودپادش ــامخ ــاقی ــت؛اوب ــبرف ــهرویصلی ــدوب ــدمش ــماوپیشق ــرقبودی غ

تثبیــتکــرد.ایــنقیــامنــهتنهــامــاراازگذشــتهگناهآلــودخــودآزادکــرده،ونــهتنهــاآینــدهای

پــرجــاللرابــهمــاوعــدهدادهاســت،بلکــهبیعانــهونوبــرروحرابــهمــابخشــیدبــرایزندگــی

زمینیمــانتــافــرارســیدنجــاللآینــدهوآینــدهایپــرجــالل...وایــننبایــدبرایمــانتعجــببــر

انگیــزباشــدکــهخــداهمانطــورکــهبــهفکــرمــابــودوحیــاترابــهمــابخشــیدووعــدهاحیــای

جســمگنــاهآلــودمــارادادهاســتبــرایطبیعــتهــمایــنگونــهنقشــهایدارد؛طبیعتــیکــهمــا

ــارهاحیــاخواهــدکــرد؛پــسمــاهــمســهمیداریــمدرایــن ــیاشبودهایــمرادوب مســببویران

ــنوآنرامســبب ــاای ــهدیگــریباشــدوی ــهاینکــهنگاهمــانب ــهدرآینــده،ون نقشــهخــدا...ن

ســیل،آلودگــی،بیمــاریو...بدانیــم؛بلکــهشــروعآنازهــماکنــونوخودمــاناســت.بیاییــددیگــر

نــهتنهــابــهخــدا،ونــهتنهــابــههمنــوعخــود،بلکــهبــهطبیعــتهــمعصیــانوگنــاهنورزیــم؛

نــهدرعمــلونــهدراعــالم؛هــممســیرشــویمبــاخــدادراعــالمبرکــتبــهطبیعــتوزمینــی

کــهبــهســببمــاملعــونشــد...

حسینسکاکی



سالمتیوصلحخداوندبرشماخوانندهعزیزبخشتکنولوژی،

و کاربـردی امکانـات از برخـی یـادآوری بـا شـماره ایـن در

گـروه محصـول »)Bible( مقـدس »کتـاب اپلیکیشـن جـذاب

بـود. خواهیـم شـما همـراه »YouVersion«

امکاناتـیکـهدراینجـابـهآنهـااشـارهخواهیمکردشـاملاسـتفاده

آفالیـن)دانلـودترجمهها(،مقایسـهیـکیاچندآیـهدرترجمههای

مختلـف،موضوعـاتطبقـهبنـدیشـدهدرکتـابمقـدس)دیدگاه

کتـابمقـدسدربـارهآنموضـوع(ودرنهایـتامکانـیبـاعنـوان

»مرتبـط)Related(«میباشـد.

بـرایاسـتفادهآسـانتر)بـدوننیازبـهاینترنـت(ازایناپلیکیشـن،

میتوانیـدترجمههـایمـوردنیـازخـودراازقبـلدانلودکـردهوبه

راحتـیازآناسـتفادهکنید.

بـههمیـنمنظـوردرصفحـهاصلـیبرنامـهواردبخـش»بخوانیـد«

شـده)قرمـزرنـگدرتصویـر۱(وسـپسدرباالیصفحـهروینام

ترجمـهکلیـکویـالمـسکـرده)سـبزرنـگدرتصویر۱(تـاوارد

قسـمت»ترجمههـایکتـابمقـدس«شـوید)تصویـر2(.

پـسازورودبـهایـنبخـشگزینـه»زبـان«راانتخـابکرده)سـبز

رنـگدرتصویـر2(وازلیسـت»همـه«ویـا»پیشـنهادی«،زبـان

کـرده انتخـاب را خـود نظـر مـورد

)زردرنـگدرتصویـر3(تـالیسـتی

ازترجمههـایآنزبـاننمایـشداده

شـود.پـسازانتخـابترجمـهمـورد

نظـربـاانتخـابگزینـهدانلـودنصب

ایـنترجمـهآغـازخواهـدشـد)آبی

رنـگدرتصویـر2(وپـسازاتمـام

دانلـودعالمـت»تیـک«درمقابلآن

ترجمـهظاهـرخواهدشـد.

بـرایمقایسـهیـکیـاچنـدآیـهدر

ترجمـهوحتـیزبانهـایگوناگـون

میتوانیـدباانتخـابآنآیـه،ازگزینههایپایینصفحه»مقایسـه«

کـه صورتـی در و )4 تصویـر در رنـگ )قرمـز کـرده انتخـاب را

ترجمههـایمختلفـیراازقبـلدانلـودکردهباشـیدشـاهدلیسـتی

ازدیگـرترجمههـابـرایمقایسـهخواهیـدبـود)تصویـرشـماره۵(.

امـکانبعـدیوبسـیارکاربـردیبـرایمشـتاقانکالم

خـداوحتـیعزیزانـیکـهبـهعیسـیمسـیحایمـان

نیاوردهانـد،امـکان»موضوعـاتطبقهبندیشـده«در

کتـابمقـدسمیباشـد.ایـنامـکاندرنسـخچاپـی

کتـابمقـدسبـهصـورتلیسـتیدرانتهـایکتـاب

موجـوداسـتکـهدراینجـانیـزبـهصـورتدیجیتال

قابـلدسترسـیواسـتفادهمیباشـد.ایـنقسـمتبـهشـماکمـک

میکنـدتـادرشـرایطگوناگـون)احساسـات،مشـکالت،نیـازبـه

راهنمایـیدرسـختیهاو...(ازآیـاتکتـابمقـدسوکالمخداونـد

بهرهمنـدشـدهوآنرابـهکارگیریـد.

بـرایاسـتفادهازایـنامـکانکهنیازمنـداتصالبهاینترنتاسـتاز

گزینههـایپاییـنصفحهاصلی،گزینـه»اکتشـاف«راانتخابکرده

)قرمـزرنـگدرتصویـر۶(تابه

شـوید وارد جسـتجو قسـمت

ودراینجـاازقسـمت»کتـاب

مقـدسدربـارهموضـوعزیرچه

میگویـد«،موضـوعمـوردنظر

)آبـی کـرده انتخـاب را خـود

آیـات و )۶ تصویـر در رنـگ

مربـوطبـهآنرامطالعـهکنید.

امـکانبسـیارجالـبدیگـرکه

درانتهـایایـنمطلـببـهآن

امـکان کـرد خواهیـم اشـاره

»مرتبـط«میباشـد.بـااسـتفادهازایـنامـکانمیتوانیـددیـدگاه،

نظـراتوحتـیبـرکاتسـایرایمانـدارانمسـیحیدرسرتاسـردنیا

وبـهزبانهـایمختلـفرامشـاهدهوحتـیدرمـوردآننظـرداده

وهمچنیـننویسـندهآنرابـهلیسـتدوسـتانخـوددر

اپلیکیشـناضافـهکردهوبـابرقراریارتباط،باآنشـخص

نیـزمشـارکتداشـتهباشـید.

بـرایاسـتفادهازایـنامـکانجالـبکـهبـه

اتصـالاینترنتـینیـازداردبعـدازانتخابیک

صفحـه، زیـر گزینههـای از میبایسـت آیـه

گزینـه»مرتبـط«راانتخـابکرده)سـبزرنگ

درتصویر4(تاواردقسـمتمربوطهشـوید.در

ایـنقسـمتدربـاالیصفحه»یادداشـتهای

در رنـگ )قرمـز کـرده انتخـاب را مرتبـط«

تصویـر7(وشـاهدنظـراتونوشـتههایدیگر

خواننـدگانایـنآیهباشـید.

دراینجـاالزماسـتتـانکتـهایرایـادآوردیکنیـم؛برایاسـتفاده

ازتمـامامکانـاتایـناپلیکیشـنبـهصـورتکامـل،میبایسـتبعد

ازنصـبایـناپلیکیشـنبـااسـتفادهازایمیـلخودحسـابکاربری

ایجـادکـردهوسـپسبـهاپلیکیشـنواردهشـدهواسـتفادهکنیـد.

نحـوهایجـادحسـابکاربـریوراهانـدازیاولیـه،درشـمارههای

عزیـزان شـما آمـوزش بـرای اسـمیرنا مجلـه 2۱ و 2۰ ،۱9

ارائـهشـدهاسـت.

امیدواریـمکـهیـادآوریومرورامکانـاتجالبایناپلیکیشـنباعث

تشـویقشـمابـرایگذرانـدنوقتخـوددرکتابمقـدسومطالعه

کالمخداونـدبشـودوازآموزههـا،حکمتهـاوراهنماییهـایآن

برکـتگرفتـهودرزندگـیخـودبـکاربـردهوآنرابـادیگـراننیز

بـهاشـتراکبگذارید.

فـرارسـیدننـوروزباسـتانیرابهشـماشـادباشگفته٬حیاتـیتاو

آغـازیبهـاریرادرنـاممسـیحبـرایشـمامیطلبیـم،آمین.

تـاشـمارهبعـدیمجلهوموضوعدیگـریدرتکنولوژی،شـماخوبان

رابهدسـتانامـنوقدرتمندخداوندمیسـپاریم.

محمدروحبخش



باسالمخدمتخوانندگانمجلهاسمیرنا،عیدقیاممبارک.

بــاتوجــهبــهاینیــادآوریکهعیســیمســیحازمــردگانبرخاســت

ــاادامــهتامــلدرشــخصیت ــاب ــرآنهســتیمت ــنشــمارهب درای

مریــممجدلیــههنــگامرســتاخیزوعملکــرداو،قیــاممســیحرادر

ــم. قلبهایمــانهــرلحظــهاحســاسکنی

ایــنواقعــهچنــانمهــماســتکــهاگــرآنراانــکارکنیــمنجــاترا

نمیتوانیــمبچشــیم،پــسبیاییــددرایــنخصــوصبیشــترتامــل

کــردهوثمــراتآنرادرزندگیمــانببینیــم.

»واگــرمســیحبرنخاســته،ایمــانشــماباطلاســتوشــماهمچنان

درگناهــانخــودهســتید.اّمــامســیحبراســتیازمردگانبرخاســته

ونوبــرخفتــگانشــدهاســت.زیــراهمانگونــهکــهمــرگازطریــق

یــکانســانآمــد،رســتاخیزمــردگاننیــزازطریــقیــکانســان

ــد،در ــهمیمیرن ــهدرآدمهم ــهک ــراهمانگون ــدارگشــت.زی پدی

مســیحنیــزهمــهزنــدهخواهنــدشــد.اّمــاهــرکــسبــهنوبــۀخود:

نخســتمســیحکــهنوبــربــود؛وبعــد،بــههنــگامآمــدناو،آنــان

ــهاوینــد.دشــمنآخــرکــهبایــدازمیــانبرداشــته کــهمتعلــقب

شــود،مــرگاســت.«)اولقرنتیــانبــاب۱۵(

همانطــورکــهمیدانیــمدرکتــبعهــدعتیــقپیشــگوییهای

بســیاریدربــارهقیــاممســیحشــدهاســت.بطــورمثــالدرکتــاب

ــرد،و ــدک ــاخواه ــارااحی ــسازدوروزم ــمپ ــعمیخوانی هوش

ــادرحضــوراوزیســت ــرخواهــدخیزانیــد،ت درروزســّوممــاراب

ــع2:۶( ــم.)هوش کنی

آریخداونــدوعــدهدهنــدهامیــناســت،اووفــاداراســتوهمانطور

ــا ــودت ــاخواهــدب ــام ــردههمیشــهب ــهدرکالمخــوداشــارهک ک

انقضــایعالــموایــنتنهــاتوســطیــکخــدایزنــدهامــکانپذیــر

اســت.اوســتکــهازازلبــودهوتــاابــدنیــزهســت.

ــم ــمیرنادرخصــوصمری ــهاس ــماره3۵مجل ــهدرش ــورک همانط

ــاک ــتروحناپ ــارتهف ــاهواس ــمدرگن ــممری ــهخواندی مجدلی

ــیگذشــتهخــودرا ــدزندگ ــتخداون ــاچشــیدنمحب ــاب ــودام ب

ــود. ــیاوب ــدودرپ ــدفهمی ــهخداون ــازشراب ــردونی ــرکک ت

ــازهدر ــیت ــدوراه ــتجدی ــدوهوی ــیجدی ــرهیآن،زندگ ثم

خداونــدبــود.آریاوبــهریشــهوتــاکمتصــلشــدودراومانــدو

ثمــردادوامــاعملکــردمــانســبتبــهقیــاممســیحچیســت؟آیــا

ــرگ ــام ــب،تنه ــایصلی ــویمودرپ ــممیش ــانگ درترسهایم

ــم؟ ــادمیآوری ــهی ــیحراب مس

دریوحنافصل2۰آیات۱تا۱۸میخوانیم...

ــوز ــواهن ــهه ــیک ــحرگاهان،هنگام ــه،س ــتینروزهفت درنخس

ــدکــهســنگ ــدودی ــرهآم ــهمقب ــهب ــمَمجَدلّی ــود،مری ــکب تاری

ــمعون ــزدَش ــسدواندوانن ــرآنبرداشــتهشــدهاســت.پ ازبراب

پطــرسوآنشــاگرددیگــرکــهعیســیدوســتشمیداشــت،رفــت

ــم ــدونمیدانی ــرهبردهان ــرورمانراازمقب ــت:»س ــانگف ــهآن وب

ــر ــاگرددیگ ــاآنش ــراهب ــرسهم ــسپط ــتهاند.«پ ــاگذاش کج

ــم ــاه ــردوب ــدند.وه ــرهروانش ــویمقب ــهس ــده،ب ــرونآم بی

ــاآنشــاگرددیگــرتندتــررفتــه،ازپطــرسپیــش ــد؛اّم میدویدن

افتــادونخســتبــهمقبــرهرســید.پسخــمشــده،نگریســتودید

ــت. ــرهنرف ــادرونمقب ــاهســت،اّم ــندرآنج ــایکف ــهپارچهه ک

ــد ــه،دی ــرهرفت ــدودرونمقب ــیاوآم ــزازپ ــمعونپطــرسنی َش

ــرد ــهگ ــادســتمالیک ــندرآنجــاهســت،اّم ــایکف ــهپارچهه ک

ــه ــن،بلک ــایکف ــارپارچهه ــهدرکن ــدن ــتهبودن ــرعیســیبس س

ــاشــدهودرجایــیدیگــرگذاشــتهشــدهاســت.پــس ــهت جداگان

ــه ــود،ب ــرهرســیدهب ــهمقب ــهنخســتب ــزک ــرنی آنشــاگرددیگ

درونآمــدودیــدوایمــانآورد.زیــراهنــوزکتــبمقــّدسرادرک

نکــردهبودنــدکــهاوبایــدازمــردگانبرخیــزد.آنــگاهآندوشــاگرد

ــره ــکمقب ــرون،نزدی ــم،بی ــامری ــۀخــودبازگشــتند.واّم ــهخان ب

ــهدرون ــاب ــدت ــمش ــانخ ــت.اوگری ــودومیگریس ــتادهب ایس

مقبــرهبنگــرد.آنــگاهدوفرشــتهرادیــدکــهجامههــایســفیدبــر

تــنداشــتندوآنجــاکــهپیکــرعیســینهــادهشــدهبــود،یکــیدر

جــایســرودیگــریدرجــایپاهــایاونشســتهبودنــد.آنهــابــهاو

گفتنــد:»ایزن،چــراگریانــی؟«اوپاســخداد:»ســرورمرابردهانــد

ــتو ــت،برگش ــنراگف ــونای ــتهاند.«چ ــاگذاش ــمکج ونمیدان

عیســیراآنجــاایســتادهدیــد،اّمــانشــناخت.عیســیبــهاوگفــت:

»ایزن،چــراگریانــی؟کــهرامیجویــی؟«مریــمبــهگمــاناینکــه

باغبــاناســت،گفــت:»ســرورم،اگــرتــواورابرداشــتهای،بــهمــن

بگــوکجــاگذاشــتهایتــابــرومواورابرگیــرم.«عیســیصــدازد:

ــان ــانعبرانی ــهزب ــدوب ــباوگردان ــهجان ــمرویب ــم!«مری »مری

ــرمــن ــهاوگفــت:»ب ــی!«)یعنــیاســتاد(.عیســیب گفــت:»َربّون

میاویــز،زیــراهنــوزنــزدپــدرصعــودنکــردهام.بلکــهنــزدبرادرانــم

بــرووبــهآنهــابگــوکــهنــزدپــدرخــودوپــدرشــماوخــدایخــود

وخــدایشــماصعــودمیکنــم.«مریــمَمجَدلّیــهرفــتوشــاگردان

ــود، ــهاوگفتــهب ــدهام!«وآنچــهب ــدرادی راخبــردادکــه»خداون

بدیشــانبازگفــت.

آریمریــمزنــیپــرازاعمــالنفــسبــود؛همچــونمــا.کیســتکــه

ــایی ــمپارس ــرادرکالمخواندهای ــاهاســتزی ــاکوبیگن ــدپ بگوی

نیســتحتــییکــی.گناهــانمــابیــنمــاوخــداپــردهایبــودکــه

ــودومــاهمچــونعروســانی باعــثشکســتهشــدنایــنرابطــهب

ــا ــانآبانباره ــرایخودم ــته،ب ــهشکس ــنرابط ــتهدرای سرگش

ذخیــرهکــردهبودیــمتــاشــایدطعــمشــادیوآرامــشرابیابیــم

ــاه، ــارتگن ــتردراس ــمبیش ــشمیرفتی ــترپی ــهبیش ــرچ وه

محکومیــت،تــرسو...قــرارمیگرفتیــم.روزیکــهفهمیدیــم

ــا، ــاممحکومیتهــایمــا،ترسهــا،بیماریه ــیحبــرایتم مس

ضعفهــاوطردشــدگیهاو...رویصلیــبرفــتوبــارگناهــانمــا

رابــرخــودحمــلکــردبــادرکایــنواقعــهیصلیــبآزادشــدیم،

همچــونمریــممجدلیــهکــهتمامــیطــولمســیروپــایصلیــب

درکنــارعیســیبــود،اوزخمهایــشرادیــدومحبــتاوراچشــید.

مریــممجدلیــهدرمیــانشــاگردانبارهــاوعدهرســتاخیزمســیحرا

شــنیدهبــود،آریوعــدهرســتاخیزمســیحازمــردگانراشــاگردان

هــمشــنیدهبودنــد؛ومــاهــمدرعصــرکنونــیبارهــاآنراخوانــده

ومیخوانیــم!امــاچقــدرآنراهــرروزبــهیــادمیآوریــموچقــدر

ایــنحیــاترابــهزندگیمــانواردکردهایــم؟

ــا ــهم ــضب ــرازفی ــمانیپ ــاچش ــهب ــدیک ــرایخداون ــکرب ُش

ــد ــدبجویی ــد.اومیگوی ــگاهنمیکن ــان ــالم ــهاعم ــرد.اوب مینگ

خواهیــدیافــت،اوقــادرمطلــقاســت. آریمریــمخداونــدرا

میجوییــد!اوپــایصلیــببــااوبــودودرنخســتینروزهفتــهبــه

مقبــرهرفــتتــابــااومالقــاتکنــد.اوجســدعیســیراجســتجو

میکــردوافــکارانســانیاونمیتوانســتبپذیــردکــهاوبــهراســتی

ــهایــنمیاندیشــیدکــهقیــام ازمــردگانقیــاممیکنــد.شــایدب

ــج ــونرن ــودچ ــانب ــد.اوگری ــدگنجی ــددردرکاونخواه خداون

ــا ــتام ــهاومیدانس ــازشراب ــودونی ــدهب ــیحرادی ودردمس

ــانهســتیموقتــیاوراگــم ــاگری ــود.چقــدرم اوراگــمکــردهب

میکنیــم؛آیــااورامیجوییــم؟

ــور ــداتص ــمخ ــدرتعظی ــرازق ــکالتمانرابزرگت ــامش ــدرم چق

میکنیــم؟چقــدردررنــجوغــمگنــاهومحکومیــتباقــی

ــایاو؟ ــهوعدهه ــم!ب ــادداری ــدااعتم ــهخ ــدرب ــم؟چق میمانی

ــت ــدرتوعظم ــناختیازق ــریدرکوش ــمبش ــنجس آریای

خداونــدنــدارد،امــاخداونــدخــودرادرمســیحبــرایمــامکاشــفه

ــدرآنرا ــت.چق ــدماس ــاتجدی ــردگان،حی ــاماوازم ــردوقی ک

میپذیریــم؟درســفرروحانیمــانکجــاهســتیم؟رویتپــهجلجتــا!

ــاندرمقبــره... ــاگری ــایصلیــبوی درافکارهایمــان!درپ

ــهامــروزنیــز ــدهراازمیــانمــردگانمیجوییــد؟ایــنآی چــرازن

بــرایتــکبــهتــکماســت.چقــدرهمچــونمریــمزنــدهراازمیان

ــاور ــاماســتچقــدرایــنراب ــم.خــداب مــردگانجســتجوکردهای

داریــم؟

ــاید ــدش ــببودن ــهصلی ــدوهواقع ــموان ــاگرداندرغ ــیش وقت

ــه ــهب ــیدندک ــایدمیاندیش ــتدادهوش ــانراازدس تکیهگاهش

پیشــهوکارقبــلخــودبازگردنــد.آنهــا3ســالبــامســیحراهرفتــه

ــود.شــایداو ــبکشــیدهشــدهب ــهصلی ــدب ــدوحــالخداون بودن

ــود! ــهب ــانراگرفت ــرسوشــکوجودش ــدوت ــفمیدیدن راضعی

براســتیایــنهمــهمعجــزهدیــدهبودنــدامــاهمانطــورکــهدرکالم

ــد ــهایمــانزیســتمیکنن ــهحــالآنانکــهب ــمخوشــاب میخوانی

نــهبــهدیــدار.

ــه ــاامیــدونگــرانهســتیموشــکب چقــدردرزمانهایــیکــهن

ــتافته ــداش ــورخ ــهحض ــموب ــدمبرمیداری ــدق ــراغمانمیآی س



ــاهمچــونمریــمچشــمانمانازدرک اوراجســتجومیکنیــم؟آی

نیــازبــهمســیحوعشــقاوپــراســت؟

ــهســمت ــد.ب ــاداربمان مریــمتصمیــمگرفــتکــهدرایمانــشوف

ــره ــهمقب ــمب ــربودی ــرایطحاض ــادرآنش ــام ــت؛آی ــرهرف مقب

ــده ــتدزدی ــایدتهم ــد.ش ــابودن ــربازاندرآنج ــاًس ــم؟حتم بروی

شــدنجســدرامیتوانســتندبــراوبزننــدوبســیاریافــکار

انســانیدیگــر؛امــامریــمبــاعشــقبــهجســتجویخداونــدرفــت

ــود. ــنعیســیب ــهاشیافت ــادغدغ ــزنترســیدوتنه ــچچی وازهی

ــاترا ــت.اوچشــمهحی ــهجــایدیگــرینرف ــدیاشب اودرناامی

شــناختهبــودومیدانســتتنهــادراوآراممیگیــرد.

وقتــیمریــمعیســیراایســتادهدیــداورانشــناختوبــهگمــان

اینکــهاوباغبــاناســتگفــتســرورماگــرتــواورابــرداشــتهای

بــهمــنبگــوکجــاگذاشــتهایتــابــرومواورابرگیــرم،وعیســی

ــم! صــدازدمری

مســیحمیگویــدمــندرهســتمهــرکــهازراهمــنداخــل

ــدو ــدآم ــهدرونخواه ــهب ــتوآزادان ــدیاف ــاتخواه ــودنج ش

خواهــد چــراگاه و رفــت خواهــد بیــرون

یافــت.اوگوســفندانخــودرابــهنــام

ــدوگوســفنداناوصدایــشرا میخوان

ــم ــیمری ــیعیس ــند.وقت میشناس

ــداوصــدایاســتاد ــامخوان ــهن راب

ــاد. ــشافت ــهپاهای ــناختوب راش

ــهصــدایخــدا چقــدرگوشــمانب

آشناســت!آیــابــااوقــدمزدهایــم؟

آیــاصــدایاورامیشناســیم؟

اوکــهبــردرقلبمــانمیکوبــد

کشــیدن انتظــار از و

خســتهنمیشــود!

اوعاشــقانهمیخواهــدبــامــاهمســفرهشــودوبــهدرونآیــد؛بــه

ــی ــکهایمان.حت ــکالتمان،اش ــان،مش ــان،زندگیم درونوجودم

ــهدرون ــدهایماوب ــلآنش ــتباهداخ ــهاش ــهب ــیک درمقبرههای

میآیــدتــامــاراحیــاتبخشــدوبیابانهایمــانرابوســتانکنــد.

واماآیاصدایاورومیشناسیموآیاقیاماوراباورداریم؟

مریــموقتــیصــدایاســتادشراشــناختمســیحازاوخواســتتــا

بــهســراغبرادرانــشبــرودوبــهآنهــاخبــرخــوشرابدهــد.دنیــا

درصــدداســتتــارویاهــاوحقیقــتمســیحراازمــابــدزدد.مریــم

ــرود؛ ــشن ــمتبرادران ــهس ــدب ــیحرادی ــیمس ــتوقت میتوانس

ــی ــی...وقت ــااطاعت ــم.ن ــامدادهای ــاانج ــاباره ــایدم ــهش کاریک

ــمشــاید ــهمیبینی ــریافت ــودنتحقی ــرحســبزنب ــانراب خودم

ــد! ــهمیپندارن ــرادیوان ــاًم ــم،حتم ــمچــهبگوی ــاخــودمیگویی ب

یــاچطــوربــاورکنــمکــهآنچــهدیــدمحقیقــتبــوده؟شــایدتََوُهــم

بــوده...،شــایددولــتمــرامحاکمــهکنــد...،چگونــهشــهادتدهــم

کــهمســیحقیــامکــرده!درایــندنیایــیکــهپــرازشــرارتاســت

ــی ــلدنیای ــندالی ــهای ــمب ــد؟مری ــاورمیکن ــراب ــیم ــهکس چ

نیاندیشــید.شــایدهــمفکــرکــردامــااطاعــتخــدارادراولویــت

قــراردادواطاعــتکــرد.

اوغــرقدرحضــورخداونــدبــود،دیگــرشــکوتــرسونــاامیــدی

دراودیــدهنمیشــد.مریــمپــایعیســینشســتوبــهاوچســبید

وثمــرهایــنایســتادگیووفــاداریچشــیدنحضــورمســیحقیــام

کــردهبــود.چقــدربــاورداریــمکــهمســیحبــهمالقــاتمــامیآیــد؟

درهــرســختیومشــکالتآیــاخودمــانراناالیــقمیبینیــم؟

دریافتیــمکــهمریــمنگاهــشراازخــودشبرداشــتوبــهســمت

ــود، ــسخــودنب ــیصــداینف ــاممســیحچشــمدوخــت.درپ قی

ترسهــاوصداهایــیکــهدنیــاهــرلحظــهفریــادبرمــیآورد؛اوبــه

لیاقــتخــودشنــگاهنکــردوحقیقــتحضــورمســیحرادریافــت

کــرد.گنجــیبســیاربــاارزشوثمــرهقیــاممســیحدروجــودمریــم

شــجاعت،اطاعــت،فروتنــی،ایمــانو...بــود.

ــبت ــیمونس ــببکش ــهصلی ــانراب ــمنفسم ــاه ــدم آریبیایی

ــر ــاهخــودرامــردهبدانیــم،چــوناوکــهدرماســتقویت ــهگن ب

ــارامحکــوم ــیکــهدلمــانم ازحاکــمجهــاناســت،حتــیزمان

ــزآگاه ــهچی ــتوازهم ــایماس ــرازدله ــدابزرگت ــدخ میکن

اســت.

ــرصلیــبشــدهام،ودیگــرمــننیســتمکــهزندگــی ــامســیحب ب

ــد؛و ــیمیکن ــنزندگ ــهدرم ــتک ــیحاس ــهمس ــم،بلک میکن

ــهپســر ــاایمــانب ایــنزندگــیکــهاکنــوندرجســممیکنــم،ب

ــن ــرم ــودرابهخاط ــانخ ــردوج ــتک ــرامحب ــهم ــتک خداس

ــاییازراه ــرپارس ــرااگ ــمارم،زی ــلنمیش ــداراباط ــضخ داد.فی

شــریعتبــهدســتمیآمــد،پــسمســیحبیهــودهمــرد.)غالطیــان

)2۱-2۰ :2

ــه ــهن ــهوسوس ــاب ــدت ــوتمیبخش ــاراق ــا،م ــهدرم ــتک اوس

ــارا ــا،م ــم،اوســتکــهدرم ــدمبرداری بگوییــمودرتقدیــساوق

قــوتمیبخشــدتــاخبــرخــوشرابــهخواهــرانوبرادرانمــاناعالم

کنیــم.چقــدردرایــناطاعــتقــدمبرمیداریــم!؟آریبــهپشــتوانه

قــدرتاونیرومنــدهســتیمپــسبیاییــددربرابــرحیلههــایابلیــس

بایســتیم.آیــااســلحهکامــلخــدارابــرتــنداریــم؟

پــساســلحۀکامــلخــدارابــرتــنکنیــد،تــادرروزشــّرشــما

ــز، ــسازانجــامهمــهچی ــدپ ــارایایســتادگیباشــد،وبتوانی رای

ــان ــهمی ــتراب ــدحقیق ــتاده،کمربن ــتوارایس ــساس ــتید.پ بایس

ببندیــدوزرۀپارســاییرابــرتــنکنیــد،وکفــشآمادگــیبــرای

ــنهمــه، ــرای ــزونب ــد.اف ــانمایی ــهپ ــِلســالمتیراب اعــالمانجی

ســپرایمــانرابرگیریــد،تــابتوانیــدبــاآن،همــۀتیرهــایآتشــین

ــرســرنهیــدو آنشــریرراخامــوشکنیــد.کالهخــودنجــاتراب

شمشــیرروحراکــهکالمخداســت،بــهدســتگیریــد.ودرهمــه

ــرای ــدوب ــاکنی ــا،درروحدع ــاوتمن ــوعدع ــهن ــاهم ــت،ب وق

همیــنبیــداروهوشــیارباشــیدوپیوســتهبــاپایــداریبــرایهمــۀ

ــیان۱۸-۱3:۶( ــد.)اَفِسس ــاکنی ــیندع مقدس

مریــممجدلیــهایســتاد،نجــاترادریافــتکــرد،لبــاسخداونــدرا

بــرتــنکــردوقیــاماوراچشــید؛لبریــزازاوشــدوایــنحیــاترا

اعــالمکــردوزندگــیاوبــاقیــاممســیحتبدیــلشــد.

قیاممسیحدرشما

گروهزناناسمیرنا



ــره ــنک ــددرسراســرای ــدانخداون ــیفرزن ــهتمام شــالومخــداب

ــی. خاک

ــرایگردهمآیــی ــیدیگــرب ــرایفرصــتومجال شــکروســپاسب

ــاوشــفاعت.دربرگــی ــرایدع ــوادهالهــیدرروحوراســتیب خان

ــدای ــورخ ــهحض ــمب ــاه ــدب ــمش ــهفراه ــنماهنام ــرازای دیگ

ــرانوبخشــیازآن ــرزمینمانای ــردمس ــرایم ــهوب ــدوسرفت ق

ــفاو ــحوســالمتی،ش ــت،صل ــموبرک ــدکنی ــابلن ــهدع دســتب

محبــتخداونــدعیســیمســیحرابــهآنــاناعــالمکــردهوشــهادت

ــاچشــیدیمو ــانشــاندادوم ــهم ــدخــودراب ــهخداون ــمک دهی

دیدیــمکــهنیکوســتوایــندعــوتوفیــْضمحــدودبــهعــدهای

ــوت ــیدع ــنمیهمان ــهای ــردمب ــیم ــهتمام ــت،بلک ــاصنیس خ

ــد ــتکنی ــتبازگش ــودباقیس ــوتخ ــهق ــضب ــافی ــدهاند؛ت ش

ــدوس... ــدق ــزدخداون ن

ــم ــانخواهی ــایاصفه ــتانزیب ــهرواس ــهش ــفریب ــارس ــنب ای

داشــتونجــاتعظیــمخداونــدرابــهمردمــانوهموطنانمــاندر

ــم؛آمیــنکــهدعاهایمــاندرراســتای ــناســتاناعــالممیکنی ای

ارادهخداونــدبــودهوهمچــونبخــوریخوشبــوبــهحضــور

ــد. ــامبرس ــهانج ــداوب ــدرتبیمانن ــاق ــیدهوب ــدرس خداون

ــی ــمونجات ــتعظی ــات،محب ــامنعم ــتتم ــکرتباب ــداش خداون

کــهدرزندگیهایمــانجــاریســاختی.پــدرجــانارادهتــو

ــدانجــات جــاریبشــوددرشــفاونجــاتمــردماصفهــان...خداون

ــن ــرای ــتراب ــتوروحقدوس ــارانرحمت ــت،ب ــتانتوس دردس

اســتانجــاریســازبلکــهمردمانــشازخــوابغفلــتبیــدارشــوند

ونــامخداونــدقــدوسوجــاللرابســتایند.خداونــدابــهآنانریشــه

مذهــبوغــروررانشــاندهوثمــراتزشــتیآنرا؛کمــککــنتــا

ایــنریشــهدرنــامپــرجــاللعیســیمســیحبــهماننــدآندرخــت

انجیــربــیبــار،خشــکشــودوجــایآنراتــاکحقیقــیگرفتــه

کــهریشــهیآندرتــوونهرهــایآبحیــاتوآنصخــرهحقیقــی

ــان ــبوروحش ــرقل ــدمب ــوخداون ــفایت ــسوش ــود.لم ــاش بن

جــاریشــودتــاایلعازرهایــیمــردهازبیــناینــانبرخاســتهوازغار

وگــورزنــدهشــده،بپــاخیزنــدوبیرونــمآینــد؛شــفاجــاریشــود

تــابتواننــدبــاقــدرتنــامخداونــدگنــاهراتــرککننــد،بارهــاو

ــردم ــنم ــانههایای ــرش ــهب ــیک ــههمچــونکوهان مشــکالتک

ــانراخــمکــردهبرداشــتهشــودبلکــهبشــنوند اســتوپشــتآن

ــهچــهمشــتاقانهمنتظــربازگشتشــاناســت. صــدایخــداراک

ــمو ــالممیکنی ــلاع ــیطانراباط ــههایش ــکارونقش ــا،اف راهه

نابــودیآنطریقهــاراازخداونــدمیطلبیــم.آمیــنکــهبــا

جــاریشــدنروحالقــدسمــردمایــناســتاندرشــادی،آرامــش

وپیــروزیخداونــدزنــدهوهــممیــراثشــدنبــاعیســیمســیح

شــریکشــدهونــامخــداراجــاللدهنــد.

ــا ــهآنه ــهب ــهرک ــنش ــئولینای ــرانومس ــبس ــانقل ــدرج پ

قــدرتدادهشــدهرالمــسکــنبلکــهروزیبرســدکــههــرآنچــه

ــد؛ ــوباش ــکوهمندت ــامش ــاللن ــووج ــایت ــرایرض ــدب میکنن

ــاراهــیکــهدرارادهتوســت روحآنهــارالمــسوهدایــتکــنت

ــان ــدودرذهنش ــودمیخواهن ــهخ ــیک ــهدرراه ــدن گامبردارن

درســتمیپندارنــد.

ــدوس ــهحضــورق ــومب ــرزوب ــنم ــدارانرادرای ــنایمان همچنی

ــه ــزانک ــنعزی ــرایای ــدانب ــیدوچن ــموقوت ــدمیکنی ــوبلن ت

ــت ــماس ــرانحاک ــروزهدرای ــهام ــیک ــختیهاوجفاهای درس

ــت ــاهدای ــراردهوب ــودتق ــتخ ــانرادرحافظ ــم؛آن میطلبی

روحالقــدسراهرابــهآنــاننشــانده؛تســلیبخششــانبــاشتــاآن

زمــانکــهپادشــاهیتــوبطــورکامــلبــرزمیــنبــهانجــامشــودو

ارادهنیکــویتــوآنچنــانکــهدرآســماناســت...بــاشــکردرنــام

ــرجــاللعیســیمســیحطلبیدیــم،آمیــن پ

تیمدعااسمیرنا
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شــدموآمــادهامبــرایخــواب،ولــیقبــلازخــواببــهقــرارهــر

شــبوقتــِشکــهتــکوتنهــابــاهــمخلــوتکنیــم،مــنبگــمو

تــوبگــی،بــاهــمگفتگــوکنیــم...

پدرآسمانِیمن،خداونِدمن،تمومداراییمنسالم...

ــم ــزمیخواهــمشــکرتکن ــرتمهســااولازهمــهچی ــندخت م

ــه ــیراب ــرنعمت ــهاگ ــاندارمک ــات،ایم ــاوندادهه ــهدادهه ب

ــزی ــهچی ــودهواگ ــوب ــندگیت ــیوبخش ــرتدادیازبزرگ دخت

ــهایاز ــددیگ ــاًِرزقوروزیفرزن ــاًوحتم ــدادیحتم ــمن رابه

ــته. ــینداش ــنجایگاه ــیم ــوزندگ ــودهوت ــتب فرزندان

ــوقلــبو ــتحضــورتت شــکرتمیکنــمتمــاِمزندگــِیمــن،باب

زندگیــم.شــکرتمیکنــمبــرایلحظــهایکــهشــناختمتوتمــوم

لحظاتــیکــهخــودترابــازبــونفرزندانــتبهــممعرفــیکــردی.

گفتــیبخــواهتــابــهتــودادهشــود،خیلــیوقتــهکــههــرلحظــهو

هــرشــببــهوقــتقــرارعاشــقیازتــوخواســتمولــیامشــبمــن

دختــرتدربرابــرتمــومخواســتههاوآرزوهــامســکوتمیکنــمو

انتظــارمیکشــمتــاببینــمخواســتوارادهتــوچیــه!؟

شــاید...کــهنــهحتمــاًبایــدزودتــرازاینهــازبانــمرامیبســتمو

ــورادر ــابشــنومخواســتوارادهت ــردمت ــازمیک ــمراب گوشهای

زندگــیدختــرت؛ولــی...پــدرمعجــولبودنــمرا،فرامــوشکاریام

رابگــذارپــایفرزنــدبودنــم،آنچــهخواســتوارادهتــوباشــدقطعــاً

بهتریــناســتبــرایمــن...

دخترتمهسا

امروزهواچطوراست؟

هوایدلترامیگویم...

خورشــیدطلــوعکــردهیــادر

دیــروزباقیمانــدهای؟؟؟

ــیدر ــمگاه ــنه ــمم میدان

غروبهــاگــممیشــوم...

امــروزهــوایمــنابریســت؛

ــَردوچشــمانم ــممیُغ ــینگاه گاه

ــا ــتی ــیلاس ــکهایمس ــد.اش میگریَ

ــم! ــت؟نمیدان ــارانبرک ب

گریــهامدامــنچــهکســانیرامیگیــرد؟

را یــاجانــی بــارورمیکنــم را زمینــی آیــا

نمیدانــم. میســتانم!؟

ــا ــت،ام ــوشاس ــاندلخ ــنکم ــهرنگی ــمب ــماندل آس

ــن ــرم ــاب!ب ــروزبت ــیدام ــت،ایخورش ــابنیس ــریازآفت اث

ــاب!!! بت

ایبادبَِوز...ابرهاراکناربزن،دلمرنگینکمانمیخواهد...

ــادنباشــید،نــوازشکنیــدچمنهــارا،درختــانرا ایبادهــاِگردب

بــهرقــصآریــد؛

ایابرهانَُغرید،آرامبباریدوسیرابکنیدزمینرا؛

ایجــانزخمــِیمــن،دلــتبــهچــهخــوشاســت!بگــذارهــرچــه

جــانداردخــدارابســتاید.

ایآسمانبازمینآشتیکن.

صلحوسالمتیخداباآسماندلتان.

دخترتالمیراا

سالمبهپدرآسمانیام

رباالربــاب،قــادرمطلــق،شــکرتمیکنــمبــرایحضــور،محبــت

وعدالتــت.ازتــوایپــدرآســمانیمیطلبــمکــهقدمهــای

ــسو ــوتقدی ــمت ــونوکارعظی ــاخ ــهب ــنزمان ــتدرای فرزندان

ــاتــوگامبرداشــتهوتــوَســر مبــارکشــودتــابتوانیــمهمســوب

ــو ــمازت ــانباشــد؛میطلب ــتزندگیهایم وکالمراســتینتاولوی

ایپــدرکمکــمکنــیدرایــنمســیرتــابتوانــمنفــسخــود،نقــص

ــم ــهصلیــبمیخکــوبکن ــاراب ــم،بیمــاریولعنته وضعفهای

ودرتــووبــاقــوتروحتــوبــاردیگــرقیــامکنــم...

ــم ــابتوان ــیت ــککن ــمکم ــمانیاممیطلب ــدرآس ــوایپ ازت

زندگــیامرابــهدســتانتــوبســپارموســلطنتوپادشــاهیتــورا

ــمرادر ــم...درخــتایمان ــیخــودجــاریکن ــدهودرزندگ طلبی

کنــارنهرهــایآبحیاتــیکــهازتــوسرچشــمهمیگیــردکاشــته،

ــم. ــانهراس ــادوطوفانه ــاازب ــویزدهت ــههاییق ــهریش بلک

ــادمبیــاوری،کــهچــه ــهی ــدرآســمانیاممیطلبــمامــروزب ایپ

ــاتــوبســتهاموهمچنیــنوعدههــایتــورابخاطــر پیمانهایــیب

ــهتــووقــوتتــو ــگاهب ــان بیــاورم...؛آمیــنکــهدرایــنمســیرب

ــهمــابخشــیدیرا ــوب لغــزشنخــوردهوردایشــاهزادگیکــهت

بــرتــنکــردهوبــهســویتــوحتــیبــاوجــودســختترینموانــع

گامبرداریــم...

درنامعیسیمسیحباشکرگزاریوسپاسطلبیدیم،آمین.

فرزندتسمیه



در یـک آن و در یک چشـم به هم زدن، آنگاه که شـیپور 

آخـر نواختـه شـود، این بـه وقـوع خواهد پیوسـت. زیرا 

شـیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسـادناپذیری 

بـر خواهند خاسـت و ما دگرگونـه خواهیم شـد. زیرا این 

بـدِن فسـادپذیر باید فسـادناپذیری را بپوشـد و این بدن 

فانـی بایـد بـه بقا آراسـته شـود. چـون این فسـادپذیر، 

فسـادناپذیری را پوشـید و این فانی به بقا آراسـته شـد، 

آنـگاه آن کالِم مکتـوب بـه حقیقـت خواهد پیوسـت که 

می گویـد: »مـرگ در پیـروزی فرو بلعیده شـده اسـت.« 

قرنتیان 15: 54-52( )اول 

وحشـتمـرگسـالهاذهـنمـرااحاطهکـردهبـود،ومنهمیشـه

بدنبـالیـکراهبرایفـرارازمرگبـودم،امامگرمیشـودازحضور

خـدابـهجایـیفرارکـرد؟ازکسـیکهمـرگوراهچـارهیآنتنها

دردسـتاوسـت،زیـراتنهـاخداونـداسـتکـهمیمیرانـدوزنـده

میکنـد.

امـابـرایهراسـیکـهازمـرگوعاقبتپـسازآنداریم،چـهباید

میکـردم؟تمـاموجـودمازفکـرکـردنبـهایـنموضـوعمیلرزید،

چـهبرسـدکـهدرآنموقعیـتقـرارمیگرفتـم؛ایـندغدغـهیمن

درآنسـالهابـودکـهوقتـیمیشـنیدمکسـیازدنیارفتـهوباید

بـهمراسـمدفنبـروم،ترسووحشـتیکهدرذهنـمدرآنلحظات

ازانجـاممراسـمکفـنودفـنوکلمـاتوِوردهایـیکـهموقعبردن

میـتگفتـهمیشـد،واینکـهدرِبگـوربسـتهمیشـدوبخصـوص

شـباولقبـر،وجـودمـرافـرامیگرفتوخـودرادریکبنبسـت

میدیدمکهدردسـتدشـمناسـیرشـدهوایـنترِسمـراچندین

میکرد. برابـر

هفتههـاوماههـاطـولمیکشـیدتـاایـنصحنههـاازذهنـمپـاک

شود.

تمـامایـنترسهابخاطـرخرافـاتودروغهاییبودکـهازاطرافیانم

بخاطـرمجـازاتگنـاهدردنیایـیدیگـرشـنیدهبـودم،وخداونـدرا

خدایـیهولنـاکتصـورمیکـردمکـهتنهـاکارشسـوزاندنمـادر

آتـشاسـتوهیـچرحـمومروتیدراونیسـت.

خسـتهشـدهبـودمازبسخـودمتالشمیکـردمتامقبـولآنخدا

گـردمکـهالاقلسـرسـوزنیبهمنرحمداشـتهباشـدومـنبتوانم

ازایـنپدیـدهبراحتـیعبـورکنم،ولیهمیشـهبـهدیوارهـایبلند

میکردم. برخـورد

امـاواقعیـتچیـزدیگریاسـت...درآنروزهاذهنمنمسـمومبود

وقـادرنبـودواقعیـترادرککنـد،حقیقتـیکـهدردوهـزارسـال

پیـشاتفـاقافتـاده؛راهچـارهبـرایسـوالهایبیجوابمـنبوده،

وایـنقیاممسـیحازمـردگانبود.

رسـتاخیز،درنـگاهمـنبـهمعنـایقیـاممـردگانبـرایداوریو

مجـازاتبـودکهدرآنبهجزدردورنجووحشـتچیـزینمیافتم؛

درحالـیکـهبرخاسـتنازمرگ،شـروعخلقتتازهاسـتواحیایی

دوبـارهبـرایادامـهزندگـیبـاخالـقهسـتی؛همینطـورآزادیو

رهایـیازمـرگ،مقبـولوفرزنـدخداشـدنورسـیدنبهآرامشـی

کـهدرهمـهجـاازفیـضخدالذتببـری.تمـاماینهابارسـتاخیز

مسـیحبـرایمـنفراهمشـدهبـودومـنبیاطالعبـودم...

روزیکـهخداونـدبـراینجـاتمندسـتبـهکارشـدروزیخاص

بـرایمـنبود.

بـاکوبیـدهشـدنصـدایدربمنـزلازخـواببیدارشـدم؛سـاعت

۸صبـحبـودوهمسـرمازکارشـبانهبـهمنـزلآمدهبـود.منطبق

معمـولرفتـم،تـابرایـشصبحانهآمـادهکنم،امـااوگفتکـهباید

بـرود،زیـرامـادریکـیازهمکارانـشفوتکردهاسـت.

آنجـابـودکـهدوبـارهتمـامذهـنوقلبمنبهچالشکشـیدهشـد

واحسـاسکـردمکـهروزمطـوریآغازشـدکهدرآنفقـطترسو

ناامیـدیخواهـمدیـد.درایـنافـکاربودمکـهیکلحظـهدردرونم

آرامشـیجـاریشـد؛حـسخاصـیداشـتموکسـیدائـمبـهمـن

میگفـت:امـروزایـنترسازتوبرداشـتهخواهدشـد،بلندشـووبا

همسـرتراهِیگورسـتانشو.

درآنلحظـهبـههمسـرمگفتـممـنهمبـاتـومیآیـم.لباسهایم

راپوشـیدهوهـردوروانـهشـدیم.دربیـنراهذهنمبسـیارمشـغول

بـودوسـواالتهمیشـگیکهچطـورمیتوانـمباآنصحنههـاروبرو

شـوموچطـوربایدبرترسـمغلبـهکنم؟

امـاکسـیبهـمگفتبـهمنبسـپار،چونامـروزرامنبـرایتوکار

میکنـم؛بـهخداونـداطمینـانکردموهمـهچیزرابهاوسـپردم.

وقتـیبـهگورسـتانرسـیدیمبهمحلشستشـویاجسـادرفتم.من

کـهتـابحـالجرأتعبـورازکنـارسـاختمانغسـالخانهرانداشـتم

امـروزداخـلآنجـاشـدهبـودموازپشـتشیشـهنظارهگـرشسـته

شـدناجسـادبـودموبدقـتبهتمـاممراحـلکفنودفنبـابینش

دیگـرینـگاهکـردموهیچچیـزترسـناکیدرآننیافتـم؛همهچیز

بـرامبسـیارعـادیگذشـت.دیگـرآنترسهـایبیهودهگذشـتهرا

دروجـودماحسـاسنمیکـردم.بـاخـود،بـهمصلوبشـدنمسـیح

ودفـناوفکـرکـردم؛بـااوواردقبـرشـدموهمـهچیـزراواضـحو

روشـنمشـاهدهومقایسـهمیکردمباچیـزیکهامروزدیـدهبودم.

چیـزیکـهازپیـروزیمسـیحبـرمـرگورسـتاخیزاوپـسازسـه

روزدریافتـمبـهتمـامسـوالهاوترسهایمـنپاسـخدادوذهنو

قلـبمـرابهآسـودگیرسـاند.اینکهمنهـمروزیهمچونمسـیح

رسـتاخیزیبـاظفرخواهمداشـت.فهمیـدمکهتمـامآنمجازاتها

بـرایمـنیـکدروغیبیـشنبوده،کـهتنهاخواسـتهافـکارمرادر

تاریکـینـگاهدارد.امـاقیـاممسـیحبـرایمـنحقیقتـیراآشـکار

کـرد!حقیقتـیکـهتـابـهامـروزبـاپایههـایایمـانبـرآناسـتوار

ایسـتادهاموهـرروزهبـاخـونمسـیحدرپاکـِیاینقیامبـاخداوند

همـراههسـتم.خدایـیکـهپـرازمحبـتودلسـوزیوبخشـندگی

اسـت؛ایـنبـرایمنعیدیاسـتکـهبابیـادآوردنکارمسـیحدر

آنگامبرمـیدارمومشـتاقانهدرانتظـارروزیهسـتمکـهبـاآمدن

دوبـارهخداونـدبـررویزمیـنمـننیـزقیامکـردهوزندگـِیابدی

رادرسـتایشآنپادشـاهازسـربگیـرموپیـروزیخـودرابـهایـن

دشـمنبـزرگبـاقـوتاعالمکنـموبگویـمکه:

ایگور،پیروزیتوکجاست؟

وایمرگ،نیشتوکجا؟

خـداراشـکرکـهبواسـطهخداونـدماعیسـیمسـیحبهمـاپیروزی

میبخشـد.بلـه،خـداراشـکرمیکنـمکهمـراازیـوغبندگـِیگناه

وترسهـایحاصـلازگنـاهآزادکـرد.جاللبـرخداوندتـاابداالباد.

فریبا



۱-عاموساهلکجابود؟

2-شغلعاموسچهبود؟

3-نبوتهایعاموسدرچهزمانیانجامشدهاست؟

4-نبوتهایعاموسبرایکدامقومبود؟

۵-نبوتهایعاموسدرچهموردبود؟

۶-دررویایسبدمیوهخداوندگرسنگیوتشنگیونیافتنمردماز

چهچیزیرابیانمیکند؟

7-موضوعحاکمبرپیامعاموسچهبود؟

۸-داوریخداوندبههمسایگاناسرائیلبرایچهبود؟

9-نافرمانیغزهچهبود؟

۱۰-پارهکردنشکمزنانآبستنجلعادبدستچهقومیبهانجام

رسیدهبود؟

از کدامیک نافرمانی اَدوم پادشاه استخوانهای سوزاندن -۱۱

همسایگاناسرائیلبود؟

۱2-داوریخداوندبریهودابهسببکدامنافرمانیآنهابود؟

۱3-گفتهیخداوندبهخانداناسرائیلبرایزندهماندنچهبود؟

ویرانی رویای و اسرائیل بر مکافات از کهخداوند ۱4-چهشد

ملخهامنصرفشد؟

۱۵-دررویایهشداردهندهایکهعاموسدیدخداونددرکنار

دیوارچهدردستداشت؟

۱۶-دراحیایقوماسرائیلخداوندازمرمتوبرپاییکدامخیمه

سخنمیگوید؟

۱7-پیاماتهامآمیزیکهامصیابرضدعاموسنزدیربعامفرستاد

چهبود؟

نابودیاسرائیلخداوندگفتکدامخاندانرابه ۱۸-دررویای

تمامینابودنخواهمکرد؟

۱9-رویایسبدمیوهبهعاموسبرایچهبود؟

و حمل خاطر به اسرائیل خاندان برای خداوند تصمیم -2۰

پرستشتمثالهایَسکوتوکیهانتبعیدبهکجابود؟

۱-بستهشدندهانشیران.باب۶آیه22

2-رسیدنبهحضورخدایدانیال.باب۶آیه2۶

3-ظهورمسیح.)معرفیکتاب(

4-باب7

۵-دهشاخ.باب7آیه7

۶-کشتهشد.باب7آیه۱۱

7-پسرانسانوپادشاهیاو.باب7آیه۱3و۱4

۸-چهارپادشاه.باب7آیه۱7

9-دهپادشاهی.باب7آیه23

۱۰-زمانآخر.باب۸آیه۱7

۱۱-دیدنحقیقتآینده.باب۸آیه2۶و27

۱2-بخشیدنفهموبصیرت.باب9آیه22

۱3-سومینسال.باب۱۰آیه۱

۱4-باب۱۰

۱۵-آینده

۱۶-میکائیل.باب۱۱آیه۱

۱7-دخترپادشاهجنوب.باب۱۱آیه۶

۱۸-میکائیل.باب۱2آیه۱

۱9-همچونستارگانخواهندبود.باب۱2آیه3

2۰-وفاداریوایمانبهخدا.)معرفیکتاب(

سالمودرودبهخانوادهالهیاسمیرنا

صلحوسالمتوشالومخداوندرابهشماعزیزاناعالممیکنیم.

ایخداوندپرجاللشکرگزارتوهستیمبرایفرصتوتولدیدوباره

کهباقیامخودبرایمامهیاساختی.

رنگها دنیای به رو پیش شماره چند در خالقیت صفحه عزیزان

اختصاصدارد.باماهمراهباشیدتابیشترنسبتبهدنیایرنگهاو

ترکیبوجنسآنهاآشناشویدوباتوجهبهاینآموزشدرکارهای

خالقانهخودازرنگهابهرهبهترومطلوبتریببرید.

دوستاندنیایرنگهاخالفتنوعچشمگیرشاندنیایکوچکیست

کهدرسهرنگاصلیزردوآبیوقرمزخالصهمیشود.همینسه

رنگهستندکهمیتوانباترکیبآنهادنیاییازتنوعرنگراداشت.

باال بسیار رنگی تنوع با تابلویی که را نقاش یک وقت هیچ شما

میکشدباکولهایمملوازرنگهانمیبینید.ولیحتماًنقاشانرابا

صفحههایسفیدیکهمقداریرنگبهرویآنهاهستبارهاوبارها

دیدهباشید.دوستاناینسهرنگبهایندلیلجزرنگهایاصلی

نمیشوند. حاصل دیگر رنگهای ترکیب از که میشوند محسوب

و کننده روشن نقش سفید و سیاه اصلی، رنِگ سه این کنار در

تیرهکنندهرنگهارادارند.طبقچرخهیرنگ،رنگهابهدودسته

زرد و قرمز اصلی رنگ دو میشوند. تقسیم گرم و سرد رنگهای

سرد رنگ دسته جزو آبی رنگ و هستند گرم رنگهای از جزوی

است.ازترکیبرنگآبیوزردبهمقدارونسبتهایمتفاوتتنوع

را نارنجیها میتوانیم زرد و قرمز ترکیب از و داریم را سبز رنگ

بدستآوریم.ترکیبقرمزوآبیرنگبنفشرابهمادهدکهآنهم

بنابرمیزانونسبتترکیبمیتواندتنوعزیادیایجادکند.استفاده

این میدهد. مدرن تِمی فضا به دکوراسیون در اصلی رنگهای از

رنگهاتاثیرعمدهایبرببینندهدارند.امارنگهارابایدبنابرجنس

آنهاباهمترکیبکرد.رنگهاحاللهایمتفاوتیدارندکهباتوجهبه

نوعحاللدستهبندیودرهماندستهترکیبمیشوند.

رنگ روغن:رنگروغنیکیازانواعرنگاستکهدرآثارنقاشی

بیشتربهچشممیخورد.دراینرنگهاروغنبذرکتانبکاررفتهکه

حاللآنتیِنروروغنهایگیاهیهمچونبرزکوکتاناست.این

رنگهاازچنانقابلیتاستفادهباالییبرخوردارهستندکهبهعنوان

یکتکنیکنقاشیازآنهایادمیشود.رنگهایروغنیدونوعبراق

وماتدارد؛رنگهایروغنیبراقدواموماندگاریباالترینسبتبه

رنگهایماتدارندوبنابراینخاصیتدرمواردیاستفادهمیشوند

کهبیشتردرمعرضآبوشستشوونورآفتابقراردارند.رنگهای

روغنِیماتعمدتاًدرفضاهایداخلیواجسامیکهکمتردرمعرض

شستشوونوروآسیبهستنداستفادهمیشود.شماازترکیبدو

نوعرنگماتوبراقمیتوانیدازقابلیتهردودستهبهرهببریدوبه

نیمهماتهادستیابید.

رنگ های اکرلیک، پالستیک، آبرنگ و گواش:جزدستهرنگهای

محلولدرآبهستند.ایندستهازرنگهاباتوجهبهحاللیتدرآْب

قابلیتشستشوندارند.امابهسببایجاداثرمتفاوتشانمورداستفاده

هستندوبازهمهمینقابلیتحلشدندرآبورقیقبودنونحوه

جذبشانبررویسطوحازجملهکاغذپارچهودیوارهاسبباستفاده

طرفداران از دلیل همین به هم آبرنگ تکنیک میشود. باالیشان

زیادیبرخورداراست.

را روغن و آب در محلول رنگهای ارائهشده اطالعات بر بنا پس

نمیتوانباهمترکیبکردوترکیبرنگهابایدباتوجهبهجنس

حاللازیکدستهباشد.

درشمارهبعدیباماهمراهباشیدتادرموردتاثیراترنگهابرروی

انسانهاواحساساتشانگفتگوکنیم...

تیمسرگرمیوخالقیتاسمیرنا



www.instagram.com/smyrna_magazine_christian

www.facebook.com/smyrna.jubal.church

 @kelisayeizmir



Copyright      2019 by Jubal Band


