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ــاو ــود.همــهمغازه    ه ــاب ــرپ همهمــهوشــوقیعجیــبدرشــهرب

و قرمــز رنــگ بــه قلــب بادکنــک؛ بــود شــده فروشــگاه    ها

شکالت    هایبستهبندیشدهخوشگل...

ازهــرمغــازهکــهســرمی    چرخونــدیدخترهــابــایــهبغــل

ــازه ــد.ت ــرونمیاومدن ــایکادوبی ــکوجعبه    ه ــکوبادکن عروس

یــادمافتــاد،ولنتایــنهســتوهمــهدارنــدبــرایروزعشــقخریــد

می    کننــد.بــاخوشــحالیواردیکــیازمغازه    هــاشــدموبیــن

می    خــوردم. وول قرمــز بادکنک    هــای و بــزرگ عروســک    های

ــه ــمب ــود.رفت ــه    هاب ــویقفس ــیت ــیزیبای ــزخیل ــایقرم جعبه    ه

طــرفقفســه    هاوبــاخوشــحالییکــیازآنهــارابرداشــتم.ازجــای

خالــیجعبــه،آنطــرفقفســهپیــدابــود.دوتــادختــرداشــتنددر

موردهدیهخریدنشانصحبتمی    کردند.

یکــیازآنهــااصــرارداشــتکــهســهتــاجعبــهبــردارد.می    گفــت

آنکــهبزرگ    تــراســتبــرایمحســن،ولــیایــندوتــابــرایامیــر

ومجیــد؛یهــوجــاخــوردم...ازتــویشــکافقفســهنگاهــی

انداختــم؛اوهــممــرادیــدولبخنــدیزدوگفــت:ببخشــید...،آخــه

عشاقزیادن...

ســرمراپاییــنانداختــموســردیعجیبــیبدنــمراگرفــت.

ــهلرزیــدنکــرد.نگاهــم ــمچــراولــیدســت    هایمشــروعب نمی    دان

ــتم ــویدس ــاد.ت ــودافت ــتمب ــویدس ــهت ــزیک ــهقرم ــهجعب ب

کــرد: جلــب را توجــه    ام روبانــش روی کلمــه چرخوندمــش.

»عشق...«

بــیاختیــارایــنکلمــهمــنروبــردبــهســرودیکــهبارهــاوبارهــا

زمزمهمی    کردم.»عشقیتازهدرقلبم،ایجادکنخداوند...«

چقــدردرایــندنیــامعنــیعشــقومحبــتازمعنــایواقعــیخــود

دورشــدهاســت.عشــقبهــاداردوانتهایــینــدارد.رشــدمی    کنــد

وهــرروزماننــدنــوزادیکــهبــهکــودک،نوجــوانوجوانــیتبدیــل

ــدو ــهمی    مان ــناســت.عشــقیک ــدههمی ــدشــد.عشــقزن خواه

جــانخــودرادرراهمعشــوقخــودمی    نهــد.ایــنچنیــنعشــقی

اســتکــهالیــقپرســتشاســتوهــرآنکــهآن    رابچشــدتــابــه

ابداعالمخواهدکرد:قدوس،قدوس،قدوس...

خداونــداعشــقیتــازه،عشــقینــهازجنــسایــندنیــاوبــامعنــای

ایــنجهــان،بلکــهعشــقیازجنــسخــوددرمــنایجــادکــنتــا

توراباوجدوشادیپرستم...

امیدسبوکی



جدیدتریــن فتــوای جنجالــی روحانــی سرشــناس 
عربستان در مورد بنای کلیساها

ــیسرشــناس ــسروحان ــزالری ــوزعبدالعزی ــتنی ــزارشمحب ــهگ ب

عربســتانیطبــقفتــوایجدیــددرپیــامصوتــیصفحــهشــخصی

ــایکلیســاهادرکشــورهای ــه»بن ــردک ــالمک ــراع خــوددرتوییت

ــای ــععلم ــرایجمی ــاب ــبآنه ــندوتخری ــزنمی باش ــالمیجای اس

ــع ــقمناب ــرطب ــسب ــهالری ــهگفت ــد«.ب ــبمی باش ــالمواج اس

خبــریعربســتانقــراراســتاولیــنکلیســادرایــنکشــوردرشــهر

»نیوم«ساختهشود.

بــهگــزارششــبکهخبــریمحبــتنیــوزایــندرحالــیاســتکــه

رئیــسمســیحیانانجیلــیآمریــکا،اعــالمکــردولیعهــدعربســتان

ــه ــهزمین ــتک ــدهرادادهاس ــنوع ــهاوای ــلمانب ــنس ــدب محم

ساختکلیسارادرعربستانبهزودیفراهمخواهدکرد.

ــکا،در ــیآمری ــیحیانانجیل ــروهمس ــسگ ــرگرئی ــلروزنب جوئ

دیــداریکــهبــامحمــدبــنســلمانداشــتهاســت،احــداثکلیســا

درایــنموقعیــتزمانــیراردکــرده،ولــیتاکیــدکــردهبــاعلمــاو

ــالش ــتوت ــوعصحب ــنموض ــلای ــرایح ــتانب ــونعربس روحانی

خودرادراینزمینهخواهدکرد.

ــراز ــتاب ــننشس ــهای ــکاازنتیج ــیآمری ــیحیانانجیل ــروهمس گ

ــازمان ــایس ــدان،جفاه ــهمنتق ــهگفت ــیب ــد،ول ــندیکردن خرس

یافتــهدولتــیعلیــهمســیحیاندرخاورمیانــهمخصوصــاًدرمصــرو

عربستانادامهدارد.

ــه ــه،بلک ــه یخاورمیان ــورومنطق ــنکش ــهدرای ــمک ــامی کنی دع

کلیســاهایحقیقــیبــرپایــهایمــانراســتینبــهعیســیمســیحبنــا

شــودوایمانــدارانبــاگردهمایــیدرکنــاریکدیگــرنــامخداونــدرا

جــاللدهنــد.همانطــورکــهمی دانیــمکلیســامتشــکلازســنگو

ــه ــاک ــرکج ــتوه ــاختمانینیس ــایس ــابن ــوبوی ــتوچ خش

ایمانــدارانبــایکدیگــرجمــعشــوندآنجــاکلیســایخداونــداســت؛

ــن ــدهای ــنگ هایزن ــاس ــدب ــوتخداون ــتوق ــهحفاظ ــنک آمی

کشورومنطقهباشدوبماند.

9 شــهروند مســیحی بــه اتهــام تبلیــغ مســیحیت 
ــو از  ــس باک ــط پلی ــان توس ــوری آذربایج در جمه

این کشور اخراج شدند.

ــیوزارت ــتعموم ــنکلامنی ــوزماموری ــتنی ــزارشمحب ــهگ ب

ــزی ــیوادارهمرک ــکیالتدین ــورتش ــیام ــهدولت ــور،کمیت کش

پلیــسشــهرباکــودرعملیاتــیمشــترکشــرکتکننــدگاندریــک

گردهماییمسیحیرابازداشتکردند.

بــهنقــلازشــبکهخبــریینی مســاواتایــنگردهمایــیمســیحی

ــوتوســط9شــهروند ــدیدرشــهرباک ــهق ــازلبین ــیازمن دریک

روســیتشــکیلوبرگــزارشــدهبــودودرطــیایــنعملیــاتتعــداد

311عــددلــوحفشــرده،82هــزارکارتویزیــت،وکتاب هــای

مرتبــطبــامســیحیتمصــادرهوایــنافــرادبــهاتهــامنقــصقانــون،

تشــکیالتدینــیوقواعــدفعالیــت،ازجمهــوریآذربایجــاناخــراج

شدند.

انفجار بمب در کلیسایی در فیلیپین

72کشــتهو77زخمــیدرپــیانفجــاردوبمــبدریــککلیســای

کاتولیکدرجنوبفیلیپین...

بــهگــزارشمحبــتنیــوزپلیــسفیلیپیــنبــااعــالمایــنخبــرگفته

ــدادیک شــنبه7بهمــنروی ــهبام ــهک ــنحمل ــانای اســت،قربانی

ــی ــرویامنیت ــدنی ــزچن ــادیونی ــهروندانع ــماریازش داد،ش

ارتشبودهاند.

اولیــنبمــبایــنحملــهدرزمــانمراســمدعــادرکلیســایشــهر

»جولــو«،مرکــزاســتان»ســولو«واقــعدرجزیــرهمیندانائــومنفجــر

شــد.وبمــبدومزمــانورودنیروهــایامنیتــیوامــدادیارتــش

بهمحلانفجاردرپارکینگکلیسامنفجرشد.

اکثریــتمــردمفلیپیــنایمانــدارانکلیســایکاتولیــکهســتند،امــا

دربیشــترمناطــقجنوبــیایــنکشــوراکثریــتبامســلماناناســت.

ــد. ــکیلداده ان ــلمانانتش ــوررامس ــنکش ــتای ــدجمعی 11درص

ایــنحمــالتچنــدروزبعــدازیــکهمــهپرســیاتفــاقافتــادکــه

درآناکثریــتمســلمانانمنطقــهدرایــنهمــهپرســیبهاســتقالل

بیشترخودرایداده اند.

ــزارش ــهگ ــت.ب ــدهگرف ــهعه ــشب ــهراداع ــنحمل مســئولیتای

محبــتنیــوزگــروهموســومبــهحکومــتاســالمیروزهفتــمبهمــن

مــاهاعــالمنمــودحمــالتروزیــکشــنبهبــهکلیســاییدرجزیــره

جولــودرجنــوبفیلیپیــنتوســطدومهاجــمانتحــاریوابســتهبــه

اسالمگرایانداعشانجامشدهاست.



ــه ــرهم ــدب ــالومخداون ــزوش ــمیرناییهایعزی ــراس درودب

شماکهدرروحوراستیخداوندراپرستشمیکنید.

ــودمو ــرایدرسورســمشــاگردیامــروزب درتامــلودعــاب

هــزارانموضــوعپرســتشازنظــرممیگذشــت.امــابــاهدایــت

ــااز ــهریشــهوشــناختم ــدتصمیــمگرفتــمنگاهــیب خداون

پرســتشبیاندازیــموایمــاندارمجــواببســیاریازســواالت

مادرهمینریشهوشروعاینمعرفتخواهدبود.

ــی ــدیم.خلقت ــقش ــتندهخل ــیپرس ــانهاموجودات ــاانس م

ــه ــداب ــد.درابت ــاخداون ــدسب ــهومق ــهصمیمان ــرایرابط ب

ــم ــاهمــانپرســتشخواهی ــاخــداوی ــاتب ــنمالق ریشــهای

ــن ــمای ــهتعلی ــفانهب ــاهامتاس ــیاریازکلیس ــت.بس پرداخ

موضــوعکمتــرپرداختهانــدکــهپرســتشفقــطســرود

خوانــدنوموســیقینیســت،بلکــهپرســتشمالقــاتخداونــد

اســتوموعظــهومشــارکتوســرودخوانــدن...درزیــرچتــر

همینمالقاتبایدقرارگیرد.اماچگونهمالقاتی؟

درکتــابپیدایــشمیخوانیــمکــهآدموحــوادرایــنرابطــه

ــا ــهن ــااینک ــتندت ــرارداش ــدوسق ــدایق ــاخ ــهب صمیمان

اطاعتــیوگنــاهواردشــد.اولیــننتیجــه

گنــاهایــنبــودکــهخــودراعریــان

ــر ــایانجی ــابرگه ــدوب یافتن

خــودراپوشــانیدند؛عریانــی

نمــادیازشــرموخجالت

وضعــف.آنهــادریافتنــد

کــهضعــفدارنــدو

ــه ــدک ــدایخداون ص

ایــن از قبــل تــا

برایشــانپــرازآرامش

ورابطــهبــودترســناکجلــوهکــرد.ازحضــورخداوندترســیدند

وازمالقــاتبــااوکــهقــدوساســتوحشــتکردنــد؛چــراکــه

اوقدوساست.

مــانیــزشــرموضعفهایمــاندرمالقــاتبــاخداونــد،تــرسرا

بــهدرونمــانجــاریمیکنــدوازحضــوراوخجالــتمیکشــیم،

ــی ــرمیپوشــانیم.خــوِدواقع ــایانجی ــابرگه ــاخــودراب وی

از خداونــد نمیخواهیــم میپوشــانیم. را قلبهایمــان و

اشــتباهاتونــااطاعتیهــاســخنبگویــدوایــنآغــازیاســت

ــرو ــلیدیگ ــانس ــده.ام ــودآم ــابوج ــتدرم ــهقرنهاس ک

ــرای ــدب ــهامی ــننقط ــیدهوای ــامرس ــهانج ــرب ــازیدیگ آغ

ماست.

ــابپنجــمازدونســلصحبــتمیشــود. درکتــابرومیــانب

نســلآدمکــهازآنگنــاهوشــرموجدایــیواردشــدونســل

عیسیکهنتیجهآنپارساییومالقاتیتازهاست.

ــاماووارد ــبوقی ــررویصلی ــهکارعیســیب ــاایمــانب ــاب م

ــمو ــدبروی ــاتخداون ــهمالق نســلیشــدهایمکــهمیتوانیــمب

ــهنســلی ــود.ب ــدزدهش ــمپیون ــازه ــهب ــنرابطــهصمیمان ای

ــی ــشدرون ــانآرام ــدبرایم ــدایخداون ــهص ــویمک ــدلش ب

ــد ــتفرزن ــناس ــد:ای ــدامیده ــهاون ــراک ــدچ ــتهباش داش

محبوبمن.

ــا ــردنم ــومک ــرایمحک ــااوب ــاتب ــدومالق ــدایخداون ص

ــن ــهودرکای ــنرابط ــردنای ــاک ــرایبن ــهب ــتبلک نیس

صمیمتاست.

اگــراحســاسمیکنیــدهنــوزشــرموعریانــیوجــوددارد

هنــوزدرنســلآدمزیســتمیکنیــم.بایــدایــنتولــدتــازه

ــد ــوبخداون ــدانمحب ــهفرزن ــردک ــورتبگی ــاص درم

هســتیم؛نســلاوهســتیمواوپــدرمــا.اگــربهشکســتگی

ــه ــوزب ــاتهن ــتشومالق ــمودرپرس ــرمیکنی ــافک رابطهه

ــوزدر ــیمهن ــااومیاندیش ــهب ــهصمیمان ــزرابط ــزیبج چی

نســلآدمزیســتمیکنیــموبــاورنداریــمکــهدرایــنقفــس

ــا ــازهم ــناســارت،آزادشــویم.درنســلت ــاازای ــازشــدهت ب

ــن ــیم.درای ــدمیاندیش ــاخداون ــهب ــهرابط ــیموب میبخش

بــاوروایمــانزیســتکنیــمکــهمــاهــمگناهکاریــمواشــتباه

ــه ــراب ــیبخشــشخــداوفیــضاوم ــهول ــممثــلبقی کردهای

ــض ــشوفی ــنبخش ــاترادارم؛ای ــردونج ــلدوممیب نس

برایهمهکسانیکهاورابپذیرندمهیاست.

انگشــتاشــارهبــهســمتمقصــریدیگــرنگیریــمچــراکــهآدم

وحــوانیــزچنیــنکردنــد.وقتــیخداونــدازآنهــاپرســیدچــه

کردهانــدآدمانگشــتشبــهطــرفحــوارفــتوگفــتایــنزن

کــهتــوبــهمــندادیمــراوادارکــرد،وهمچنیــننیــزحــوابــه

مــاراشــارهکــردوگفــتآنکــهتــودربــاغگذاشــتی.هیــچیــک

ــری ــردندیگ ــهگ ــهآنراب ــتبلک ــودرانپذیرف ــرخ تقصی

انداختودرنتیجهخودخداوندرامقصراعالمکردند.

مراقــبایــنطــرزتفکــرولعنتهــاباشــیم.مــانســلعیســی

ــم ــتباهکردی ــراش ــد.اگ ــوبخداون ــدانمحب ــتیموفرزن هس

بخشــشرابطلبیــموبدنبــالتوجیــهکــردنخــودنباشــیم.بــا

راســتیوبواســطهیروحاورابپرســتیمودرآرامــیاوداخــل

شویم،آمین.
امید سبوکی



ســامی بی      پایــان و صلحــی الهــی بــر همــه خواننــدگان 

ــوش  ــب خ ــر صلی ــواده      ای زی ــه خان ــمیرنا. ب ــه اس مجل

آمدیــد. امیدواریــم شــما کــه ایــن مجلــه را می      خوانیــد 

نیــز در ایــن خانــواده الهــی ســهیم شــده باشــید و اگــر 

ــد  ــاه و خداون ــوان پادش ــه عن ــیح را ب ــوز مس ــم هن ه

ــذری  ــه ب ــن مصاحب ــروز ای ــد ام ــان نپذیرفته      ای زندگیت

باشــد تــا خداونــد قلــب شــما را لمــس کنــد و بچشــید 

که نیکوست و در پی فرزندانش. 

امــروز بــا یکــی از عزیزانــم مصاحبــه      ای کوتــاه خواهیــم 

کرد.

ــرای  ــود را ب ــت خ ــن اس ــر ممک ــما اگ ــر ش درود ب

خوانندگان مجله معرفی کنید. 

ســالم.مــنســیمینهســتم.مــادر4فرزنــد.حــدودچهــارســال

قبــلقلبــمروبــهمســیحدادم.البتــهسالهاســتمســیحرابــه

اســممیشــناختمودرمــورداوبارهــاازفرزندانــمشــنیدمولــی

ــد ــگاربســتهبودن ــنحقیقــتان ــنای ــرایپذیرفت ــمب گوشهای

ــه ــکپرســتشک ــاشــنیدنی ــارســالپیــشب ــااینکــهچه ت

ــاز ــمراب ــدگوشهای ــدمخداون ــشرونمیفهمی ــیکلمات حت

کرد.

ــرای  ــاه را ب ــهادت کوت ــن ش ــًا همی ــکر. لطف ــدا را ش خ

خواننــدگان بــاز کنیــد. گفتیــد بارهــا از فرزندانتــان در 

مــورد مســیح شــنیده بودیــد. اگــر ممکــن اســت ایــن 

را برایمان توضیح دهید؟

ــیح ــهمس ــشروب ــهقلب ــتک ــنسالهاس ــومم ــرس ــه،پس بل

دادهوخــادمخداونــده.اوناوایــلچــوندرشــهریدیگــه

زندگــیمیکــردبــهمــنچیــزینگفتــهبــودتــااینکــهحــرف

ــدو ــروعش ــنش ــاشپشــتتلف وســخنمســیحدرصحبته

فهمیدممسیحیشده.

ــدینداشــتمو ــلب ــیعکسالعم ــیشــنیدمخیل راســتشوقت

ــممســیحرودوســتدارم.پســرمآهنگســاز ــمخــوبمن گفت

بــودوهمیشــهآهنگهــاوموســیقیایکــهمیســاخترو

ایــن گفــت و زد زنــگ بهــم روز یــه میفرســتاد. بــرام

ــش ــذارمپخ ــین ــرایکس ــیب ــدشروخیل ــایجدی آهنگه

ــهدســتمرســیدوســیدیرو ــیب بشــه.تعجــبکــردمووقت

ــیح ــگروبــرایمس ــدمآهن ــتگاهگذاشــتمفهمی ــویدس ت

ــن، ــبانم ــیش ــت“مســیحتوی ــگمیگف ــویآهن ــدهوت خون

ــدا ــداص ــیحروخ ــهمس ــیدمک ــتشترس ــن...”،راس ــدایم خ

ــاخواهــرامجمــعبودیــمدرمــوردمســیحی ــهووقتــیب میزن

شــدنپســرمحــرفبــهمیــوناومــدوهــرکســینظــریدادو

حسابیترسیدم.

چه نظرهایی می دادند؟ چی شنیدید؟

رو مســیح و نمیپرســتند رو خــدا مســیحیها میگفتــن

ــدو ــدزندگــیمیکنن ــدوب میپرســتند.آزادنهــرکاریبکنن

بــهاعتقــاداتاهمیتــینمیدهنــدودههــانظــریکــههمــهاز

ــیآورد. ــنم ــودم ــهوج ــرسب ــطت ــدوفق ــنیدههامیاوم ش

وقتــیبــاپســرمخیلــیســربســتهدرمیــونگذاشــتمشــروع

اینقــدر زدن. حــرف محبــت و مســیح مــورد در کــرد

حرفهــاشنافــذوقشــنگبــودکــهترســیدمرویمنــمتاثیــر

بــزارهوحــرفروعــوضمیکــردم.ایــنصحبتهــابــههمیــن

منــوالپیــشمیرفــتوازاونگفتــنوازمــنفــراردر

شــنیدن،تــااینکــهیــهروزبهــمگفــتمشــکالتیدرکلیســای

خانگــیبــراشپیــشاومــدهوازطــرفدولــتدرخطرهســتند.

چنــدروزبعــدمفقــطازخــارجازایــرانتمــاسگرفــتوگفــت

ــال ــونبدنب ــهچ ــتکن ــهصحب ــتنمیتون ــش.گف ــهحال خوب

ــم ــنه ــرایم ــایدب ــتندوش ــاهس ــیاونه ــایخانگ کلیس

مشکلیپیشبیاد.

خالصــهایــنســفرکــهقــراربــودشــایدفقــطچنــدهفتــهباشــه

تبدیلشدبهکوچیاجباریبرایاون.

ــموفقــطمیدونســتم ــرصحبــتمیکردی ــاهــمدیگــهکمت ب

درکلیســاخدمــتمیکنــهوگاهــیعکسهــاشروبــرام

ــراش ــختیب ــیس ــاه.زندگ ــایکوت ــافیلمه ــتادوی میفرس

شــروعشــدهبــودومیدونســتمکارهــایســختمیکنــهبــرای

ــارباهــاشحــرفمــیزدمشــادیو ــیهــرب ــرارمعــاش.ول ام

آرامشــشبیشــترازقبــلبــودوبــازدرمــوردمســیحمیگفــت

ومــنفــرارازایــنصحبتهــا.مــدامبهــشمیگفتــمآخــهتــو

چــراایــنبــالروســرخــودتآوردی.اینجــاراحــتزندگیــترو

میکــردی،کارخــوبومناســبودرآمــدخــوب.آخــهچــرا؟؟؟

اونــممیخندیــدوبــازدرمــوردآرامــشمســیحوبرکــتحــرف

میزد.

حــدودهفــتســالیگذشــتوشــنیدمدوبــارهدارهمییــادبــه

ترکیــه.خوشــحالشــدمکــهمیتونــمببینمــششــایدبعــداز

ــه ــهب ــالدیگ ــهس ــمدوس ــازه ــدارب ــندی ــیای ــالها.ول س

تعویــقافتــاد.همیشــهزنــگمــیزدومیگفــتبــراتدردعــا

ــم ــبانانومن ــاش ــاوب ــرانکلیس ــارهب ــاب ــتیمدرکلیس هس

میگفتمباشهوحرفروعوضمیکردم.

ــروع ــردش ــیمیک ــارمزندگ ــهکن ــمک ــنه ــهیم ــردیگ پس

کــردهبــوددرمــوردمســیحبــابــرادرشگفتگــوکــردن.فقــط

ــاش ــهوصحبته ــدمدارهکالممیخون ــردمدی ــازک ــمب چش

ــود ــنب ــیرویتلف ــرادرش.اونیک ــیب ــناونیک ــدهعی ش

ــیایــنیکــیازصبــحهــرکاری میتونســتمقطعــشکنــمول

ــیدادو ــطم ــدسرب ــابمق ــیحوکت ــهمس ــردمزودب میک

ــاو ــبراهحله ــهومرت ــتیاین ــه.راس ــدااین ــتراهخ میگف

صحبتهایــیمیکــردکــهواقعــاًنمیشــددرمــوردشچیــزی

گفتچوندرستبودوکامل.

پس پسر کوچک      تان هم ایمان آورده بود؟

ــا ــیدادوب ــارتم ــیحبش ــوردمس ــروادرم ــیبیپ ــهوخیل بل

ــارتروازش ــهبش ــوادههم ــویخان ــردت ــتمیک ــهصحب هم

ــانآورده ــمایم ــتهاشه ــرخالههاودوس ــد.پس ــنیدهبودن ش

بودنــدوتــویخونــهجمــعمیشــدندودرمــوردمســیح

بــرادرشگفتگــو بــا اســکایپ صحبــتمیکردنــدوروی

میکردن.

تــااینکــهپســرمبــهمــنگفــتبــرمترکیــهوخطــرینیســت.

خیلــیخوشــحالبــودمبعــدازســالهانزدیــکدهســال

ــه ــهترکی ــم.روزورودمب ــشکن ــشولمس ــتمببینم میتونس

تــویفــرودگاهانــگاررویابرهــابــودمووقتــیبعــدازایــنهمــه

ــرد ــنروب ــردموصــفناشــدنیه.م ــشک ســالدیدمــشوبغل



خونــهخــودشوهمیشــهفکــرمیکــردمتنهاســتدرغربــت،و

ــی ــد.وقت ــهدارمومیخندی ــیبچ ــنکل ــتم ــهمیگف همیش

ــه ــدمراســتمیگفــتاینقــدرتــکب واردزندگیــششــدمدی

ــه ــمهســتندک ــاه ــدوب ــکاعضــایکلیســادوســتشدارن ت

انگار100تانوهداشتم.کوچیکوبزرگوپیروجوون.

همشــونپــرازمحبــت.هــرروزبــامحبتــیعجیــبمیاومــدن

ــدبیــرونوخریــدواینقــدراحســاسنزدیکــی مــنرومیبردن

ــونو ــودمیشناختمش ــالهاب ــگارس ــهان ــتیمک ــمداش ــهه ب

اونهاهممنرومیشناختند.

تــاروزیکشــنبهمــنروبــردنکلیســاوپرســتششــروعشــد.

راســتشبــههــزاربهونــهبــازفــرارمیکــردمومیرفتــم

بیــرونتــانشــنومکــهســرودمیخوننــدومســیحروخــداصــدا

و کلیســا نزدیــک فروشــگاههای تــوی میزنــن.میرفتــم

مشــغولخریــدمیشــدم.تــاکلیســاتمــوممیشــدبــاز

نمیدونــمازکجــامــنروپیــدامیکــردنوبــازمحبتهاشــون

جاریبود.

ــه ــلفکــرمیکــردمبخاطــراینکــهپســرمــنشبانشــونهب اوای

ــه ــای ــدماونه ــهدی ــهرفت ــیرفت ــدول ــتمیکنن ــنمحب م

ــرق ــهف ــایدیگ ــامآدمه ــاتم ــهب ــدک ــزیدرونشــوندارن چی

ــزی ــهچی ــیی ــدول ــهبودن ــلهم ــتندومث ــرادداش داره.ای

درونشــونبــودکــهشــعلهوربــودوپــرازگرمایــیکــهتــاحــاال

ندیــدهبــودمونچشــیدهبــودم.تــویخریــدحتــیغــرمــیزدم

ــن ــراهم ــتهم ــامحب ــدمب ــازمیدی ــدموب ــتهمیش وخس

هستندومراقبهمهچیز.

ــمچشــیدنِیو ــم،چــونفکــرکن ــمچطــوروصــفکن نمیدون

بایدتجربهکردتادرککنیدچیمیگم.

ــا را از  ــه م ــیح ک ــت مس ــرای محب ــکر ب ــدا رو ش خ

ــیح  ــه مس ــس ب ــد. پ ــود فراخوان ــور خ ــه ن ــی ب تاریک

ایمان نداشتید هنوز؟

ــم ــرمه ــهپس ــودک ــبب ــردم.عجی ــرارمیک ــفانه.ف ــهمتاس ن

اجبــاروفشــاریرویاینکــهچــراکلیســانمیــایو...نداشــت.تــا

اینکــهیــهروزبــابچههــایکلیســابیــرونبــودمبــرایخریــدو

ــان ــرایایم ــتب ــرمسالهاس ــهپس ــتک ــاگف ــیازخانمه یک

ــم ــرروز...،گفت ــرروز،وه ــرروز،ه ــه.ه ــامیکن ــمدع آوردن

آخــهتــوایــندنیــاآدمنمیدونــهراهدرســتچیــه.مــن

اینجــوربــهدنیــااومــدمومســلمانزادهام،اگــهخــدامیخواســت

ــدیزدو ــدم.لبخن ــامیاوم ــیحیدنی ــوادهمس ــوخان ــنت م

گفــتاونچیــزیکــهازتدزدیــدهشــدهروپیــداکــن.اونوقت

میبینیخدابراتچیمیخواد.

ــیوارد ــهووقت ــمخون ــه.رفت ــیمیگ ــدمچ ــتشنفهمی راس

ــای ــاقانته ــرمازات ــتشپس ــاززدنوپرس ــدایس ــدمص ش

دعــا و اونجــا میرفــت وقتهــا خیلــی میاومــد. راهــرو

ــه ــرایاینک ــت.آرومب ــرقداش ــداف ــارص ــیاینب ــردول میک

مزاحمــشنشــمرفتــموتــویســالننشســتم.شــروعکــردمبــا

ــاکــردن. ــرامرســانبــوددع صــدایموســیقیوشــعریکــهب

ــگار ــیآوردم،ان ــودنرودرم ــاب ــوکلیس ــهت ــیک ادایاونهای

ــتم ــمامروبس ــم.چش ــاکن ــادع ــلاونه ــردممث ــعیمیک س

ــو ــمت ــطمیدون ــهفق ــمراهچی ــننمیدون ــام ــمخدای گفت

اینجورمنروآفریدی.

حــسکــردمیــهنــورجلــویچشــممهســت،آرومچشــمامرو

بــازکــردمدیــدمیــهجــادهرفتــهتــاتــهســالن.حــسمیکــردم

صــدایرودخونــهمییــادودوطــرفجــادهدرخــتوسرســبزی

هســت.انــگارنمیفهمیــدمچیــهبلنــدشــدموتــویراهرفتــم

جلــو.صــدایرودخونــهانــگاردمگوشــمبــود.حســشمیکــردم

ــتادمو ــالنایس ــایس ــاقانته ــتدرات ــدمپش ــهدی ــهدفع ی

ــردمو ــازک ــده.درروآرومب ــرش ــرودبلندت ــازوس ــدایس ص

رفتمتو.

پســرمکنــارتخــتنشســتهبــودوتــویحــالوهــوایخــودش

ــتم ــتهامنداش ــیرودس ــگارقدرت ــارش.ان ــتمکن ــود.نشس ب

ولــییــهچیــزیدســتهاموبطرفــشبــردودســتمروگذاشــتم

ــیح ــنمس ــهای ــمروب ــورقلب ــنچط ــمم ــاش.گفت رویزانوه

بایدبدم؟

بــاتعجــببهــمنــگاهکــردوشــروعکــرددرمــوردمســیحوراه

ــای ــمودع ــرارکن ــاناق ــهزب ــتب ــردوگف ــتک ــانصحب ایم

نجــاتروخونــدم.آرامشــیکــههیچوقــتتجربــهنکــردهبــودم.

تعالیــمروشــرکت بــاجــراتمیرفتــمکلیســاو دیگــه

ــم ــتیاقبه ــااش ــهب ــتموهم ــوالداش ــدرس ــردم.اینق میک

جوابمیدادند.

بعــدهــمبرگشــتمایــران.چنــدمــاهبعــدشخواهــرمقلبــشرو

دادبــهمســیح.شــهادتایمــاناونخیلــیزیباســتوعجیــب

خداوندازمنوپسرماستفادهکردبرایاینراه.

ــه  ــم مصاحب ــون ه ــا ایش ــده ب ــًا در آین ــکر، حتم ش

خواهیم کرد. االن چی      کار می      کنید در ایران؟

پســرمبرامــونموعظــهوپیــامودرسمیفرســته.کمتــروقــت

ــمهمیشــه ــیحــسمیکن ــمول ــاهــمحــرفبزنی ــمب میکنی

کنارمه.

شکر برای مسیح. نظرتون در مورد مجله چیه؟

بــااشــتیاقمیخونــموآرزوودعــایمــااینــهکــهایــنمجلــه

چــاپبشــهوبتونــمبــههمــهخانــوادهبــدم.واقعــاًخیلــیازش

ــمبســیار ــهبخصــوصپســرکوچک ــویخون ــرموت ــادمیگی ی

ــه ــویمجل ــمت ــتوخودش ــهاس ــنمجل ــدههمی ــالکنن دنب

خدمتمیکنه.

ممنون که وقت      تان را به ما دادید.





شناسنامه فیلم:

ــاردر ــاراینب ــسونویســندهانگلیســیتب ــد،رماننوی الکــسگارلن

فیلــم“نابــودی)Annihilation(”،کــهدرســال2018اکرانشــد

ــوان ــهعن ــودب ــریخ ــههن ــریدرکارنام ــایدیگ ــتامض توانس

کارگــردانبــهجــاگــذارد.الکــسکــهپیــشازاینآثــاربرجســتهای

همینطــور و 2014 ســال محصــول EX-Machina ماننــد 

نویســندگیاثــر“28روزبعــد”رادرکارنامــهخــودثبــتکردهاســت

اینبــاردرکنــارتیــمموفــقخــودتوانســتقــدرتخــوددرتصویــر

ــن ــذارد.درای ــشبگ ــرضنمای ــهمع ــزب ســازینوشــتههایشرانی

فیلــمبازیگرانــیهمچــونناتالــیپورتمــن،اســکارآیــزاک،جنیفــر

جیســونالی،گینــارودریگــز،تســاتامســونوتــووانوتنــینقــش

آفرینیکرده اند.

خاصه فیلم:

ــربازوارد ــیس ــیگروه ــتمحیط ــناختهزیس ــهناش ــکفاجع دری

منطقــه ایبــهنــامروشــناییلــرزانمی شــوندکــهتنهــایکــیازآنهــا

ــده، ــابازمان ــا،همســرتنه ــرد.لین ــهدرمی ب ازآنجــاجــانســالمب

یــکزیســتشــناساســتوحــالپــسازیکســالبیخبــریاز

ــم ــتتصمی ــدهاس ــرزان”ش ــناییل ــهوارد“روش ــودک ــرخ همس

میگیردبهروشناییلرزانواردشود.

اوبــایــکگــروهپنــجنفــریواردماجــرامیشــودامــابــا

ــرومیشــوندکــهازآنهــاگریــزینیســت.کســانی فاجعههایــیروب

ــی ــهگیاهان ــلب ــزودیتبدی ــوندب ــکانواردمیش ــنم ــهای ــهب ک

میشوندکهدردرونآنهاشروعبهرشدکردهاست...

بررسی فیلم:

“نابــودی”خبــرازفاجعــهایبــزرگداردکــهبــاناشــناختههاییکــه

ســعیمیکنیــمبــاروشوتفکــرخــودآنهــارابشناســیمدســتبــه

گریباناست.

ــزرگو ــهب ــرلحظ ــدهوه ــروعش ــاش ــرزاندردنی ــناییل روش

ــتاوســتو ــایحاکمی ــریرودنی ــادیازش ــود؛نم ــرمیش بزرگت

ماننــدیشــیریغــراندرکمیــناســتتــاببلعــدوبــدزدد.دنیــای

دیگــریازناشــناختههاییکــهنمیتــوانبــاعقــلومنطــقانســانی

ــه ــهب ــیچطــوروچگون ــیکــهحتــینمیدان آنرادریافــت.دنیای

ــه ــوراب ــات ــدت ــرورشمیده ــزیراپ ــردهوچی ــهک ــترخن درون

گیاهیتبدیلکند.

درایــنروشــناییلــرزانانســانهابــهگیاهانــیحتــیشــایدزیبــا

تبدیــلمیشــوند،نمــادیاززندگــینباتــی،حیاتــیمــردهوبــدون

ــرهو ــدونثم ــانهاب ــاانس ــیاریازم ــیبس ــایدزندگ ــت.ش حرک

ــه ــیشــدهایمک ــهگیاهان ــلب ــداســتوتبدی ــتوراهخداون حرک

ــود ــاوج ــیدرآنه ــتوراه ــیحرک ــدول ــاتدارن ــرحی ــهظاه ب

نخواهدداشت.

ــی ــناختهدرفانوس ــنناش ــهای ــمک ــیمیبینی ــایپایان درصحنهه

رخنــهکــردهاســتودرحــالخرابــیونابــودیســاختمانفانــوس

اســت.مســیحمــارانــورجهــانخوانــدهاســتکــهبــاتابیــدننــور

حقیقــیدرمــاکــههمانــاخــودمســیحاســت،تابشــیباشــیمبــرای

کشــتیهاوانســانهایگمشــدهوگرفتــاردرطوفانهــایزندگــی.

ــی ــوسدریای ــایفان ــدآینهه ــامانن ــدت ــوتمیکن ــارادع اوم

تابــشنــوررابــهطوفــانزدگانبرســانیمکــههمــانپیــامومــژده

خــوشانجیــلاســتوشــیطانازایــنهدایــتورهبــریخشــنود

نخواهــدبــودوهمــوارهدرپــیویرانــیســاختمانهاومعابــدنــوری

ــهدر ــهک ــیهمانگون ــدهاند؛ازطرف ــاش ــیحبن ــهدرمس ــتک اس

ــد”.در ــدمیآزمای ــم“پارســاوشــریرراخداون ــور11میخوانی مزم

ســکانسهایانتهــایفیلــمشــخصیتتیــرهوتاریکــیکــهازلینــا

ــی ــوزاززندگ ــههن ــتک ــیاس ــهتاریک ــرنیم ــزدبیانگ ــرمیخی ب

گذشــتهدرمــاوجــوددارد.آمیــنکــهدرمســیحبنــاشــویموهــر

روزهنــوراومــارادرپیــداکــردنراهورفتارمــانهــادیباشــد،در

ــا ــهب ــنک ــیم.آمی ــوررابپوش ــیدرن ــردهوزندگ ــدک کالماورش

ــردن ــهک ــوردرخن ــلدرم ــووتام ــهگفتگ ــمب ــنفیل ــدنای دی

شــیطاندرمــاوکنتــرلبوســیلهنفســمانپرداختــه،دقایقــیرابــه

ــوردر ــراییــادآوریهــرروزهزندگــیدرن مشــارکتبگذرانیــموب

دعاباشیم...

تیمفیلماسمیرنا



شناسنامه فیلم:

»همــهچــیعادیــه«فیلمــیبــهکارگردانــی،تهیــهکنندگــیو

نویســندگیمحســندامــادیاســتکــهدرســال1395ســاخته

شد.

دامــادیکــهقبــاًلدرکارنامــههنــریخــودفیلمهایــیهمچــون

»همــاکــیمیــاد«،»قبرســتانغیرانتفاعــی«،»خانوادهارنســت«

ــاس ــیچــون:عب ــاربازیگران ــاردرکن و...راداشــتهاســتاینب

ــی ــانبازغ ــیوپژم ــحرقریش ــاری،س ــوشبختی ــی،بهن غزال

اثریقابلتاملرابهجایگذاشتهاست.

خاصه فیلم:

صفــا)عبــاسغزالــی(کــهازکمبــودآبدرمزارعــشدســتبــه

ــت ــیبدس ــتدرپ ــرانزدهاس ــهته ــتایشب ــرتازروس مهاج

ــا ــدب ــاشــایدبتوان آوردنشــغلیوتامیــنزندگــیاشاســتت

دخترموردعالقهاشدرروستاازدواجکند.

ــران ــطته ــناختاوازمحی ــدمش ــادگیوع ــتوس ــاصداق ام

رقــم او زندگــی در را ناخوشــایندی و جدیــد تجربههــای

میزند.

بررسی فیلم:

»همــهچــیعادیــه«نامــیاســتکــهمــدامماننــدســوالیبــر

زبــانصفــاجــاریاســتودرپــیایناســتکــهآیــااطرافیانش

بطورعادیومعمولرفتارمیکنندویااو؟

ــلتامــلاســت.یکــی»عــدمشــناخت« ــهقاب ــردوپای ــمب فیل

ــش ــاواطرافیان ــرایصف ــایبیشــماریراب ــهپیامده اســتک

رقــممیزنــد.اوپــابــهدنیایــیگذاشــتهکــهبرایــشنــا

آشناســتودرایــنغربــتخــودوزندگــیاشراتبــاهمیکنــد

ــت ــخصاس ــممش ــامفیل ــهازن ــهک ــههمانگون ــرآنک ودیگ

ــادیو ــرع ــگودوران،دیگ ــخوفرهن ــهدرتاری ــیک »چیزهای

طبیعیبنظرمیرسد«.

ایــندوهــدفونــگاهمــرابــهتامــلدرمــوردآنچــهدردنیــای

کنونــیطبیعــیجلــوهمیکنــدفــرومیبــرد.دنیایــیکــهاگــر

ــهنســبت ــمک ــممیبینی ــهآنبیاندازی ــیب ــگاهســطحیحت ن

بــهگذشــتهبســیارچیزهایــیعــادیجلــوهمیکنــدکــهعــادی

نبودهانــد؛درروابــط،درانتخابهــا،درهدفهــاوحتــیدر

احقاقحقبهروشهایخود.

ــدادر ــهخ ــهنقش ــم،ب ــربرگردی ــهعقبت ــیب ــدکم ــابیایی ام

ــنو ــقم ــهراســتیهــدفخــداازخل ــاب آفرینــشانســان.آی

ــاذات ــیکــهخــودب ــودهاســت؟درچنیــندنیای ــنب شــماای

گناهــیکــهدرمــاریشــهگرفــت،عصــرودورانبــدوبدتــریرا

میسازیم.

ــیشــدهو ــروروخــودبین ــهحــالدســتخوشغ ــی،ک فروتن

ایــننیــزعــادیجلــوهمیکنــد.قضاوتهــاکــههــرروزعــادی

ــایکدیگــر ــارابطــهانســانهاب ــهپیــشمیآینــدت ــرب وعادیت

وحتیباخدایخودرادورودورترکنند.

دســتخوش چنیــن بدگویــی و غیبــت داوری، و قضــاوت

ــای ــمتیازوعدهه ــگارقس ــهان ــتک ــدهاس ــریش طبیعیگ

ــندرآفرینــشواراده ــابراســتیای غذاییمــانشــدهاســت.آی

خداوندعادیوطبیعیبودهاست؟

ــردنزمیــنومحیــطزیســتماندســتخوش حتــیازبیــنب

ــا ــدات،زبالهه ــاتولی ــرروزب ــریشــدهاســتوه ــنعادیگ ای

و...دنیــایخــودرابــهقحطــیومــرگنزدیکتــرمیکنیــمدر

ــاغراانجــام ــهآدمکارب ــودک ــنب ــدای ــهارادهخداون ــیک حال

دهدوبهامورمراقبتازآنبپردازد.

ــررا ــدویکدیگ ــوهمیکنن ــادیجل ــونع ــهاکن ــیک محبتهای

درپــیچنــدصباحــیلــذتبــهقعــرزخمهــایچرکیــنروحو

روانپرتــابمیکنیــم.حتــیپرســتشهاکــهاکنــونپرســتش

پــولومذهــبوریــاوفریــبعــادیجلــوهمیکنــددرحالــی

کهنقشهخدابرایپرستشاوبود.

درهنــگامتماشــایایــنفیلــمتامــلشــمابــرایــنمســائلکــه

ــامکاشــفه ــایدب ــاش ــم،ت ــبمیکن ــادیشــدهاندجل ــایدع ش

خداوندنقشهاورادریابیمودرجادهاورهروباشیم،آمین.

                                                                                امید سبوکی



ســامیتیپــتدر12فصــِلایــنکتــابازرویــاتــاشــاگردیرابــرای

بیــداریروحانــیبررســیکــردهاســت.درایــنکتــابنویســندهمــا

رادعــوتمیکنــدتــابــامشــارکتتمــامبــاروحخــداقــدمبرداریــم

واجــازهبدهیــمتازگــیروحمــارادربرگیــردوهمــوارهدرشــعلهاو

گرمباشیم.

اگــردررشــدروحانــیخــوداحســاسمیکنیــدکــهســردیــاولــرم

ــردر ــم،اگ ــنهادمیدهی ــماپیش ــهش ــابراب ــنکت ــدهایدای ش

بشــارتهادچــارضعــفشــدهایدوموافــقدلاجتمــاعرفتــار

میکنیدتجاربنویسندهمیتواندبرایشماموثرباشد.

ــع ــکجم ــندهدری ــارتینویس ــیرینبش ــایش ــیازتجربهه یک

جوانــانضــدخــدابــود.اوودوســتانشمیدانســتندکــهبایــدبــرای

نجــاتموعظــهکننــد.خداونــدآنهــارافــراخوانــدهبــودامــااینکــه

چطــورمیبایســتعمــلکننــداصــاًلمشــخصنبــودامــاآنهــاقــدم

برداشتندوخداوندعملکرد.

درآنکنفرانــسکــهافــرادجــوانکمونیســتآمــوزشدیــدهحضــور

داشــتنداگــرغریبــهایمیانشــانبــودهمــهســعیمیکردنــدتــااز

آنهــاامضــابگیرنــد.وقتــیآنهــامتوجــهایــنموضــوعشــدندپیــام

انجیــلرابــهســهقســمتتقســیمکردنــدوهــرکــدامیکــیرادر

کنارامضایخودنوشتند.

1-خداشمارادوستداردونقشهاوبرایزندگیشماعالیاست.

2-گناهانسانباعثشدهاستتاایننقشهعالیعملینشود

3-فقطعیسیمیتوانداینمشکلراکهنتیجهگناهاستحلکند.

ــان ــتههاکنجکاوش ــهنوش ــانیک ــرایکس ــاتراب ــهنج ــانقش آنه

کــردهبــودتوضیــحدادنــدوآنشــبدویســتدســتمالامضــاشــد

وموعظــهشــکلگرفــتوبعــدازدوهفتــهعــدهزیــادیازجوانــان

مشــغولخوانــدنســرودهای

عیســیبودنــد.نــزدانســانایــن

محــالاســتلیکــننــزدخــداهمــهچیــزممکــن؛ایــنیــکتجربــه

ــر ــندهمتذک ــود.نویس ــیب ــداریروحان ــلبی ــناص ــیدرای عمل

ــاز ــاآغ ــزازدع ــهچی ــیهم ــداریروحان ــرایبی ــهب ــودک میش

میشــود.اومیگویــدهــرکارعظیمــیکــهدرزندگــیاشصــورت

گرفتــهوخــداازطریــقاوآنرابــهانجــامرســانیدهاســتبــادعــا

آغازشده.

آریمــابایــددعــاکنیــمتــاملکــوتخداونــدبیایــدودرقلــبمردم

ــا ــاقلبه ــمت ــامیکنی ــهدع ــاچگون ــود.م ــاش ــانبن ــرجه سراس

ــیحدر ــوتمس ــودوملک ــادهش ــیآم ــتاله ــنمحب ــرایپذیرفت ب

ــوانخــدای ــهعن جهــانظاهــرگــرددودرسراســرزمیــنخــداب

حقیقــیشــناختهشــود.نویســندهازتجربــهخــوددرخدمتبشــارت

ــیرا ــزومفروتن ــهاول ــداب ــهخ ــیک ــیاززندگ ــد.جای مینویس

یــادآورشــدتــالــزومدعــارابیشــتربدانــد.مــادراتــاقخلــوتخــود

بــهایــندلیــلدعــانمیکنیــمکــهچیــزیازخــدادریافــتنماییــم

ــیمو ــدهرابشناس ــیوزن ــدایحقیق ــاخ ــمت ــامیکنی ــهدع بلک

ــیاو ــهنیکوی ــمب ــدامیکنی ــناختخ ــهش ــروعب ــهش ــیک هنگام

پیمیبریم.

ــرآنرا ــرارتوخط ــهش ــتدک ــیمیفرس ــهجهان ــاراب ــیم عیس

ــه ــکگل ــتیموی ــدرهس ــفندانپ ــاگوس ــت.م ــردهاس ــهک احاط

گــرگوجــودداردکــهمنتظرنــدمــارابدرنــد.ایــنگرگهــا

عبارتنــدازطــردشــدن،عــدمامنیــتوتــرس.بــاایــنحــالشــبان

بــزرگمــاعیســیوعــدهدادهاســتکــهبــامــاباشــد.گرگهــابــا

دیــدنشــبانبــزرگگوســفندانفــرارمیکننــد.فروتنــیحقیقــی

ــرشــناختخــداحاصــلمیشــود،هــرقــدربیشــترخــدارا ــراث ب

ــوریآزاد ــودمح ــکندوازخ ــامیش ــرم ــترتکب ــیمبیش بشناس

از و کلیساســت محصــول ارزندهتریــن فروتنــی میشــویم.

اســت. گرانبهاتــر مــا برنامههــای و مهارتهــا ســاختمانها،

کلیســااگــرمیخواهــدبیــدارشــودبایــدفروتــنشــود.آنچــهامــروز

ــدا ــدروشــنیازصلیــبپی ــناســتکــهدی ــمای ــازداری ــهآننی ب

کنیــم.مــاامــروزبــهمــردانوزنانــینیــازداریــمکــهایــنحقیقــت

رادرکمیکننــدکــهمــابــهقــولپــدرجی.کمپبــلمــورگان»بــر

رویزمینردشدهولیدرآسمانپذیرفتهشده«هستیم.

ــم ــهکنی ــهتوب ــورب ــهرامجب ــمجامع ــادوســتداری بســیاریازم

ولــیتوبــهعبارتســتازتغییــرقلــب.بنابرایــنبایــدموعظــهودعــا

ــا ــیم ــم.وقت ــهبیاوری ــراتشایســتهتوب ــانثم ــمواولخودم کنی

ــودواگــر ــرایتغییــرجامعــههــمامیــدخواهــدب عــوضشــویمب

ــه ــتادام ــاعخــودازعدال ــهدف ــاب ــزعــوضنشــودم ــههرگ جامع

خواهیــمداد.مســیحبــهزورمتوســلنمیشــد.فقــطکســانی

میتواننــددرشــاهراهتقــدسســفرکننــدکــهتصمیــمبــهســفردر

آنبگیرند.

ســامیتیپــتدربــارهپرســتشدرکلیســایبیــداربــهشــشنکتــه

زیراشارهمیکند.

1-بیــداریروحانــینتیجــهکســبشــناختتــازهایازخداســتو

ــازرادر ــننی ــدای ــرارگرفتهان ــداریق ــربی کســانیکــهتحــتتاثی

ــدهوحقیقــیراپرســتش خــوداحســاسمیکننــدکــهخــدایزن

کنند.

2-دربیــداریروحانــیتنهــاانگیــزهپرســتشحقیقــیعبارتســتاز

جــاللدادنخــدا.چهــرهمــردمشــادومتبســماســتووقتــیکــه

ــان ــکازچشمانش ــداش ــرودمیخوانن ــداس ــتخ ــوردمحب درم

جــاریمیشــود.آنهــابــاتمــاموجــوددرپرســتششــرکت

میکننــدوتنهــااشــتیاقآنهــاایــناســتکــهبــاســتایشخــدااو

راجاللدهند.

ــن ــیازای ــداراندرکعمیق ــی،درایمان ــداریروحان ــربی ــراث 3-ب

حقیقــتایجــادمیشــودکــهشــنوندهاصلــیپرســتشآنهــاخــود

خداســت.درکلیســاییکــهبیــداریروحانــیراتجربــهکــردهاســت

جماعــتاغلــببــدوناســتفادهازکتــابســرود،ســرودمیخواننــد.

موســیقیوســیلهایاســتکــهاحساســاتقلبــیانســانرابــهســوی

ــرد.درقلــبکلیســایبیــدارپرســتشوســتایش تخــتخــدامیب

خداجایدارد.

4-درکلیســایبیــداراجــرایخــوبموســیقیهــدفاصلینیســت،

بلکههدف،شرکتهمهاعضادرپرستشاست.

ــی ــاتروحان ــتهازتجربی ــتشبرخاس ــدار،پرس ــایبی 5-درکلیس

استکهافرادپیدامیکنند.

6-درکلیســایبیــدارکیفیــتپرســتشدســتهجمعــیمســتقیماً

ــداری ــت.بی ــوطاس ــدارمرب ــخصیایمان ــتشش ــتپرس ــهکیفی ب

روحانــیازقلــبکســانینشــأتمیگیــردکــهخــدارامیجوینــد.

وقتــیآنهــاخــدارامییابنــدغــرقدرشــادیمیشــوندوســرودی

ــارت ــدارعب ــایبی ــرهکلیس ــزد.ثم ــرمیخی ــانب ــوازلبهایش ن

اســتازپرســتشخــدایزنــدهوحقیقــیوایــنپرســتشدرروحو

راســتیصــورتمیگیــردوریشــهدرایــنحقیقــتداردکــهخــدا

خــودشهــدفپرســتشماســت.هــدفموســیقیمســیحی

ســرگرمینیســتبلکــهعبــارتاســتازپرســتش.پرســتشحقیقــی

نــهعقــلراکنــارمیگــذاردونــهارادهرابلکــهدرپرســتشحقیقــی

عقلوارادهواحساساتهرسهدخالتدارند.

اگــرمیخواهیــمبیــداریروحانــیراتجربــهکنیــمبایــددر

ــل ــیعم ــاطروحان ــاراصــلاساســیانضب ــهچه ــودب کلیســایخ

کنیــم.دواصــلازایــنچهــاراصــلبــهرابطــهمــابــاخــدامربــوط

میشودودواصلدیگربهرابطهمابامردممربوطاست.

ــاب ــویم.کت ــنامیش ــیآش ــاعیس ــدسب ــابمق ــقکت ــاازطری م

ــد. ــهادتمیده ــیش ــرعیس ــفهب ــامکاش ــشت ــدسازپیدای مق

پــسبایــدبــهزمانــیکــهبــرایعبــادتشــخصیتعییــنکردهایــم

وفادارباشیم.

....ادامهدرانتهامجله

المیراعزیزی



درایــنشــمارهبــهپیــادهرویوتاثیــراتوفوایــدآندر

زندگــیمیپردازیــمواینکــهاصــاًلچــرابایــدپیــادهروی

ــته ــیوورزشداش ــتبدن ــرکوفعالی ــاتح ــموی کنی

باشــیم.میتــوانازپیــادهرویبــهعنــوانبهتریــنورزش

بــرایبــدنانســاننــامبــردچــراکــهپیــادهرویفوایــد

از بیماریهــا از بســیاری و میباشــد دارا را زیــادی

جملــهاســترسرامیتــوانبــاپیــادهرویمســتمر

ــی ــاتورزش ــانترینتمرین ــهآس ــرد.ازجمل ــانک درم

ــای ــادهرویاندامه ــگامپی ــد.درهن ــادهرویمیباش پی

بــدنســوختوســازرابهتــروبــهخوبــیانجــام

بــدن بــودن ســالم بــرای میکننــد. کار منظــم و میدهنــد

پیادهرویحداقلروزینیمساعتتوصیهمیشود.

درایــندنیایــیکــهامــروزهاکثــرمــردموابســتهبــهتکنولــوژیویــا

فعالیــتدرشــبکههایاجتماعــیهســتندشــایدباعــثشــدهکــه

کمتربهسالمتبدنوورزشیاپیادهرویتوجهکنند.

ــوم ــیوعل ــتبدن ــدتربی ــناسارش ــیکارش ــزادزیبای ــایبه آق

ــی ــوادغذای ــهازم ــاروزان ــهم ــد:ک ــنمیگوی ــنچنی ــیای ورزش

مختلــفکالریهــایبســیارزیــادیرادریافــتمیکنیــم،بخصــوص

ــج، ــان،برن ــتفادهازن ــااس ــیم ــگغذای ــفانهدرفرهن ــهمتاس اینک

شــیرینیجاتوغذاهــایچــرببســیارمرســوماســتوبســیاریاز

ــاراز ــهسرش ــمک ــتفادهمیکنی ــااس ــنغذاه ــهازهمی ــاروزان م

نشاســتههســتندوهــمنوعــیقنــدرادارامیباشــندودارای

کالــریبســیارباالیــیاســت.مــابــرایســوزاندنایــنکالریهــای

بیــشازحــدنیــازبــهفعالیتهــایبدنــیزیــادیداریــم.ویافــزود:

درصورتــیکــهفعالیــتورزشــیوبدنــیمــابــاتوجــهبــه

زندگیهــایشــهریوآپارتمانــیکــمباشــدایــنقندهــاتبدیــلبــه

چربــیشــدهودربــدنذخیــرهمیشــوندوبــازیــادشــدنچربــی

ــث ــهروزباع ــموروزب ــتگیمیکنی ــاسخس ــا،احس ــدنم درب

افزایشوزنمامیشود.

پیــادهرویورزشــیاســتکــهاگــرفوایــدآنرابدانیــدمطمئنــاًآن

ــه ــوانب ــادهرویرامیت ــد.پی ــدگنجانی ــانخواهی رادربرنامههایت

همــهافــرادتوصیــهکــرد.پیــادهرویدرصبحــگاهبــهبــدنانــرژی

بهتــریدرمــامیشــود. میدهــدوموجــبخلــقوخــوی

پیــادهرویبــرایبســیاریازبیماریهــاویــاپیشــگیریازبیمــاری

ــرایپیشــگیریازســکته نیــزموثــرمیباشــد.ایــنورزشمفیــدب

ــبومنظــم ــورمرت ــهط ــهب ــیپیشــنهادمیشــود،کســانیک قلب

ــه ــدب ــهخــودمیگنجانن ــهروزان ــادهرویصبحگاهــیرادربرنام پی

میــزانقابــلتوجهــیدرصــدســکتهقلبــیخــودراکاهــش

ــبمیشــود.30 ــرشــدنقل ــادهرویباعــثنیرومندت ــد.پی میدهن

دقیقــهپیــادهرویســریع،11درصــدشــماراازبیماریهــایقلبــی

دورمیکند.

پیــادهرویبــرایاســتخوانهابســیارمفیــداســت،بــرایکاهــشاز

دســترفتــناســتخوانهایپــابســیارموثــراســتواحتمــالابتــال

ــش ــثافزای ــدوباع ــشمیده ــزکاه ــتخوانرانی ــیاس ــهپوک ب

ــرو ــهدردکم ــالب ــنازابت ــود.همچنی ــتخوانهامیش ــماس تراک

ــهطــور ــیپیشــگیریمیکنــد.اگــرب اختــالالتاســکلتیوعضالن

مــدامپیــادهرویدربرنامــهروزانــهمــاباشــدباعــثتقویــت

هیپوکامپــوسمیشــود،هیپوکامپــوسبــریادگیــریوحافظــه

تاثیــرداردوازکاهــشحافظــهبــراثــربــاالرفتــنســنپیشــگیری

خواهدکرد.

ــه ــودهاســتک ــاب ــنمبن ــرای ــاتب ــاتوتحقیق بســیاریازمطالع

ورزشبــرایبهبــودبخشــیدنبــهروحیــهمرتبــطبــودهواســترس

راکاهــشمیدهــدوچقــدرموثرتــرمیشــودکــهایــنپیــادهروی

درطبیعتباشد.

مطالعــاتدردانشــگاهشــفیلدهاالمنشــاندادهاســتکــه30دقیقــه

ــرای ــماراب ــدوش ــزهمیکن ــدنمعج ــرایب ــریع،ب ــادهرویس پی

ــانآمــادهمیکنــد.پیــادهرویاز کاهــشوزنوســالمتاندامهایت

بیماریهایــیازقبیــل:دیابــت،ســرطان،بیماریهــایقلبــی،

اســترسپیشــگیریمیکنــدوباعــثکاهــشوزنوکاهــش

فشــارخوننیــزمیشــود.پیــادهرویورزشــیمیباشــدکــهدر

ســوختوســازبــدنتاثیــربســزاییداردوباعــثراحتتــرســوزاندن

ــد ــاریمانن ــربیم ــشوزنخط ــودوکاه ــیمیش ــریوچرب کال

ــادهرویدر ــهپی ــد.30دقیق ــممیکن ــیارک ــوع2(رابس ــت)ن دیاب

برنامهروزانه13درصدخطربیماریدیابترامیکاهد.

جالــباســتبدانیــمواقعــاًایــن30دقیقــهپیادهرویهــادربرنامــه

روزانــهمعجــزهمیکنــد،خطــرابتــالبــهســرطانپســتانراتــا18

ــد ــا19درص ــزرگرات ــرطانرودهب ــهس ــالب ــرابت ــدوخط درص

کاهــشمیدهــد.ورزشبــرایچهــرهوبــرایپوســتنیــزتاثیــرات

زیــادیدارد.کســانیکــهفعالیــتبدنــیندارنــدبعــدازچنــدســال

زیبایــیپوستشــانراازدســتمیدهنــدوپوســتافتــادهایپیــدا

میکننــدوچیــنوچروکهــاوانباشــتهشــدنچربیهــادر

ــرات ــااطــرافچشــموقســمتهایدیگــرصــورتتاثی گــردنوی

منفــیبــرظاهــرمیگــذارد.امــروزهپزشــکانبــرایــنباورنــدکــه

ــدیدر ــشمفی ــا،نق ــنمزایاه ــامای ــرتم ــالوهب ــردنع ورزشک

ســالمتپوســتبــدنافــرادنیــزدارد.ورزشباعــثمیشــود

پوســتشــادابتروجوانتــربــهنظــربرســد.کســانیکــهبــهطــور

ــک ــانکم ــقپوستش ــشتعری ــهافزای ــدب ــمورزشمیکنن منظ

ــه ــرادیک ــتدارد.اف ــیپوس ــیدرنرم ــراتخوب ــودوتاثی میش

چهــره و روشــنتر پوســت از میکننــد طوالنــی روی پیــاده

ــد ــناسارش ــیکارش ــزادزیبای ــایبه ــد.آق ــادابتریبرخوردارن ش

ــناالن ــد:ازهمی ــهمیکن ــیتوصی ــومورزش ــیوعل ــتبدن تربی

ــدواز ــادهرویکنی ــاعتپی ــی2س ــل1ال ــدحداق ــمبگیری تصمی

مــوادغذایــیکــمکالــریاســتفادهکنیــدتــاســالمتتانرابــهخطــر

نیاندازید.

ــبک  ــادی در س ــد زی ــاده     روی فوای ــه پی ــم ک ــی بردی پ

زندگی ما دارد.

1- خطر ابتا به بیماری     ها را کاهش می     دهد.

2- سطح انرژی بدن را افزایش می     دهد.

3- برای سامت پوست مفید است.

4- استخوان     ها و پاها را قوی     تر می     کند.

5- به رسیدن به وزنی سالم کمک می     کند.

ــه ســامت و قــدرت ذهــن و تقویــت حافظــه کمــک  6- ب

می     کند.

7- کالری را می     سوزاند و...

توجــهداشــتهباشــیدکــهنوشــیدنآبقبــلازپیــادهرویتوصیــه

ــادهروییــک میشــود.ســعیکنیــد30دقیقــهقبــلازشــروعپی

ــادی ــدارزی ــتمق ــامفعالی ــدازاتم ــزبع ــیدونی ــوانآببنوش لی

مایعــاتمصــرفکنیــد،مخصوصــاًاگــرهــواگــرمباشــد.همچنیــن

پوشــشمناســبیبــرایپاهایتــانانتخــابکنیــد.درمواقعــیکــهراه

میرویــدســعیکنیــدبــهجــزپاهــاازســایراعضــایبــدندرحــد

ــتهاو ــانهها،دس ــینه،ش ــهس ــدقفس ــد،مانن ــتفادهکنی ــواناس ت

بازوهــارامتناســببــاحرکــتبــدنبــهحرکــتدرآوریــد،بــاایــن

کارکالریبیشتریمیسوزانید.

میتوانیــدپیــادهرویراجزئــیازتفریحــاتخــودکنیــدوحتــیبــا

ــانرا ــالفرزندانت ــورمث ــید،بط ــراهباش ــانهم ــاوفرزندانت بچهه

پیــادهبــهمهــدیــامدرســهیــاباشــگاهببریــد.یکــیدیگــرازگردش

ــاتفریحهــایهفتگــیپیــادهرویدرپــارکوفضــایســبزنیــز وی

میباشدومیتوانیدازآنلذتوبهرهببرید.

ــب ــممراق ــدمیگیری ــهازخداون ــیک ــاارادهوقوت ــدب ــسبیایی پ

بدنهایمــانکــهمعبــدخداونــداســتباشــیموورزشوپیــادهروی

رادربرنامــهروزانــهخــودبگنجانیــموبــاقــوتواقتــدارخداوندمــان

ــدمکاشــفه ــموازخداون ــوبروی ــاهدایــتاوجل عیســیمســیحوب

بگیریمکهنقشهاوبرایماچیستوارادهیاورابجوییم.

خداونِدصلحوسالمتهمراههمگیشماباشد،آمین.





باسالمخدمتهمهاسمیرناییها.

شــکرگزارخداوندمــانعیســیمســیحهســتیمکــهیــکفصــل

دیگــررادرمشــارکتبــاشــمارقــممیزنیــم.امــروزخاطــرهای

زیبــارازنــدهخواهیــمکــردوبــاطــرزپخــتشــیرینیمرنــگ

ــوهای ــاجل ــادهســادهوراحــتوب ــهفوقالع ــاطــرزتهی کــهب

بســیارزیبــا،شــادی،خنــدهومشــارکترادرخانــهشــمابــه

ارمغانخواهیمآورد.

شیرینی َمَرنگ 

مواد الزم:

*سفیدهتخممرغ:5عدد

*شکر:340گرم

طرز تهیه:

*ســفیدههایتخــممــرغرادریــککاســهبــزرگقــرارداده

سپسشکررارویآناضافهمیکنیم.

ــررویکتــریآبدرحــالجــوش ــاب *درظرفــیدیگــروی

ــه ــاراب ــیســفیدهتخــممرغه ــهآرام ــراردادهوب کاســهراق

صورتبنماریباهممخلوطمیکنیم.

*بعــدازمخلــوطشــدنکاســهراازرویآبجــوشبرداشــته

ــماره ــم.ازش ــمزدنمیکنی ــهه ــروعب ــیش ــزنبرق ــاهم وب

ــزن، ــرعتتریندوِرهم ــاپرس ــردهوب ــروعک ــتهش ــکآهس ی

مخلــوطمیکنیــمتــاســفیدهتخــممــرغبــهصــورتبرفــیو

ــهظــرفرا ــیک ــدودرصورت ــهدربیای ــرمگرفت ــرمف ــکِک ی

برگردانیمیابررویکفگیرمیگذاریمنریزد.

طرز پخت یا خشک کردن:

ــاَســریقیــِفســتارهایمعمــولدر *مــوادآمــادهشــدهراب

ــا ــاکاغــذروغنــیپوشــیدهشــدهاســتب ســینیفــریکــهب

فاصلههایمعیندرکنارهممیچینیم.

*ســینیرادرفــریکــهازقبــلبــهدمــای50الــی70درجــه

تنظیــمکردهایــمبــهمــدت2الــی3ســاعتقــرارمیدهیــم

تاشیرینیهایماپختهیابهاصطالحخشکشوند.

ــارج ــرخ ــیرینیهاراازف ــدن،ش ــکش ــدتخش ــدازم *بع

کــردهودرکنــاریبــرایاســتراحترهــامیکنیــمتــا

شیرینیهاخنکشوند.

*درصــورتتمایــلازرنگهــایغذایــیبــرایرنگــیکــردن

اینشیرینیمیتوانیداستفادهنمایید.

نوشجان.



سالمیمجددبههمهشمااسمیرناییهایعزیز

ــه ــهمیباشــدب ــهشــماره33مجل ــهمقال ــنشــمارهکــهادام درای

ادامــهعلــلخســتگیمــادران،وهمینطــورکــهاشــارهداشــتیمبــه

ــم ــوصخواهی ــنخص ــیدرای ــدسوراهحلهای ــابمق ــرکت نظ

پرداخت.

درشــمارهپیشــینبــهدومطلــبســعیدرانجــامکارهــابــاحجــم

زیــادوســریع،ونگرانــِیمــادرانبــهاختصــارپرداختیــموحــالدر

ادامه...

* بیش از توان مادری کردن

بــاپیــشزمینــهیــکتربیــتخــوب،زمانــیکــهشــرایطبــهشــدت

ــراحساســیراتخلیــهمیکنــدممکــناســتمــادراحســاس ذخای

ــانرا ــدذخایرش ــادرانمیتوانن ــنم ــیمقاومتری ــد.حت ــأکن خ

ــیمصــرف ــدارکم ــامق ــرایبعضیه ــد.ب ــراردهن ــعاعق تحــتش

ــود. ــرمیش ــاندی ــاناهارش ــدی ــامکنن ــدحم ــود:نمیتوانن میش

ــد، ــاشــغلیراازدســتمیدهن ــتی ــرایبرخــیبیشــتر:ماموری ب

زمــانبیمــارییــامــرگخانــوادهنمیتواننــدحضــورداشــتهباشــند

و...

* ایجاد دلخوری به علت برآورده نشدن انتظارات

ــا ــهی ــم.آگاهان ــیداری ــولروزانتظارات ــامط ــرروزودرتم ــاه م

ــنباشــد.شــوهرم ــممعی ــدلموهای ــنانتظــاردارمم ــه.م ناآگاهان

ــا ــزوظرفه ــنتمی ــد.زمی ــهبیای ــهخان ــیب ــاعتمعین ــرس س

ــنانتظاراتمــان ــبباشــد.وقتــیکوچکتری شســتهوکشــوهامرت

بــرآوردهنمیشــوددلخــوروناراحتیــم.رنجــشایجــادشــده

ــف ــارهایمضاع ــشازفش ــلبی ــورکام ــهط ــادرراب ــدم میتوان

جسمیخستهسازد.

ــرده: ــرک ــدهاندپ ــرآوردهنش ــهب ــیک ــاانتظارات ــادریروزراب م

کودکــممیبایســتیمــدتطوالنیتــر،کوتاهتــر،کمتــرویــا

بیشــتربخوابــد؛میتوانســتمغذایــمراوقتــیکــهداغاســتبــدون

ــر ــاتظاه ــمی ــرمیکن ــهآنفک ــطب ــونفق ــتبخــورم؛اکن مزاحم

ــک ــوانی ــهعن ــهب ــهراک ــرمیبایســتیآنچ ــردمدیگ ــم؛م میکن

ــداز ــدو...،میتوانی ــولکنن ــدوقب ــمبپذیرن ــاممیده ــادرانج م

تمامانتظاراتیکهفقطدریکروزداریدکتابیبنویسید.

و اما راه حل :

دوســتمــنخالــقمــا،خداونــد،بــرایزندگــیهــریــکازمــایــک

ــا، ــیدرنظــردارد.اوتمــامشــرایط،اوضــاعواحــوالم نقشــهعال

اســتعدادها،فشــارهاوهمچنیــنکلیــهعطایــایالهــیاشبــهمــارا

بــهگونــهایبــههــممربــوطمیســازدوبــهکارمیبــردتــامنظــور

وهدفمقدسشکهبرایآنخلقتیافتهایمبهانجامرساند.

درکتــابافسســیان10:2آمــدهاســت:ایــنخداســتکــهمــارااز

نــوآفریــدهوایــنزندگــیجدیــدراازفیــضوجــودعیســیمســیح

بــهمــادادهاســتواززمانهــایدوردســتنقشــهخــداایــنبــوده

کهمااینزندگیجدیدراصرفخدمتبهدیگراننماییم.

وقتــیمــاآنهــدفونقشــهمقدســیراکــهخداونــدبــرایمــادر

ــدم ــقآنق ــتتحق ــرده،درجه ــیمودرکک ــرداردرابشناس نظ

برداشــتهوزندگــیکنیــمتنهــادرآنزمــاناســتکــهبــهراســتی

ــودنخــوددرایــندنیــاوزندگــیروزانهیمــانلــذتخواهیــم ازب

ــت ــنواقعی ــهای ــاپیوســتهب ــهم ــماســتک ــنبســیارمه ــرد.ای ب

واقــفباشــیمکــهتنهــاتوســطکمــکروحالقــدساســتکــهمــا

قــادربــهشــناختنقشــهالهــیخداونــدبــرایزندگیمــان

میگردیمودرآنراستاپیروزمندانهخواهیمزیست.

عیســیمســیحدریوحنــا33:16میفرمایــدکــهمشــکالتو

ــدداشــت. ــودخواه ــاوج ــرایم ــاب ــندنی ــیدرای ــاتفراوان زحم

»ایــنچیزهــاراگفتــمتــاخیالتــانآســودهباشــد.درایــندنیــابــا

ــنحــال ــاای ــروخواهیــدشــد.ب ــراوانروب مشــکالتوزحمــاتف

شجاعباشیدچونمنبردنیاپیروزشدم.«

متاســفانهاغلــبمــافرامــوشمیکنیــمبــهعنــوانانســانوبــدون

ــا ــهت ــیپیروزمندان ــکزندگ ــتنی ــرایداش ــدسب ــتنروحالق داش

ــا ــهم ــدک ــاقمیافت ــیاراتف ــنبس ــتیم.ای ــفهس ــدضعی ــهح چ

ــیاری ــالشبس ــودت ــایخ ــشوتواناییه ــردان ــهب ــاتکی ــاب تنه

ــاناســت ــشرویم ــهپی ــیک ــامشــکالتوزحمات ــهب ــرایمقابل ب

مینماییم.

طبیعــتانســانیمــاایــنگونــهاســتکــهخــودبــهتنهایــیتمایــل

ــروروخــود ــدغ ــقبتوان ــدانطری ــاب ــهحــلمشــکالتشدارد.ت ب

ــنرو ــردهباشــد.ازای ــروزیارضــاک ــاحــدپی پســندیخــودرات

وقتــیوسوســهها،آزمایشــاتوانتقــاداتمــارامــوردحملــهخــود

ــم. ــابروی ــگآنه ــهجن ــمب ــعیداری ــهس ــدبالفاصل ــرارمیدهن ق

بنابرایــنمجبوریــمتــابســیارتــالشکنیــموانــرژیزیــادیصــرف

ــیممکــناســتدر ــهتنهای ــنب ــگمشــکالترفت ــهجن ــم.ب کنی

ابتــداآنچنــانهــمبــهنظرمــاناشــتباهنباشــد.ولــیدردرازمــدت

مــاراازپــایبــهدرخواهــدآوردوزندگیمــانراازمســیرمقصــود

ــه ــدخــارجخواهــدنمــود.پــسازمدتــیتبدیــلب مقــدسخداون

انســانیکینــهتــوزومتکــیبــهخــودخواهیــمشــدکــهدیگــردر

ــت ــناس ــتای ــت.حقیق ــدسنیس ــاروحالق ــهب ــکاریروزان هم

شکســتومشــکالتگاهــیبرایمــانآموزنــدهومفیداســت.خداوند

درحکمــتالهــیخــودگاهــاًاجــازهمیدهــدمــابــهدورازمشــورت

وکمکــشبــهنبــرددرایــندنیــابرویــم.درایــنصــورت

شکســتماندردرازمــدتحتمــیاســت.بــاایــنروشخداونــددر

ــه ــانب ــهنیازم ــودآوردهومتوج ــهخ ــاراب ــشم ــتوحکمت محب

روحالقدسمیگرداند.

مــادرعزیــز،اگــرامــروزدرگیــرمســائلومشــکالتروحــی،عاطفی،

ــفا ــخهش ــننس ــاًای ــتیدلطف ــودهس ــودکخ ــیک ــیوتربیت مال

بخــشراکــهریشــهدرکالمخداونــدداردوبــرایالتیــاموتســلی

ــاتامــلبیــشازپیــشبخوانیــد.امیــداینکــه ــراســتب شــماموث

پیوســتهوهمــوارهدرتمــاممشــکالتومســایلخودمــان،افکارمان،

اهدافمانوزندگیمانراتسلیمروحالقدسسازیم...

مایامقدم



ــه، ــرممجل ــدگانمحت ــمیرناییوخوانن ــزاس ــایعزی خانوادهه

ــن ــمای ــراباشــید.امیدواری ــاراپذی ــایم ــندروده صمیمانهتری

ــت ــدومحب ــالومخداون ــدرادرش ــدایســالجدی ــایابت روزه

مسیحعیسیسپریکردهباشید.

چنانچــهمســتحضرهســتید،درویــژهنامــهشــماره33ســیری

بــرعملکــردیــکســالگذشــتهارائــهشــدوهمچنیــندورنمایی

ازهــدفاصلــیوســالیانهکانــونشــادیکــهرشــددرمســیحو

ــاخــاکاز ــالنهــالاســمیرناب ــاًانتق آوردنثمــراتکــهنتیجت

ــدرادر ــتانخداون ــادس ــزرگب ــیب ــهباغ ــکب ــیکوچ گلدان

پیخواهــدداشــتبــهدلیــلاهمیــتبــهرشــتهتحریــردرآمــد،

ــاه ــدافکوت ــیواه ــدفاصل ــیازه ــاآگاه ــزانب ــاشــماعزی ت

شــده همــراه مــا بــا فرزندانتــان نیــاز بــه بنــا مــدت

برنامهریزیهــایالزمجهــترشــددرمســیرمســیحاییشــدن

اینامیدهایآیندهراداشتهباشید.

ــاتوجــهبــه ــوایمانــیب هــدفاصلــیکلیســاارتقــاازمرحلــهن

تعلیمــاتوشــکلگیریهاوآوردنثمــراتبــهمرحلــهفرزنــدان

بالــغاســت.فرزنــدانبالــغدیگــرچــونگذشــتهمنتظــردریافــت

ــدر ــنودیپ ــیخش ــهدرپ ــتند،بلک ــدرنیس ــویهازپ ــکس ی

هســتندکــهایــنمهــمنیــزمیســرنخواهــدبــودجــز

انجامخواستاوکههماناآوردنثمراتبسیاراست.

* هدف اصلی: رشددرمسیحوآوردنثمرات

* هدف سه ماهه:آموختندعاورشددردعا

* هدف هفته:چرابایددعاکنیم

قبــلازبحــثدرارتبــاطبــاآموختــندعــا،نیــازداریــمبچههــا

بدانندماچهمواقعیبایددعاکنیم.

بــرایایــنقســمتایــنآیــهازکتــابمقــدسرادرنظــرداریــم

وازبچههامیخواهیمکهرویآنتاملداشتهباشند.

ــد مــا عیســی  ــام خداون ــه ن همــواره خــدای پــدر را ب

ــکر  ــز ش ــه چی ــرای هم ــیح ب مس

گویید.) اَِفسسیان 5 :2۰(

ــت ــازاس ــدانی درابت

کمــی بــا

ــحدر توضی

ــدنبچههــاوکارآیــیآنهــابحــثراشــروع ــدامب ــاان ارتبــاطب

ــی ــموازیک ــاراببندی ــیازبچهه ــمچشــمیک ــم.میتوانی کنی

ــرارگیــرد.از ــهکمــیازاوق دیگــرازبچههــابخواهیــمدرفاصل

کــودکبخواهیــمکــهتــالشکنــدبــاچشــمانبســتهبــهدنبــال

ــل ــهدلی ــلماًاوب ــد،مس ــداکن ــرددواوراپی ــودبگ ــتخ دوس

بســتهبــودنچشــمانشمدتــیراصــرفجســتجوخواهــدکــرد

کــهنهایتــاًیــااوراخواهــدیافــتیــاازجســتجووتــالشمایوس

ــهکــودکان ــازیب ــارتکــرارایــنب خواهــدشــد.بعــدازچنــدب

یــادآورشــویمبینایــیفقــطوفقــطیــکنمونــهاز

نعمتهــایبیپایــانوبــیحــدو

ــزیاســت ــرزازآنچی م

ــه ــدب کــهخداون

ــاداده، آنه

وشــایدچــونداشــتنآنماننــدبســیاریازنعمتهــایدیگــر

عــادیجلــوهمینمایــدمــاراازسپاســگزاریبابــتآندور

ــزان ــتهوآوی ــخبس ــان ــیبیراب ــدس ــمامیتوانی ــازد.ش میس

ــته ــتهایبس ــادس ــاآنراب ــیازبچهه ــدیک ــدوبخواهی کنی

ــودکازاو ــتانک ــیدس ــواهوقت ــواهناخ ــورد.خ ــدوبخ گازبزن

گرفتــهشــودچقــدرســختاســتخــوردنحتــییــکســیب؛و

ایــندرحالــیاســتکــهمــامیتوانیــمبــابازیهــاوآزمایشــات

مختلــفآنچــهازدریــاینعمــاتومحبتهــایخداونــدبــهآنهــا

ارزانــیشــدهرابیاموزیــموبــهآیــهمذکــوربرگشــتهودلیــلدعــا

کردنرابهعنوانشکرگزاریازخداوندیادآورشویم.

ــیح ــهدرمس ــرلحظ ــرروزوه ــکفتههاه ــننوش ــهای ــنک آمی

مکاشــفهایتــازهازنعمتهــایخداونــدداشــتهوبــرایآندعــا

وشکرگزاریکنند.

مرضیهکاظمی-مایامقدم



بــرادرهایــکهوســپیانمهــر،شــخصیکــهبــاعشــقومحبتــی

ــتروح ــوتوهدای ــاق ــتوب ــمهمیگرف ــیحسرچش ــهازمس ک

ــانمعاصــر ــداورادرزم ــودکــهخداون ــسب ــدپول ــهمانن خــداب

بیــدارکــردتــابــرایپادشــاهیاوتــاپــایجــانبکوشــد.کســی

کــههمــوارهدرســالهایخدمتــیخــوددرایــرانبــرایدفــاعاز

ــالش ــدت ــیحیدربن ــانمس ــاتزندانی ــدارانونج ــوقایمان حق

ــان،اودر ــیارآنزم ــایبس ــختیهاوجفاه ــودس ــاوج ــردوب ک

محبــتواحتــرامبــامبــارزاتسرســختانهوخســتگیناپذیــریو

خدماتــیکــهانجــامدادمســیرایمانــیایرانیــانرادرتاریــخبــرای

ــه ــتک ــاگذاش ــهج ــیب ــودثمرات ــردادوازخ ــهتغیی همیش

ــرای ــدب ــیش ــورونمک ــودون ــدب ــکارنخواه ــلان ــچگاهقاب هی

ایمانــدارانولــرمتــاهــرکــسسرگذشــتاورابخوانــدوبشــنوداز

خــودســوالبپرســدکــهاوچــهرادرککــردهوایمانــشتــاچــه

ــرچهــرهیبیجــان ــودکــهحتــیدرزمــانشــهادتشب ــدازهب ان

اوخندهوآرامشجاریبود.

اونصیــبخــودشرادرایــندنیــاندیــدهبــود،خــودرامتعلــقبــه

ــن ــید؛ای ــارآنرامیکش ــتیاقانتظ ــااش ــتوب ــمانميدانس آس

ــرودههای ــت.س ــهوداس ــاًلمش ــایاوکام ــموموعظهه درتعالی

ــهیــادگارمانــدهپــرازروحخداســتو ــرایمــاب زیبــایاوکــهب

ــه ــاراب ــوازدودله ــارامین ــشاوگوشه ــیبخ ــدایآرام ص

ــا ــد؛اینه ــشمیران ــهپی ــوقدادهوب ــدس ــورخداون ــمتحض س

ــدوسورابطــهی ــرخــدایق ــوصوخضــوعاودربراب ــِرخل بیانگ

صمیمیاوباعیسیمسیحاست.

ــیدر ــالزدن ــزداســتومث ــمزبان ــوزه ــیاوهن تواضــعوفروتن

ــرای ــدب ــذرامیدی ــبوگ ــیغری ــارامحل ــداران؛دنی ــانایمان می

رســیدنبــهدلــداهخویــشوخــوبمیدانســتمســیحدرکنــار

ــش؛ ــوارههمراه ــدههم ــلیدهن ــتوروحتس ــاداوس ــهی اووب

ســرانجامخداونــددرژانویــه1994دلــدارخــودرابــهنــزدخــود

ــرهو ــنب ــوردرجش ــهحض ــودک ــهآرزویخ ــدواوب ــراخوان ف

زندگــیابــدیبــامســیح،منجــیاشبــود،رســید.هــرچنــدنحــوه

شــهادتاوهنــوزهــمشــوکآوروتــکاندهنــدهاســتامــانیــک

ایمــاندارمکــهویدرآنلحظــهروبــهخــدانــدادادهاســتکــه:

»خداوندا،اینگناهرابهپایایشانمگذار...«

مــاهــمهمیــندعــارابــرایآنــانمیکنیــم،بخشــشونجــاترا

بــرایآنــانمیطلبیــموتســلیروحالقــدسراهمــوارهبــر

خانوادهیپربرکتاینعزیز.

باشــدکــهبیاموزیــمچــوناوکــهسرمشــقاشمســیحبــود

ــان ــهخــطپای ــرایرســیدنب ــانب ــاایم بایســتیم،ببخشــیموب

بکوشیم...

حسینسکاکی





ــا ــیهمــهخیابانه ــرازریســههایرنگــیونوران نمــاوظاهــریپ

ــوع ــهوق ــادآوریوب ــرایی ــمب ــنیعظی ــادیوجش ــهَدمازش ک

ــه ــیارب ــابس ــنروزه ــدهاندای ــارش ــمقط ــیعظی ــتناتفاق پیوس

چشممیآید.

ــدکــه ــانمیکنن ــنرابی ــووهمــهرســانههاو...ای ــون،رادی تلویزی

همــهدرشــادیعظیــمواتفاقــیخــوشیُمــن،غــرقدرآرامــشو

آزادیهستند،ولیگوییاینظاهرماجراست؛

درقلــبمــردمچــهخبــراســت؟جشــناســت؟شــادیدرآنخانــه

دارد؟آرامــشحکمفرماســت؟ازوجــدایــنآرامــی،ســرودو

پرستشهابهآسماناست؟

اشــتباهبرداشــتنکنیــد!!!حرفهــاونوشــتههایمانسیاســی

نیســت!وحتــیاگــرسیاســیهــمبــودایــنسیاســتکنونــیکــه

ــتوراهو ــود؛سیاس ــتنب ــندوآشناس ــرمیشناس ــرمعاص درعص

ــت ــانیاف ــردرَگنجهم ــهدیگ ــودک ــیب ــیواله ــیقدیم روش

ــا ــروپادشــاهشب ــودکــهرهب نمیشــود؛راهوروشوسیاســتیب

ــرایخلــقخــودمیایســتادوســختی ــاکوبیگنــاه،ب ــیپ وجدان

میکشــید،حتــیبــهقیمــتجــانخــود،تــامردمــانوبرادرانــش

ــا ــفانهی ــالمتاس ــرح ــهه ــیب ــوند!!!ول ــوردارش ــداربرخ ازاقت

خوشــبختانهبحــثمــاسیاســینیســت؛حتــیگفتــارمــابــرســر

زمینومملکتویابرخوردهایمنشوریهمنیست!

ــه...؛ ــتشگون ــرودپرس ــادیوس ــمش ــه؟آنه ــرایچ ــادیب ش

ــا ــروی ــیاتفــاقمیافتــدکــهرهب شــادیوپرســتشواقعــیزمان

ــه ــاداوطلبان ــدوقلبه ــازکن ــاب ــودرادرقلبه ــایخ ــاهج پادش

ــارا ــو،قلبه ــاهنیک ــروپادش ــود...،رهب ــودهش ــشگش ــهروی ب

ســاکنمیشــود،نــهفقــطســرزمینیرا...،نــهجایــیراکــه

ــدنو ــاکنش ــرایس ــت.ب ــدرف ــتخواه ــتوروزیازدس فانیس

ــا! ــکارونیته ــدازدرونآنراشــناخت!ازاف ــیبای ــهمکان ورودب

ازگذشتهوحال!ازحسرتهاوآرزوهاو...!

ــه ــبتب ــتونس ــاآگاهاس ــاققلبه ــهازاعم ــتک ــهکسیس چ

همــهچیــزشــناختدارد؟مگــرنــهاینکــهفقــطیکیســتآزماینــده

ــد ــتومیتوان ــزآگاهاس ــهچی ــهازهم ــتک ــااوس ــا!تنه دله

ــود، ــاکنش ــردهودرآنس ــذبک ــودج ــمتخ ــهس ــاراب قلبه

آنموقــعاســتکــهشــادیحقیقــیجــاریمیشــود؛دیگــرنیــازی

ــتیاق ــودواش ــاموج ــاتم ــهب ــت،بلک ــغنیس ــهتبلی ــنهم ــهای ب

کارهــایعظیمــشبــهجهــاناعــالممیشــود!بــهشــادیاجبــاری

ــا ــردنخیابانه ــیک ــوارونوران ــهدرودی ــیب ــههایرنگ وریس

ــزار ــببرگ ــیدرقل ــتشدائم ــادیوپرس ــراش ــت؛زی ــازینیس نی

استوآنهمباعشقوعالقهونهازرویاجبار...

ــهاوکــه ــموقلبمــانراب ــهحضــورعیســیمســیحبروی بیاییــدب

هــرلحظــهاشبــدونهیــچلغــزشوتغییــری،شــادیوآرامــشو

ــاکــه ــبم ــروپادشــاهقل ــمرهب ــموبگذاری پرســتشاســتبدهی

ازلیستوابدیباشد...

حسینسکاکی



دراینشمارهخواهیمخواند:

تکنولــوژی در صنعــت، JetMan )مــرد پرنده( و بــه حقیقت 
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سالمیدوبارهبهخوانندگانومشتاقانبخشتکنولوژی.

درایــنشــمارهبــهبررســیاســتفادهازتکنولــوژیدرصنعــتهوایی

وهمچنینوسائلنقلیهخواهیمپرداخت.

ــا ــودت ــمانب ــروازدرآس ــاندرآرزویپ ــادانس ــیارزی ــالیانبس س

اینکــهاولیــنهواپیمــاســاختهشــدوانســانتوانســتحرکــتجــدا

ــه ــیدنب ــکاویورس ــسکنج ــاح ــد.ام ــهکن ــنراتجرب اززمی

چیزهــایبیشــترباعــثشــدمخترعیــنوعالقمنــدانپــروازبیــکار

ــورد ــردهوم ــدک ــهتولی ــنزمین ــیرادرای ــتهومحصوالت ننشس

آزمایشقراردهند.

دیوانــه اصطــالح بــه و عالقمنــد انســانهای ایــن بیــن از

سوئیســی نظامــی خلبــان و کاپیتــان بــه میتــوان پــرواز

ــهاولقــب ــوراسکــهب ــوراس)Yves Ross("اشــارهکــرد.ای "ای

"همجــوشهســتهای)Fusion Man("دادهانــدعمــرشرادر

پروازهایــینظیــرکنتــرلهواپیمــایمیــراژ3وخلبانــیهواپیمــای

ایــربــاسگذرانــدهوتجربههــایبســیاریرادرزمینــهنمایشهــای

هواییکسبوبهعالقمندانآموزشمیدهد.

ایــنخلبــانومختــرع60ســالهدر

اختــراع بــه اقــدام 1996 ســال

ــل ــالقاب ــهازب ــرحنمون ــنط اولی

َمــن "ِجــت نــام بــه پــرواز

)JetMan("کرد.

ــا ــوعJetCat P200وی ــورجــتازن ــه4موت ــزب ــالمجه ــنب ای

P400میباشــد،طولــیبــهانــدازه2متــرونیــز55کیلوگــرموزن

بالهــادرهنــگامصعــوددرحــدود180 ایــن دارد.ســرعت

کیلومتــر،درهنــگامپاییــنآمــدن)نــزول(درحــدود300کیلومتــر

ومیانگیــنســرعتآنحــدود200کیلومتــربــرســاعتمیباشــد.

ــه ــا13دقیق ــن6ت ــدودوبی ــامح ــنباله ــروازای ــانپ ــهزم البت

میباشد.

ــددیتوانســتدر ــاتمتع ــاتواصالح ــامآزمایش ــسازانج ــوپ ای

ســال2006اولیــنپــروازموفقیتآمیــزخــودرابــهثبــتبرســاند.

پــسازایــنپــروازموفقیتآمیــزولــیکوتــاهایــنخلبــانسوئیســی

توانســتدرســالهایمتمــادیپروازهــایمتعــددیراانجــامداده

ونظربسیاریرابهخودجلبکند.

ازجملــهایــنپروازهــامیتــوانبــهپــروازبــررویکانــالانگلیــس

 Grand Canyonکانــالمانــش(در2008،پــروازبــرفــراز(

ــدکنیــون(درکنــاردوجــتآلباتــروس L-39در آمریــکا)دّرهگرن

ســال2011،پــروازبــاالیکــوهفوجــیدر2013،پــروازدونفــرهدر

ــارات ــیام ــاسA380هواپیمای ــرب ــارهواپیمــایمســافربریای کن

متحــدهدرســال2015،پــروازبــههمــراه8ِجــتآلفــافرانســهدر

2016ودرنهایــتپیــشنمایــش،اولیــنتِیــکآف)Take off( از

رویزمیــندرنــروژبــههمــراهدیگــرخلبانــانتیــمِجــتَمــنُدبــی

)Vince و Fred(درسال2018اشارهکرد.

جــتمــننقطــهاوج25ســالنــوآوریاســتودرمســیردســتیابی

ــده، ــناختهش ــنش ــرممک ــوانغی ــهعن ــاب ــهمدته ــهک ــهآنچ ب

تولیدشدهاست.

در نمایشگاه CES 2۰19 چه خبر؟

ــه ــهب ــی" ک ــیمصرف ــوازمالکترونیک ــیل ــنالملل ــگاه"بی نمایش

ــکا ــورآمری ــزدرکش ــالنی ــودامس ــدهمیش ــار "CES"نامی اختص

میزبــانکمپانــیوبرندهــایمختلفــیدرصنعــتخودروســازیبــود.

ازتکنولوژیهــایجدیــدوجالــبدر تعــدادی بــه ادامــه در

ــوش ــیب ــرد.کمپان ــمک ــننمایشــگاهاشــارهخواهی ــایای خودروه

ــهســفینههای ــاخودرویــیشــبیهب ــننمایشــگاهب )Bosch(درای

فضایــیشــرکتکــردهبــود.ایــنخــودرویالکتریکــیبــدونراننــده

ــت ــرلوهدای ــزارکنت ــرماف ــقن ــودهوازطری ــمندب ــاًلهوش کام

میشود.

ــا ــمندب ــاقهوش ــکات ــهی ــبیهب ــودروش ــنخ ــیای ــایداخل فض

و بــزرگ شیشــههایی دیجیتــال، و ارتباطــی امکانــات تمــام

سرتاســریکــههــمبــرایدیــدنمحیــطاطــرافتوســطسرنشــینان

وهــمبــهعنــوانیــکصفحــهنمایــشدوطرفــه)هــمازداخــلو

هــمازبیــرون(طراحــیشــدهومیتوانــدبــهسرنشــینانامکاناتــی

ــری، ــیتصوی ــیوحت ــایصوت ــشتماسه ــتونمای ــلدریاف مث

ــی ــینوحت ــابسرنش ــهانتخ ــهب ــطنقش ــودکارتوس ــیخ رانندگ

ــشو ــیرپیمای ــهمس ــاتراهونقش ــاهدهاطالع ــینانومش سرنش

مقصــد،محیطــیکامــاًلچنــدرســانهایبــرایدیــدنفیلــم،گــوش

دادنبــهموســیقی،امــکاناســتفادهازاینترنــتوای فــای،ارســالو

ــریومحاســبه ــاتبات ــشاطالع ــننمای ــلوهمچنی ــتایمی دریاف

میــزانتــوانالکتریکــی

و سرنشــینان برحســب

مقصــدمــوردنظــرجهــت

پیمایشرانمایشدهد.

ــرای ــرونب ــرفبی ــا،ازط ــتدرخیابانه ــگامحرک ــنهن همچنی

ــر ــمتدیگ ــرس ــدتصاوی ــودرورامیبینن ــنخ ــهای ــیک عابرین

خــودرو)ماننــدشیشــه

عمــلمیکنــد(ویــا

را متنوعــی تصاویــر

میتواندنمایشدهد.

البتــهکمپانــیبــوشتولیــدکننــدهخــودرونیســتوایــنطــرحرا

ــوژی فقــطجهــتآگاهــیکمپانیهــایخودروســازازاینکــهتکنول

ــدخودروهــایهوشــمندکمــک ــادرتولی ــهآنه ــدب چطــورمیتوان

کنــدطراحــیوبــهصــورتنمایشــیوپیــشفــرضتولیــدکــرده

است.

ازدیگــرکمپانیهــایشــرکتکننــدهدرایــننمایشــگاه،خودروســاز

ــده ــیش ــودرویطراح ــت.خ ــدای"Hyundai"اس ــرهای،هیون ک

ــد، ــی(میباش ــروژهتحقیقات ــه)پ ــیونمون ــورتفرض ــهص ــهب ک

ــل ــت.دلی ــهاس ــامگرفت ــردنن ــاالب ــایب ــهمعن "Elevate"ب

نامگــذاریایــنخــودروبــه"بــاالبــردن" بخاطــرتوانایــیوامــکان

ــااســتفادهازچرخهایــی ــاالروندگــیایــنمــدلمیباشــد،کــهب ب

شــاتلهای بــه شــبیه

فضایــیکــهدرکرههــاو

ــت ــرحرک ــیاراتدیگ س

میکنندمیباشد.

طراحــیخــاصبــازویچرخهــایایــنخــودروباعــثمیشــود،تــا

ــل ــرقاب ــیغی ــختوحت ــیارس ــرباالییهایبس ــدلدرس ــنم ای

صعــودتوســطمجهزتریــنSUVهــا)خودروهــایشاســیبلنــد(بــه

راحتــیحرکــتوحتــیتوقــفکنــد.تکنولــوژیاســتفادهشــدهدر

ــه ــایالکتریکــیداخــلچــرخ"میباشــدک ــنخــودرو "موتوره ای

توســطسیســتم "خــودکارومســتقل"حرکــتدادهمیشــود.

حرکــتبــهصــورتیــکحیــوانخزنــدهویــاپســتانداراز

ــن ــرای ــبدیگ ــکانجال ــد.ام ــودرومیباش ــنخ ــایای ویژگیه

خــودروحرکــتبــاســرعت120کیلومتــردرســاعتمیباشــدکــه

ــز ــانی ــددربزرگراهه ــیمیتوان ــودرویمعمول ــکخ ــدی ــهمانن ب

ترددداشتهباشد.

ــهنیــزدرجهــتآشــناییهرچــهبیشــتر امیدواریــمکــهایــنمقال

شــماخواننــدگانعزیــزبــاتازههــایدنیــایتکنولــوژیمفیــدبــوده

باشد.تاشمارهبعدیتکنولوژیشمارابهخداوندمیسپاریم.

محمدروحبخش



بــاســالمخدمــتشــماخواننــدگانمجلــهاســمیرنادرایــنشــماره

یوحنــا 4 بــاب در زنســامری عملکــرد بررســی ادامــه بــه

میپردازیم.

صفحــهمــنزنهســتمایــنبــارمیخواهــدبــاجــراتفریــادبزنــد

کــهمــنزنســامریهســتم؛بیاییــدوببینیدکهمســیحاینجاســت.

آمیــنکــهقلبهایمــانهمچــونزمیــننیکــویخداونــدبــاروثمــر

دهدوبذرهاراباشادیبپذیریم.

ــهزنســامریچــهکســی ــمک ــادآوردی ــهی درشــمارهپیشــینب

میتوانــدباشــد.اونمونــهایازخــودماســت،ازکلیســا؛نمونــهایاز

ــام ــادیتم ــودهودرش ــنب ــوهراندروغی ــیش ــهدرپ ــیک قوم

ــیاورا ــاعیس ــودام ــدهب ــدهش ــتهودرمان ــاخس ــدنی،چاهه ش

مالقاتمیکند...

زنســامریبــاچشــماندنیــوی،عیســیرادیــد.چقــدردر

مشــکالتمانخداونــدرافریــادزدهایــمامــاقــدرتاوراازمشــکلمان

ــهآنچــه ــنذهــننابینــایماســتکــهتنهــاب ــم؟ای ــریافتهای کمت

میبینیــداکتفــامیکنــد،آنزمــانهســتکــهمــادســتوپــای

خــدارامیبندیــموکنتــرلامــوررادردســتانخــودمیگیریــمو

فکــرمیکنیــمخداونــدقــدرتوتــوانمــارانمیدانــد.فکــر

ــال، ــانح ــودهودرزم ــتهب ــادرگذش ــزهتنه ــهمعج ــمک میکنی

خداخواباست.

ــاخداونــدروبــروشــدوفیــضتوبــهرادریافــت آریزنســامریب

ــراز ــداراعظیمت ــتخ ــامحب ــت،ام ــکاریاف ــودراگناه ــردوخ ک

گنــاهخــوددیــد؛خواســتتــابنوشــدوخداونــدبــهاوبخشــیدواو

دریافتکهعیسیخداونداست.

ــامریدر ــم!زنس ــروعکنی ــوالش ــنس ــاای ــدب ــاربیایی ــنب ای

گذشــتهچــهکســیبــودبعــدازمالقــاتبــاعیســیبــهچــهکســی

تبدیلشد؟

زنســامریزنــیکــهمطــرود،زنــاکار،تنهــا،خســته،مــردمگریــز،

ــالم ــاعیســیواع ــاتب ــسازمالق ــهپ ــودک ــتب ــووبیهوی ترس

نیازشبهآبزندهدگرگونشد.

دریوحناباب4میخوانیم:

ــنه  ــاز تش ــد ب ــن آب بنوش ــه از ای ــت: »هرک ــی گف عیس

ــم  ــن می بخش ــه م ــی ک ــس از آب ــا هرک ــد، اّم ــد ش خواه

بنوشــد هرگــز تشــنه نخواهــد شــد، زیــرا آن آبــی کــه بــه 

او می دهــم در درون او بــه چشــمه ای تبدیــل خواهــد شــد 

که تا حیات جاودان خواهد جوشید.«

زن گفــت: »ای آقــا، آن آب را بــه مــن بــده تــا دیگر تشــنه 

نشــوم و بــرای کشــیدن آب بــه اینجــا نیایــم.« عیســی بــه 

او فرمــود: »بــرو شــوهرت را صــدا کــن و بــه اینجــا برگرد.« 

ــت  ــت: »راس ــی گف ــدارم.« عیس ــوهر ن ــخ داد: »ش زن پاس

ــوهر  ــج ش ــو پن ــرا ت ــداری، زی ــوهر ن ــه ش ــی ک می گوی

ــی  ــو زندگ ــا ت ــون ب ــه اکن ــم ک ــردی ه ــته ای و آن م داش

می   کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.«

آریعیســیازدرونمــابــاخبــراســت،اوگذشــتهمــارامیدانــد،

ــاو ــه»بی ــهب ــدازاینک ــویم،بع ــااومیش ــهب ــیواردرابط ــاوقت ام

ببیــن«اوپاســخمیدهیــماوگذشــتهرابــهمــایــادآورمیشــودو

مــارابــهاعتــراففــرامیخوانــد.آریوقتــینگاهمــانراازچاههــا

ــه ــتک ــم؛آنجاس ــدابرمیگردانی ــمتخ ــهس ــموب ــرمیداری ب

ــیاز ــونفیلم ــتهمانهمچ ــدوگذش ــرزهمیافت ــهل ــانب زانوانم

جلــویچشــمانمانمیگــذرد،آرینــوراوســتکــهمیتابــدوایــن

ــانمیشــود.اینکــهزنســامریشــوهر لکههــایماســتکــهنمای

ــس ــشح ــیداد.اودرون ــهم ــیازتوب ــابوی ــودام ــتب ــداردراس ن

کــردهبــودکــهســرگردانیاشعیــانشــدهبــاایــنجملــهکــهمــن

ــادامادهــای شــوهرنــدارم،اواعــالمکــردکــهدیگــرنمیخواهــدب

ــود،اوبتهــا دروغیــندررابطــهباشــد،اوتشــنهدامــادراســتینب

وخدایانشراانکارکرد.

ــیاز ــابندهای ــارچاهه ــادرکن ــم؟آی ــلمیکنی ــهعم ــاچگون م

خدایــاندروغیــنبــرخــودداریــمودرپــیچشــمهحیاتهســتیم؟

آیامیتواندواربابراخدمتکرد؟

ــا از  ــرا ی ــرد، زی ــد ک ــت نتوان ــاب را خدم ــس دو ارب هیچ ک

ــه دیگــری مهــر خواهــد  یکــی نفــرت خواهــد داشــت و ب

ــری را  ــود و دیگ ــد ب ــی خواه ــپرده    یک ــا سرس ــد، و ی ورزی

ــدا  ــده   ی خ ــم بن ــد ه ــمرد. نمی   توانی ــد ش ــوار خواه خ

باشید، هم بنده   ی پول. )َمّتی 6: 24(

ــرای ــتوب ــیماس ــدایخصوص ــاارزشداده،اوخ ــهم ــدب خداون

نجاتمــانبــهمالقاتمــانآمــده.آیــادرتــرسازقضاوتهــا،از

ــرس ــات ــمی ــرمیبری ــهس ــاب ــرورولجبازیه ــادرغ ــای خجالته

اورادردلداریم.

در محبــت تــرس نیســت، محبــت تــرس را بیــرون 

می   راند.

آیامحبتاوراچشیدهایم؟

شــناختزنســامریازعیســیبــاخطــاباوبــهیــکمــردیهــودی

تــانجــاتدهنــدهادامــهدارد.مــاچگونــهخداونــدراشــناختهایم؟

آیــااورامــردییهــودیمیدانیــم؛آیــااوراتنهــایــکنبــی

میدانیم؟درکجایاینشناختهستیم؟

ــد: ــادآورمیشــودزنمیگوی ــهاوی ــیعیســیگذشــتهاوراب وقت

سرورممیبینمنبیهستی.

زنســامریحــاالدیگــرمیــلبــهگفتگــووپرســشوپاســخدارد،

زنــیکــهســاعتششــمروز،وســطظهــر،زمانــیکــهگرمــاطاقــت

فرســابــودوکســیکنــارچــاهنمیآمــدراانتخــابکــردهبــودتــا

بــاکســیواردگفتگــونشــود؛اکنــونروحیــهمشــارکتدراوبیــدار

ــرده ــرشرامشــغولک ــالهافک ــهس ــوالیک ــایدس ــود،ش شــدهب

بــودرابــرزبــانآورد.ســوالشــماازخداونــدچیســت؟اواینجاســت

تاسواالتماراهمپاسخدهد.

ــا ــد،ت ــادکن ــیراایج ــادویکدل ــااتح ــدت ــنآم ــررویزمی اوب

الگــویقلبــیفروتــنرابــهمــابدهــد.خــدامحبــتاســتخــدابــه

ــت ــد،محب ــگاهنمیکن ــتههایمانن ــاونداش ــهضعفه ــا،ب تنگیه

اوبیپایاناستوبیمنتمیبخشد.

اوزنسامریراخطابمیگوید، ای زن، باور کن...

آریعیســیهویــتدزدیــدهشــدهمــارابازخریــدکــردهاســت،او

ارزشزنرایــادآورمیشــودواورابــهطــورخــاصمــوردخطــاب



قرارمیدهد»ایزن«،واورابهباورکردندعوتمیکند.

بــاورچیــزیکــهتاکنــوننشــنیدهامــاحقیقــتاســت.اگرســوالیرا

ــا میپرســیدبدانیــدآنچــهخــدامیگویــدحقیقــتاســت.شــایدت

کنــوننشــنیدهباشــیدیــابــاعقــلومنطقتــانآنرادرکنکنیــد،

اماکالمخداحقیقتاست.

ــاور ــهب زنســامریابتــدامحبــتاوراپذیرفــتوحــالواردمرحل

شــدهاســت،اوشــکهاوســواالتشرابــاخداونــددرمیــانگذاشــت

ــارور ــالب ــدهدرح ــیدهش ــذرپاش ــخمزدهوب ــنش ــونزمی واکن

ــدررادرروحو ــاپ ــدت ــوتمیکن ــیزنرادع ــت.عیس ــدناس ش

ــادآوردنپیشــگوییهایآن،مســح ــهی ــاب راســتیبپرســتدوزنب

ــدو...، ــاورمیکن ــهدورازتصــورشهســتراب ــیک ــده،حقیقت ش

ــوســخن ــات ــهاومیشناســاند،مــنکــهب حــالعیســیخــودراب

میگویمهمانم،منهستمآنکههستم.

ــتشدرروحو ــد،پرس ــوتمیکن ــتشدع ــهپرس ــاراب ــیم عیس

راســتی،نــهدرکــوه،نــهدرمعبــد،نــهدرهیــچجــایخاصــی،بلکــه

ــت، ــداآنجاس ــاروحخ ــرج ــت،ه ــداروحاس ــتی.خ درروحوراس

آنجاآزادیاست.

نیازهایمــان، پــول، میپرســتیم؟ را چیــزی چــه مــا امــروز

گذشتهمان،اطالعات،انسانها،خودمانرا؟

چــهچیــزدراولویــتقــراردارد؟بــاچــهکســیمشــورتمیکنیــم؟

کلیدوپاسخنیازهایماکجاست؟

الزماســتقــدریتامــلکنیــمتــادرککنیــم،خداونــدخانــهاشرا

بــاکســیشــریکنمیشــود،اوقلــبمــارابــهتمامــیمیخواهــد،

ــنرا ــاندروغی ــهخدای ــتک ــد،اوس ــتمیبخش ــهبیمن ــتک اوس

درهممیشکند.

ــرهدر ــیروزم ــادرزندگ ــتیم،آی ــدرهس ــتینپ ــتندهراس ــاپرس آی

ــیدر ــورزندگان ــادرام ــتیم؟آی ــدارامیپرس ــتی،درروح،خ راس

ــاخــداقــدمبرمیداریــم؟زبانمــان،قلبمــانوافکارمــان راســتیب

درتســلیمخداونــداســت؟اوزنــدهاســت،اوحاضــراســتتــاهــر

ــر ــت،ه ــرموقعی ــکان،ه ــان،هرم ــرزم ــاباشــد.دره ــام لحظــهب

شــرایطیکــهخــدا،پادشــاهقلــبوروحمــانباشــد،مــادرپرســتش

اوهســتیموآنزمــاناســتکــهعظمــتومحبــتخداونــدبــرمــا

آشــکارخواهــدشــد.آنجاســتکــهخداونــدمیگویــدنتــرسمــن

هستموماپرازمکاشفهشناختاومیشویم.

زنســامریوقتــیپرســتشحقیقــیخــداراچشــیدوخــداخــودرا

بــراوآشــکارکــرد،کــوزهخویــشرابــرجــایگذاشــتوبــهشــهر

رفتوشهادتخودراباشهامتبیانکرد.

ــا  ــی بن ــراز کوه ــر ف ــه ب ــهری را ک ــد. ش ــور جهانی ــما ن ش

را  چــراغ  هیچ کــس  کــرد.  پنهــان  نتــوان  شــده، 

نمی   افــروزد تــا آن را زیــر کاســه ای بنهــد، بلکــه آن را بــر 

ــه در  ــان ک ــۀ آن ــر هم ــورش ب ــا ن ــذارد ت ــدان می گ چراغ

ــردم  ــر م ــما ب ــور ش ــد ن ــس بگذاری ــد. پ ــد، بتاب خانه ان

بتابــد تــا کارهــای نیکتــان را ببیننــد و پــدر شــما را کــه در 

آسمان است، بستایند. )متی 5: 14-16(

آریاوچشــمهآبحیــاترادریافــتکــردهبــودوحــالبــاســخاوت

میتوانســتببخشــد،چــونمنبــعرایافتــهبــود.عشــقخــدادراو

زنــدهشــده،آزادانــهازگذشــتهخــودگفــتواجــازهدادمــردمایــن

تغییررادراوببینند.

اوهمچــوننمــکمــردمشــهرراتشــنهکــردوآنهــارابــاتشــنگی

ــرود ــامریمط ــرزنس ــثتغیی ــدرباع ــهآنق ــتک ــهاوکیس اینک

شــده؟!نــزدعیســیآمدنــدوخودشــانعیســیومحبتــشرا

چشیدندوگفتند:اینمردبراستینجاتدهندهعالماست.

زنســامریدیگــرنگــرانآبکشــیدنازچــاهنبــود،دیگــرخــودرا

ازمــردمپنهــاننمیکــردبلکــهآشــکارابــهســمتمــردممیرفــت

وکــوزهخــودرابــرجــایگذاشــتهوازبطالتهــابیــرونآمــدهبــود.

اونــورونمــکشــدوراهرابــرایخداونــدهمــوارســاخت،همچــون

یحیــی؛بــااینکــهخــودشهنــوزشــناختکاملــیازعیســینداشــت

ــدو ــیبیاین ــاتعیس ــهمالق ــاب ــردت ــوتمیک ــردمرادع ــام ام

خودشانبچشند.

زنســامریوقتــیفهمیــدنیازمنــدآنچشــمهحیــاتاســتآنرا

پذیرفــت،حقیقــترابــاورکــردوایمــانآوردکــهعیســیخداونــد

ــات ــمهحی ــتیوچش ــاراهوراس ــیتنه ــهعیس ــیدک ــت.چش اس

ــیشــهر ــندگرگون ــتودگرگــونشــدوای ــازهیاف ــدت اســت،تول

سامرهرابیدارکرد.

مــاچگونــهعمــلمیکنیــم؟آیــاهمــوارکننــدهراهخداوندهســتیم؟

آیــاشــهادتهایمانرابــاشــهامتدرمیــانمیگذاریــم؟آیــا

میتوانیــمآنچــهبودیــمرااعتــرافکنیــمتــاآنچــهامــروزهســتیمرا

ــاآنهــا ــمی ــاشــهادتهایمانرافرامــوشکردهای ــد؟آی مــردمببینن

راناچیزمیدانیموبیاهمیت؟

ــردر ــدآمــادهکــردهاســت،اوســتکــهپیوســتهب نجــاتراخداون

ــدونجــات ــهکنن ــگانتوب ــاهم ــدوارادهاوســتت ــامیکوب قلبه

یابنــد.اوســتکــهبــرایمــامیجنگــد،نیــازینیســتمــابــرایاو

ــرگ ــاراازم ــردوم ــاراپرداخــتک ــانم ــایگناه ــم.اوبه بجنگی

ــوریرا ــان ــایم ــسقلبه ــالم ــدب ــاتداد.خداون ــینج روحان

درونمــاایجــادکــردتــادرتاریکــیایــندنیــاچراغــیباشــیموراه

خداونــدراهمــوارکنیــم،نمکــیباشــیمتــامــردمرابیــداروتشــنه

ــمو ــلمیکنی ــکعم ــوننم ــدرهمچ ــم.چق ــااوکنی ــاتب مالق

چقــدراجــازهمیدهیــمنــوریکــهخداونــددرقلبهایمــان

کاشتهرادیگرانببینند؟

ــی  ــان تاریک ــور از می ــت: »ن ــه گف ــدا ک ــان خ ــرا هم زی

ــا  ــد ت ــا تابانی ــای م ــود را در دل   ه ــور خ ــد،« ن بتاب

ــا را  ــیح، م ــره   ی مس ــدا در چه ــال خ ــناخت ج ش

منور سازد.         )دوم قرنتیان 4: 6(

خداونــدمــارابــهپرســتشدرروحوراســتیدعــوتمیکنــد.آیــا

مــادرمشــارکت،بشــارت،خدمــتودرزندگــیروزمرهمــان

خداوندرادرروحوراستیپرستشمیکنیم؟

ــه  ــم. چنانک ــما می مان ــز در ش ــن نی ــد، و م ــن بمانی در م

شــاخه نمی   توانــد از خــود میــوه آورد اگــر در تــاک نمانــد، 

ــد.  ــن نمانی ــر در م ــد اگ ــوه آوری ــد می ــز نمی   توانی شــما نی

ــه در  ــی ک ــاخه های آن. کس ــما ش ــتم و ش ــاک هس ــن ت م

ــرا  ــی آورد؛ زی ــیار م ــوۀ بس ــن در او، می ــد و م ــن می مان م

جدا از من، هیچ نمی توانید کرد. )یوحنا 15: 4-5(

اگــراینچنیــنبــهتــاکحقیقــیوصــلباشــیمثمــرخواهیــمآورد.

ازتــاکتغذیــهشــدهومیــوهخواهیــمداد.ایــنخداونــداســتکــه

ــام قلبهــارانجــاتمیدهــد.اگــرمــادرراســتیعمــلکــردهون

اوراجــاللدهیــمازمحصولــیکــهبــرایچیــدنآمــادهشــدهاســت

سهمماشادیخواهدبود.

شادیخداباشما

گروهزناناسمیرنا



ــر  ــه پس ــرد، ک ــت ک ــدر محب ــان را آنق ــدا جه ــرا خ زی

یگانــه خــود را داد، تــا هــر کــه بــه او ایمــان آورد هــاک 

نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. )یوحنا 3: 16(

شالومخداوندبههمهشماخوانندگانمجلهاسمیرنا.

ــا ــام ــنصفحــهب ــازدرای ــهب ــدراشــکرگزارهســتیمک خداون

همــراهشــدیدتــاهمگــیدراتحــاددســتبــهدعــابرداشــتهواز

هــرجــایایــندنیــاشــفاعتفرزنــدانخــداراکــردهوبرکــت

پدرآسمانیرااعالمنماییم.

امــروزبــاهــمســفریبــهاســتانگیــالنخواهیــمداشــتتــااز

خداونــدبطلبیــمکــههــرآنچــهارادهتوســت،درایــنقســمتاز

سرزمینایرانجاریشود.

ــمال ــشدرش ــرزوتال ــایالب ــتهکوهه ــانرش ــالندرمی گی

ــهبخــشجغرافیایــی ایــرانجــایگرفتــهاســت.ایــناســتانب

ــلو ــتانهایاردبی ــااس ــقداردوب ــزرتعل ــایخ ــوبدری جن

زنجــاندرجنــوبهــممــرزوهمســایهاســت.گیــالناســتانی

بســیارزیبــاودارایجاذبههــایطبیعــیوســواحلدریــاو

معدنــی آب چشــمههای و دریاچههــا و رودهــا همچنیــن

ــتفادهاز ــاراس ــتاندرکن ــناس ــردمای ــهم ــنک ــد.آمی میباش

ــام ــعطبیعــیوچشــمههایآبومکاشــفاتع ــنهمــهمناب ای

خــدادرایــنســرزمین،چشمانشــانبــهمکاشــفهخــاصخداونــد

ــانحقیقــی ــیپای کالممجســم،عیســیمســیحوآنچشــمهب

بازشدهوحیاترادراوبیابند.

درایــنشــمارهازمجلــهمیخواهیــمدراتحــادوهمبســتگیوبــا

تمامــیدلوجــان،نجــاتوفیــضخداونــدرابــرایــناســتان

ــماو، ــضعظی ــطهیفی ــهبواس ــیک ــم؛نجات ــالمکنی ــااع زیب

محبــتوعدالتــشبــرایمــابــهرایــگانهدیــهدادوحــالنوبــت

ــه ــم،بلک ــوتکنی ــضدع ــنفی ــهای ــرانراب ــهدیگ ــتک ماس

کسیازاینفیضبینصیبنماند.

ــهحضــوروقدسهــایتــو ــاشــکرگزاریب ایخــدایقــدوسب

ــنشــهرو ــردمای ــرم ــتب ــمجالل داخــلمیشــویمومیطلبی

ــه ــرقلــبتــکب ــدب ــوراایخداون ــدوحاکمیــتت اســتانبتاب

تکمردماینسرزمینخواهانیم.

ایــنروزهــادرهــرکجــایایــرانزمیــنغبــاروتاریکــیبیــداد

ــد ــهدربن ــتندک ــوهس ــدهت ــدانگمش ــنفرزن ــدوای میکن

اســارتگرفتــاروچشــمانیبــازبــرایرهایــیندارنــد؛خواهــش

قلبــیمــاامــروزدراتحــادایــناســتکــهایقــدوسچشــمان

آنهــارابــازکنــیوگوشــیشــنوابــهآنــانببخشــی،بلکــهبتوانند

خــودراازایــنگیــروبنــدآزادســاختهودرآزادیوآرامــشتــو

ــرایــن ــاابدیــت.ازروحخــودتایخداونــدمب زیســتکننــدت

فرزنــدانگمشــدهجــاریســاز،تــابــازبــاننــامخداونــدعیســی

مسیحراجاللدهند.

همگــیدراتحــادواقتــداریکــهخداونــدبــهمــابخشــیدهاســت

ــالم ــاهاع ــتانکوت ــهرواس ــنش ــمانای ــریرراازآس ــتش دس

میکنیــموایمــانداریــمحفاظــتخداوندمــاندرایــنســرزمین

جــاریاســتوهــرچــهخواســتوارادهپــدراســتبــهســرانجام

میرسد.

آمیــنکــهبــاقــوتتــوایخداونــد،آنــانبــهراهراســتیوکالم

ــدوس ــوراایق ــایت ــامزیب ــدهون ــتش ــوهدای ــیت حقیق

بپرستندوبههمگاناعالمکنند.

ــاد ــهی ــرب ــاردیگ ــهرب ــنش ــودرادرای ــاگردانخ ــداش خداون

وجفاهــا؛در ایــنســختیها در بــاش قوتشــان و بیــاور

بشــارتهاوخدمــاتآنهــاراتــویــاریرســانویــاریبخششــان

بــاشتــابــاهدایــتوحکمــتتــوقــدمبرداشــتهودرزیــرچتــر

حفاظــتتــوبــااطمینــانوآرامــشمــژدهرســانانجیــل

سالمتیباشندبرایقلبهایمشتاق.

ــن ــرزای ــمم ــایگانه ــرایهمس ــمب ــامیکنی ــندع وهمچنی

ــورا ــوتت ــتوق ــق،محب ــی،عش ــاآرام ــرایآنه ــتانوب اس

میطلبیــم،وایمــانداریــمکــهتــوایخداونــدهیــچگاهصــدای

شــفیعانترابیجــوابنخواهــیگذاشــت؛چــراکــهبارهــاوبارهــا

بــهفراوانــیفیــضتــورادیــدهوچشــیدهایموبــهارادهنیکــوی

تــوایمــانداشــتهودرانتهــاخواهــانبــهانجــامرســیدنآناراده

نیکووپسندیدهتوهستیم...

طلبیدیمدرنامیگانهفرزندتعیسیمسیح،آمین.

تیمدعااسمیرنا



ــازه ــانت ــه،درخت هــوابارانیســت،مــهعجیبــیهمــهجــاراگرفت

شــدهاند،همــهچیــزتمیــزبــهنظــرمیرســد.یــکموســیقی،نــم

نــمبــارونازپشــتشیشــهچــهلــذتبخــشاســت،امــاچیــزیاز

درونمــرادعــوتمیکنــدتــازیــربــارانبــروم،تــابــاران،غــممــرا

ــم ــمتصــورمیکنــم،موهای ــارانرارویگونههای بشــوید،قطــراتب

نمنــاکمیشــودوکمــیحالــتفِــربــهخــودمیگیــرد،دهانــمرا

گشودهوفریادمیزنمخدایاشکرت...

ازدهانــمبخــارمیآیــدودســتانمراگشــودهزیــربــارانمیچرخــم

وفریادمیزنمخدایاشکرت...

دعــوِتزیباییســت؛بــاهیجــانازجــابلنــدمیشــومتــابــهپشــت

ــد ــد،میگوی ــرفمیکن ــنمنص ــراازرفت ــزیم ــروم؛چی ــرهب پنج

تنهــارویایــشکافیســت،آنقــدرهــمکــهفکــرمیکنــیهمــهچیــز

عالینیست،هواسرداستو...

ــرای ــیب ــورم،آریاالنوقت ــرمابخ ــاداس ــود،مب ــردمش ــایدس ش

سرماخوردننیست،بهتراستنروم...

امانه،میروم...

ــه ــهب ــاعجل ــمکجاســت؟ب ــاسبیشــتریمیپوشــم،جورابهای لب

سمتدربمیروم،وسایلمراچکمیکنم...کلیدموبایلو..

آریاکنونآمادهرفتنهستم...

کاشبیــرونرادوبــارهنــگاهکنــم،شــایدبــاراندیگــرقطــعشــده

باشد...

ــاخــودببــرم،و بهتــراســتبیــرونکــهرفتــمآشــغالهاراهــمب

برایخانهچیزهایینیزبخرم،چهچیزیالزمداشتیم؟

بایددوبارهیخچالراچککنم...امممم...

شیر،تخممرغو...

ــم... ــمدرســتکن ــهمیخواه ــد،چ ــامکســیبیای ــرایش ــایدب ش

امممم...

حالدیگرآمادهرفتنهستم...

ــن ــراهدارم!؟وم ــیهم ــولکاف ــاپ ــروم؟آی ــازهب ــداممغ ــهک ب

همچنانباخودمصحبتمیکنم...

ــاجایــی همســایهایرادیــدم،ســالمیگــرموگفتگویــیعمیــقت

کهفراموشکردماصاًلبرایچهبیرونمیخواستمبروم،

گویی از هدف اصلی دور شدم...

امــا کاری، بــرای شــدهایم خوانــده فــرا زندگــی در چقــدر

روزمرگیهاوضعفهاماراازهدفماندورکردهاست.

ــان ــاخودم ــادیرابرداشــتهایمام ــایزی ــکدســتهندوانهه ــای ب

ازآنهرگزنخوردهایم؛

ــدامدر ــرک ــره ــت،اگ ــزالزماس ــهچی ــت،هم ــززیباس ــهچی هم

جــایمناســبووقــتمناســبباشــد؛وهمــهچیــزبهــمریختــه

ــروز ــیم،ام ــتنباش ــایدرس ــددرج ــازلخداون ــردرپ ــتاگ اس

جهــاندوبــارهتــازهشــدوتصویــریجدیــدبــهخــودگرفــت،آیــادر

اینپازلدرجایدرستقرارگرفتهایم؟

امادرآخر...

خداونــدهمــهچیــزرامیدانــدوهمــهچیــزبــرایخیریــتدرکار

اســت؛آیــادرسامــروزرافــراگرفتهایــم؟ایــنســوالبهتریســت

ــت ــتیمواورااولوی ــدارابپرس ــاخ ــتیتنه ــیرراهوراس ــادرمس ت

همهچیزقراردهیم.

مسحپرستشخداباشمادخترتالمیرا

ــام ــاتم ــکارم،ب ــبواف ــامقل ــاتم ــم،ب ــورامیخوان ــنت خــدایم

جانــم؛عشــقازتــوشــکلگرفــتومعنــیپیــداکــرد؛همــهچیــز

بــدونتــوهیــچبــود.تنهــابــودموخســته،وروزگاریفــرارســید

کــهدســتازهمــهآدمهاشســتم،دســتازدنیــاودلبســتگیهایش

ــو ــات ــودموتنه ــردهب ــرهنب ــزیبه ــجچی ــزدردورن ــیدم،ج کش

ــودی.ازهمــهناامیــدشــدم،بریــدمودریافتــمهــر ــدهب برایــممان

چیــزیدرایــندنیــاپــوچوباطــلاســت...،همــهچیــزدرتــوکامــل

میشــود،دردوســتداشــتنتــو،درتــوراخوانــدنودرتــومانــدن

ودرنــورتــوســاکنبــودن.خــدایمــنهمــهتنهایــمگذاشــتندو

تنهــاتــومانــدیودختــریخســتهودرمانــده.شکســتمهمچــون

نــیخــردشــده،خــمشــدموتــوگفتــینگــراننبــاش،اگــرهمــه

ــو ــرد،ت ــانخواهــمک ــوراره ــنهســتم،آنکــههســتم،ت ــدم رفتن

ــود.آرام ــمب ــارتخواه ــدریکن ــونپ ــنهمچ ــتی،م ــانیس تنه

گرفتــمازکالمــش،حــاِلتــازهگرفتــم،نــوریدرقلــبوزندگــیام

ــدای، ــوهالش ــن،یه ــدایم ــتخ ــم؛اوهس ــدرتگرفت ــد،ق تابی

برخاستمبرایآغازیدوباره،برایاوودراوبودن.

دخترتزهرا



اومــرامیخوانــد،ســالیانســالاســتکــهصدایــشرامیشــنوم،

اززمانهایخیلیدورتابهامروز.

اوصدایــمکــردهبــود،شــنیدهبــودمامــاراهاورانمیدانســتم.بــا

ــم ــهصدای ــارک ــرب ــاه ــودم.ام ــنانب ــشآش ــاصدای ــورش،ب ن

میکــردمثــلنســیمیازکنــارممیگذشــتوآرامــشاودر

قلبــموروحــموافــکارمجــاریمیشــد،صدایــشراشــنیدموبــه

ــالاو،کالماورا ــهدنب ــهشــدم.اومیرفــتومــنب ــشروان دنبال

ــن، ــاوببی ــن،بی ــام ــاب ــتبی ــدومیگف ــرامیخوان ــنیدم؛م ش

مــناورابــاتمــامدلوجــاندوســتداشــتمودرآرامــشاوهــر

روزغرقمیشدم.

اوبرایــمازعشــقمیگفــت،ازمحبتــش،ازبخشــش،ازفروتنــی،

ــکصــدا ــطی ــرفق ــدموچشــیدم.اودیگ ــناورادی ــدوم اوآم

ــرروی ــرمراب ــشاوس ــتمدرآرام ــنتوانس ــدوم ــود،اوآم نب

ــیرا ــت،قصههای ــشمیگف ــمازکالم ــذارم.اوبرای ــشبگ زانوان

ــب ــودم.کالمــشدرقل ــابهحــالنشــنیدهب ــانمیکــردکــهت بی

ــا ــرپ ــهایب ــمزلزل ــیدردرون ــمداد،گوی ــکارمنشســت،تکان واف

ــی ــهکالم ــنگون ــالای ــهح ــاب ــات ــودام ــیرینب ــود،ش ــدهب ش

نشــنیدهبــودم،اوبــهیــادمآوردکــهراهرادرســتنمیرفتــم،اوبــا

ــازکــرد.دیگــرتمــامتیرهگیهــای ــمب ــازهبرای کالمــشراهــیت

زندگــیامدرنــوراونمایــانشــدهبــود،وتمــامموانــعرامیدیــدم

ــودم. ــلنب ــانقب ــرآنانس ــود،دیگ ــازهب ــدیت ــنتول ــرایم وب

ــازه ــافرصتــیت ــد،گوی ــورخداون ــازه،درن ــازه،انســانیت راهــیت

بــرایزندگــیجدیــددرآرامــشالهــیبــود.کالماودرونــمرابــه

وجــدآورد،احساســمعــوضشــد،افــکارمبــاافــکاراوگــرهخــورد،

اوگفــتبــهتــوحکمتــیتــازهمیدهــم،خــدایخــودرابــاتمــام

ــرااز ــنعشــقم ــتموای ــتداش ــدار؛دوس ــتب ــاندوس دلوج

ــهآرامو ــاروحی ــریب ــهدخت ــزواطلبــی،ب ــی،ان خشــمونامهربان

مهربانتبدیلکرد.

ــا ــهجــایاینکــهمــناوراب ــهکالمــشمیاندیشــمب هــرچــهب

تمــامدلوجــاندوســتداشــتهباشــم،امــاایــناوبــودکــهبــا

ــرادوســتمیداشــتو ــامدلوجــانم ــاتم ــامعشــقشوب تم

درسعشــقومحبــتراازلحظــهورودبــهمــنآموخــت.اوکــه

ســالهاکــوربــودم،بینایــمکــرد،کــربــودمشــنواشــدم،اودرب

قلبــمرابــررویدنیــابســت،وبــررویملکــوتخــودبــازکــرد.

کالماوبسشیرینبود،شیرینترازعسل.

ــه ــیب ــرد،گوی ــایجســمانیمیب ــرازدنی ــیغی ــهدنیای ــراب اوم

ــم. ــروازمیکن ــاپ ــابیکرانه ــالاوت ــهدنب ــموب ــروازدرمیآی پ

بیــاوببیــن،آمــدمودیــدم،چشــیدم،وبــهدنبالــتخواهــمآمــد،

میآیــم،تــاهســتم،بــدونتــوهیــچچیــزطعــمومــزهخوشــی

نخواهدداشت.

ــوش ــمدرآغ ــتی،میخواه ــرانهس ــهبیک ــهاوج،ب ــر،ب ــرابب م

مهربــانتــوباشــم.شــکرکــهمــراخداونــدهســتی،ودرزندگــیام

تورامیبینم.

)شکرکهآمدی(

دخترتزهرا



سالمودرودبهشماعزیزان،خالقانودوستدارانزیبایی

ــکر ــالل،ش ــرج ــدپ ــن،خداون ــاآفری ــدزیب ــق،خداون ــدخال خداون

برایمحبتوفیضعظیمت

ــهدر ــیک ــکموهبتهای ــهت ــکب ــرایت ــدشــکرگزاریمب ایخداون

وجودمــاننهــادی؛ازقــوایفکــروادراک،تــاتوانایــیوقــدرت

ــه ــدک ــازایخداون ــمانیب ــمچش ــومیطلبی ــم.ازت ــتجس حرک

هدایــتتــورادرثانیــهبــهثانیــهازعمرمــانببینیــم،بلکــهبتوانیــمدر

ایــنمســیرجــاللنامــترابــههمــگاناعــالمکنیــموشــاهدبــرکات

عظیموبرنامههایپرازکامیابیتوباشیم.

ــف ــککی ــاختی ــاس ــتوی ــادوخ ــروزم ــوزشام ــتانآم دوس

پیکنیــکبــرایغــذااســت.شــماهــممیتوانیــدازالگــوی

ــهدر ــیک ــادمتفاوت ــاابع ــمب ــدوه ــتفادهکنی ــااس ــنهادیم پیش

ــاخالقیــتخودتــاناندازههــای آمــوزششــکلکلــیکیــفآمــدهب

دلخواهوسایزمتناسبباظروفخودراتهیهکنید.

وسایل مورد نیاز:

*پارچه

*تختــهچوبــیویــاصفحــهایبــاجنــسمقــاومکــهتوانایــیتحمــل

وزنراداشتهباشد

*ربانیانواراریب

*دستهچوبییافلزی

*دکمه

طرز تهیه:

دوســتانابتــداالگــوراتهیــهکنیــدوســپسآنرادقیقــاًرویپارچــه

ــرایاســتحکامبهتــرازپارچههــایمحکــم منتقــلکنیــد.عزیــزانب

وضخیموبهصورتدوالیهاستفادهکنید.

ــور ــاهاش ــطب ــهدروس ــتطیلیک ــادمس ــهابع ــیراب ــهچوب *تخت

مشخصکردهایمبریدهومابیندوالیهپارچهقراردهید.

*خطــوطخــطچیــنرابدوزیــدودرمرحلــهبعــدقســمتهاییکــه

ــه ــانلب ــاروب ــدهراب ــشدادهش ــرنمای ــتضــربدرتصوی ــاعالم ب

ــد ــهشــماکمــکمیکن ــانب ــزاناســتفادهازروب ــد.)عزی دوزیکنی

اگــرچــرخخیاطــیدردســترسنداریــدبتوانیــدکاریتمیــزومرتــب

ــهاســتحکام داشــتهباشــید.همچنیــنربانهــایلبــهدوزیشــدهب

کارکمکمیکند.(

ــم. ــامیکنی ــیرات ــگآب ــارن ــدهب ــخصش ــوطمش ــپسخط *س

ــاط ــاوصــلنق ــاب ــدت ــابزنی ــنمحــلت ــهراازای ــدپارچ ــمابای )ش

مشخصشدهبتوانیدشکلاصلیکیفراایجادکنید.(

کیفشماآمادهاست...

ــد ــرایخری ــهدلیــلاینکــهازپارچــهتهیــهمیشــودب ایــنکیــفب

ــوزش ــنآم ــمای ــدمناســبباشــد.امیدواری ــانهــمبســیارمیتوان ن

شــمارابــانحــوهدرســتکــردنکیــفویــاســبدمناســبوَســبک

بــرایپیکنیــکآشــناکــردهباشــدوتوانســتهباشــیدبــاخالقیــتو

ذوقهنریخودتانازاینآموزشاستفادهکنید...

1-سدهششمقبلازمیالد

2-نبوکدنصر.باب1آیه1

3-بابل.

4-سهسال.باب1آیه5

5-حننیا،میشائیل،عزریا.باب1آیه6

6-بلطشصر.باب1آیه7

7-حبوباتوآب.باب1آیه11

ــرآن. ــوابوتعبی ــردنخ ــوک 8-بازگ
باب2آیه6

9-کشتنحکیمان.باب2آیه13

10-مشورتباخدا.باب2آیه18

11-تمثالیازطالوخردشدنآن.

باب2آیه32

12-نابودیهمهسلطنتهاوبرقراریاو.

باب2آیه44

13-حکمرانیبابل.باب2آیه48

تمثــال. بــه نکــردن 14-ســجده
باب3آیه15

15-خداوندراستایشکرد.باب3آیه29

16-راندهشدنازمردمان.باب4آیه25

17-اجتنابازخطایا.باب4آیه27

آســمانی. از ندایــی 18-شــنیدن
باب4آیه31

حاکمــان. و وزیــران 19-دسیســه
باب6آیه6

بــود. ناپذیــر فســخ 20-چــون
باب6آیه15-14

ــالازچــاهشــیران ــهدانی ــودک ــهب 1-چگون
سالمبیرونآمد؟

ملتهــا و قومهــا بــه داریــوش حکــم -2
چهبود؟

3-دربخــشدومکتــابدانیــال،یعنــیبــاب
ــال، ــرحرویــایدانی ــرازش ــدغی ــهبع 7ب

بهچهاشارهشدهاست؟

4-خــوابدانیــالدربــارهچهــاروحــش
درکدامبابذکرشدهاست؟

5-وحــشچهارمــیکــهدانیــالدررویایــش
دیدچندشاخداشت؟

رویــای در چهــارم وحــش ســرانجام -6
دانیالچهشد؟

رویایــش در دانیــال هفتــم، بــاب در -7
چهکسیرادید؟

رویــای در وحــش چهــار از منظــور -8
دانیالچهبود؟

ــردهشــاخیکــهوحــشچهــارمدر 9-تعبی
رویایدانیالداشتچهبود؟

ــال ــهدانی ــیک ــررویای ــاب8تعبی 10-درب
دیدمربوطبهچهزمانیبود؟

11-چــرادانیــالبعــدازدیــدنرویــایقــوچ
وبزضعیفوبیمارشد؟

12-پیــامجبرئیــلبــهدانیــالدرمــورد
رویایشچهبود؟

13-درچندمیــنســالســلطنتکــورش
پادشــاهپــارسپیــامبــهدانیــالآشــکار

گشت؟

14-رویایــیکــهدانیــالدرکنــاردجلــهدیــد
بــاب در شــد او بیهوشــی ســبب و

چندمکتابدانیالآمدهاست؟

دانیــال رویــای تــا12 بــاب10 15-در
دربارهچهزمانیست؟

16-چــهکســیبــهدانیــالگفــتکــه
ایستادمتاداریوشمادیراتقویتکنم؟

شــمال و جنــوب پادشــاه 17-پیمــان 
توسطچهکسیبستهشد؟

18-دربــاب12منظــورازرئیــسبــزرگکــه
ازپسرانقوممحافظتمیکندکیست؟

کســانی ســرانجام آخــر زمــان 19-در 
میشــوند رهنمــون پارســایی بــه کــه

چهخواهدشد؟

20-پیامکتابدانیالچیست؟



گاهــیممکــناســتاحســاسکنیــمدعاهایمــانبیحاصــلاســت

ولــیهمچنــانبایــدوفادارانــهدعــاکنیــموانضبــاطروحانــیخــود

راحفــظنماییــم.مــنتــابــهحــالندیــدهامکســیقبــلازآنکــه

اولازدرهبگذردبهقلهکوهبرسد.…

ــرز ــاداتوط ــاع ــدت ــدش ــثخواه ــیباع ــیواقع ــداریروحان بی

تفکــراتقبلــیخــودراتــرککنیــم.مفهــومایــنامــرآناســتکــه

ــددرتمــاممســایلزندگــیخــودازسرمشــقعیســیپیــروی بای

ــهایــنامــر کنیــم.بایــدماننــداوشــویم.وقتــیخــودرامتعهــدب

ســازیمکــهبــهمســیحشــباهتیابیــم،روحالقــدسنســیمبیــداری

شیرینروحانیرابرکلیساخواهددمید.

ــه ــوژیو...همیش ــموتکنول ــع،عل ــگجوام ــان،فرهن ــتزم گذش

درصــدداســتتــامــاراهــمشــکلخــودکنــدومعجــزهرابــرای

گذشــتهبدانــدبــرایجامعــهپیشــین،دنیــاازمــامیخواهــدتــادر

ــهمرگهــای ــمودهــانخــودرانســبتب ــروروی ــتف خــوابغفل

ــیرا ــداریروحان ــابی ــاچیســت؟آی ــردم ــم،عملک ــیببندی روحان

داریمآیادربیدارکردنفرزندانخداقدمیبرمیداریم؟

بیداریروحانیخداوندباشما

www.instagram.com/smyrna_magazine_christian

www.facebook.com/smyrna.jubal.church

 @kelisayeizmir




