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ردود  رب  اپدشاه

ـــبوکی ـــد س امی

له مقا ســر

چرخهایارابهواژگونشدهازریلراهآهن،دیگرحتیسالیاناست

زنگزدهوتوانچرخشیهمدرآنگوییوجودندارد.

درذهنمهزارانبارداستانقدیمیرامرورمیکنم.زمانیکهسواربر

ارابهکوچک،بررویریلراهآهنبهآرامیپیشمیرفتم.اهرمهای

تاشاید پایینمیبردم و باال زیاد وزور فشار، با را ارابه االکلنگی

سرعتارابهامرازیادکنموهرچهزودتربهایستگاهبرسم.سرماو

برِفاطرافم،حسدستانمراازطرفیربودهبودوازطرفیدیگرفشار

پشتم تمام بر باعثمیشدعرقسردی االکلنگی، اهرم بر بازووانم

آنقدرلمس و بود تنهاتصویریدرذهنم اینهاهمه اما حسکنم.

شدنیکهانگارآنراتجربهکردهام...

انگارریلیخزدهراحسمیکردم؛حتیترسودلشورهامراکهاگر

بهایستگاهنرسمچه!اگرقطاردرونایستگاهحرکتکردهباشدچه!؟

بارهاتصویرزمانیکهبهقطارسلطنتیمیرسموبهآرامیوبدوراز

دیدنگهبانشارابهامرابهآنباطنابقدیمیایگرهمیزنمتابههر

جاکهرفتمرانیزباخودببرددرذهنمحکمیشود.راستی...اگر

نگهبانانمراببینندواجازهندهندچه؟اگرپادشاهبفهمدومرابرای

کارهاییکهکردهاممجازاتکندچه...؟

سواالتونگرانیهادرسرممیگذرد،اماهیچیکمانعی،برایاین

گرهایکهمرابهقطارسلطنتیوصلمیکند،درذهنمنمیشود.با

همهوجودازتصورشلذتمیبرم...اما...،اماچهتصویرخیالیوبدور

ازحقیقتی...؛ارابهامسالهاستکهواژگوناستوحتیدرریلقرار

نداردتاباهرسختیبتوانمخیاالتمراجامهیحقیقتبپوشانم.

بارهاسعیکردمچرخهایارابهرابگیرموارابهامرابهریلبرگردانم،

ولیصدای»سسسسسسسس«کهزیرارابهمیآیدترسسردیدر

درونمایجادکرد.فکرکنمماریدرزیرآنخزیدهاستومنتظراست

نیشخودرابرمنفروبََرد.

نمیدانم...اگربمانمازسرماخواهممردواگربخواهمارابهامرابهریل

برگردانمترسدرونممانعاستو...

سر پشت از میرود فرو برف در که کفشهایی ِخشِخش صدای

میشنوم...،بازهمترسبهقلبمبازمیگردد.خودرابهپشتدرختی

میکشمتاشایدمرانبیند.امااوصدایممیزند...»پسرم،آدم،کجایی؟

چرامخفیشدهای؟«

سرمرابهآرامیباالمیآورم،آریپدراست.پدریکهسالهاستاو

راواگذاشتهبودم.اوبدنبالمبودومرابهآغوششمیطلبد...بطرف

سرمای همه درونیاش محبت گرمی و رفتم دواندوان آغوشش

وجودمراآبمیکردواعتماددرقلبممیکاشت...

تکاند.احساسسبکی را برفهایرویشانههایم و بطرفمخمشد

ارابهای کجا؟ به گفتم برویم...، گفت و گرفت را دستم میکردم.

نداریم!!!

لبخندیزدودستمرابامحبتبطرفشکشید.ازپیچاولباالیتپه

ایستگاهنمایانبود.عجیباست!شنیدهبودمایستگاهخیلیدوراست

اماباپدرخیلینزدیکبود...

حرکت اعالم آن بوق و بود ایستگاه در سلطنتی قطار

میکرد.باتعجبونگرانیروبهپدرکردموپرسیدم:

چطوربهقطاربچسبیم؟ارابهایندارم...؟

را وجودم ترس رفت. نگهبانان بطرف و فشرد محکمتر را دستم

گرفتهبود،ولیفشردگیدستانمدردستهایشاعتمادیدرقلبم

میکاشت.

آنهاچهخواهدگفتو به بهنگهباناننزدیکشدیمونمیدانستم

ترس و کردند ما به رو نگهبانان شود...، قطار وارد میتواند چطور

وجودمراگرفت.

امانگهبانانبهکناریبهنشانهاحترامگامبرداشتندوباصدایبلند

میگفتند:»درودبرپادشاه«؛

پدرملبخندیزدوباهمپابهپلهورودیقطارگذاشتیم.آری،پدرم

همانپادشاهیبودکهسالیانبدنبالشبودمونیافتهبودمش.پادشاه

آسمانیکههموارهبدنبالفرزندانگمشدهخوداست،آنانرابهقطار

زندگیدعوتمیکند...

»درودبرپادشاه«
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از گوشــه و کنــار جهــان

مصادره و تعطیلی کلیسای انجیلی مسیحیان 
در تبریز

بهگزارشمحبتنیوزدرتاریخپنجشنبه۱۹اردیبهشتماه۱۳۹۸

انجیلیتبریزتعطیلومصادرهشد.گفتهشدهکهاعضای کلیسای

ستاداجراییفرمانامامکهبهطورمستقیمزیرنظرعلیخامنهای

ادارهمیشودواردکلیساشدهاند،قفلهمهیدربهاراعوضکرده

ازرویبرجکلیسابرداشتهاند.سپسدرآنجاتجهیزات وصلیبرا

امنیتینصبکردهوسرایدارکلیسارانیزمجبورکردهاندبهسرعت

محلزندگیخودرادرساختمانکلیساترککند.

وبسایتخبریایرانوایربهنقلازیکشهروندتبریزینوشتهاست

کهشنیدمصلیبهایاینکلیساراکندهاند،ولیباورمنشد،تااینکه

امروزخودمآمدمودیدمبلهخبردرستبودهاست.باتعدادیازاهالی

محلکهصحبتکردممیگفتندآنهابهبهانهنوشیدنمشروباتالکلی

درمراسمهایمذهبی،درِبکلیساراپلمپکردهاند.درروزهایقبل،

پیشازاینکهاتفاقیبیافتد،کسیاجازهورودبهکلیسارانداشت،و

درحالحاضرحتیخدمهنیزاجازهورودبهمحوطهکلیساراندارند.

اینخبردرکانالتلگرامیوزارتخارجهآمریکاوهمچنینروزنامه

اسرائیلیاورشلیمپستنیزگزارشومنتشرشدهاست.

اعضایآشوریاینکلیسانیزمیگویندقراربراینبودکهسازمان

میراثفرهنگینسبتبهمرمتآثارتاریخیاقدامکند،ولیبرعکس

اینوعدههاکلیساراتعطیلومصادرهکردندوحتیامکانبرگزاری

مراسمآشوریانتبریزدراینمکانرانیزبااینکارازماسلبکردند.

»یونانبتکلیا«نمایندهمحافظهکارمسیحیاندرمجلسایران،بعد

ازدوهفتهسکوتنامهایبهحسنروحانیارسالکردهکهدراین

نامهازایناقدامانتقادکردهوخواستارشدهتماماموالمصادرهشده

مسیحیانبهانجمنآشوریانواگذارشودتادراموررفاهیومعیشتی

مردمبهکاررفتهشود.بتکلیاکهخودیکیازحامیانحسنروحانی

وی به مقدمه این با است بوده جمهوری رئیس انتخابات ایام در

تاختهوبیانکردهاستکهمتاسفانهاززمانورودشمابهدولتتمام

وعدههاودستوراتدرخصوصجامعهآشوریدرحدیکسخنبود

وهیچگاهاثریازاجرایایندستوراتمشاهدهنشد.

روزه هر و اسالمیمیگذرد انقالبجمهوری از از۴۰سال بیش 

اماکن مصادره حکم صدور و مسیحیان بر جفا که هستیم شاهد

مذهبیوتاریخیمسیحیانایراندرحالافزایشاست.درایننامه

نیزآمدهاستکه:جنابآقایروحانیآیاایناقدامشایستهیشأن

ومنزلتجمهوریاسالمیاستکهبااماکنمقدسمسیحیانچنین

رفتارشود؟

ـــمیرنا ـــری اس ـــم خب گردآورنده:تی

پخش مستقیم مسلمان شدن اجباری یک 
کودک 1۳ ساله ارمنی در یکی ازبرنامه های 

تلویزیونی ترکیه 
درتاریخ۲۲اردیبهشتماه۱۳۹۸برنامهایتلویزیونیبهمجریگری

»نیهاتحطیباوغلو«،یکیازمبلغاندینیاسالمپخششدکهدر

آنیککودکارمنی۱۳سالهبررویپخشمستقیمآنتنمیهمان

این گروید. اسالم دین به نیز او اجبار، روی از که بود برنامه این

مجرینیزدربرنامهاعالمکردکهباپدرومادراینکودکدرارتباط

بودهورضایتآنهارادررابطهباتغییردیناینکودککسبکرده

نماینده همراه به و شده ماجرا منکر کودک این مادر ولی است،

مسیحیانارامنهترکیه،شکایتیعلیهشورایعالیرادیووتلویزیون

ترکیهتقدیمدادگاهکردهاست.

ارامنه، خبری پایگاه در ساله ۱۳ کودک این مادر ینگیاریان آلینا

سخناناینمجریتلویزیونیراتکذیبکرده،وگفتهاستکهپسر

منتعمیدداردوعضوکلیسایارمنیاست.ویمیگویدمنخبر

تلویزیونیدعوتشده برنامه برایشرکتدریک داشتمکهپسرم

جمهوری اسالمی ایران اشتغال برای اقلیت های 
دینی در مهدهای کودک را هم ممنوع کرد.

و انتظامی نیروی ارتش، در دینی اقلیتهای برای اشتغال پیشتر

بسیاریازسازمانهایدولتی،سازمانبهزیستیو...ممنوعشدهبود،

وحالاشتغالدرمهدهایکودکراهمنیزمیبایستبهاینلیست

بلندباالاضافهکرد.

بهگزارشمحبتنیوز،باپیروزیانقالباسالمیدرایرانطیچهل

ممنوعشده دینی اقلیتهای برای ازمشاغل بسیاری سالگذشته

است.

شهروندانغیرمسلمانقبلازانقالباسالمی،زندگیعادیداشتند،

ولیپسازآمدنجمهوریاسالمیبامشکالتوجفاهایبسیاری

قرار وسرکوب تبعیض مورد و روشدهاند به رو نظام این ازطرف

گرفتهاند.درراساینحکومت،ولیفقیهمیباشدکهطیاینسالها

ولیازاینکهموضوعبرنامهچیستاطالعنداشتم؛اگرباتغییردین

شرکت برنامه این در هم خودم قطع طور به بودم موافق فرزندم

میکردم.مادراینکودکاضافهکردکهازطرفشبکهتلویزیونیبا

اوتماسگرفتهشده،امادربارهماهیتاینبرنامهکهقراراستچه

اتفاقیبیافتدهیچاطالعاتینداشتهاست؛تنهامیدانستهکهدریک

شبکهتلویزیونیبایدشرکتکندوفرزندشبهخاطرسنپایینهیچ

درکیازاینموضوعنداردوتنهاازاینخوشحالاستکهدربرنامه

تلویزیونیتصویراوپخششدهومعروفشدهاست.

نهتنهاوروداقلیتهایدینیبهبسیاریازمشاغلدولتیونظامی

غیر ازشخصی نیز هم مورد یک برای حتی بلکه کرده، ممنوع را

مدیریتی باالی پستهای یا وزیر معاون وزیر، عنوان به مسلمان

شرایط این خاطر به اقیلیتها این از بسیاری است. نشده استفاده

مجبوربهترککشورشدهاند.

درتازهتریناقدامسازمانبهزیستیکشور،طیبخشنامهایاستخدام

پرسنلازاقلیتهایدینیدرمهدهایکودکراممنوعاعالمکرد.

مهد در تنها افراد این گیری کار به که است آمده بیانیه این در

کودکهاییمجازاستکهبهاقلیتهایدینیاختصاصدارد.

درمرکزاسنادحقوقبشرایراندربند۱۹اینبخشنامهمتنیمنتشر

شدهکهدرآنگفتهشده:»بهکارگیریپرسنلازاقلیتهایدینی

مخصوص مهدهای از غیر به کودک، مهدهای در عنوان هر تحت

اقلیتهایدینی،ممنوعمیباشد.«
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سفریبااندوختهایدرخورجین،رسمشاگردیمانراطی

کردیموسیوهفتشمارهدرکنارشماعزیزانوهمراهان

قدوسمان ساالر کاروان هدایت با سفر این در اسمیرنا

سفر این در دوباره آغازی نیز شماره این در گشتیم. همسفر

خواهیمداشتوراهاوراخواهیمپیمود.

شاگردیوامتحانهیچگاهازهمجدانبودهاندوهمیشهبرایسنجش

آنچهآموختهایمواردامتحانمیشویمتاخودرامحکبزنیمکهآیا

تراشیده به یاهنوز و یافتهایم، را بعدی مرحله به ورود آمادگی

شدن،رشدوبلوغبیشتریدرآنمرحلهنیازداریم.

و نابودی برای امتحان که باشیم داشته بیاد الهی امتحان در

بهمرحلهای برایورود بلکهمحکیاست نیست، دلسریشاگرد

جدیدوبهجلورفتن.امادرامتحانمیبایستاطاعتکاملداشت

وطبقمراحلونقشههایاوحرکتکرد.

دوم و بیست باب در مقدس کتاب شخصیتهای از یکی ابراهیم

کتابپیدایشوارداینامتحانمیشودوخداوندازاومیخواهدتا

فرزندمحبوبوعزیزخودراقربانیکند؛ازاومیخواهدتابرایانجام

اینکارراهیسفریسهروزهشودتابهمکانیکهخداوندبهاونشان

میدهدبرسد.

درمرحلهاول،اطاعِتبیچونوچرایابراهیمراشاهدهستیم.او

راگمکردهودرفشارفکریشدیدی پایخود و کهگوییدست

ابراهیم برآشفتگی برمیدارد. قدم اطاعت در همچنان است درگیر

ازغیرمنظمانجامدادنتدارکسفرشمشخصاست،ولیاطاعت

تنهاشاخصهیاودرهرشرایطیستوگوییپسازسالهازندگیو

اشتباهاتشامروزبهاینمهمدستیافتهاست.

اوتمامیمراحلراهمانگونهکهخداوندگفتانجاممیدهدوراهی

را ثانیهآنفشارفکریشدیدی سفریمیشودکهدرهرلحظهو

پیش خداوند با همگام خدا اراده انجام در ولی میشود، متحمل

میرود.

پسازسهروزخداوندبهاوکوهاوریارانمایانمیسازد؛محلقربانی

فرزندش.همانمکانیکهمسیحنیزبهصلیبکشیدهشدوقربانی

کاملوبینقصبرایگناهانبشرکفارهوفدیهشد.

مذبح ساخت به شروع و میرود کوه باالی به فرزندش با ابراهیم

مینمایدوهیزمهارامیچیند.اگرتصوریازاینآیاتدرسرخود

فرزندش کردن قربانی برای که پدری دگرگونی و حال بگذرانیم

تدارکمیبیندراباگوشتوپوستخوداحساسمیکنیمکهبراو

چهگذشتهاست.درتمامیاینسفرومراحلگوییابراهیممرگ

وازدستدادنفرزندشراتصورمیکندتااینکهبرهوقوچ

گرفتاردربوتهخارمهیاشدهازطرفخداوندتمامتصورات

اوراشستشومیدهد.

گردن بر قوچی با سفر این تمامی در خداوند گویی

که همانگونه میآید؛ باال به کوه طرف آن از خود،

فرزندخودرابرایگناهبشرفدیهنمودتاهرکهبهاو

ایمانآوردهالکنگرددبلکهحیاتجاودانییابد.تاِج

خاربرسِرمسیحنهادهشد،همانگونهکهبرهقربانیدر

بوتهخارگرفتارشدهبود.

که گذشتهای انسان که مییابد در ابراهیم اینجا در

بر و بود گذاشته مصر به پا بیابان در تشنگی و باسختی

بردارند را او نیاز و تاتشنگی توکلکرد قدرتهایمصر

تبدیلبهدوستخداوندشدهوحالمیداندومیتواند

است. دهنده نجات و صخره تنها که کند تکیه او به

و کامل تو افکار و تصورات که داد نشان او به خدا

واالتر خداوند افکار بلکه نیستند، بینقص

کن تکیه او به پس نیکوست، و کامل وو

راههایخودرابهاوبسپار.

کردنها عجله با که مراحلی بسیار چه

وعدماطاعتکاملازدستدادهایم.چه

مرحله به ورود برای که فرصتهایی بسیار

جدیدزندگیمانداشتهایموآنهارابامنطقهاو

گامهایی رد سفر ایمان رســـم شـــاگردی
امیـــد ســـبوکی

رســم شــاگردی

تصوراِتافکارماننابودساختیمودستمانازآنهاکوتاهشد.

بیاییدامروزمحبتاوراباردیگربچشیمواینبارباافکار،نقشهو

ارادهکاملاوپیشرفتهوهدایتاورابطلبیم.امروزنیزروزخداوند

است،روزیکهبرایشروعیتازهمهیاست.گامبرداریم...
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ــکر  ــم او. ش ــای عظی ــاهدین کاره ــمیرنا و ش ــر اس درود ب

بــرای ایــن خانــواده الهــی کــه از پــای صلیــب در مســیح 

شــکل گرفــت و هــر روزه ایــن فرصــت را داریــم تــا کارهای 

ــم. ــالم کنی ــنویم و اع ــم او را بش عظی

امــروز بــا بــرادر عزیــزی مصاحبــه ای خواهیــم داشــت، تــا 

بشــنویم و بخوانیــم کــه دســتان خداونــد چطــور زندگــی 

ایــن عزیــز را لمــس کــرده اســت.

ســالم بــرادر عزیــزم. خوشــحالم کــه فرصــت ایــن را دارم 

ــنیدن  ــتاق ش ــه دل مش ــم و از ت ــی بزن ــما گپ ــا ش ــا ب ت

کارهــای عظیــم خداونــد هســتم کــه در زندگــی شــما بــه 

ــرای  ــون رو ب ــه خودت ــر ممکن ــت. اگ ــانیده اس ــام رس انج

ــد. ــی کنی ــمیرنا معرف ــدگان اس خوانن

ــاردیگــه ــرشــما.منــمخیلــیخوشــحالمکــهب ــدب شــالومخداون

میتونــمشــهادتمروبــاکســیدرمیــونبــزارم.بــاورکنیــدهــرروز

وهــرســاعتفقــطدنبــالبهانــهوجایــیمیگــردمکــهشــهادت

خــودموحرفهــایدلــمروبــاکســیتقســیمکنــم.مــنمســعود

هســتمودرشــهربــزرگشــیراززندگــیمیکنــم.۳۳ســالمهو۳

ســالهبــهمســیحبــهعنــوانخداونــدونجــاتدهنــدهامایمــاندارم.

زندگــیمــنقبــلازایــنســهســالپــرازســیاهیبــودوباورتــون

نمیشــهکــهچطــورمســیحزندگــیمــنرومتحــولکــردوافــکار

ــردو ــمانهاب ــهآس ــنب ــهزمی ــهچســبیدهب ــمرواززاوی وتفکرات

تونســتمتولــدتــازهرودراوتجربــهکنــم.

ــرادر عزیــزم. چقــدر اشــتیاق  ــرای وجــود شــما ب شــکر ب

و شــعله ی درونتــون خــود مــن رو مشــتاق شــنیدن 

ــتراک  ــه اش ــنه ب ــه تش ــخِص ک ــم و مش ــه. می دون می کن

گذاشــتن شــهادِت زندگــی و ایمانتــان هســتید. پــس لطفــًا 

ــد. ــف کنی ــون تعری ــون برام خودت

حتمــاً.مــنتــویخانــوادهایبــزرگشــدمکــهپــدرمکارخونــهدار

ــیکــه ــیدرزمان ــود.ول ــدب ــویگذشــتهثروتمن ــودوت قدیمــیب

ــیکــهیادمــه ــودورشکســتشــدوفقــطچیزهای هشــتســالمب

ــود ــاکب ــدهتری ــدرممصــرفکنن ــت،وپ ــرککــردورف ــادرمت م

ــه ــدب ــممیش ــونک ــایلخونم ــرروزوس ــره ــنخاط ــههمی وب

ــا. ــایباب ــربدهیه خاط

خواهــرم۱۸ســالشبــودکــهرگخــودشروبعــدازدعوایــیکــه

بــاپــدرمداشــتزدوجنــازهاشروتــویحمــامپیــداکردیــم.هیــچ

ــدام ــتوم ــمامنمیرف ــویچش ــهازجل ــنصحن ــرای ــتتصوی وق

ــرمو ــلاونمیمی ــممث ــهروزیمن ــهی ــودک ــنب ــنای ــرم فک

جنــازهامرومیکشــنبیــرون.۲5ســالهبــودمکــهاینقــدرشیشــه

ــود.از ــمفاســدشــدهب ــهبدن ــردمک ــوادمخــدر(مصــرفمیک )م

ــودم. ــامــرضگرفتــهب درونهــزارت

اینهــارونمیگــمکــهخواننــدگانمجلــهبحــالمــنغصــهبخــورن

ــوده. بلکــهامــروزمیخــوامبگــمکــهمســیحدنبــالچــهکســیب

ــاررفتــه ــرایهیچکــسدوزارهــمارزشنداشــتم.دهب مطمئنــمب

بــودمتــرککنــموهــربــاردوبــارهمصــرفمیکــردم.دیگــههمــه

ــو ــشمن ــیخون ــسحت ــودنوهیچک ــراریب ــاازمف دوروبریه

راهنمــیداد.

یــهشــبرفتــمبیــرونشــهرتــوییــکخرابــهکــهپاتــوقمــواد

ــردم ــودمومصــرفک ــوادب ــرودارم ــدردرگی ــود،اینق کشــیدنب

ــذا ــیغ ــتم؛حت ــاهس ــدروزهاونج ــمچن ــتمبفهم ــهنمیتونس ک

ــد ــینپرای ــهماش ــبهای ــنش ــیازهمی ــودم.یک ــوردهب ــمنخ ه

اومــدوچهــارنفــرپیــاده

شــدن.قیافــهســادهو

مهربونــیداشــتن.

ــدوق ــویصن ازت

ی ها بســته

و آوردن غــذا

و معتادهــا بــه

یــی ها بخت بد

کــهاونجــابــودن

مــیدادن.رفتــمجلــو

درماشــینوگفتــمآقــا

ــیدی؟ ــذریم ــمن ــهمن ب

ــادهشــدواز لبخنــدیزدوپی

رویصندلــیعقبیهپالســتیک

بــازکــردودوتــاغذایــیکــهتوش

ــدهپشــت ــن.رانن ــهم ــودرودادب ب

ــال ــذام ــنغ ــهای ــتمگ ــونگف فرم

اکبــرنبــود.مگــهبــرااوننذاشــتی...؟

ــم، ــممیگیری ــرایاون ــتب ــهگف آقاه

وغــذارودادبــهمــن...لبخنــدزدو

ــی ــیحخیل ــرایمس ــماب ــرادرش ــتب گف

ــو ــیجاش ــههیچ ــدرک ــی...اینق ــاارزش ب

. . . نمیگیــره

ــی ــدرمهربون ــماش،اینق ــهچش ــردمب ــگاهک ن

ــه... ــردمبرادرم ــرمیک ــهفک ــتک ازشمیریخ

ــی ــهایــنمهربون ــرادرخــودمهــمباهــامب البتــهب

نبــود.

ــرد. ــمک ــمبغل ــمدادومحک ــتوبه ــاببرداش ــهکت ی

ــب  ــر صلی ــواده ای زی خان

اینقــدرمحکــمکــهســالهابــودایــنمحبــتروبــهیــاد

ــده ــادی ــوفیلمه ــتم.ت ــاًلنداش ــایدماص ــتم.ش نداش

ــش. ــیاالنچشــیدهبودم ــودمول ب

رفتــمیــهگوشــهنشســتموانــگارهمــهوجــودم

انــرژیگرفتــهبــود.غــذاروبــازکــردموشــروع

بــهخــوردنکــردم.کتــابروبــازکــردمهمــون

صفحــهاولنوشــتهبــودانجیــلعیســیمســیح

ــودارزشــترو ــرشنوشــتهب ــاخــودکارزی وب

تــویمســیحبــدونودراونزندگــیکــن.

ــماره ــهش ــقته.ی ــهعاش ــتک ــیهس ــونیک چ

ــال ــتمواص ــابروبس ــود.کت ــتهب ــرنوش ــمزی ه

ــه ــود؛ن ــیب ــسعجیب ــاًح ــام.واقع ــتمکج نمیدونس

مثــلحــسمــوادوَهَپــروت؛یــهحســیکــهانــگارداشــت

درونــممیدویــد.

ــم ــهداداش ــویخون ــدمجل ــطدی ــادموفق ــدموراهافت ــدش بلن

هســتم.اینقــدرخــرابکاریکــردهبــودمکــههیچکــسخونــه

ــگزدمو ــیزن ــرروی ــاپ ــبب ــیاونش ــی-داد،ول ــوراهنم من

داداشــماومــددمدر.گفــتچــیمیخــوای؟گفــتفهمیــدم

بــراییکــیخیلــیارزشدارموعاشــقمه...کلــیبهــممتلــک

وســرکوفتزدومــنفقــطپریــدمبغلــشکــردم.مثــلبغــل

اونآقاهــه...داداشــمیــهدفعــهحرفاشــوقطــعکــردودســت

گذاشــترویســرم...

اونشــبمــنروبــردخونــهاشواومــدتــویاتــاقکنــارم

ــرمپیــشبچههــاش. خوابیــد،آخــهمیترســیدمــنب

دمدمــایصبــحبــودبلنــدشــدوموبایــلبــرادرمرو

برداشــتموآرومبــهاونشــمارهپیــامدادم.نوشــتم

ــیح ــرامس ــمچ ــوامبدون ــنمیخ ــیدم ببخش

مــنرودوســتداره؟
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ــب  ــر صلی ــواده ای زی خان

موبایــلروبســتمودوبــارهزودوخوابیــدمتــابــرادرمبیــدارنشــه.

ــل ــراغموبای ــدمچ ــهدی ــدک ــوابمیش ــرمخ ــتگ ــامداش چش

ــام ــهپی ــدمی ــتمشدی ــارهبرداش ــدمودوب ــدش ــد.بلن ــنش روش

ــیهســت. صوت

صداشــوکــمکــردموشــروعکــردمگــوشدادنپیــام.یــهآقاهــه

میگفــتکــهزمــانبچگــیخــودشیــهچــوبروازهمکالســیش

ــهداری ــهنگ ــوجعب ــوت ــودواون ــیرب ــبیهشمش ــهش ــرهک میخ

ــیارزش ــرایاونخیل ــیب ــودول ــینب ــاارزش ــوبب ــه.چ میکن

داشــتچــونبــراشپــولتــوجیبیهــاشرودادهوبهــادادهبــود.

بعــدگفــتمــاهــمحتــیاگــهفکــرمیکنیــمبیارزشــیموبــدرد

نخــور،بــرایخــداخیلــیخــاصوبــاارزشــیم.چــونبــراتبهــای

ــارگــوش زیــادیداده...خالصــهیــهپیــامدهدقیقــهایروچنــدب

کــردم.

بعــدازشــنیدندعایــیکــهتــواونصــوتبــودخوابیــدموصبــح

ــارو ــمپیامه ــرادرمه ــهب ــدم.خالص ــدارش ــرادرمبی ــدایب ــاص ب

دیــدهبــودوشــنیدهبــود.بهــمگفــتایــنکیــهبهــشپیــامدادی؟

آدمشــدی؟

گفتــممیخــوامتــرککنــم...گفــتبخــدادیگــهپــولنــدارمبــدم

وبریــزمدورپولــمرو...

بلنــدشــدورفــتویــهحولــهآوردگفــتپاشــوبــرودوشبگیــر.

رفتــمتــویحمــوموآبروبــازکــردموزیــردوشبــاخــداحــرف

زدم.انــگارخیلــیدوربــودولــیدرعیــنخیلــیهــمنزدیــکبــود.

ــه ــرفزدموگری ــدرح ــنوه.اینق ــومیش ــردمصدام ــسمیک ح

کــردمکــهزیــردوشزانوهــامخــمشــدونشســتم.

ــم ــنوپوســتوجون ــممیرفت ــاه ــهب ــگارآبواشــکهامهم ان

ــماصــاًلبایــدچجــوریتوضیحــش داشــتتمیــزمیشــد.نمیدون

ــه ــیک ــاآب ــروندارهب ــردمازدرونوبی ــسمیک ــیح ــدمول ب

ــت. ــممیرف ــمه ــهدرون ــایدیگ ــیچیزه ــاهخیل ــوچ ــتت میرف

ــل ــرامغــذاآوردوموبای وقتــیازحمــوماومــدمبیــرونداداشــمب

اضافــهایکــهداشــتروآوردوگذاشــتکنــارمگفــتاگــه

ــل. ــنموبای ــیای ــرفبزن ــتتح ــادوس ــازمب ــوایب میخ

ــا ــهت ــمارهویادم ــااونش ــازیب ــردممســیجب ــروعک ــهش خالص

شــببهــشپیــاممــیدادموپیامهــاشرومیشــنیدم.بــاورکنیــد

ــرژی ــگاران ــارگــوشمیکــردم؛ان هــرویســیکــهمیومــدرودهب

ــی؟ ــدارمکــردوگفــتخوب ــازبی ــرادرمب ــرام.روزبعــدشب ــودب ب

ــرون ــیوبی ــبهاینجای ــهاالندوش ــتآخ ــورگف ــمآرهچط گفت

ــریمصــرفکنــی! نرفتــی...اینجــامندیــدمکــهب

تــازهبــهخــودماومــدم.راســتمیگفــتنزدیــکدوروزبــودکــه

مصــرفنکــردهبــودموبدنــمهــمدردینداشــت.گفتــممیخــوام

ــی ــروعکن ــازش ــریب ــوایب ــتمیخ ــمگف ــرونداداش ــرمبی ب

ــرکمــپ... ــام.مــنروبب ــومیخــوامبی ــات ــهب ــمن گفت

ــو ــهت ــواداوآقاه ــولنمیخ ــمپ ــدا...گفت ــدارمبخ ــولن ــتپ گف

موبایــلبهــمگفــتفــردابــروبــهایــنآدرسوخــودترومعرفــی

ــه... ــهدیوان ــهمیش ــهمگ ــتآخ ــدی.گف ــوادب ــولنمیخ ــن.پ ک

ــول ــدرپ ــیچق ــه؟میدون ــاتمیش ــولداروه ــدرپ ــیچق میدون

ــه؟ ــرایدوهفت ــیب ــه؟حت ــتمیش ــذاونگهداری غ

ــا ــنآدرس.خالصــهب ــهای ــرمب ــیمیخــوامب ــمول گفتــمنمیدون

داداشرفتیــمبــهاونآدرســیکــهبــرامفرســتادهبــودن.یــهکمــپ

تــرکاعتیــادکوچیــکبــود.رفتیــمداخــلوداداشــمرفــتتــوی

ــودگفتــه ــاقیمــتروبپرســهولــیوقتــیاســممرودادهب ــاقت ات

ــهبســتریشــه. ــودنپرداخــتشــدهومیتون ب

بــانابــاوریاومــدبیــرونوگفــتمیتونــیبســتریشــیبــرایدو

هفتــه...گفتــمدیــدیگفتــمبــاارزشــم!؟

ــی ــت.حت ــاگذش ــزهآس ــهمعج ــدمودوهفت ــامون ــهاونج خالص

پرســتارهامیگفتــندهروزدردخواهــیداشــتولــیدردهــامهــم

قابــلتحمــلشــدهبودنــد.

بیــن  نمی خواســتم  واقعــًا  بــرادر.  شــکر  رو  خــدا 

ــوام  ــی می خ ــنوم. ول ــل بش ــا کام ــام ت ــون بی حرف هات

ــاز نــری  بدونــم چــی باعــث شــد اینبــار دووم بیــاری و ب

ــرون؟ بی

ــم ــدمیگفت ــهدردمیاوم ــارک ــرب ــره ــرموفک ــاردرونس اینب

مــنباارزشــم...خیلــیبــاارزشــم.واقعــاًهــزارانبــارایــنجملــهی

تــویســرمروتکــرارکــردموبــهیــادمــیآوردممحبــتوبغلــیرو

کــهاونبــرادرموقعــیکــهغــذاوکتــاببهــمدادهبــود.

خوب بعدش چی شد؟ بعد از ده روز؟

ــهداداشــم ــهخون ــهپالســتیکداروب ــای ــودمب ــهاونجــاب دوهفت

ــود.اینبــارزنداداشــم برگشــتم.همــهاخالقشــونعــوضشــدهب

ــردماون ــروعک ــزدن.ش ــرفمی ــامح ــدنوباه ــاشمیوم وبچهه

کتــابروخونــدنوبــااونشــمارهمــدامصحبــتکــردن.خالصــه

دیگــههیچوقــتبــهمــوادفکــرمنمیکــردمیــااگــرفکــریمیومــد

ــرمیشــد. ــودمپُ ــامحبتــیکــهدیــدهب خیلــیزودجــاشب

تــااینکــهوصــلشــدمبــهکلیســایخانگیدرســهســاعتیشــهرم.

ــا ــدرب ــدمواینق ــابدادرودی ــذاوکت ــیکــهبهــمغ همــونآقای

عشــقمیرفتــمومیومــدمکــهداداشــموبعــدازاونزنداداشــم

ــرادرم ــهب ــالخون ــدازدوس ــتنوبع ــاپیوس ــنکلیس ــهای ــمب ه

ــاره ــون.االندوب ــهرخودم ــیش ــایخانگ ــهکلیس ــدب ــلش تبدی

ــه ــهی ــلشــدیمب ــررســیدهوتبدی ــهبیــشازدهنف ــونب تعدادم

ــاکلیســایخانگــی کلیســایدیگــه.خوشــحالمکــهامــروزســهت

ازهمــونمحبــتوبغــلمحکــمبــرادریکــهبهــمغــذادادشــکل

گرفــت.بــابچههــایکلیســامیریــموبــهمعتادهــاتــاجایــیکــه

ــم. ــونمیکن ــیدمومحبتش ــذام ــمغ بتون

چقدر عالی واقعًا. امروز دعای شما چیه؟

امــروزدعــایمــناینــهکــهاینقــدرمحبــتمســیحرودرککنــمو

بچشــمواینقــدربخشــندگیدرمــنرشــدکنــهکــههمــونآغــوش

گرمــیکــهمــنرونجــاتدادبتونــمداشــتهباشــم،بــرایکســایی

کــهمثــلگذشــتهخــودمــنهســتن.

شــکر بــرای وجودتــون. آمیــن کــه هــر روز در ایــن محبت 

ــاری  ــت ج ــن مجب ــز همی ــما نی ــید و از ش ــاکن باش س

ــه رو  ــا مجل ــه؟ آی ــمیرنا چی ــورد اس ــون در م ــود. نظرت ش

می خونیــد؟

ــا ــهآشــناشــدموب ــامجل ــهب ــدماه ــهچن ــه،خــداروشــکرک بل

بچههــایکلیســااونــومیخونیــم.خیلــیصفحــهکتــابرو

ــه ــشی ــاخوندن ــمب ــسمیکن ــهح ــونهمیش ــتدارمچ دوس

خورجیــنپــرازقلــبمیــرهتــویســرم.ممنونــمبــرایهمــهخواهر

وبرادرهایــیکــهدراونخدمــتمیکننــد.بقیــهمجلــهروجســته

ــدن ــاع ــاری ــرمازغ ــتمیگی ــیبرک ــموخیل ــهمیخونی گریخت

ــهچــاپشــده.راســتشاالنبحــثبیــنجوانهــا ــویمجل کــهت

همینــهوایــنصفحــهخیلــیتــویجلســاتبهمــونکمــککــرده.

شــکر بــرادر عزیــزم. آمیــن کــه هــر روزه شــاهد قــوت و 

هدایــت خــدا در زندگــی شــما باشــیم و بــزودی می دونــم 

ــرت  ــا همس ــزودی ب ــم ب ــا می کن ــد ازدواج داری و دع قص

ــهادت ها از  ــی و ش ــت کن ــی خدم ــواده اله ــن خان در ای

زبــان هــر دوتــون بشــنویم.

شــکر.اونهــمهدیــهمســیحهبــهمــن،لطفــشاینقــدربــودهکــه

ــم. ــموصــفکن نمیتون

پیروز و پاینده باشید.
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بینام آثار به نگاهی تا شدیم آن بر نگار و نقش شماره این در

بیاندازیم.آثاریکهخادمانوهنرمندانچیرهدستیکهحتیاسمی

ازآنانبراینخدمتشاننماندهاست،ولیامروزبرایجاللخداوندو

بررسیهنردوستاناسمیرنامهیااست.

ســـبوکی امیـــد 

ــان « ــتش چوپان » پرس

ــگار ــش و ن نق

زینـت بـرای تذهیـب نقـش درسـال۱۳۱۳ نهنـگ: و  یونـس 

درخشـاندرکتـبوکلیسـاهابـکارمیرفـتوایـناثـربـراسـاس

کتـابیونـسبـابدومبوسـیلهنقاشـانناشـناسنقـشبسـت.

یونـسبرغـمفرمـانخداونـدبهنینـوانرفـت،بلکهبرخالفمسـیرو

ارادهخـداسـواربـرکشـتیشـدودچارطوفانگشـت.مـردمیونس

رادردریـاانداختنـدوماهـییـانهنـگبزرگـیبـهخواسـتخدااو

رابلعیـدویونـسدرشـکمماهـینجـاتواهمیـتنجـاتمـردمرا

درککـردوسـپسرهسـپارنینـواگشـت.درایـنتصویـربوتهکدو

کـهنمـادیدیگـردرایـنکتاباسـتازاهمیـتنجاتیادآورشـده

اسـت.خداونـدازنگرانـیودلسـوزییونـسبرایبوتـهایکهبرایش

زحمتـینکشـیدهبوداسـتفادهکـردتابهاویادآورشـودکـهخداوند

نـاداب و ابیهـو:نقـشدیگـریمربـوطبـه۱۴۹۹ازهنرمنـدان

ناشـناسبـراسـاسکتـابالویـانبـابدهـمبـهجـامانـدهاسـت.

نـادابوابیهـوکـهبـرخـالفامـرخداونـدآتـشغیـرمجـازبـرای

آتشـدانآوردنـدتـاخدمـتخـودراانجـامدادهباشـند.امـاآتـش

خداونـدآندوراسـوزانیدچـراکـهنـهبـرطبـقآنچـهخداونـدامر

فرمـودهبـودبلکـهبـاروشومنطـقخودشـانسـعیبـهپیشـبرد

خدمـتخـودداشـتند.

چقـدریـادآوریزیبایـیاسـتکهدرخدمـتوقدمهایمـانکالماو

وراههـایاورابیابیـموبـااومشـورتکنیم.

یاعیـل و سیسـرا:نقشـیدرسـال۱۴۴۰بـربینامانهنرشـکل

گرفـتکـهبـرمبنـایکتـابداورانبـابچهـارمبـودوداسـتان

سیسـرا.درایـنتصویرسیسـراکـهازجنگگریختهدرچـادریاعیل

فـرودمیآیـدوپـسازاینکـهاوبخـوابمـیرودیاعیـلبـرشـقیقه

اومیخـیمیکوبـدوسیسـراجـابـهجـامیمیـرد.ایـناثربـامداد

کشـیدهشـدهودارایسـایهروشـنهایبسـیارزیباوماهرانهایست

کـهاوایـناثـررابـهنقاشـانبـزرگملبسمیسـازد.

ایناثردرهرزونآنتونآلماننگهداریمیشود.

توانگـر و ایلعـازر فقیـر:اثـریکـهدرسـال۱۰۳5بـهشـکل

تذهیبـیدرخشـانبـاحاشـیههایزیبـامانـدگارشـد.بـراسـاس

کتـابلوقـابـابشـانزدهم،ایلعـازرفقیـرکـهبدنـشاززخمهـای

چرکیـنمملـوشـدهبـود،بـردرخانـهتوانگـروثروتمنـدینهـاده

میشـود.توانگـرپـسازمرگـش،ایلعـازررادربـرابراهیـموخودرا

درعـذابمیبینـد،چـراکـهبـهایلعـازرتوجهـینکـردهبـود.

چقـدرزیبـامسـیحبـهشـاگردانخـودمیآمـوزدکـهآنچـهبـرای

کوچکتریـنانجـامدادیـدوآنچـهبـهاوپوشـانیدیدبـرایمسـیح

کردهایـد؛چـراکـهشـاگردپیـرواسـتادخـوداسـت.

ایناثردرنورنبرگنگهداریمیشود.

بـرایمـردمگناهـکارنگراناسـتوبهفکـرنجاتآنان؛چـراکهآنها

راآفریـدهاسـتوبرایشـانزحمتفراوانکشـیده.

ایـنتصویـرزیبـادردانشـگاهادینبـرگنگهـداریمیشـودودر

تدریـسهنـرمرجـعبسـیارباارزشـیتلقـیمیشـود.

ایـناثـرزیبـاکهبرچوبنقشبسـتهشـدهاسـتدرمـوزهکمبریج

نگهـداریمیشـودوسـبکمتمایـزیدرهنربرایخوددارااسـت.

دعـوت از یعقـوب و یوحنـا:اثریبـراسـاسانجیلمرقـسباب

اولکـهبـارنـگوروغننقشبسـت.

دعـوتعیسـیازیوحنـاویعقـوبواطاعـتایندوشـاگرد.یعقوب

ویوحنـاپسـرانزبـدیکـهبـهماهیگیـریمیرفتنـدودرحـال

برنامهریـزیوآمـادهکـردنتورهایماهیگیـریخودبودندبوسـیله

عیسـیفراخوانـدهشـدند.پـسآنـانعیسـیراپیـرویکردند.

ایناثرزیبادرموزهپادوآدرایتالیانگهداریمیشود.
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شناسنامه مجموعه:
سریال مجموعه )Game Of Thrones( تخت و تاج »بازی

تلویزیونیاستکهتوانستلقبپُربینندهترینوموفقترینسریال

تاریختلویزیونآمریکارارقمبزند.دیویدبنیوفودیبیوایسدر

مقامسازندگانوخالقاناینمجموعهتلویزیونیتوانستندباهدایت

کارگردانانوآنتیم،برگجدیدیبررونقوجذابیتتصویریبرای

بینندهخودرقمبزنند.

بازیتاجوتخت،برگرفتهازسریداستانهاوکتابهایجرجآرآر

مارتینمیباشدکهبازیرکیتیمکارگردانیونویسندگانحتیبرای

تا باردیگرمسیریمتفاوترابجاگذاشت اینکتابها خوانندگان

در۸فصلمتفاوت،همگانرابرایدیدناینمجموعههمراهسازد.

اماداستان،بیشترازداستانیحماسیویافانتزیجلوهمیکندواز

اینروشمارادرچندشمارهآیندهبااسمیرناهمسفرخواهیمساخت

اینروندبیاندازیم.تاهربارنگاهیبهکلیات

بررسی فیلم
خالصه مجموعه:

هفتخاندانبزرگواشرافیبرایحاکمیتبرهمهقلمرویهفت

خانواده هستند. ستیز و مجادله حال در وستروس یعنی پادشاهی

استارک،لنیسترهاوباراتیونازبرجستهتریناینخاندانند.

برای باراتیون رابرت یعنی قلمرو هفت پادشاه داستان شروع در

مالقاتدوستقدیمیاشودعوتازاوبرایبودندرکنارپادشاهبه

عنوانمشاورودستراستواردوینترفلوخانوادهاستارکمیشود.

اصلی،توطئههاو بهقلمرو استارکوخانوادهاش ادارد باورود اما

دسیسههاشروعمیشودتاجاییکهبهمرگپادشاهوگردنزدن

مشاوراومیانجامد؛واینآغازداستانبرایکاشتهشدنبذرجنگی

دیگردرقبایلخواهدبود.

خانوادهادارداستارکهریکبهسرنوشتوراهیپراکندهمیشوند.

دختربزرگاداردیعنیسانسااستارککهنامزدپادشاهکنونیخوانده

شدهبودحالبهبردهایجنسیتبدیلشدهکهپادشاههرروزهروح

اوراتخریبمیکندوسعیبهُخردکردناورادارد.

آریااستارکدخترپرجنبوجوشاداردکهقتلپدرخودرامشاهده

پسر استارک، برن میگذارد. قدم انتقام مسیر به حال است کرده

بازیگوشاداردکهبراثرسوقصدیمفلوجشدهاستواردمسیریاز

زندگیمیشودکههرگزآناندیشهرادرسرنداشتهاست.

به خانواده وحق قدرت پسگیری باز برای حال که استارک راب

قتلگاهیسیاهپامیگذاردوکاتلینهمسراداردکههمسرشرابه

قتلرساندهاند،اینبارنیزبایدشاهدقتلبسیاریازنزدیکانشباشد.

جاناسنوفرزندخواندهاستارکنیزبهنگهبانشبدردیواریخی

در پادشاهی قلمرو از درازیست سالیان که مکانی میشود. تبعید

مقابلچیزینادیدهنگهبانیمیکند...

درنگاهاولوقابکلی»بازیتاجوتخت«نهتنهافقطیکفانتزی

ازدنیایکنونیخودماستکهدرآن بلکهتصویری نیست مهیج

زیستمیکنیم.

دنیاییکههرگوشهوهرمرزوهرخیابانبهقلمرویقدرتتبدیل

شدهاست.دراینقلمروهرکسبرایبدستآوردنقدرتورسیدن

بهتختپادشاهیوجاللخود،دستبههرتدبیریمیزند.

بریدن خشونت، صحنههای شاهد اول نگاه در تخت تاج بازی در

سر،خیانتها،روابطدروغینوناراستیبسیارهستیم.اینمجموعه

نماد و میگذارد نمایش به را عریان وصحنههای تصاویر براحتی

وسمبلیاستازدنیاییکهپرازخیانتهاینزدیکانوآشنایان

بههم،برادربهبرادروغیرهبرایکسبقدرتونشستندرتخت

آهنین.تختآهنینیکهدرتماماینهشتفصلبجاماندهوحتی

درپایانکهتمامیشهرومردمبهخاکستریتبدیلشدهاندوشهر

وآبادیبهویرانهبدلگشتهاستهنوزچشمنواِزبینندهخوداست

ومسندیبرایتکیهزدنبهقدرت.

تمامیهفتقلمرودرپیبدستآوردنقدرتهستند،درحالیکه

دشمناصلیدرآنطرفدیواردرصددفراهمکردنارتشینیرومند

کینگ نایت ببلعد. را مردمانش و قلمرو همه تا است مردگان از

موجودیکهازسرماویخفرمانمیراندوبااشارهدستهایش

ارتشش برای بهمردگانی باشد راکهکشته هرکس

قلمرو به یخی دیوار از بتواند تا میکند مبدل

پادشاهیراهیبازکند.

دردنیاییکهزندگیمیکنیمنیزباکمی

تاملهمینبازیتاجوتخترامیبینیم

قدرتهای به رسیدن بدنبال یک هر و

در میگذاریم. انسانیتهایمان و هویتها بر پا بزرگمان و کوچک

صورتیکهدشمنماابلیسدرکمیناستتاببلعد.تاازپابیاندازد

تبدیل او مردگان ارتش به افتادنها با دارد. راه در برنامهای چون

شدهایموازاوفرمانمیبریمودرپیاوروانهمیشویم.

مردگانروحانیکهاگرچهزندهبنظرمیآیندوراهمیروندولیهدف

وحیاتیدرآنهادیدهنمیشود.

شمارادعوتمیکنیمتابااینقابکلیامروزباردیگربهبازیتاج

وتختهابنگرید.درشمارههایآیندهبراساساینقاببهبررسی

شخصیتهاوموقعیتهانیزخواهیمپرداخت.

درمسیححیاتیابید.

فیلــم بررســی 

ســـبوکی امیـــد 

بازی تاج وتخت
بررسی اول )کلیات مجموعه در قاب اسمیرنا(:
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شناسنامه فیلم:

»تهــرانلسآنجلــس«فیلمــیبــهتهیــهکنندگــیوکارگردانــیتینــاپاکــروانومحصــول۱۳۹6

اســتکــهمتاســفانهدرنظــرمنتقــدانکاریضعیــفوتهــیلقــبگرفــت؛امــاامــروزبــانگاهــی

بــهایــنطنــزاجتماعــی-فانتــزیســعیداریــمتــابیاموزیــمکــهدربــارهآنچــهمیبینیــموبــرای

ــه ــادیراب ــاتش ــانلحظ ــیکودکانم ــانوحت ــاجوان ــموب ــوکنی ــتهایمگفتگ ــانگذاش آنزم

اشــتراکبگذاریــموازآننیــزبرکــتخــودرادریافــتکنیــم.

نقشآفرینــیبازیگــرانپــررنگــیهمچــونپرویــزپرســتویی،مهنــازافشــار،گوهــرخیراندیــشو

ماهایــاپطروســیانبــهتاملــیدرآنچــهســاختهشــدهاســتمــارابیشــترســوقمیدهــد.

ســـبوکی امیـــد 

ــران ــینمای ای ــه س ــی ب نگاه

خالصه فیلم:

ــوس ــیاســتکــهازشــهرفرشــتگان،ل ــردودوشــخصیتایران ــمداســتاندونســلودوم فیل

ــی. ــرهدف ــاب ــکبن ــری ــهوطــنمیشــوندوه ــهبازگشــتب ــرب ــس،ناگزی آنجل

ژوبیــندرپــیمریضــیمادربزگــشبــهایــرانبازمیگــرددودرایــنراهبــادختــررویــایخــود

ــروشــده ــتورســانههایمجــازیمیشناســدروب ــقاینترن ــطازطری ــهمدتهاســتآنرافق ک

ــد. ــدهاســترامییاب ــالهاازآندورش ــهس ــیازآنچ وتجربیات

ازطرفــیبهــروزبــابــازیپرویــزپرســتوییدرپــیپــسگرفتــنتابلــویمفقــودیوربــودهشــده

توســطپــدرشوثابــتکــردنبیگناهــیاشوهمچنیــنبدســتآوردنآزادیوهویــتاوپــابــه

ــرایخــود ــازهب ــودهمیگــذاردودرایــنراهاونیــزعشــقوهویتــیت تهــران،شــهرشــلوغوآل

مییابــد،ولــیاینبــارحقیقــیوقابــللمــس...

بررسی فیلم:

ــه ــیک ــتدارد.جوان ــلداردحکای ــدنس ــهچن ــیب ــمازنگاه فیل

بــاانتخــابخانــوادهاَشدرشــرایطوموقعیتــیقــرارگرفتــهاســت

ــاردر ــه،اینب ــوددرجامع ــشخ ــتونق ــدورازهوی ــدب ــهبای ک

ــب ــیغری ــاروفرهنگ ــوادهاشدردی ــیخان ــمکشهایفرهنگ کش

هویــتخــودراپیــداکنــد.هویتــیکــههنــوزبــرایآینــدهخــود

هدفــینــداردوگــوشبــهفرمــانکســیاســتتــابــهاوبگویــدچــه

بایــدانجــامدهــد.

ژوبیــن؛اوواردفرهنــگوهویتــیمیشــودکــهبرایــشغریباســت

وغربــتفرهنگــیلسآنجلــسرااینبــاردردیــارخــودتهــراننیــز

تجربــهمیکنــد.ژوبیــننیــزهــمپیــرِودوســتوهمســایهقدیمــی

خــوداســتوهــمپیــروتصمیمــاتآنــان،چــراکــهآنچــهآموختــه

ودرآنرشــدکــردهاســتهمیــننیــزمیباشــد.

ــدک ــریرای ــوددردس ــدرخ ــوادهوپ ــتباهاتخان ــااش ــروزب به

میکشــدکــهسالهاســتاوراواداربــهانجــاماشــتباهاتکوچــک

بــادردســرهایبــزرگســاختهاســت،چــراکــهنــهتنهــاازهویــت

خــوددوراســتبلکــهدرخفــاوتاریکــی،مــادامایــنرافراگرفتــه

اســتکــهنقابهــایدیگــربــرچهــرهبزنــدتــاشــایدازآنچــهکــه

ــود. ــاختهانددورش ازاوس

ــانقابهــاوهویتهــایپوشــالیوغیــر چــهبســیاریازمــاکــهب

ــگو ــایفرهن ــاانتخابه ــیب ــهوحت ــاوجامع ــهدنی ــیک حقیق

خانــوادهبرایمــانرقــمخــوردهاســتوســعیداریــمکــهباشکســت

هــرنقــاببــرپــسنقــابدیگــریفــرورویــمونقــشجدیــدیدر

ایــنزندگــیدوشــخصیتیایفــاکنیــم.حــالآنکــهمســیحمــارا

بــهزندگــیدرتولــدتــازهوحقیقــیدعــوتمیکنــد.زندگــیکــه

درآنچیزهــایکهنــهمــردهوگذشــتهاســتودرمســیحاینــک

شــروعتــازهوزندگــیتــازهایشــکلخواهــدگرفــت،ولــیاینبــار

ــان. ــسنقابهایم ــهدرپ ــتوراســتیون درحقیق

اوهویــتگمشــدهمــارابــهمــامیشناســاندوبــاشــفای

ــتین ــیراس ــنزندگ ــتندرای ــدمبرداش ــارادرق ــانم زخمهایم

رهنمــونخواهــدشــد.امــروزاگــرصــدایاورامیشــنویدپاســخ

ــد... دهی
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معرفــی کتــاب

جکولوبیایسحرآمیزداستانافسانهایانگلیسیاستکهبهشکل

مصوربهنگارشدرآمدهاستوبهصورتانیمیشهایکودکانهنیز

دردسترسمیباشد.

جکشخصیتاصلیاینداستانهمراهمادرفقیروبیوهاشزندگی

میکندومادرشتنهاداراییشانرابهاومیدهدتابافروشآندانه

تهیهکندبلکهبتوانندباکشاورزیاموراتخودرابگذرانند.دراین

راهجکبافریبشخصیروبرومیشودکهبهاووعدهدانهسحرآمیز

لوبیارامیدهد.

آریشیطانفریبکاراست.اودربینراهمنتظرماستتاباسخنان

زیباوخانههایشکالتی،ماراازمسیراصلیمنحرفکند.

ساقهایروبهآسمان!دانهایکهنیازبهانتظارنیستتادرختشود!

درکتابمقدسبارهاخواندهایمکهشیطانچطورفریبمیدهدو

ماراازهدفاصلیدورمیکند.چگونهراههایخودشرابهمازیباو

معقولنشانمیدهدونتیجهآنهرچندکهازذهنمادورباشد،اما

ماراهآسانراباآغوشبازمیپذیریم.

تمام آیا خریدهایم؟ را سحرآمیز دانههای این بار چند حال به تا 

داراییمانراصرفخریددانههایسحرآمیزکردهایم؟

جکشخصیتاصلیداستانمایکراهمیانبرراانتخابکرد.مشاوران

اوچهکسانیبودند؟چهچیزهایچشمنوازودلفریبیبودند؟چرااو

اینتصمیمراگرفت؟هدفاوخریددانهوخوشحالیمادرشبودو

حاالاودانههاییبهترازدانههایعادیداشتومیتوانستمادرشرا

خوشحالکند!!!آریهدفاوزیبابود؛نجاتازفقرودریافتشادی...

کرد، انتخاب واقعی دانههای جای به را آمیز سحر دانههای او اما

چراکهدانههایواقعینیازبهکاشت،داشتوبرداشتدارد؛احتیاج

آندانههاصبر،تحمل،بردباری،نگهداریوتالشاست،ولیاوراه

میانبرراانتخابکرد.

شایداینداستانتنهاازنظرخوانندگانیکافسانهباشدتاکودکان

راسرگرمکند،اماهدفاصلینویسندهچهبوده؟!!نگاهوزاویهدید

ماچیست؟دراینجامیتوانیماوجیکخیالپردازیراببینیمکهاگر

حتیدرحیاطخانهمادرختلوبیایسحرآمیزیباشدچهثمراتی

توانا که تو خدایا پرسیدهایم خداوند از بارها داشت. پیخواهد در

هستیچراآرزوهایمانرابرآوردهنمیسازی؟چراصبحکهازخواب

بلندمیشویمیکچمدانپرازپولپشتدِرخانهیمانیست؛چقدر

ماانسانهاراهمیانبررادوستداریم.آیامیدانیمکهراهمیانبرراه

خدانیست؟دراینافسانهماباثمراتیکراهمیانبرروبرومیشویم.

جکدراینداستانشخصیتنبلمعرفیشدهاست.آیاجکازنظر

شماتنبلاست؟شخصیکهگاورابهشهربردتابفروشد،پسرکیکه

حاضربودازدرختسحرآمیزلوبیاباالرود!مسلماًباالرفتنازدرخت

کارآسانینیست.مواجههباغول،عبورازترسهاوکلیبرنامهریزی

وتالشبرایرسیدنبهسکههاییکهبرقمیزنند.

اولین حرکت عدم چیست؟ شما نظر از تنبلی بود! تنبل جک آیا

امادیدیمکهجکدرحرکتو چیزیاستکهبهذهنمامیآید

تکاپوبود.حرکتاوچهثمریداشت؟اگرچهشایدایندرختبهطور

موقتثروتیراواردخانهکردهبوداماآرامشراازمادرجکدزدیده

بودوهمراهثروت،نگرانی،ترس،خشموطمعواردزندگیآنهانیز

شدهبود.بارهامادرزندگیروزمرهبااینانتخابروبرومیشویمکه

راهبهترکداماست؟دراینراهباچهکسیمشورتمیکنیم؛باعقل

ومنطقمان،احساساتمان،دنیایاباکلیساوعیسی!؟اصاًلمشورت

اینکهمیدانیمدر رامیدانیم!!!صرفاً راه بهترین یا پذیرهستیم

حرکتهستیمکافیستیابایددرارادهخدادرحرکتباشیم؟

خداوندیکهازهمهچیزباخبراستمیداندکهاگرسختیدرکار

استبرایتجهیزشدنماست،تاباتجهیزاتبتوانیمدرزندگیقدم

برداشتهومراحلرشدمانراطیکنیم؛راهمیانبرراهخدانیست.

برای کشیدن نقشه حال در میرفت درخت باالی به وقتی جک

بهچه افکار این ازکسیکهخوددزداست.در بود؛دزدی دزدی

چیزیتجهیزمیشد؟نقشهکشیدنبرایگفتندروغدراوچهثمری

داشت؟مادراوهمپرازحسنگرانیوترسبود.مرغتخمطالبه

چهبهایی؟درزندگیماثمرمرغتخمطالچیست؟جکدرزندگی

خودطمعداشتوهرچیزیرابیشتروبیشترمیخواست.چشمهای

یافتهبودکهآبانبارترکخوردهایبود.پول،طالوحرکتباالرفتن

ازساقهلوبیااوراسیرابنمیکرد؛اینکاراونهتنهابرایزندگی

خودشخطرناکبودبلکهزندگیمادرشوحتیهمسایههاودهکده

رادرخطرقراردادهبود.جکزمانیکهمتوجهشدچهکاراشتباهی

را اطرافیانش زندگی و اوست دنبال به کارش عواقب و داده انجام

تحتتاثیرقراردادهاست،ساقهیلوبیاراباتبرقطعکرد.

امروزچهدرختیدرزندگیمارشدکردهکههمچونساقهلوبیابلند

استوسربهفلکدارد؟جکبعدازتجربهایکهدراینبارهداشت

مشغولبهکشاورزیشدودرآخرشاهزادهایبااوازدواجکرد.آری

رسیدنبههدفمستلزمطیکردنیکمسیرمیباشد.مسیریکه

راهوطریقخداوندباشد.درطیاینمسیرمادرفرآیندبهشباهت

خدادرآمدنوفرزندیحقیقیحرکتمیکنیم.حتیایننظمرا

درخلقتهممیتوانیممشاهدهکنیم؛رشدگیاهمستلزمطیکردن

مسیریمیباشدوبهدنیاآمدنکودکمستلزم۹ماهبارداریاست

و...

ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته ایم 

که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جالل 

خدا فخر می کنیم. نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر 

می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد 

و بردباری، شخصیت را می سازد، و شخصیت سبب امید 

می گردد. )رومیان 2: ۵-۴(.

تشویقتانمیکنیمکهاینکتابرااینبارباایندیدمطالعهکنید

پیشنهاددهید، ما به نیزشما را دیگری کتابهای زاویه، این با و

نظراتودیدگاهخودتانرابامابهاشتراکگذاشتهودرانتهاباتأمل

براینکهراههایمیانبروفریبهاراشناساییوباتبرآنهاراریشه

کنکنیموصبروبردباریراازخدادریافتکنیم،بلکهباقوتاوبه

تمرینپرداختهتاهرروزبیشتربهشباهتالگویمانعیسیمسیح

دربیاییم.

نورکالمخداروشنگرمسیرتان

اکنون که اینها را می دانید، خوشا به حالتان اگر 
بدان ها عمل کنید. )یوحنا 1۳: 1۷(

نام کتاب: جک و لوبیای سحرآمیز

عزیـــزی المیـــرا   
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درودبهخوانندگانوهمراهانگرامی.دراینشمارهبا

شماهستیمبابهداشتوسالمتدندانکهخیلیهم

پُراهمیتاست.برایمراقبتکردنازدندانوبهداشت

انجامشاندرحفظ با داردکه دهانروشهاییوجود

سالمتدهانودندانبهماکمکبسزاییخواهدکرد.

برای وسیله بزرگترین میدانیم ما همه که همانطور

و هستند »دندانهایمان« ما گوارش عمل به کمک

زمانیکهغذاخوبجویدهنشودمیتواندمشکالتیدر

عملهضمغذابرایمانبوجودآورد.

بامسواکزدنصحیحومنظمحداقل شمامیتوانید

پالک از دهان پاکسازی و شب و صبح بار دو روزی

میکروبی،بهحفظسالمتلثهکمککنیدولثهراسالم

برایمسواکزدنالزم زمانیکه دارید.مدت نگه

استبطورمتوسطسهتاپنجدقیقهبرایهر

وعدهاست.

انتخاب درباره لثه جراحی متخصصین

که باورند این بر خوب مسواک یک

توجهدرانتخابمسواکیمناسب،برای

اهمیت بسیارحائز اینمهم به کمک

است؛برایسالمتدندانولثهها،بهتر

استکهازمسواکنرماستفادهکنیم.

بهگزارشبهداشتنیوز،دکترمحمدرضاشباهنگفراینچنینبیان

کردکهتوجهبهجنسومیزانسختیمسواکازنکاتمهمیمیباشد

کهبایددرانتخابمسواکمدنظرقرارگیرد.ازنظرجنسمسواک،

انتخابمطمئنینمیتوانیمداشتهباشیمومعموالًبهبرندهایمعتبر

ونامآشنامیتوانیماطمینانکنیم،اماازنظرمیزانسختیمسواک

بایدازمسواکهاییکهموهاینرم)Soft(دارندومعموالًبررویآنها

ذکرمیشود،استفادهکرد.

ازنوعسخت ویاظهارداشتکهمهمترینآسیبیکهدراستفاده

یامتوسطمسواکهاممکناستبهدهانودندانافرادواردشود،

سایش به مقاوم که است دندان« طوق »سایش و لثه« »تحلیل

نیستند.بنابراینچنانچهبرخیازافرادازایننوعمسواکهااستفاده

)Soft(میکنند،بهتراستبرایجلوگیریازعوارضاحتمالیازنوع

یاهماننرماستفادهکنند.

سعیکنیدهرسهماهیکبارمسواکتانراتعویضکنیدوبهجای

مسواکقبلییکمسواکجدیدتهیهکنیدواجازهندهیدمسواکتان

مخفیگاهیبرایمیکروبهاباشد.

فراموشنکنیدکهسطحزبانناصافاست،یعنيذراتغذاوباکتریها

درآنتجمعمیکنندکهممکناستیکمنبعباکتریشودواین

انتقالپیداکنند.حتمابهداشتزبان اززبانبهدندانها باکتریها

راهمدرنظربگیریدوبرسمسواکرابهآراميرويزبانبکشیدتا

آسیبیبهزباننرسد.درآخرهمدهانخودرابشوییدتاباکتریهای

موجودوموادباقیماندهخارجشوند.

کشوی در را مسواکهایتان که میکنند توصیه همچنین محققان

کابینتحمامیادستشویینگهدارینکنیدزیرااینمحیطهایبسته،

موجبحفظرطوبتودرنتیجهرشدباکتریهامیشود.

همچنینبهعلتاینکهمادرطولشببهمدت۷الی۸ساعتدر

بسیار تعداد تجمع باعث میماند، بسته دهانمان و هستیم خواب

زدن مسواک علت همین به میشود. دهان در باکتریها از زیادی

قبلازصبحانهاولیننکتهدررعایتبهداشتدهانمحسوبمیشود.

بایدبدانیمکهبرایحفظسالمتدندانهاوجلوگیریازپوسیدگیو

جرمگرفتنآنها،استفادهازنخدندانومسواکزدنبهتنهاییکافی

نیستوموارددیگریرانیزمیبایسترعایتکرد.

بایددرنظرداشتکهمصرفشیرینیجاتودیگرموادحاویشکر

ازمهمتریناصولبرایحفظ اینموردیکی رابهحداقلبرسانیم.

سالمتدندانهابهشمارمیرود.امابعضاًبااینکهایندواصل)مسواک

زدن،واعتدالدرمصرفشیرینیجات(رارعایتمیکنیم،بازبرخی

ازدندانهاخرابمیشوندوبایدبرایترمیموپُرکردنآنهااقدام

مثلصحیح دیگری موارد باید مشکل این از جلوگیری برای کرد.

مسواکزدن،استفادهازخمیردندانحاویفلورایدوسایرمواردرا

نیزرعایتکردکهدرادامهبهبرخیازآنهامیپردازیم.

میشودشکر دندانها به آسیب بیشترین کهسبب موادی از یکی

میباشد.

بهدلیلاینکهباکتریها،اینمادهرامصرفمیکنندوفعالیتآنها

باعثتولیداسیدهایمضرمیشودوهمچنینباعثحلموادمعدنی

در ریزی ایجادسوراخهای نهایتموجب در و تشکیلدهندهدهان

دندانمیشود.

مصرفنوشابههایقندیراتاجاییکهامکانداردکاهشدهیدو

نیزمصرفشکالتها،کیکها،دسرها،بستنجات،چایوقهوههای

غذاهای خوردن که است بهتر برسانید. حداقل به نیز را شیرین

چسبندهراکاهشدهید.

مرتبومنظممسواکزدنازرسیدنفعالیتباکتریهابهمرحلهای

کهبیشترینمیزاناسیدتوسطآنهاتولیدمیشود،جلوگیریخواهد

کرد.

فلورایدنیزازمینایدندانمحافظتمیکندواحتمالپوسیدگیرا

تامقداریکاهشمیدهد.امامقدارفلورایدخمیردندانهمدرمفید

بودنآناثردارد.حتماًمقدارآنراچککنیدکهحداقل 1,350-

سالمت و بهداشت دهان و دندان

ــی ــبک زندگ س

ppm 1,500 باشد.

فلورایدکمتراز۱۰۰۰درخمیردندانمفیدنخواهدبود.حتیکودکان

خمیردندان از که است بهتر ندهند قورت را خمیردندان اگر هم

بزرگساالناستفادهکنند.

نخدندانهمسطوحبیندندانیراتمیزمیکند؛مسواکبهتنهایی

پس نمیشوند. تمیز کامل سطوح این مسواک با و نیست کافی

استفاده نخدندان از اگر و اهمیتاست نخدندانحائز از استفاده

نکنیددراینمحل،غذا،باکتریوپالکتجمعخواهندکرد.

اندازهتقریبا۳۰سانتیمتربرداریدوجداکنید.آن به نخدندانرا

رابیندندانهاواردکردهودوریکدندانآنرابپیچانیدوسپس

بطرفباالوپایینحرکتدهیدوبعدبرایدندانبعدینیزهمین

کارراادامهدهید.

برای که میباشند قوی باکتریال آنتي نیزمحصوالت دهانشویهها

این دارد. بسزایی نقش دهانشما داخل باکتریهای بردن بین از

باکتریهاباعثبویبددهان،بیماریهایلثهونیزپوسیدگیدندان

میشوند.

فراموشنکنیدداشتنیکرژیمغذایيسالمدرپیشگیریازمشکالت

سالمتدهانودندانبسیارمهماست.

پروتئینهای و کازئین دهید. جای خود غذایی برنامه در را پنیر

موجوددرپنیربهاستحکاممینایدندانکمکخواهدکردوبرای

کسانیکهمینایضعیفیدارندبسیارمفیدمیباشد.بخصوصکه

پنیرحاویکلسیماست.مصرفویتامینDرانیزفراموشنکنید،

زیراویتامینDبهجذبکلسیمکمکمیکند.

و رفته دندانپزشک دکتر نزد بار دو سال در است بهتر نتیجه در

معاینهشویموازوجودجرموپوسیدگیدندانهاجلوگیریکنیمو

بهسالمتبدنوجسمماناهمیتدهیم.بدنمامعبدخداونداست

شکرگزاری روح و باشیم کوشا آن داشتن نگه سالمت برای پس

داشتهباشیم،برایوجودبرکتهاوسالمتیکهخداوندبهماعطا

کردهاست.دردستانامنخداوندباشید.

الهــه سوســن آبــادى
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با مسیح عیسی خداوندمان سالمتی و صلح

شماباد.

درمجلهشماره۳۸باموضوعفرزندیکنارهمهستیم.با

طرحیکسوالآغازمیکنم.

زیراخداونددرکالمخود، رفتارمیکنیم؟ فرزند ایماندارانهمانند ما آیا

افسسیانباب۱آیه5اینگونهفرمود:»بنابرقصدنیکویارادهخدا،ماراازپیش

تعیینکردتابهواسطهعیسیمسیحازمقامپسرخواندگیاوبرخوردارباشیم«یادرآیه

یازدهمهمینبابفرموده»مانیزدرویمیراثاوگشتیم«؛پسایماندارمکهچنیندعوتیباعث

نوشدنافکاروباعثتغییراتبزرگیدرزندگیهایمانخواهدبودویکیازاینرفتارهاموجبشدتانامغذای

اینماهدستخوشتغییراتیشودونامسوپمخلوط

رابهسوپشفاتغییردهیم.درهفتهگذشتهبیماربودمکه

یکیازخواهرانکلیسابرایمسوپیتدارکدیدوباخوردنآنقوت

ازما بیماریمنخوبشد.چهزیباستزمانهاییکههرکدام گرفتهو

ضعیفمیشویم)چهدرقسمتروحانیوچهجسمانی(سنگهایزندهدیگر

بادعاوهمبستگیبهکمکدیگریمیروندوچنینشهادتهایزیباییرا

بهوجودمیآورند.ازهمینخواهردعوتکردیمدستورپختاینسوپرا

بااسمیرنابهاشتراکبگذاردتاهمهعزیزانازآنلذتببرند.باخواهرندای

عزیزهمراههستیم.

منهمسالممیکنمبهخوانندگانمجلهاسمیرنا،شکربرایوجودتکبهتک

زندههستی؛شکر توکهخدای توهستم، شماعزیزان.خداوندمشکرگزار

برایتمامنعمتهاییکهدراختیارماگذاشتیتابتوانیمازآنهااستفادهکنیم

وگامیبرایجاللنامتوبرداریم.باشکروسپاسدرنامعیسیمسیح،آمین.

مواد الزم:
*برنج:۱فنجان

*سیبزمینی:۳عددمتوسط)نگینیشده(

*هویج:۲عددمتوسط)نگینیشده(

*سینهمرغ:۱عدد)پختهشده(

*جوپرک:۲فنجان

*گشنیز:۱/5فنجان)خوردشده(

*ماکارونیسوپ)ورمشیل(:۱/5فنجان

*پیاز:۲عددمتوسط

*ربگوجهفرنگی:بهمیزانالزم

*ادویه:نمک،فلفلوزردچوبهبهمیزاندلخواه

*کرهیاروغن:بهمیزانالزم

گرامــی
ـار 

یاشـ

طرز تهیه:

*ابتــداپیازهــاراخــوردکــردهدریــکقابلمــهکوچــکبــانمــکوزردچوبــه

ــم. ــتمیدهی تف

*ســپسمــرغرابــهآناضافــهکــردهوبــامقــداریآبآنراپختــهوکنــار

میگذاریــم.

*برنجراشستهوبامقداریآبآنرامیپزیم.

*زمانــیکــهبرنــجکمــیپختــهشــدســیبزمینــیوهویــجرابــهآناضافــه

کــردهواجــازهمیدهیــممــوادخــوبپختــهشــوند.

*ســپسمــرغپختــهشــدهراتکــهتکــهکــردهویــابصــورتریــششــدهبــا

آبمــرغبــهآناضافــهمیکنیــم.

ــهآن ــیب ــازکم ــورتنی ــمودرص ــکمیکنی ــذاراچ ــلغ ــکوفلف *نم

میافزاییــم.

ــههمــراه ــزب ــارانی ــرکوورمیشــلرســیده؛آنه ــهجــوپ ــتب *حــالنوب

گشــنیزبــهمــواداضافــهمیکنیــم)درصــورتعــدمدسترســیبــهگشــنیز

ــم(. ــتفادهکنی ــزاس ــرینی ــمازجعف میتوانی

ــهاصطــالحلعــابانداخــت،دو *بعــدازاینکــههمــهمــوادپختــهشــدوب

ــم. ــهمیکنی ــهآناضاف ــرهب ــههمــراهکمــیک ــیســهقاشــقربگوجــهب ال

*آنرابــررویشــعلهکــمقــراردادهواجــازهمیدهیــمتــادقایقــیســوپ

کامــاًلجــاافتــادهودرانتهــابــهظــرفســرومنتقــلمیکنیــم.

سوپشماحاضرشدهومیتوانیدبالیموترشنوشجانکنید.

دردستانامنمسیحباشید

سوپ مخلوط
)سوپ شفـاوبرکت(          
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سالمبههمهاسمیرناییهایعزیز

دراینشمارهازمجلهبهخاطرموضوعوهدفخاصیکهتیماسمیرنا

بهآنپرداخت،یعنیفرزندیخدا،برآنشدیمکهبرخالفمسیر۲

شمارهگذشته،کهبهمسئلهمهماعتیاد،معضالتآنوتنهاطریق

رهاییکهخوبمیدانیمعیسیمسیحخداونداستودراینشماره

میبایستبهآنمیپرداختیم،براینهدایتشدیمکهمروریدوباره

بهموضوعیمهمدررابطهبافرزندانمانبپردازیم.فرزندانیکهنهتنها

نیازآنهابهتعلیم،تدریس،خوراکمناسبوحتیرشددرکلیسا،

کانونشادیوخدمتبرایخداونداست،بلکهمیبایستخانهایکه

شایدبیشترینزمانشانرادرآنسپریمیکنندبستریمناسبودر

خوراینفرزندانباشدبرایرشدیسالمازهرنظر.

گیریمکهکودکمانبتواندیکعدد۸رقمیرادریکعدد5رقمی

ضربکندوجوابشرادریکصدمثانیهبگوید،یابتوانددر۱5سالگی

زندگی از کند؟ زندگی میتوانددرست موقع آن بگیرد...، لیسانس

بگیرد؟ تصمیم درست کند؟ حل را مشکالتش تمامی ببرد؟ لذت

نابغه به نیازی ما بخندد؟کودکان اصاًلمیتواند پیداکند؟ دوست

شدنندارند،امانیازدارندکهبدانندچگونهزندگیکنند.نیاز

دارندکهتواناییهایشانرابشناسندوبتوانندآنهارابکار

گیرند.حقشانایننیستکهباِرآرزوهایازدسترفتهی

مارابهدوشبکشندوکودکیشانفدایخواستههایما

شود.حقشانایناستکهمطابقشخصیتشانپرورش

این حقشان شوند. داده

استکهشادباشندواززندگیلذتببرند.

درستاستکهکودکمابایدیکسريآموزشهاییراببیند،اما

اینبهآنمعنینیستکهتماموقتخودراصرفاینمسالهنماید!

جایگاهنشاطونحوهلذتبردنازکودکيکجاست؟

شایدبارهاباخودگفتهایم:اینبچهسربههواست...،تنبله...،ازدرس

فرارِی...،کاشفرزندممثلفالنیبود...

لحظهایتاملکنید...،کودکشماهرچندکهبسیارهمباهوشاست

امااحتمالداردکه:

درعملکردهایاجراییمشکلداشتهباشد:

*نمیتواندمتمرکزشود.

*حواسشبراحتیپرتمیشود.

*زودفراموشمیکندوبراحتیبهیادنمیآورد.

*زودخستهمیشود.

*بهآنچهمیبیندویامیشنودبهدرستیدقتنمیکند.

ویااگردچاراشکاالترفتاریوارتباطیباشد:

*دچاراضطرابمیشود،نگرانوبیقراراست.

*قوانینبرایاومعنینداردوآنهارارعایتنمیکند.

*نشستنسرکالسبرایشسختاست.

*نمیتواندبرنامهریزیکند.

*دچاربیانگیزگیاست.

*باهمساالنخوددرمدرسهارتباطمناسبیندارد.

بنابراینبهکودکخودبرچسبتنبلینزنیدوازطریقارزیابیصحیح

وجامع،مشکالتاوراشناساییوجهترفعبهموقع

آنها،تالشنمایید.

بچههایُکنددست؛پروردهوالدینیهستند

که آن بدون گاه دارند. عجله همیشه که

استرس و اضطراب فرزندمان به بدانیم

واردمیکنیمودرانتهاازبیقراریاو

متعجبمیشویم:

*زودباشکاردارم.

*زودبگوبایدبرم.

*بدودیرمشدهو...

وظیفه این مینشاند. کودک جان در را استرس رفتارها اینگونه

والدیناستکهزمانراطوریتنظیمکنندکهمجبوربهعجلهوبه

تعجیلانداختنفرزندنباشد.

آسیب کودکشان مغز به چگونه مادران و پدر که میدانستید

میرسانند؟دخالتبیشازحدوالدیندرموردکودکانیکهبهسنی

رسیدهاندکهمیتوانندکارهایشخصیشانراخودشانانجامبدهند.

اگروالدیندائمدرپوشاک،خوراک،بازی،همراهبردنلوازممدرسه

وغیرهدخالتکنند،باعثمیشود:

*تاکودکفکرکندمورداعتمادقرارنگرفتهاستوناتواناست.

*درایننوعکودکانبخشAmygdalaمغزکهمسئولاحساس

خطروترساستتغییرشکلمیدهد.

*احتمالزیادیداردچنینکودکانیدربزرگسالیتبدیلبهافراد

ترسووبدوناعتمادبهنفسشوند.

بهعقیدهمناگرازعیسیدرارتباطمشکالتامروزفرزندمدرمدرسه

صحبتمیکردم،اومیگفت:

*بهآنهایادبدهیددرکنارکسانیکهتنهانشستهاندبنشینند.

*بهآنهایادبدهیدمهربانباشند.

*یادبدهیدپیشنهادکمککردنبدهند.

*یادبدهیدبافردتنهادوستشوند.

*یادبدهیدتادیگرانراتشویقکنند.

*یادبدهیدبهدیگرانوبادیگرانفکرکنند.

*یادبدهیدکهشریکشوند.

*یادبدهیددرپیخوبیباشند.

اینگونهاستکهدنیاراتغییرخواهندداد.

پرخاشگِر، عصبِی، )فرزندمخجالتِی، کنیم گالیه او از اگر شاید و

ترسوست،اصاًلحرفهامروگوشنمیده،دندونهاشرونمیشوره...(

درجواببشنویم.

باشماصحبتکردمو تربیتکردم،منچطور منچطورشمارو

اینکه»دخترم، ایجادتغییردرشماچهبود؟گفتن روشمنبرای

پسرم،شمانبایداینطوریباشی...«معموالًتاثیرینداره.

بهجایاینکاربهتراستازقصهگوییکمکبگیریدودرقالبیک

داستان،بهاوتوضیحبدهیدکهچطورمیتواندرفتارشراتغییردهد.

بهخاطر را رادوستدارند،بهشتوجهمیکنندوآن بچههاقصه

میسپارند.

زمانهاییبایدازتالشبرایتربیتفرزندماندستبرداریموروی

معکوس نتیجه ما رفتار که زمانی کنیم، تمرکز خودمان تربیت

میدهد،مانند:

*دادزدن

*ازرویخشمتنبیهکردن

*زورگویِیمانسبتبهآنها

*مقایسهکردنآنهابادیگرفرزندان

*توهینکردنوناسزاگوییبهآنها

*برچسبزدن

*ازاشتباهاتبیخطرشانترسیدن

*خستگیخودرارویآنهاخالیکردن

*آنهارامقصرناکامیهایخوددانستنو...

نگرانیهایخودرابهمسیحبسپاریم،کودکمانراپرورشدهیم

میشود؛ درست چیز همه کنیم، تربیت را خودمان و

آمین.

ــالمتی در بدن س

مایا مقدم ـ باران آل اسحاق

رابطه 

با 

فرزندان
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سالمودرودیگرمبهاسمیرناییهایعزیز

ــه ــتعظیمــیک ــضومحب ــرایفی ــمب ــدراشــکرمیگویی خداون

بــهمــاعطــاکــردوشــکرگزاریمبــرایخانوادههــایعزیــزیکــهدر

اســمیرنابــامــاهمــراهبودیــدومــارابــاحضــورگرمتــانتشــویقو

یــاریرســاندید.خوشــحالهســتیمکــهدرایــنبخــشازخدمــت،

ــافرزندانــیهمــراههســتیمکــهرشــدواشتیاقشــانهــرروزمــا ب

رابیشــتربــهوجــدمــیآوردوهــرروزهبــابرکــتگرفتــنازایــن

ــکردر ــداراش ــویم.خ ــامیش ــیح،بن ــکفتههایدرمس ــوش ن

ــه ــیک ــههدفهای ــهب ــاتوج ــهب ــمارهازمجل ــنش ای

ــان ــههم ــدک ــراهبودی ــاهم ــام ــموب ــانکردی بی

پروســهســهماهــهدعــابــود؛حــالیــکبــازی

وتعلیــمدرنظــرداریــمکــهبــرایکــودکان

وحتــیخــودمــابســیارهیجــانانگیــز

وپــربرکــتخواهــدبــود.

هدف اصلی:رشددرمسیحوآوردنثمرات.

هدف سه ماهه:آموختندعاورشددردعا.

هدف هفتگی:اتحادوهمکاریدربیناعضایکلیسا.

بــرایایــنهــدفیــکآیــهازکتــابمقــدسرادرنظــرداریــمکــه

ازکــودکانمیخواهیــمرویآنتامــلکننــد.کتــابرومیــانبــاب

۱۲آیــه5؛»مــانیــزکــهبســیاریم،درمســیحیــکبــدنراتشــکیل

میدهیــموهــریــک،اعضــاییکدیگریــم.«

بــرایشــروعبــازیابتــداکــودکانرابــهدوگــروهمســاویتقســیم

میکنیــموبــاتوجــهبــهتعــدادافــرادیکــهدرهــرگــروههســتند

ــی ــروهرنگ ــرگ ــرایه ــم؛ب ــرمیگیری ــکدرنظ ــدادیبادکن تع

ــرای ــالاگــرگــروهکــودکان5نفــریاســتب ــرایمث ــه.ب جداگان

هــرگــروه۴بادکنــکدرنظــرمیگیریــم.تعــدادبادکنکهــابایــد

یــکعــددازتعــداداعضــایگــروهکمتــرباشــدوبعــدبادکنکهــا

رادرفاصلــهایبــهنســبتاًطوالنــیمقابــلکــودکانقــرارمیدهیــم.

ــروه ــرگ ــایه ــیازاعض ــدیک ــازیزدهش ــتارتب ــهاس ــیک وقت

ــاهــمبــهســمتبادکنکهــایگــروهخــود میبایســتهمزمــانب

حرکــتکــردهوهــرکــدامیــکبادکنــککــهمربــوطبهگروهشــان

اســتبردارنــدوبــهنقطــهشــروعبــازیبرگردنــد.هــرگــروهفقــط

میبایســتبــاتوجــهبــهرنــگدرنظــرگرفتــهشــدهازبادکنکهــای

مربــوطبــهگــروهخــودشرابــردارد.وقتــیبــهنقطــهشــروعبــازی

رســیدندمیبایســتبــاکمــکیکــیدیگــرازکــودکانگــروهخــود،

بادکنــکراپشــتســرخــودوبیــنکمرهایشــانقــراردادهوهــردو

ــارهایــن ــاکمــکهــموبــدونکمــکگرفتــنازدستانشــاندوب ب

ــروهخودشــان ــایگ ــنبادکنکه ــرارگرفت ــامحــلق مســافترات

طــیکــردهونفــردومبادکنکــیدیگــربــردارد،ودرهمــانحالتــی

ــدو ــهنقطــهشــروعبازگردن کــهبادکنــکبیــنکمرشــاناســتب

ــایکــیدیگــرازاعضــایگــروهخــودهمیــنکارراایــن مجــدداًب

بــاربــا۳نفــرانجــامدهنــد؛یعنــیبادکنکــیکــهدســتنفــردوم

اســتمابیــنکمــرنفــردومونفــرســومقــرارمیگیــردوبــازهــم

ــروه ــهســمتبادکنکهــایگ ــنازدســتهاب ــدونکمــکگرفت ب

خــودرفتــهوایــنکاراتــابــهانتهــاادامــهدهنــدودرپایــانهمــه

ــا ــهیبادکنکه ــهوهم ــرارگرفت ــیق ــارگروه ــنقط ــادرای اعض

هــمبیــنآنهــاقــرارگیــرد،بــدونهیــچکمکــیازدســتها.آنهــا

تنهــامجــازخواهنــدبــودبــرایبرداشــتنبادکنــکجدیــدوقــرار

دادنبیــناعضــایگــروهخــودازدستانشــاناســتفادهکننــد.

ــازیایــناســتکــهگروههــاســعیداشــته رازپیــروزیدرایــنب

باشــندبــادقــتوهماهنگــیبــاهــمگامبرداشــتهوهمگــیمراقــب

ــر ــشتندت ــیقدمهای ــرجلوی ــرنف ــرااگ ــند.زی ــانباش قدمهایش

ــااوهماهنــگو ــرپشــتســریب ازهــمتیمــیخــودباشــدونف

ــساز ــد.پ ــنمیافت ــانزمی ــکازبینش ــد،بادکن ــدمنباش همق

ــازیشــدند، ــازیراانجــامدادهومتوجــهبطــنب آنکــهکــودکانب

ــم. ــتمیکنی ــدنصحب ــاازکلیســاواعضــایب ــرایآنه ب

ــدنهســتیمهمگــی ــکب ــادرکلیســااعضــایی ــهم همانطــورک

ــدنســعی ــدهماهنــگومتحــدباشــیموبعنــوانعضــویازب بای

کنیــمکارخــودرابــهبهتریــنشــکلممکــنانجــامدهیــم.

ــممتحــدنباشــندو ــاه ــدنب ــکب ــراعضــایی ــهاگ همانطــورک

یکــیازاعضــادچــارخللــیشــود،دیگــراعضــاهــمنیــزبــامشــکل

ــدشــد. مواجــهخواهن

ــدهــرلحظــهکنــار ــدنهســتیمبای پــسمــاکــهاعضــاییــکب

ــا ــویدرکلیس ــرعض ــمواگ ــلکنی ــمعم ــاه ــادب ــمودراتح ه

دچــارمشــکلیشــدهمگــیدراتحــادبــرایکمــککــردنبــهآن

شــتافتهودرکنــاراوباشــیموازســرایــنکلیســاکــهمســیحاســت

اطاعــتکــردهوهماننــداوعمــلکنیــم.میتوانیــمهــرلحظــهدر

مشــکالتوبحرانهایــیکــهبــرایهــریــکازاعضــایایــنبــدن

ــرای ــمب ــفاعتکنی ــیموش ــاباش ــددردع ــودمیآی بوج

ــدس ــاممق ــارادرن ــهاینه ــا،وهم ــهاعض هم

عیســیمســیحازپــدربطلبیــم.

بــرای میکنیــم راشــکر خداونــد

ــرای ــایآنوب ــرایاعض ــا،ب کلیس

مســیحکــهســرکلیساســت.خــدا

ــه ــدسک ــرایروحالق ــکرب راش

ــاودرماســت ــام ــهب ــرلحظ ه

ــد. ــزمیباش ــانی ــرم وهدایتگ

شــادی کانــون 

ــی ــه کاظم مرضی
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روز صفحــه 

صفحه روز

مدتیستکهتنشهاباالگرفتهوهمهچیزحاکیازاتفاقاتناگواروجنگیدیگردرپیشروست.هرچندجنگهمیشه

بودهوازاینپسهمخواهدبود،ولیکالمخدابوضوحمیگویدکهجنگمانهباجسموخون،بلکهعلیهخداوندگاران

ایندنیاوارواحتاریکیاست.براستیکینهتوزیهاازکجابایدمتوقفشود؟آیانمیبایستشروعآنازمنوشماباشد!

آیانمیبایستبهجایداشتنحسانتقاممحبتکرد،وآیانبایدبهجایلعنتدعایبرکتکرد؟آیانمیبایستبه

جایتالشودعابرایریشهکنشدن،دعایهدایت،وراهوروشخداوندیراطلبید.ایرانمانیازبهتعویضندارد،

بلکهنیازشتبدیلاست؛تبدیلیکهشایدبسیاریآنرادیدهوچشیدهایم.

شایدهیچگاهباعقلوذهنماجوردرنیاید،ولیکسیهستکهبرایشغیرممکنیوجودندارد.اوقادراستازسنگها

برایخودفرزندانبوجودآورد؛اوقادراستسنگهایمردهواستخوانهایخشکرازندهساختهوباردیگربهآنها

نََفسحیاتبدمد؛واوقادراستآنقلبهایسنگیرابهقلبهاییگوشتیتبدیلکند.

حکمتخداوندفراترازآناستکهماباجنگآوریویاقدمهایزمینیبخواهیمآنرادرککنیمویامجریاشباشیم؛

شرایطآنجااگربههمینگونهپیشرود،باقلبهاییسختشده،مسلماًقدرتیدردستانرهبرانوسردمداراننبود

اگرکهازطرفخدابدانهادادهنمیشد؛واگرخواستوارادهخدالمسشدنآنهاست،ایمانداریمومیدانیمروزی

همهزانواندربرابرخدایقدوس،عیسیمسیح،خمخواهدشدوهرزبانیاینرااقرارخواهدکردکهاوستخدای

زنده.درستاستکههمهیاتفاقاتیکهمیافتدخواستوارادهخدانیستوارادهیاوبرزمینبهمانندآسمانبه

انجامنمیرسد،ولیهمهچیزدردستاِنامِنخداستوچیزینیستکهکنترلآنازدستانخداوندخارجشدهباشد.

نهشرایطحالحاضرایرانونهحتیمنطقه؛ولیوایبهحالماخواهدبوداگرتِهدلمانخشنودیازجنگافروزی،

کینه،دشمنیوُکشتوکشتارباشدبهجایطلبیدنبرکتوآرامش...

پسبیاییدازهماکنونبرکت،آرامشوچشمانیبازبطلبیمبرایتکبهتکآنانیکهایمانداریمخداوندبابردباری

خود،والبتهنهتاخیردرآمدنش،منتظربازگشتآنهاست؛چراکهقلبشهالکتونابودیآنهانیست،بلکهتوبهو

دریافتحیاتجاودان...!

حسینسکاکی

)1 :21 (

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

32

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

33



ی ژ لــو تکنو

ــش ــدروحبخ محم

پرچمداران تلفن همراه - بخش دوم
 

با سالمى دوباره به عالقمندان تکنولوژى. 

در ایــن شــماره نیــز بــه ادامــه معرفــى تعــدادى دیگــر از پرچمــداران 

تلفن هــاى همــراه در ســال 2019 خواهیــم پرداخــت. 

ــى  ــد کمپان ــول جدی ــون XS (10S) محص ــى آیف ــا معرف ــدا ب ابت

ــاه ســپتامبر 2018  ــن مــدل کــه در م ــم. در ای ــاز مى کنی ــل آغ اپ

معرفــى و بــه بــازار عرضــه شــد از یــک صفحــه نمایــش 5.8 اینچــى 

بــا تراکــم پیکســلى 458 پیکســل در هــر اینــچ اســتفاده شــده کــه 

ــذارد. ــه نمایــش مى گ ــى را ب وضــوح خوب

ــده و  ــت ش ــش محافظ ــد خ ــه ض ــا شیش ــش ب ــه نمای ــن صفح ای

ــز از شیشــه اســتفاده شــده اســت.  همچنیــن در پشــت گوشــى نی

بدنــه ایــن گوشــى نیــز از جنــس فــوالد ضــد زنــگ مى باشــد. اپــل 

ــکان ضــد آب و  ــد ســایر ســازندگان تلفــن همــراه، ام ــه مانن ــز ب نی

ضــد گــرد و غبــار بــودن را هــم بــا اســتاندارد IP68 در ایــن مــدل 

ــدت  ــه م ــن را ب ــد تلف ــوژى مى توان ــن تکنول ــت. ای ــرده اس ــکار ب ب

ــر نفــوذ آب محافظــت کنــد.  30 دقیقــه در عمــق 2 متــرى در براب

ــده مــورد اســتفاده در ایــن مــدل نیــز تراشــه ى 6 هســته اى  پردازن

A12 مى باشــد. طبــق معمــول در ایــن مــدل نیــز خبــرى از درگاه 

کارت حافظــه وجــود نداشــته و ایــن مــدل را بــا حافظــه داخلــى بــه 

ســه ظرفیــت 64، 256 و 512 گیگابایــت بــه همــراه َرم 4 گیگابایتــى 

ارائــه کــرده اســت. دوربیــن پشــتى در ایــن مــدل شــامل 2 لنــز 12 

مــگا پیکســلى «وایــد» و «تِلـِـه» مى باشــد کــه امــکان فیلمبــردارى 

بــا وضــوح 2160Pرا دارد. همچنیــن یــک دوربیــن 7 مگاپیکســلى 

ــن  ــوى ای ــوح Full HD در جل ــا وض ــردارى ب ــى فیلمب ــا توانای ب

ــا  گوشــى تعبیــه شــده اســت. بــراى ایــن مــدل نیــز یــک باتــرى ب

ظرفیــت 2658 میلى آمپــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. از امکانــات 

و سنســورهاى ایــن گوشــى مى تــوان بــه تــاچ 3D، تشــخیص 

چهــره، شــارژ بى ســیم و ســریع، همچنیــن فشــار ســنج نیــز اشــاره 

کــرد.

ــه کمپانــى ســریع رشــد کــرده چینــى،  پرچمــدار بعــدى مربــوط ب

یعنــى «شــیائومى» مى باشــد. ایــن کمپانــى کــه در ســال هاى 

هوشــمند  تجهیــزات  و  موبایــل  گوشــى هاى  تولیــد  در  اخیــر 

الکترونیکــى رشــد بى نظیــرى داشــته اســت اینبــار نیــز بــا معرفــى 

ــن  ــد. ای ــى مى کن ــى »Mi9« خودنمای ــود یعن ــد خ ــى جدی گوش

ــه  ــه 2019 معرفــى و در مــارس همیــن ســال ب مــدل در مــاه فوری

ــزرگ  ــش ب ــک صفحــه نمای ــدل از ی ــن م ــازار عرضــه شــد. در ای ب

ــلى 403  ــم پیکس ــه تراک ــده ک ــتفاده ش ــچ اس ــدازه 6,39 این ــه ان ب

پیکســل در هــر اینــچ را دارا مى باشــد و بــا شیشــه محافــظ گوریــال 

نســخه 6 پوشــیده شــده اســت.

ــاب  ــز در ق ــه نی ــه و شیش ــوم در بدن ــاخت Mi 9 از آلومینی در س

ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــده م ــت. پردازن ــده اس ــتفاده ش ــتى اس پش

مـــــــدل Kryo 485 8 هســته اى بــــــا تراشــه ى قدرتمنـــــد 

Qualcomm Snapdragon 855 مى باشــد. در ایــن مــدل 

شــکاف کارت حافظــه وجــود نداشــته و حافظــه داخلــى ایــن مــدل 

ــى  ــت َرم و 128 گیگابایت ــراه 6 گیگابای ــه هم ــت 64 ب در دو ظرفی

ــردى بســیار خــوب  ــه عملک ــراى ارائ ــت رم ب ــراه 8 گیگابای ــه هم ب

ــن  ــده در ای ــتفاده ش ــتى اس ــن پش ــت. دوربی ــده اس ــى ش طراح

ــد»  ــرا وای ــلى، «اولت ــد» 48 مگاپیکس ــز «وای ــه لن ــامل س ــدل ش م

ــه  ــد ک ــلى مى باشــ ــو» 12 مگاپیکس ــه فوت ــلى و «تِل 16 مگاپیکس

توانایــــى فیلمبـــــردارى با وضــــوح نهایى )2160P )4k را دارا 

ــى  ــت 3300 میل ــا ظرفی ــر ب ــوم پلیم ــرى لیتی ــک بات ــد. ی مى باش

آمپــر نیــز ایــن گوشــى را بــراى کار همراهــى مى کنــد. از امکانــات 

ــور  ــه سنس ــوان ب ــده در Mi9 مى ت ــتفاده ش ــاى اس و تکنولوژى ه

ــش، شــارژ ســریع و بى ســیم،  ــر انگشــت در داخــل صفحــه نمای اث

NFC، مــادون قرمــز و امــکان OTG  در پــورت USB اشــاره 

کــرد.

ــاه  ــم در م ــونى ه ــى س ــى یعن ــوب ژاپن ــه کار و محب ــى کهن کمپان

فوریــه 2019، مــدل Xperia1 را بــه عنــوان پرچمــدار خــود 

ــرد. ــه ک ــازار عرض ــه ب ــال ب ــن س ــى همی ــاه ِم ــى و در م معرف

ســونى نیــز ماننــد بیشــتر برندهــا در ســاخت ایــن مــدل از شیشــه 

ــال نســخه 6 در پشــت و روى  ــوژى گوری ــا تکنول محافظــت شــده ب

ــرده  ــتفاده ک ــى اس ــه گوش ــوم در بدن ــن آلومینی ــى و همچنی گوش

ــدازه  ــه ان ــن گوشــى ک ــزرگ ای اســت. صفحــه نمایــش OLED ب

ــه 643  ــاال ک ــاده ب ــوق الع ــلى ف ــم پیکس ــى دارد از تراک 6,5 اینچ

پیکســل در هــر اینــچ مــى باشــد برخــوردار اســت.

ــته اى  ــده 8 هس ــدل، از پردازن ــن م ــد ای ــى در تولی ــوب ژاپن محب

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــوى Snapdragon 855 اس ــاده ق فوق الع

Xperia1 بــا حافظــه داخلــى در دو ظرفیــت 64 و 128 گیگابایتــى 

بــه همــراه 6 گیگابایــت رم تولیــد شــده کــه از طریــق اضافــه کــردن 

کارت حافظــه نیــز، تــا 512 گیگابایــت قابــل افزایــش اســت. دوربین 

ــد»  ــرا وای ــه» و «اولت ــد»، «تِلِ ــز «وای ــدل از 3 لن ــن م ــتى ای پش

ــردارى  ــى فیلمب ــه توانای ــت ک ــده اس ــکیل ش ــلى تش 12 مگاپیکس

امــکان  مى باشــد.  دارا  را   2160P )4K( حداکثــر وضــوح  بــا 

فوق العــاده ى زوم اُپتیــکال نیــز بــه ایــن دوربیــن توانــا اضافــه شــده 

کــه بتوانــد بزرگنمایــى تصاویــر را بــدون افــت کیفیــت انجــام دهــد. 

ــور  ــه سنس ــوان ب ــه Xperia1 مى ت ــب و مبتکران ــات جال از امکان

اثــر انگشــت در لبــه کنــارى گوشــى، بــرق رســانى از طریــق درگاه 

شــارژ بــه دســتگاهى دیگــر (عملکــردى هماننــد پــاور بانــک)، شــارژ 

ــى  ــرى طراح ــرد. بات ــاره ک ــخه 5 اش ــوث نس ــرى و بلوت ــریع بات س

شــده بــراى ایــن گوشــى از نــوع لیتیوم-یــون داخلــى و بــا ظرفیــت 

ــد. ــر مى باش ــى آمپ 3300 میل

ــما  ــراى ش ــز ب ــماره نی ــن ش ــوژى ای ــار تکنول ــه اخب ــم ک امیدواری

خواننــده عزیــز مفیــد بــوده باشــد. در ســالمتى و آرامــش خداونــد 

ــید. باش

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

34

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

35



هســتم زن  یــک  مــن 

ــهمشــتاقانصفحــه ــدب ــهگرمــایآتــشمحبــتخداون ســالمیب

مــنیــکزنهســتم.

درشــمارهپیشــینمجلــهشــروعبــهبررســیوتامــلدرمشــکالتی

ــتیم، ــههس ــاآنمواج ــانب ــهوفرهنگم ــاندرجامع ــازن ــهم ک

ــا ــینیانم ــتهوپیش ــهآندرگذش ــهریش ــکالتیک ــم.مش کردی

ــا ــزیآنه ــابرنامهری ــالهاب ــیطانس ــهش ــتک داردوبذرهاییس

ــن ــالای ــت.ح ــاندهاس ــررس ــهثم ــردهوب ــاریک ــته،آبی راکاش

درختهــادربرابــرشــناختخــداقــدعلــمکــردهونیــازاســتتــا

آنهــارابشناســیموبــهحضــورخــدابــردهبلکــهخــداتمامــیآنهــا

ــگاهخــدا،راهوطریــقاوراببینیــم. ــان راریشــهکــنکنــدوب

مــازنــاندرجنگــیبــرایبــهدســتآوردنهویتمــانگــمشــده

بودیــم،غافــلازآنکــهخداونــدمــارابــهآرامبــودنفــراخوانــدهتــا

ــانرا ــوانانســانیمانصدایم ــامت ــاتم ــاب ــروزیرابچشــیم.ام پی

ــه ــاب ــهدنی ــبهاییک ــانبرچس ــودراازمی ــموخ ــدمیکردی بلن

ــراض ــونتواعت ــاخش ــیدیموب ــرونمیکش ــباندبی ــامیچس م

ــا ــدیم،وی ــتیمیش ــایفمنیس ــته،واردگروهه ــتیزبرخاس ــهس ب

ــی ــهپوچ ــیب ــهدربیارزش ــمک ــوانمیدیدی ــودرانات ــدرخ آنق

ــذردو ــمبگ ــربودی ــهمنتظ ــیک ــیدیم،درروزهای ــیمیرس وتباه

تمــامشــود!امــاهــدفخــداچــهبــود؟

فرزنــدیوماننــدفرزنــدعمــلکــردن،وارثبــودن،یــکشــدنو

اینکــهبدانیــمارادهخــداایــناســتکــههمــهتوبــهکننــد.اومــردو

زنرایــکخوانــدامــامــابــهســمتجــداشــدنقــدمبرداشــتیمو

هــرکــسبــرایاثبــاتایــنکــهاوبهتــراســتواوبیشــترمیدانــد

دچــارخشــمونفــرتدرونــیمیشــدوسوســویمحبــتخامــوش

ــوش ــوزراخام ــهنیمس ــدافتیل ــهخ ــاک ــاازآنج ــر.ام وخاموشت

ــا ــرگره ــنم ــاراازای ــتخــودشم ــاعشــقومحب ــد،ب نمیکن

کــرد.

ــای ــهبه ــهب ــخصیک ــم؟ش ــدمیبینی ــانرافرزن ــاخودم ــام آی

ــده ــهش ــیپذیرفت ــدخواندهگ ــهفرزن ــدهوب ــداریش ــیخری گزاف

ــرکاتکتــابمقــدسمیباشــد.برکاتــیکــه وحــالوارثتمــامب

ــت ــتاطاع ــیناهمی ــمارهپیش ــت.درش ــتوحقیق ــلاجراس قاب

ــت ــثاطاع ــهباع ــیک ــارعامل ــنب ــدیموای ــادآورش ــردنرای ک

میشــودرابــهیــادمیآوریــم.

اعتمــادبــهخداونــد؛بلــیاطاعــتزمانــیشــیرینوقابــلاجراســت

کــهبــهخداونــداعتمــادداشــتهباشــیم.وقتــیدرمشــارکتبانــوان

اســمیرناشــهادتهایمانرادرایــنخصــوصمطــرحمیکردیــمبــا

ســختیایکــهدراطاعــتکــردناســتمواجــهشــدیم،ووقتــیدر

اعترافــاتپیــشرفتیــم،ریشــهیآن،کــهاعتمــادنداشــتنبــهخــدا

ــرایخداونــدمیتوانــدســختباشــدکــه ــودرایافتیــم.چقــدرب ب

بــهاواعتمــادنداریــم؛دوســتیکــههمیشــهبــاماســتامــامــابــهاو

اعتمــادنداریــم.چــهشــرمعجیبــیدرایــنبیاعتمــادیمیتوانــد

مــارابپوشــاند.امــاشــکربــرایخدایــیکــهازدلهــاوذهنهــای

مــاآگاهاســتوبیقیــدوشــرطمــارامحبــتمیکنــدوهمــواره

درحــالآموختــنبــهماســت.

بیاییدبهاینبیاندیشیمکهتوکلواعتمادمابرچیست؟

بــرخداونــد،یــاپــولوثــروتوروشهــاوتجربیــاتشــخصیمان!

بــهنظــرشــمااعتمــادنکــردنبــهخــداچــهثمراتــیرابــهدنبــال

ــم.براســتیحــالکــه ــهاواعتمــادکنی ــمب دارد؟وچــرانمیتوانی

ــدرت ــتوق ــی،رحم ــهنیکوی ــاب ــدهایمآی ــدهش ــدخوان ــافرزن م

خداونــدمتعــال،پــدر،ایمــانواعتمــادداریــم!

هــرچــهبیشــتردرشــناختایــنپــدردقیــقشــویمواورا

ــازدنبیهــودهدســت ــمازدســتوپ ــرمیتوانی بشناســیمراحتت

ــپاریم. ــتاناوبس ــهدس ــکانراب ــیدهوس کش

وماچگونهمیتوانیماینخدارابشناسیم؟

هیچکس هرگز خدا را ندیده است. اّما آن پسر 

یگانه که در آغوش پدر است، همان او را 

شناسانید. )یوحنا 1: 1۸(

عیسی به او گفت: فیلیُپس، دیری است با شما 

هستم و هنوز مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا 

دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که 

می گویی »پدر را به ما بنما؟« )یوحنا 1۴: ۹(

آریخداونــدالگویــیدادهتــادرمســیرصلــحو

ســالمتیاوپیــشرفتــهوازبــرکاتاولبریــزشــویم.

ــاند. ــابشناس ــهم ــداوراب ــاعیســیمســیحمیتوان تنه

پــسبیشــترازهــرچیــزی،مــانیازمنــدشــناختمعبــودو

ــهاواعتمــادکنیــم. ــابتوانیــمب محبوبمــانهســتیمت

ــا ــداســتکــههمــوارهب وثمــرایــناعتمــادســایهقــدرتخداون

ماســت.زمانــیکــهبــهخداونــداعتمــادمیکنیــمدیگــرافکارمــان

ــادر ــرد.وم ــدک ــرلنخواه ــاراکنت ــتهم ــاندرگذش وتجربیاتم

ــمودیگــر ــرارمیگیری ــقپارســاییق مســیرمشــورتخــداوطری

مثــلکاهســبکنخواهیــمبــودتــادردســتشــریربــههــرســمت

وســوهدایــتشــویم.

وهمانطــورکــهخداونــدوعــدهدادهکــهراهپارســایانرامیپایــد،

ازمــانیــزنگاهبانــیخواهــدکــرد.

امــاثمــرهاعتمــادنکــردنبــهخــدا،نــااطاعتــی،قضــاوت،تــرس،

ــا ناامیــدیو...اســت.زمانــیکــهمــاتســلیمخداونــدنیســتیموب

افــکارخودمــانبــهجلــوپیــشمیرویــمعملکــردهــرشــخصدر

خانــواده،درجامعــهودرمیــاندوســتانمیتوانــدمــارابــههــدف

ــرکنــد. ــودیماســتنزدیکت شــیطانکــهناب

طــرد بــه بیتفاوتیهــا باشــد، مخــرب میتوانــد تشــویقها

ــد.تنهــا ــهحســابآی شــدگیتبدیــلشــودومشــورتهاباطــلب

ــه ــرلحظ ــاه ــم.دنی ــدرانداری ــگاهخداون ــهن ــلک ــندلی ــهای ب

تــرستمــام تاریکتــرشــودو تاریــکو برایمــان میتوانــد

ــرد. ــراگی ــانراف وجودم

ــراف ــهاعت ــداینگون ــهخداون ــمب ــاینجــاترامیخوانی ــیدع وقت

ــا ــدرتخــودوی ــاق ــکارهســتیم،ب ــهشــخصیگناه ــمک میکنی

ــویم، ــتگارش ــمورس ــاتبیابی ــمنج ــاننمیتوانی ــاینیکم کاره

ــررویصلیــبکشــته ــاب ــهخاطــرگناهــانم ــوب ــمت ایمــانداری

شــدی،درقبــرنهــادهشــدی،وپــسازســهروزازمــردگان

ــداررا ــناقت ــدههســتیوای ــوزن ــهت ــمک ــانداری برخاســتی،ایم

داریکــهگناهــانمــاراببخشــیومــارادرپیشــگاهخــداپارســا

ــریوطبــقوعــدهاتزندگــی ــارابپذی ــمم بشــماری.تقاضــاداری

نوینــیبــهمــاببخشــیازاینکــهدعــایمــاراشــنیدیمتشــکریم،

ــن. آمی

وایــنیــکاقــراربــهزبــانویــکایمــانقلبــیاســت.مــاتمــام

قلــبوزندگــیخــودراتســلیماومیکنیــم،وامــادرعمــل

چگونــهرفتــارمیکنیــم؟بــاکوچکتریــنعملکــرددنیــاســعیبــر

خــدا بــه  اعتمــاد 
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هســتم زن  یــک  مــن 

ایــنداریــمهمــهچیــزرادرکنتــرلگرفتــهوفرامــوشمیکنیــم

ــدباشــد. کــهتنهــاســکانداربایــدخداون

ــل ــادرعم ــم،ام ــدمداری ــرورموخداون ــانس ــرلبهایم آری؛ب

ــتیم! ــوانهس نات

ــارا ــددرونم ــاتمیتوان ــاتوآبحی ــنچشــمهحی ــناختای ش

ــاری ــاتج ــاآبحی ــویُدوازدرونم ــلبش ــورتهایباط ازمش

ــم ــارزهکنی ــانمب ــانفسم ــتب ــامیبایس ــنم ــنبی ــد.درای کن

ــا ــد،ت ــهتصمیماتمــانورودکن ــاب ــداجــازهدهیــمت ــهخداون وب

دیگــرَمْرکبــیبــرایشــریرفراهــمنباشــدتــامــاراکنتــرلکنــد،

بلکــهروحخــدابــرایمــاثمراتــشرابــهارمغــانآورد؛پــسبیاییــد

ــاد ــداعتم ــهخداون ــایآن،ب ــهج ــموب ــکارکنی ــانراان نفسم

کنیــم.

ــد؟در ــهرنجیدهای ــت؟ازچ ــماچیس ــشش ــروزچال ــمام نمیدان

چــهبحــرانوطوفانــیهســتید؟امــامیدانــمکــهخداونــدنــوری

اســتکــهازمیــانتاریکــیتابیــده.اوســتکــهطریــقســالمتیرا

ــهلحظــهایــنزندگــیمــادر ــهمــانشــانمیدهــد.درلحظــهب ب

ــاچــهکســیواردمشــورتبشــویم. حــالانتخــابهســتیمکــهب

اگــربــهخداونــدســپردهباشــیمزمانــیکــهدرمــوردمســئلهایبــا

همســرمان،دوســتانوهمکارانمــاندرصحبــتهســتیمروحیــهای

ــویم، ــورتپذیرمیش ــرد.مش ــارادربرمیگی ــنم ــعوفروت مطی

چــونهــرلحظــهمیدانیــمایــنخداســتکــهکشــتیرابــهجلــو

ــرو ــقخواه ــوراوازطری ــیدنحض ــرچش ــردومنتظ ــشمیب پی

برادرانمــانهســتیم.امــاوقتــیدرخصــوصمســئلهایبــهمحبــت

ــنوا ــوشش ــمگ ــورمیتوانی ــمچط ــادنداری ــدااعتم ــدرتخ وق

ــزرا ــم،چــونهمــهچی ــناطاعــتکنی ــیفروت ــاقلب ــاب باشــیمت

ــه ــتندک ــاهس ــمآنه ــموحــسمیکنی ــامیگیری ــتآدمه ازدس

میخواهنــدمــارابــهکنتــرلخــوددرآورنــدوهجــومایــنافــکار

قضاوتــیاســتکــههــدفدنیــایشــرارتاســت.

ــه ــدب ــگاهزیبایــیکــهخداون ــراییــکلحظــه،ن قضــاوتحتــیب

ــور ــاین ــهج ــاب ــِیدنی ــدوتاریک ــهدادهاســترامیربای ــاهدی م

ــایکاشــتهشــدهای ــد.بذره ــبمیکن ــهخــودجل ــاراب ــهم توج

کــهدرمقابــلچشــمانمــادرختــیقطــورشــدهاندتــانیکوییهــا

رانبینیــموازبرکاتــیکــهخــدادراطاعــتکــردنبــهمــابخشــیده

ــهدر ــدک ــاریباش ــهخ ــانب ــامتوجهم ــم،وتم ــببمانی بینصی

ــت. ــمدیگریس چش

آریقضــاوتکــردنســنگیاســتکــهمانــعجــاریشــدن

ماســت. درون حیــاِت چشــمهی

ــر ــاندادگاهــیب ــاندرذهنم ــاخانوادهم ــانی ــهخودم وقتــیعلی

ــات... ــاتواثب ــاتواثب ــانچیســت؟اثب ــمهدفم ــامیکنی پ

ــندادگاههــاکــه ــاراازای ــام ــدت ــررویزمیــنآم ــدب ــاخداون ام

ــمنجــاتدهــد.اونیامــد ــاکردهای ــرپ ــرعلیــهخودمــانب حتــیب

ــل ــهعم ــاچگون ــد.م ــاتآم ــراینج ــهب ــد،بلک ــومکن ــامحک ت

ــا ــتدارد؟آی ــاناهمی ــدانخــدابرایم ــانجــاتفرزن ــم؟آی میکنی

ــرلــبداریــم. ــانویــدآزادیراب ــهمحاکمــهمیکشــیمی آنهــاراب

ــانراببخــشچــه ــدراین ــررویصلیــبگفــتپ ــیمســیحب وقت

ــه ــهب ــیک ــرحســبمحبتهای ــردمراب ــاداد؟اوم ــهم ــیب الگوی

آنهــاکــردهبــودولــیثمــریبــهبــارنیــاوردهبودنــدداورینکــرد؛

اوآنهــارابــهعمــلدستهایشــانداورینکــرد؛اوبــاتمــاموجــود

ــب ــررویصلی ــراردادوب ــتق ــودوارادهاورااولوی ــدرب ــعپ مطی

گفــتتمــامشــد.

محکومیــتتمــامشــد،مــرگمغلــوبشــد،بــدیمغلــوبشــدو

شــفاجــاریشــد...

ازآنجایــیکــهمــاازچیدمانهــایشــریردرزندگــیخــودو

اطرافیانمــانبــهطــورکامــلخبــرنداریــمبایــدچشــمانمانرابــه

مظهــرایمــانونقشــهوپــازلخداونــدبدوزیــم،اوســتکــهمــارا

ــد. ــریمیکن ــترهب ــقدرس درطری

برکــتتبدیــل بــه را بــرایفرزندانــشنقشــههایشــریر او

ــه ــنگهاییک ــامس ــداتم ــوتخ ــاق ــمب ــاه ــدم ــد.بیایی میکن

دنیــابــهســمتمــاپرتــابمیکنــدتــامانعــیبــرایجــاریشــدن

ــمو ــانببینی ــرایرشــددرخداوندم ــهایب ــاتشــودرا،پل آبحی

ــم. ــنکنی ــانتمری ــیدننفسم ــبکش ــهصلی ــرایب ب

بیاییــدقضــاوتنکنیــم،بلکــهنویــدنجــاترابــرلــبداشــتهباشــیم

ــاد ــورداعتم ــنوم ــهامی ــداک ــهخ ــانراب ــورزندگیم ــامام وتم

اســتبســپاریموازاوکــهســرماســتاطاعــتکنیــم.کالماورااز

دهــانخــوددورنکنیــمتــادرشــناختاورشــدکنیــم،بلکــهنــور

اوتاریکیهــایزندگــیوافکارمــانراروشــنکنــد.وقتــیدرایــن

ــت ــویمواومحب ــدلمیش ــدیک ــاخداون ــمب ــدمبرداری ــتق اطاع

ــیاو ــتاله ــهدرطبیع ــاهم ــزدت ــامیری ــشرادردلم فرزندان

شــریکشــویم.

از همین رو، به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ی ایمان خود نیکویی 

بار آورید و به واسطه ی نیکویی، شناخت، و به واسطه ی شناخت، 

به  و  پایداری،  خویشتنداری،  واسطه ی  به  و  خویشتنداری، 

مهِر  دینداری،  واسطه ی  به  و  دینداری،  پایداری،  واسطه ی 

برادرانه و به واسطه ی مهِر برادرانه، محبت. زیرا چون اینها 

شناخت  در  گذاشت  نخواهد  یابد،  فزونی  و  باشد  شما  در 

خداوند ما عیسی مسیح، بی فایده و بی ثمر باشید.

تیــم بانوان اســمیرنا )دوم پطرس 1: ۸-۵(
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دعــا افــق 

درودبیپایانبههمهشماخوانندگانمجلهاسمیرنا.خداوندرا

شکرگزارهستیمکهبازدراینصفحهباماهمراهشدیدودراین

استان در واقع اراک بهغربکشور،شهر برآنیمسفری شماره

مرکزیداشتهباشیم.

دراینشمارهمیخواهیمدراتحاددرهرکجایاینکرهخاکی

تاملکردهودرروحخداوند اینشهرزیبا برروی کههستیم

وباتمامیدلوجاندعاکردهونجاتومحبتخدارااعالم

کنیم.نجاتیکهبواسطهفیضعظیمخداوندومحبتبیانتهای

خودوعدالتبینقصشبرایمابهرایگانهدیهدادهشدوحال

نوبتماستکهدیگرانرابهاینفیضدعوتکردهتازمانیکه

فیضبهقوتخودباقیستکسیازاینفیضبینصیبنماند.

نجاتدهنده قادرمطلق،خداوند پدرآسمانی،خداوندقدوس،

ووعدهدهندهامین،شکرتمیکنیمکهباردیگرفراهمکردی

تاخادمانتدراتحاددستبهدعابرداشتهوبرایاینشهرزیبا

دعاکنند.

کنی، باز را اراک آسمانشهر ایخداوندم که تومیطلبیم از

وازآسمان،بارانرحمتخودراببارانیوجاریکنیفیضو

سالمتیاترا؛فیضورحمتیکهبرایهمهفرزندانتبهیکسان

جاریشده،ازهرنژادوقومی،هررنگپوستیوهرملتی.تنها

تو از و آورده ایمان قربانی بره آن قدوس نام به که کافیست

برایگناهانخودطلببخششکنند؛ولیچهبساهنوزهستند

فرزندانگمشدهایکهقلبهایخودراسنگکردهاندوهنوزهم

اعمالخودراتنهاراهنجاتورستگاریمیدانند؛غافلازآنند

کههمانسنگلغزششان،عیسیمسیِحخداوند،سنگبناومنجی

آنهاست.ولیایمانداریمکهبهنامعیسیمسیحهرغیرممکنیبه

ممکنبدلخواهدشدوروزیمردماناینشهردرکویوخیابانآن

نامعیسیمسیحرابرخواهندافراشت.

آمینکهنوروهدایتوحضورتوایخداوندمدرزندگیشانباشدو

کسانیکهدراینشهردرتاریکیبسرمیبرندرابسوینورخودهدایت

بشناسند. ابدیهستی و ازلی و راکهخدایحقیقی تو بلکه کنی

خداوندمتختپادشاهیوسلطنتتورااعالممیکنیمتاازهرروح

شریردرامانباشند.خداوندمازتومیطلبیمکهفرزندانترامالقات

کنیوبرکتدهیونجاترابرآنانجاریسازی.خداوندممیطلبیم

از میکنند، شهرخدمت این در که خادمینت برای را تو حفاظت

کالمتومیگویندومردمرابهسمتتورهنمونمیشوند،تانجات

رادریافتکنند.میطلبیمشالوموسالمتیتوراکهازهرگونهحمله

و باش قلبشان قوت ایخداوندم تو و باشند دور به لعنت و بال و

برکتشانده.

نام در میکنیم. بلند تو حضور به را شهر این مسئولین خداوندم

بر تو نور بلکه کنی، لمس را قلبشان که میطلبیم مسیح عیسی

چشمانشانتابیدهشود؛چشموگوشیبیناوشنوامیطلبیمبرای

تکبهتکشانوخواستوارادهتوراایخداوندمتاآنچنانکهدر

آسماناستبرزمیننیزجاریگردد.

میطلبیمدرنامعیسیمسیحوشکرگزارتوهستیمبرایفیضجاری

وبرقرارتو؛آمین.

راک استان ا

اســمیرنا دعــای  تیــم  

دعــا افــق 

)۷-۶ :۳        ( 
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دوستدارمیانه؟سوالیکهدرذهنمرخنهکرده؛آیادوستداری

برگردیبهکودکی؟گاهیبهخودممیگمآرهدوستدارمولیچرا؟

چونسبکبالبودموبیپروا،چونمطمئنبودمکهآزادمورها،بازی

قیامت. روز تا قهر قهر بیبهانه! قهرکردنهای بچهگانه، کردنهای

ولیخندهداربودبهیکساعتهمنمیرسیدکهمیبخشیدیم؛پشت

سرمیگذاشتیم،رهامیکردیموآزادمیشدیم.

گاهیبهانهداشتمبرایگریه.چهکسیبودکهگریههامروازروی

بودمینشستمو برامخیلیدنج گونههامپاککنه؟درخلوتیکه

تودلمشروعمیکردمبهنجواکردن!سوالمیکرد؟جوابمیداد.

صداش طنین چقدر میزد؟ حرف دلم تو که بود کسی چه اون

آرامبخشهست.هوایدلمطوفانیبودولیبازمزمههاشآنطوفان

نترس، میگفت: من به و میکرد پاک رو اشکهام میگرفت. آرام

به توکیهستیکه اصاًل نمیخوام،خستهام، ُغرمیزدم بلندشو،

منمیگینترسوبلندشو؟خودمروبراشلوسمیکردم،دوست

داشتمدوبارهزمزمهکنهومنبشنوم،باصدایشمنومیخندوند.تا

مسیربزرگشدنماینزمزمههاادامهداشتوهرباربهصورتجدید

ولیباهمونسوالهمیشگیتوکیهستیآخه؟

بعدازگذراینهمهسالمتوجهشدم،اوچهکسیهست.اونباباست،

اونپدرآسمانیهست.اوعیسیخداوندمهست.اونهمونکسی

هستکهازکودکیتابهاالنبهمنگفت:نترسبلندشوومدتی

هستکهفهمیدمچهسادهاستاعتمادکردنبهباباورهاکردن؛و

خودمرودرآغوششانداختم،مثلبچگیهاسبکبالشدموبیپروا،

چونمطمئنشدمکهآزادمورهامثلبچگیها.

)دخترتندا(

ــته  های دور و نزدیک دل نوش

یهوهالشدای،قادرمطلق،خدایمنکهانتخابمکردیودرتاریکتریندل نوشته   اهی دور  و زندیک

ازچاهیکهدر بیرونمکشیدی، راگرفتیو لحظاتزندگیدستم

آنقرارداشتم.

ایماندارمبهتووحکمتتوکهدر توازدرونوبیرونمآگاهیو

اینانتخابچیزیدیدیکهفیضورحمتترابرآنجاریکردیو

ایماندارمرهایمنمیکنی.

وتواینفسسرکشیکهدراطاعتشیطانبودیوهستی،بدان

وآگاهباشکهانتخاباوبودهاموانتخابمناوست،یهوهالشدای،

خداوندقادرتواناوقدرتمند،کهباالترازقدرتوحکمتاوندیدهام.

تنهااورامیپرستموتنهااورااطاعتمیکنم،اینفسسرکش،گر

چهبارهاوبارهاسدراهمشدیوموانعرابرسرراهمقراردادی،

اگرچهمنبارهاوبارهاارادهونیکوییخداراگمکردم،اماخدای

منخدایگمشدههاست؛اوخداینجاتدهندهازتاریکیهاست.او

طبیباعظموشفادهندهجسموجانهاست.اوخدایمناست.او

تماماقتدارمناستوتوهیچقدرتیبرمننخواهیداشت.اومرااز

یادنخواهدبردچونعشقاوبیحدومرزاست.خندهخداوندزندگی

و طراوت زندگیام به خداوند شادی اشک است، من برای دوباره

تازگیمیبخشدوبیابانهایترکخوردهزندگیامراسیرابمیکند

نخواهی سرانجامی است. یگانه قادِر که او و است من با .پیروزی

داشت،فریبهایتوبرمناثرینخواهدداشت؛دنیاراسالیانسال

استکهرهاکردهاموخودرادرپوششمحبتاوقراردادهام،چون

بخششومحبتاودرزیرصلیبمسیحبرمنجاریشدومراپوشاند

وایماندارممرامحافظتخواهدکرد.

امروزبهیادداشتهباشکه،خودرابهپوچنمیفروشمومیایستم

برایخالقهستی؛برایحیاتابدیوبرایعیسیمسیح،چونتشنه

عشقومحبتآسمانیام.شکربرایتوایخداوندعشق.

)دخترتزهرا(

ایفرزندم...

دخترم...

منتورابهنامفراخواندم...

دستهایعاشقانهپدربهسمتمگشودهاست،ردایشازآسمانتازمینمرامیپوشاند؛خطابمکرد

فرزندوبهایگمگشتگیوخیانتمراپرداختکردتادرآغوششآرامگیرم.تامنهمامروزاوراپدر

خطابکنم.

ایپدر،ایپدرمنکهدرآسمانی،نامتمقدسباد،پادشاهیتوبیاید.

آریامروزمیپذیرمکهتوپدروپادشاهمنهستی.امروززانومیزنمتادرفرزندیتوعملکنم.تنها

اسمترابهدنبالخودنکشم،بلکهدرپیخشنودیتوباشم.

خانهیتوامناست،صخرهوپناهمن،درآنماوامیگیرم.امروزتوبهمنمیگوییفرزندانبسیاری

داری،امروزازمنمیخواهیراههاراهموارکنم،سنگهاراکناربزنم،تاتوراببینند.شایددستهایم

هنوزتواننداردتاسنگهاراکناربزنم،اماعشقتوازدرونممیجوشد.تواشتیاقمرامیبینیومرا

هدایتمیکنی،مراحمایتمیکنی...

توپدربیهمتاییومنفرزند.امروزمیخواهمدرفرزندیعملکنم.

نهمرگ،نهزمان،نهسختی،نهتنگی؛هیچچیزنمیتواندمانعمحبتتوبهمنباشد.هیچچیزقدرت

اینرانداردتابینمنوتوقرارگیرد.قدرتخونمسیحبزرگتروباالترازهرمانعیستودرنامو

خونتوقدرتدارمتادرآغوشتآرامگیرم.حتیطوفانهاهمازتوفرمانمیبرندوبهفرمانتودنیای

مردگاندیگرنمیتواندمردگانرادرخودنگاهدارد.

توبانجوایزیباییمیگویی،فرزندم»بیا...«،منهمبافریادیعمیقبرشکهاوتردیدهاپاسخمیدهم

بلیپدر،پدر،پدر...

»محبوبخداوندنزداوبهامنیتساکنمیشود؛خدااوراتمامیروزاحاطهمیکند،و
اودرمیانکتفهایشقرارمییابد.«

)تثنیه۱۲:۳۳(
)فرزندتالمیرا(
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سالمبهدوستانوعزیزانخداوند.

تمام منشاء و منبع که مسیح عیسی خداوندمان برای شکر

ساخت طریقهی مجله از شماره این در میخواهیم شگفتیهاست.

دستبندیزیباراباشمابهاشتراکبگذاریم.

لوازم مورد نیاز:

*تعدادیمهرهبهاندازهورنگدلخواه

*یکعددپالکبراینمایدستبند

*نخدستبندبافی

طرز تهیه:

*ابتدایکنخ۴۰سانتیراازوسطتامیزنیموقسمتتاخوردهرااز

داخلقالِبکنارپالکَردمیکنیموسردیگرنخراازداخلقسمِت

بستهشدهنخعبورمیدهیمومیکشیمتاثابتشود.

به بستگی مهرهها تعداد میکنیم. نخ داخل را مهرهها سپس *

ضخامتمچدستدارد.بهاندازهنصفمچدسترااندازهمیگیریم

را ما مچ نصف نا میباشد نیاز مهره عدد ۸ تا ۷ بین معموالً که

بپوشاند.

*پسازعبوردادنمهرههاانتهاینخرادرکنارآخرینمهرهگره

میزنیمتامهرههاثابتبمانند.

*حالهمهکارهایقبلیرابرایسمتدیگرپالکنیزانجاممیدهیم

تاهردوطرفقرینهیهمباشند.

*بعدازگرهزدندوطرفنخدرلبهمهرهها،دوسرنخراموازیهم

بهروییکسطحصافقرارمیدهیم.بطوریکهانتهایهرنخسمت

مهرهطرفمقابلقراربگیرد؛بعدآنهاراباچسببررویسطحصاف

ثابتنگهمیداریم.

به میزنیم، بافت را آن زیر دستبند شدن بسته و باز برای ما *

اینصورتکهیکنخ۲۰سانتیبرمیداریمواززیرنخهایموازیرد

میکنیمتاازهردوطرفنخهابهیکاندازهدردستمانباشد.

*ابتدانخسمتچپراروینخهایموازیقرارمیدهیموبعدنخ

سمتراسترااززیرنخسمتچپونخموازیردکرده،درطرف

دیگرازداخلنخسمتچپونخموازیبیرونمیکشیموبعدهردو

سرنخراگرفتهمیکشیمتاگرهمابستهشود.حاالنوبتسمتدیگر

استومیبایستاینکارراتکرارکنیم.اینعملراتا۱۰بارانجام

میدهیمتابافتمایکونیمالیدوسانتگردد.سپسدوسرنخ

بافتراکوتاهکردهوبافندکمیسوزانیمتاموقعبازوبستهکردن

دستبندبازنشود.

*پسازآنچسبهارابازکرده،دوطرفنخمتصلبهمهرههارا

میکشیمتاازداخلبافتعبورکرهودستبندمابستهشود.بطوری

کهبافتمابهمهرههابرسد.آنگاهیکمهرهبهداخلهردونخانداخته

وبلندیآنرابهاندازهدلخواهگرفتهوسرنخراگرهمیزنیمواضافه

نخراچیدهمیسوزانیمتابازنشود.

ایندستبندرامیتوانیدبهعنوانهدیهایزیبابهیکیازعزیزانتان

تقدیمکنید.

۱-نزولروحالقدسبرایمانداران.معرفیکتاباعمالرسوالن
۲-پنجاهروز.معرفیکتاباعمالرسوالن

۳-پنطیکاست.اعمالرسوالن۴:۲
۴-وزشبادتند،زبانهآتش،قدرتتکلم.اعمالرسوالن۱:۲

5-شاگردانمستشراباند.اعمالرسوالن۱۳:۲
6-یوئیلنبی.اعمالرسوالن۱6:۲

۷-توبهوتعمیدبهناممسیح.اعمالرسوالن۳۸:۲
۸-سههزارنفر.اعمالرسوالنباب۴۰:۲

۹-رستاخیزعیسیمسیحازمردگان.اعمالرسوالن۱:۴
۱۰-عیسیمسیحناصری.اعمالرسوالن۱۰:۴

کالم خدمت و دعا وقف را خود بتوانند دیگران تا -۱۱
کنند.اعمالرسوالن۴:6

۱۲-سنگساروکشتهشد.اعمالرسوالن5۸:۷
۱۳-تعمیدگرفت.اعمالرسوالن۱۸:۹

۱۴-طلببخششبرایقاتالنش.اعمالرسوالن6۰:۷
۱5-شادیعظیم.اعمالرسوالن6:۸

۱6-دمشق.اعمالرسوالن۳:۹
۱۷-حنانیا.اعمالرسوالن۱۷:۹

۱۸-کرنلیوس.اعمالرسوالنباب۱۰
۱۹-سهنفر.اعمالرسوالن۱۹:۱۰

۲۰-سهروز.اعمالرسوالن۹:۹

جواب سواالت تک کلمه ای
  شماره ۳۷ »اعمال رسوالن«

را کسی چه گفت رومی فرمانده کرنلیوس به خدا فرشته -۱

مالقاتکند؟

۲-هدفخداوندازمالقاتپطرسوفرماندهرومیچهبود؟

۳-پیامخداوندبهاقواماسرائیلچهبود؟

۴-پطرسبدستچهکسیبهزندانافتاد؟

5-رهانیدنپطرستوسطفرشتهخداونداززنداندرچهزمانی

بود؟

6-خداوندبرناباوسولسراچگونهبرایکارخودجداکرد؟

۷-هدفازسفربرناباوسولسچهبود؟

۸-درسفربرناباوسولسچهکسیدرخدمتآنهابود؟

۹-بشارتپولسوبرنابادرانطاکیهچهبود؟

۱۰-پولسدرلِسترهچهکسیراشفاداد؟

۱۱-پولسباکنیزیکهروحپلیدداشتچهکرد؟

و سولس داشت غیبگویی روح که کنیزی اربابان چرا -۱۲

سیالسرابهزندانانداختند؟

۱۳-زمانیکهسولسوسیالسدرزندانمشغولدعابودندچه

اتفاقیافتاد؟

۱۴-پولسدرسردرمذبحیکهدرآتنبود،چهنوشتهایدید؟

۱5-خداونددرقرنتسدررویابهپولسچهگفت؟

۱6-درزمانتوطئهیهودیانبرعلیهپولس،آنهاسوگندخوردند

کهناپولسرانکشندچهکارهاییانجامندهند؟

۱۷-جوانیکهدرتروآسازطبقهسومباپایینافتادوُمرد،و

دوبارهزندهگشتچهنامداشت؟

۱۸-درتوطئهیهودیانعلیهپولسچندنفردستداشتند؟

۱۹-چهکسیازتوطئهعلیهپولسخبردارشدوباعثشدآن

توطئهنافرجامبماند؟

ازسفرهایزیادومشکالتآن،چندسالدر ۲۰-پولسبعد

خانهخودبهتعلیمواعالمپادشاهیخداپرداخت؟

سواالت تک کلمه ای »اعمال رسوالن« اسمیرنا خالقیت  و  سرگرمی   تیم 

وخالقیــت ســرگرمی 

۱ ۲

۳

۴

۵۶

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

44

w
w

w
.sm

yrna-m
agazine.com

45



www.instagram.com/smyrna_magazine_christian

www.facebook.com/smyrna.jubal.church

 @kelisayeizmir

 

page no:7  speed «Designed byby 4045 / Freepik»
page no:9 speed «Designed by rawpixel.com / Freepik»
page no:25  speed «Designed by starline / Freepik»
page no:27  soup image«Designed by Valeria_Aksakova / Freepik»
page no:31   baloons«Designed by Brgfx / Freepik» ,kids «Designed by brgfx / Freepik»

می۲۰۱۹ـ خرداد۱۳۹۸ـ شماره سی و هفت



Copyright      2019 by Jubal Band


