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مقــاالت،مطالــب،دلنوشــتهوشــهادتهایخــودرابــرایدرجدرمجلــهاســمیرنابــرایمــا
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ــه ــزب ــباهانتآمی ــاویمطال ــهح ــیک ــاالتونکات ــهازدرجمق ــرانمجل ــد.ناش میباش
کلیســاها،ادیــاندیگــرویــاگروههــایسیاســیباشــد،معذورنــد.مقــاالتمنــدرجدرایــن
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ــر ــرفمدی ــیازط ــدونمجــوزکتب ــتفادهب ــهاس ــرگون ــد،وه ــدمیباش ــالبان ــروهیوب گ

مسئول،غیرقانونیوقابلپیگیریمیباشد.
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 بالهایت را خواهم یافت...
ــهازجنــسجســموخــوندرحاکمیــتخویــش ــیکــهدشــمنین ــا،زمان درســختیوجف

رخنهکرده،بهمنگوشبسپار...

ــمرااز ــاگوشهای ــانناگفتهه ــووفغ ــایدهیاه ــت...ش ــدهاس ــنگینش ــمس ــایدگوشهای ش

شــنیدنتمانــعشــدهوتــرسازاطرافیــانونزدیــکاندشــمنزدهویــاشــکایتهاونالههــای

رنجمسینهامرابدردآوردهاست...

کاشمــرابالهــایکبوتــربــود...بــربالهایــتخواهــمنشســتوثمــراتتــورابــکارخواهــم

ــد...چشــیدنمحبــت ــمآوردهان ــهارمغان ــتراب ــهرجبالهای ــیکــهرجب ــرد.پرهــاینیکوی ب

ــهازجنــسایــنعصــر...صبــرومهربانــیونیکــوِی ــو...آرامشــین بیماننــدت...شــادیدرت

توکهبرایمصبوربودیوبامهربانیتبهانتظارسوینیکوییدرمننشستهای...

وفــاداریوفروتنــیوخویشــتنداریدرعمــقشــناختتــوخواهــدبــود...مــرابــرایــنپرهــاو

ایــنبالهــابنشــانتــادرتــوبــهپــروازدرآیــموفرســنگهاازایــنهیاهــوودنیــایتاریــک

وافــکارشفاصلــهواوجبگیــرم...جایــیکــهنــهصداهــایایــندنیــاونــهنفــسسرکشــمبلکــه

صــدایتــونخســتیندرگوشهایــمباشــدونــوازشآرامــیات،دلهایــمراغــرقدراطمینانــت

سازد.

ــتهااز ــهدوردس ــایموب ــن،بیاس ــتدرم ــنثمرات ــرای ــوارب ــاس ــمت ــترامیخواه بالهای

دسیسههایاینعصروطوفانهایزمانهدرپناهگاهتبیارامم...

بالهایترامیخواهم...

برگرفتهشدهازمزمور55

ـــبوکی ـــد س امی

له مقا ســر
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ــان ــار جه ــه کن از گوش

روزیکشنبههمزمانبامراسمعیدپاکدرسریالنکا،مسیحیان

درهتلهای انفجار 8 بودندکه مراسم برگزاری درحال

مجللوکلیساهاسببکشتهشدنبیشاز320

این انجامید. نفر 500 شدن زخمی و تن

در بود. انتحاری صورت به حمالت

تعداد شدگان کشته این میان

نیز خارجی اتباع زیادی

میخورد چشم به

از بسیاری و

نیز اجساد این

نیستند. شناسایی قابل

کرد اعالم سریالنکا پلیس

بمب با ارتباط در نفر 24 تاکنون

گذاریدستگیرشدهاند.

داعش اسالمی گروه آپریل 23 شنبه سه روز

مسئولیتاینحمالترادرکلمبوپایتختسریالنکا

بهعهدهگرفت.وزیردفاعسریالنکانیزاینحمالترانوعی

تالفیوواکنشنسبتبهکشتارمسلماناندرمسجددرنیوزلند

میداند.

بهگفتهمقاماتامنیتیسریالنکا،دوتنازمهاجمانانتحاریبرادر

ازاعضایخانوادهخودیک وعضوجماعتملیتوحیدبودهاندکه

هستهتروریستیایجادکردهاند.آنهاکمتراز30سالسنداشتهاندو

پدرآنهایکتاجرادویهجاتاست.آنهاصبحیکشنبهدرصفصبحانه

درهتلیخودرامنفجرکردند.

خشونت این به نسبت جهان رهبران واکنش به نگاهی هم با

میکنیم.

عید روز خطابهی در نیز جهان کاتولیکهای رهبر فرانسیس پاپ

میدان در که وی کرد. همدردی ابراز سریالنکا مردم با خود پاک

سنتپیترواتیکانسخنمیگفتاعالمکرد:»بادردواندوهخبراین

حمالتشدیدرادریافتکردمکهامروزودرعیدپاک،برایمردم

حاضردرکلیساهاوچندمکاندیگردرسریالنکارنجوماتمبههمراه

داشتهاست«؛اوابرازهمدردیکردوگفت:مایلمنزدیکیصمیمانه

خودرابهجامعهمسیحیاناینکشور،وتمامیقربانیاناینخشونت

بیرحمانهاعالمکنم.

کنگرهجهانییهودیاننیزدربیانیهایاینحمالترامحکومکرد.در

اینبیانیهآمدهاست:کنگرهجهانییهودیان،باهمهمردمانمتمدن،

اینبیحرمتیظالمانهرا،کهازسویکسانیصورتگرفتهکهازترور

برایپیشبرداهدافشانسودمیجویند،شدیداًمحکوممیکند.

مردم سوی از نیز متحده ایاالت جمهوری رئیس ترامپ دونالد

کشورشبهمردمسریالنکاتسلیتگفتوازآمادگیکشورشبرای

کمکبهسریالنکاخبرداد.

ژانکلودیونکر،رئیسکمیسیوناروپانیزنوشت:باوحشتواندوه

تقدیم را خود تسلیت شدم. خبر با سریالنکا در بمبگذاریها از

خانوادههایقربانیانیمیکنمکهبراینیایشویابازدیدازاینکشور

زیبادراینمکانهاحضورداشتند.

اروپا اتحادیه خارجی سیاست کمیسیون رئیس موگرینی، فدریکا

اینروز اینرابطهاعالمکرد:چنیناعمالخشونتباریدر نیزدر

مقدس،خشونتورزیدنعلیهتمامیاعتقاداتاست.

آنگالمرکلصدراعظمآلماننیزطینامهایبهرئیسجمهورسریالنکا

تسلیتگفت.وینوشت:بهتآوراستکهمردمیکهبرایبزرگداشت

عیدپاکگردآمدهبودنداینچنینشریرانههدفحملهایحسابشده

قراربگیرند.

حمالت بازماندگان و قربانیان با نیز بریتانیا وزیر نخست می، ترزا

ـــمیرنا ـــری اس ـــم خب گردآورنده:تی

ابراز سریالنکا یکشنبه خودروز تویتتر در وی کرد. همدردی

سریالنکا هتل و کلیسا چند در که خشونتباری »اعمال نوشت:

یکدیگر کنار در باید که افزود وی است«. هولناک گرفته صورت

ایستادتااطمینانحاصلکنیمکه»هیچکسدیگرباترس«بهامور

مذهبیخودنپردازد.

امانوئلماکرون،رئیسجمهوریفرانسهدرتوئیتیازاندوهیژرف

درپیحمالتتروریستیعلیهکلیساهاوهتلهادرسریالنکاسخن

گفتواینحمالترابهشدتمحکومکرد.ویهمچنینبامردم

سریالنکاوقربانیاناینحمالتابرازهمدردیوهمبستگینمود.

بهگوششما واکنشهایجهانی اخبار و اینحادثه خبر مطمئناً

رسیده،اماهدفاسمیرناازپرداختنبهاینخبروواکنشهانهفقط

اطالعرسانیبلکهاعالمهمبستگیدردعابامردموآسیبدیدگان

دعای با مگر نمیشود محقق این و است بار خشونت فاجعه این

ایماندارانکهتسلیروحخدابهاینعزیزانراطلبیدهودعاکنیم

قلبتمامیانسانهاییکهدرگمراهیتصوربرایندارندکهباکشتن

وریختنخونهمنوعخودکاردرستیانجاممیدهنددرمحبتو

نجاتعیسیمسیحلمسشودودریابندکهجنگماباجسمخون

نیست،بلکهباقدرتها،ریاستهاوفوجهایارواحشریردرجایهای

آسمانیست...

کلیسای ۷۵0 ساله نوتردام در فرانسه طعمه حریق شد

اینآتشسوزیکهدرحدودساعت۱8درروز۱5آپریل

رویدادمنجربهفروریختهشدنسقفاینبنایتاریخی

قدیمیگردید.

برمیگردد.حدود نیمهصدهدوازدهم به اینکلیسا تاریخچهمناره

200سالطولکشیدتااینبناکاملشود.اینساختمانکهطول،

معماری از است متر 33 و 40 ،۱2۷ ترتیب به آن ارتفاع و پهنا

۱3 از بیش ساالنه و است برخوردار گوتیک سبک در بینظیری

میلیونبازدیدکنندهداشتهاست.

بهگزارشمحبتنیوزعبارتنوتردام)Notre-Dame(ازدوواژه

نوتر)صفتمالکیتاولشخصجمع(ودام)بانو(تشکیلشدهاست؛

باکره مریم همان ترکیب، این در بانو است. ما« »بانوِی معنای به

است،مادرعیسایمسیح.»ما«دراینترکیباشارهبهمسیحیانیا

ایمانداراندارد،افرادیکهباپذیرش»پادشاهیخدابرزمین«عیسی

رابهعنوان»پسر«خدابرکرهخاکیبهرسمیتشناختند.

حدود400مأمورآتشنشانیتاساعت4بامدادسهشنبهبرایمهار

کاملاینآتشسوزیتالشکردند.دراینحادثهبهکسیآسیب

و شرقی برج ازجمله کلیسا از مهمی بخشهای اما نرسید، جانی

قسمتیبزرگازسقفچوبیآنکهبه»جنگلبلوط«معروفاست

ازبینرفت.

پسازآنبودکهبسیاریازثروتمندانفرانسهوسایرنقاطجهان

برایپرداختکمکهایمالیبهجهتبازسازیاینکلیسایتاریخی

شبکههای در تندی اکثراً واکنشهای با که کردند آمادگی اعالم

اجتماعیوآحادمردمروبروشدوبسیاریبهاینموضوعوکمکهای

ثروتمنداناعتراضخودرااعالمکردند.

البته حادثه. این از شدیم متاثر جهان مردم دیگر مانند به هم ما

شکرگزاریمیکنیمازخداوندزیراکهاینحادثهخساراتجانیدر

بایدبیادآوریمکالمخداوندراکهسنگهایزندهو پینداشت،و

تجمعایماندارانبهمسیحراکلیسانامیده،نهِخشتوسنگوبنای

ساختمانیرا.

کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مسیحیان در اثر 

بمب گذاری در کلیساهای سریالنکا
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ــالروز ــاد.س ــماب ــرش ــدب ــالومخداون ــز،ش ــمیرناییهایعزی اس

ــاد. ــتهب ــاگردانخجس ــارانوش ــری ــدب ــارشروحخداون ب

عیســیگفــتکــهرفتــناوبــهنفــعشــاگردانخواهــدبــودوپــس

ــش ــراییاران ــدراب ــدوسخداون ــمان،روحق ــهآس ــوداوب ازصع

ــاوری ــددکاروی ــده،م ــلیدهن ــنروح،تس ــتادوای ــدفرس خواه

حیاتــیوبیــادآورنــدهکالموکارهــایاوخواهــدبــود.روحــیکــه

ــود. ــیخواهــدب ــهروحتــرسبلکــهقــوتونظــمروحان ن

ــتفاده ــداس ــرایروحخداون ــرب ــادکبوت ــاتازنم ــیاریازآی بس

ــیت ــیوقدوس ــادآوریپاک ــای ــهتنه ــهن ــادیک ــت.نم ــردهاس ک

بلکــهآورنــدهارمغانــیبیماننــدبــرایماســت.درمقالــهایعلمــی

ــر ــردارای9پ ــایکبوت ــهباله ــدمک ــتمیخوان ــررویاینترن ب

ــدن ــاش ــروازومهی ــوتپ ــهاوق ــهب ــتک ــالاس ــرب ــیدره اصل

اوجگرفتنــشدراوســت.بنابرایــنازایــنموضــوعبــراییــادآوری

ثمــراتروحالقــدسمکتــوبدرغالطیــانبــابپنجــمبهــرهگرفتــم

تــاهمــوارهبیــادداشــتهباشــیمایــن9ثمــرهارمغانــیاســتکــهبــا

ــد. ــلمیرس ــهعم ــاب ــددرم روحخداون

ــالل ــرایج ــهب ــدهاندک ــدهش ــیآفری ــهطریق ــانهاب ــهانس هم

خداونــدوملکــوتاوثمــرهآورنــدوبــرایپیــروزیبــرضعفهــای

ــا ــدسدرونم ــدار،روحالق ــرایمان ــیه ــگروحان ــانیوجن انس

ــد. ســاکنگردی

هــرروزهبــادوریازهــمشکلشــدنبــاایــنعصــرواردجنگهــای

ایــنجنگهاســتکــهدشــمن, روحانیمــانمیشــویمودر

ثمــراتوایــنمحصــوالترادرمــامــوردهــدفقــرارخواهــدداد.

پــسدرجنگهــایروحانــیمراقــبثمــراتوثمــرهآوردنباشــیم

واجــازهندهیــمتــاشــریرآنرابــدزدد،ببلعــدوببــرد.

ــلشــریروحمــالتاوپیــروزخواهنــد ثمــراتروحدرمــادرمقاب

بــودچــراکــهثمــرات،هویــتتــوراازدرونبیــانخواهــدکــردو

اعــالنعمیــقوقدرتمنــدیاســتکــهدردســتهــرایمانــداردر

مقابــلشــیطاناســت.پــسازآنچــهروحخــدابــهمــادادهاســتو

درمــاعمــلخواهــدکــرداســتفادهکنیــم.

ــاب ــتیندرکت ــرهنخس ــهثم ــشس ــادی و آرام ــت، ش محب

ــتوبخشــش ــناختمحب ــاش ــهب ــیک ــتند.محبت ــانهس غالطی

خــدانســبتبــهشــخصدردرونــش،اورابــهمحبــتوبخشــیدن

ــود ــاموج ــاتم ــهب ــن،بلک ــاای ــهتنه ــدون ــوقمیده ــرانس دیگ

بــهتشــویقدیگــرانوحمــلبارهــایآنهــاودعــاکــردنبرایشــان

آنهــاراهدایــتمیکنــد،بطــوریکــهدیگــرانراخدمــتخواهــد

ــدو ــدش ــکارخواه ــاان ــسم ــن«ونف ــر»م ــادیگ ــرد.دراینج ک

کنتــرلوزمــامآندردســتانمــاخواهــدبــودوایــنباعــثلمــس

وچشــیدنشــادیواقعــیودرونــیحتــیدرمشــکالتوســختیها

خواهــدبــودوایــنشــادیحقیقــیارمغــانوثمــرهایبنــامآرامــی

وآرامــشدرونــیدرقلبهایمــانخواهــدبــود،چنانچــهدرپولــوس

ــش ــاآرام ــاوزندانه ــهدراوججف ــمک ــاگردانآنرامیبینی وش

عمیقــیراملبــسهســتند.

ــرای ــاب ــردنجانه ــدک ــاوصی ــاتجانه ــیدرنج ــادیواقع ش

مســیحقــدمبرمــیداردوایــنشــادیقــدرتگرفتــنوآزادســازی

ایــنآرامــشدرونــیرامیســرخواهــدکــرد.

ــردهشــدهدر ــرهدومنامب ــیســهثم ــی و نیکوی ــر، مهربان صب

کتــابغالطیــانبــابپنجــمهســتند.یــادآوریکارعظیــمخداونــد

ــه ــکب ــرایت ــنمحصــولازرویفیــضب ــتای ــاودریاف ــرایم ب

بال اهی رفو افتاده

رســـم شـــاگردی
ــوق ــراتس ــنثم ــیرای ــتدرمس ــهحرک ــاراب ــانها،م ــکانس ت

ــدداد. خواه

صبــرنمــادیازکاشــتنوآبیاریورســیدگیبهزمیــنوبذرهایمان

تــاببــارآیــدوصدهــابرابــرنیکویــیرابــهارمغــانآورد.درکتــاب

جامعــهمیخوانیــمکــههمــهچیــزبــدونخداونــدوروحاوباطــل

ــیم. ــکاوباش ــورونم ــدن ــامانن ــدهایمت ــدهش ــافراخوان اســت.م

ــود ــرایخ ــنعصــرراب ــیدرای ــمزندگ ــذارهســتیموطع تاثیرگ

ــوه ــامی ــمب ــنمه ــهای ــیهم ــردول ــمک ــوضخواهی ــرانع ودیگ

ــر ــمصب ــادبیاوری ــارخواهــدرســید.بی ــهثمــروب ــرب وثمــرهصب

ــوریاطرافیانمــانوقتــی ــاحتــیصب ــاوی ــرایخــودم ــدب خداون

ــه ــاروآنچ ــیقنط ــم.وقت ــختیومشــکلیبودی ــادرس ــاروی بیم

خداونــدبــهمــاســپردهاســترامیکاریــم،رســیدگیوصبــرآنرا

بــهبــارخواهــدرســانید.درســختیهاوفشــارهاشــریردرکمیــن

اســتتــاایــنثمــراتراببلعــدوبــدزدد،پــسبــهاواجــازهندهیــم

بلکــهازخداونــدبطلبیــمچــراکــهاوجوینــدگانراپاســخخواهــد

ــدرا ــیودرادامــهنیکویــیوارادهخداون داد.ایــنصبــوریمهربان

بــهثمــرخواهــدرســانید.وقتــیدرصبــرقــدمبــرمیداریــمطبــق

نقشــههایخداونــدوبــاشــنیدنصــدایاوحرکــتخواهیــمکــرد

وارادهاوچیــزیجــزنیکویــیکامــلوپســندیدهاونخواهــدبــود.

ــن ــتنداریدردســتهســومازای ــی و خویش ــاداری، فروتن وف

ــراتروحدر ــمثم ــارکنی ــهروحرفت ــرب ــد.اگ ــراردارن ــراتق ثم

ــیدراوج ــادارحت ــهوف ــیک ــت.روح ــدگش ــدارخواهن ــاپدی م

ــان ــیج ــدگمشــدهحت ــالفرزن ــتادوبدنب ــاایس ــایم بیوفاییه

خــودرافدیــهنمــودتــامــاحیــاتداشــتهباشــیم.شــروعثمــرات

ازخداونــداســتوحــالازمــانیــزمیخواهــدآنچــهرادراو

یافتهایــمازمــابــهدیگــراننیــزاثــرکنــد.وفــادارینشــانهایمــان

بــهعمــلخداونــددرماســت.امیــدبــهقــدرتاوواطمینانــیبــه

وفــاداریاو.وفــاداریازانتقــاموتالفــیخــودرادورنگــهمــیدارد

ووفــادارمنتظــرنجــاتورهایــیخداونــدخواهــدبــودآنچنــانکــه

ــاداری ــم.وف ــدمیخوانی ــومخداون ــایداوودوق ــیدرمزموره حت

بــهمســیریبنــامفروتنــیهدایــتخواهــدکــردبــهایــنمعنــاکــه

تقصیــرخــودرابپذیریــمکــهنســبتبــهخداونــدگنــاهکردهایــم.

ــامراعکــس ــاانتق ــندنی ــهمنطــقوسیســتمای ــیک درزمانهای

العمــلمــامیخوانــدعمــلروحخــدادرمــاگناهــکاریمــانســبت

بــهخــدایوفــاداروفروتــنرایــادآورمیشــود.همانطورکــه

مکتــوباســت»اوکــههــمذاتبــاخــدابــودخــودراخالــیکــردو

ذاتغــالمپذیرفتــه،خــودراخــوارســاختوتــابــهمــرگصلیــب

مطیــعگردیــد.«

وفــاداروفروتــنشــخصیاســتکــهرفتــاروعملکردهــایانســانها

ــب ــهصلی ــدداد،بلکــهچشــمخــودراب ــرنخواه جهــتاوراتغیی

ــه ــرد.ودرادام ــدک ــارخواه ــتروحدراورفت ــاهدای ــهوب دوخت

خویشــتنداریراملبــسخواهــدبــود.قدرتکنتــرلازدروننشــانه

خویشــتنداریحقیقــیاســت.مامــاداممیخواهیــمبیــرونودنیای

ــاخویشــتنداریاز ــمام ــرلخــوددرآوری ــانراتحــتکنت اطرافم

درونبــهبیــرونخواهــددمیــداگــردرروحرفتــارکنیــم.

ــزاران ــاوه ــهصده ــاب ــردت ــدبمی ــدمبای ــهگن ــانباشــددان یادم

بــدلگــردد.دانــهبــاارزشوبرکــتخــودمــاهســتیمکــهمســیح

جــانخــودرادرراهمــاداد.وحــالموقــعشکســتنوآغــازرشــد

ســاقهونهــالاســتتــابــرایاوثمــرهآوریــم.

پــسدرایــنجنگهــایروحانــیمراقــبآنباشــیمتــابالهایمــان

فــرونیفتــادهبلکــهپــروازراتجربــهکنیــم،آمین.

مشارکتروحالقدسباشماباد.

امیـــد ســـبوکی

رســم شــاگردی
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سالمی به همه شما عزیزان اسمیرنایی.

در شماره قبلی با زوجی عزیز همراه بودیم که شهادت ایمان 

گذاشتند. مجدد  اشتراک  به  عزیز  خوانندگان  و  ما  با  را  خود 

با این زوج همراه هستیم تا از خدمات این عزیزان در مسیر 

پادشاهی پیروزمندانه خداوند جویا شویم.

درودی دوباره به شما زوج عزیز. ممنون که بار دیگر وقتتون رو 

در اختیار ما گذاشتید.

در  که  کسی  عنوان  به  هستید؛  اسمیرنا  یاران  از  یکی  شما 

اسمیرنا و کلیسا خدمت می کنید خدمت خدا را چه می بینید؟

یاشار:منهمسالممیکنمبهشماوخوانندگانعزیز.خدمتیکه

االندارمدرخودمجلهاسمیرناباخواهربرادرهایدیگرمدرمشارکت

صفحهآشپزیاستودرکلیساهمدرگروهپرستشهستموخدمت

خدارومیکنم.بعضیوقتهامافکرمیکنیمماخودمانتشخیص

دادیمکهمیخواهیمخادمعیسیمسیحباشیمولیبیشترکهعمیق

میشممیبینماینمننبودمکهانتخابکردموکمیکهبیشترفکر

انجامشده،میشه اوِلهستی، از میکنممیبینمخداوندکارهاش

وخواهدشد.خداخودشرومعرفیمیکنهمیگهمنهستمآنکه

هستم؛آنکهبودوهستومیآیدودرنتیجهارادهخداوندهمیشه

دارهپیشمیرهوخدمتخدارومنیکفیضمیبینمکهخداوند

امروزیکهدیهبهمندادهتامنهمبتونمسهمکوچیکیتویپیش

بردملکوتخداداشتهباشم،بودونبودمنقطعافرقینخواهدکرد

واگرمننباشمازطریقکسیدیگر،ازطریقدستیدیگروسنگ

که روشکرمیکنم ولیخدا افتاد، اتفاقخواهد این دیگر زندهای

امروزاینفیضرودارمکهمنهمسهمیتویاینخدمتداشته

باشم.

شکر برای فیض خداوند. حاال که در اسمیرنا و کلیسا خدمت 

می کنید آیا خودتون و از کسی باالتر می دونید؟

یاشار:قطعاًنه.ولیخباینطوربگمکهشایدطولبکشهکهبهاینجا

برسیم.بهایندلیلکهماانسانهاهرروزتویافکارمونجنگداریم،

شیطانهرروزباوسوسههامیاد،نفسمونهستویاغروروهزاران

چیزدیگههمانطورکهخودمسیحهمازطریقسهچیزوسوسهشد.

وسوسهچشم،جسم،وغرورزندگانی،ویکیازمسائلیکهماهمیشه

باهاشدرگیرهستیمتویهمهچیز،وسوسهغرورزندگانیهست،و

وقتیتویجایگاهیقرارمیگیریمهمهماوسوسهخواهیمشد.ولی

همهجایکالممشخصاستوبرجستهترینشاینهکهمسیحدر

شبآخرحولهبهکمرمیبندهوپایهمهشاگردانشرومیشوید

ومیگویداونکهکوچکترهازهمهبزرگترخواهدشدوامروزمن

میتونماعالمکنمازهمهکوچکترماسمروشهست)خادمخداوند(.

آمینکهبتونمتاآخربراینوسوسهپیروزباشموهیچوقتغرور

سمتمننیادوبتونمتویهمونجایگاهیکههستم)خادم(یعنی

اینکهپایبقیهروبتونمبشورمواگربرادرویاخواهریباریداره

بتونمکمککنمبارشروبهپایصلیبمسیحببره.

المیرا:خدادرابتدابهمنقنطارهایکوچیکدادازتایپکردنچند

خطیدرمجلهونوشتندلنوشتهخدمتمشروعشد.آمینکهبتونیم

همهدرقنطارهامونامینباشیم.واقعاًاینفیضخدابودوخواست

کهمندراینخدمتهاباشمتارشدکنم.خدمتکردنخدانیاز

منهوهرچهبیشترتویاینخدمتپیشمیرمشایداینخدمت

ازعرضوطولرشدمیکنهامانیازمروبیشترمیفهمماینکهچقدر

بایدارتباطتنگاتنگباخداداشتهباشموازاودریافتکنمتادربرابر

حمالتشریرایستادگیکنم.خدمتیکهدرمجلهاسمیرنادارمباعث

برایهرتصویریکهپشت و بیشتردقیقبشم میشهرویمطالب

صفحاتمجلهمیزارمدعاکنموهربارکهمطالبرومیخونمتک

بهتککلماتمنوبهیهقسمتیاززندگیممیبرهوازبندهامنوآزاد

وضعفهام جامعه موقعیتهای دلیل به من مثال بهطور میکنه.

همیشهازاینکهیکزنباشمناراضیبودمودوستداشتمکهمثل

مردقویباشموکارهایمردونهانجامبدم.حتیرشتهتحصیلیمرو

در خداوند اما بود. پسرونه رشته یه چون خوندم، الکترونیک برق

مشارکتهایکلیسایاسمیرنادرقسمتکانونشادیوصفحه»من

زنهستم«منوبهکودکیمبرد،جاییکهخانوادهامدوستداشتند

منپسرباشم،البتهشایدچونمیخواستننامخانوادگیمونادامه

پیداکنهوکمکمجامعه،مدرسهو...همهچیزمنروبهسمتیبرد

کهمیگفتم»کاشیکپسربودم،اونوقتچقدرمشکالتمکمتربود.«

اماخدااینباوراشتباهروشفادادوقتیبرایاینکهیهزنهستماز

خالقمشکرگزاریکردمپرازشادیشدموبهترتونستمدرنقشیک

زنعملکنم.وخیلیشفاهایدیگهایکهشایدبهچشمنیادولی

تویزندگیمنخیلیموثربودهچونهویتهایما،فرزندخداوند

بودن،درحالدزدیدهشدنهست.ولیبااینکالمبااینتغذیهای

کهازخدامیگیرمتویاونتجهیزمیشمتابتونمپیشبرموبتونم

درراهبمونم.واقعاًهمخوراکمهستوهمبرایرشدِم.همونطورکه

همسرمگفتشایدماخیلیوقتهاوسوسهمیشیم،بعضیوقتها

و دیگههمخودشون کهکسانی اگر کهخدایا بگم بهخودمشاید

این با نیفتاند،شاید تویمشکالتشون، کنندشاید مشغولخدمت

دیددلمبخوادمشتاقباشمکههمهروتویخدمتبکشموهمهبیان

اینکهنیازمنهوبرایرشدمنالزمهدرس باور خدمتکنند،ولی

زیباییبرایمهستکهنتونمخودموازدیگرانباالترببینمچونشاید

خیلیهانیازشونتویاونقسمتنباشهیاخداروشمتفاوتیبراشون

درنظرداشتهباشه.ولیمنبرایتراشیدهشدنبایددراونقسمت

قراربگیرموتسلیمباشم.

تا  بود  خداوند  تسلیم  باید  گفتین  شما  که  همانطور  درسته، 

کارهای عظیمش را ببینیم. خب حاال تو این چند سالی که با 

اسمیرنا هستید چه تجربه هایی کسب کردید؟

خب تلخ. هم و هستند شیرین هم داشتم که تجربههایی یاشار:

اسمیرناهممثلکلیساهایدیگهنقاطقوتوضعفخودشروداشته

وبزرگترینچیزیکهیادگرفتماینهمنیهروزیکهازایرانخارج

ازتنفربودموشایدحتیهمزبونهای ازنفرتوسرشار شدمپر

وعوض مسیرم میکردم میدیدمسعی که خیابون توی رو خودم

کنمکهبهاونهاکارینداشتهباشم،هممسیرنشمویاهمزبوننشم

وتجربهایکهمناینجاکسبکردماینبودکهچطورمحبتهاو

شفاهاییکهاومدسمتم،وچطورمنمیتونمباعزیزاندیگهباشم

وبتونمباهمزبونهایخودموکسانیکهنمیشناختموحاالخواهر

توی داریم خانوادهای اعضای ما همه شاید شدن؛ من برادرهای و

سرتاسردنیا،ایران،آمریکا،ترکیهوخیلیجاهایدیگه،ولیامروز

همدیگر تکمون به تک بگم میتونم هستیم که کلیسایی توی ما

روخواهروبرادرمینامیم.واقعاًدرروحایناتفاقبرایماافتادهو

هممونباجونودلبرایهمدیگهقدمبرمیداریم.بهترینتجربههام

مشارکتهاییکهداشتیمبوده؛شبانمونهمیشهماروتشویقکرده

برایاینکهتویمشارکتباشیمویکیازمسائلیکهبرایمنخیلی

برجستهبودهاطاعتکردنازسرکلیسامسیحاست؛اطاعتکردن،

که بوده تجربههایی بزرگترین بودن کنارهم در و کردن مشارکت

میتونمازشوننامببرم.بزرگترینچیزاینهکهماانسانهادرکنار

که محبت همون با بتونیم میگیریم خدا از که محبتی توی هم

منشأشخداوندهدرکنارهمزیستکنیمونامخداروجاللبدیم.

فکرمیکنماینبزرگترینچیزیهستکهمامیتونیمداشتهباشیم.

المیرا:تجربهمنهمدراینروزهاییکهبااسمیرناقدمبهقدمرفتیم

دقیقاًبرکتهمینمشارکتهابود،وهمینکهبتونمخودمروببینم.

شایدقباًلیکفروتنیداشتمکهکاذببودوپرازغرور،پرازمن

منمهابودمولیخداوندازطریقاسمیرنا،شباناسمیرنا،تکبهتک

بچهها،وتکبهتکصفحاتمجلهمنروبرکتورشدداد؛تجربه

منرشدِیکهقدمبهقدمبامسیحدارمبرمیدارموضعفهامهکهبه

قوتتبدیلمیشهونهتنهارشددرقسمتروحانیبلکهدریادگیری

برنامههایکامپیوتریوحتینوشتنکههیچیبلدنبودمآرزوشو

داشتموخیلیچیزهاکهرهاشدهاستفادهنشدهبودکهاالنبهکار

گرفتهشدهومهمترازهمهاینکهخداازطریقاسمیرناسالهایملخ

خوردهماروبهمابازگردوند.ایماندارمکههرکلیساییکهسرش

مسیِحودرخداوندپیشمیرهکارشتبدیلقلبمشتاقِ.

یاشار:دقیقاْهمینطوِر،منممیخواستماشارهکنمبهاینکههمه

جاضعفهایوقوتهایخودشروداره،ولیبهقولپولسکهمیگه
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بهضعفهایمفخرمیکنمچونجاللخدادرآنهاآشکارمیشهبلهاین

فخِرمنهکهضعیفمولیخداوندچطورقدرتمندانهدرزندگیمکار

میکنه،اینبزرگترینتجربهایاستکهدارم.

المیرا:دقیقاًپیاممسیحبهکلیسایاسمیرنااینبودکهازسختیها

وفقرتوآگاهمبااینهمهثروتمندی،خداروشکرکهدرخداونداین

کلیساثروتمندهست.

در طول این مسیر خدمتی کجاها برای شما خیلی سخت بوده 

و حمالت شریر رو شدیداً احساس می کردید؟

یاشار: بهقولشبانعزیزمونزمانیکهمیایدرگروهولشکرخداوند

سیبلشیطانمیشی؛قطعاًماهمازاینمستثنینبودیم.هرروزکه

افکارونگاهمابخاطرضعفهایجسمانیکهداریمازمسیحبرداشته

شدهدقیقاًهمونجابودهکهشیطانخیلیراحتمیتونستهحمله

کنه؛چندوقتپیشداستانیشنیدمکهشبانیبهشخصیلیوانیآب

میدهوبهشمیگهبروداخلکلیساراهبرووتمرکزاونشخصبهروی

لیوانمیرهکهآبازاونلیواننریزهونگاهشروازمردمبرمیداره؛

اینداستانبرایمنخیلیپربرکتبود.مازمانیواردکلیسامیشیم

ن هممو

کردارمون؛ گفتارمون، رفتارمون، پوششمون، توی داریم؛ ضعف

میکنیمضعف احساس اگر شاید ضعفیم. از پر و انسانیم هممون

همنداریمرفتارهاموناستانداردکسیدیگریکهکنارماهمهست

نباشه؛شایدمنخیلیدارمخوبرفتارمیکنمولیاستانداردکس

دیگهایکهکنارمنهستنباشه،چهپوششوچهرفتارموواقعاً

تویکلیسامتوجهشدمکهزمانیواردکلیساویاهرجاییمیشم

بجایقضاوتکردنونگاهکردنبهدیگرینگاهمبهعیسیمسیح

باشه.

منبهصورتحضوریباشبانمزمانکمیروگذروندم،چونوقتی

ایشونروشناختمخیلیزودبهعلتمهاجرتشونازهمجداودور

شدیم.ولیبهیاددارماکثرمواقعتویمراسمکهبودیممیدیدمکه

ایشونچشمشونبستهاستودردعاهستن؛امروزتویاینچند

و میکنم فکر موضوع این به دارم خیلی اخیر ماهه چند یا هفته

بعضیمواقعوقتیتوجمعنشستیمدوستدارمچشمانمروببندم؛

واقعاًاحساسمیکنمکهوقتیچشمامومیبندمافکارمبهیکیاز

وسوسههابستهمیشه،متاسفانهیکیازوسوسههاوسوسهیچشم

هستوآمینکهواقعاًبتونیمهموارهنگاهمونبهخوِدمسیحباشه.

دقیقاً دارم. حرف خیلی شیطان حمالت درمورد هم من المیرا:

همونطورکههمسرمگفتتازمانیکهدرلشکرشیطانهستیمکاری

باماندارهولیوقتیکهپابهخدمتکردنورشدمیگذاریمویاحتی

زمانیکهمیخوایمایمانبیاریمشیطاندستوپامیزنهکه

یهجوریماروازمسیرمنحرفکنه،نگاهمونروبدزده

ویهکاریکنهکهماتمرکزمونروازرویمسیح

برداریم.تویاینحمالتواقعاشبانملحظهبه

ولی دوره ما از اینکه با بوده، کنارم لحظه

تویخدمت ماست. کنار لحظه به لحظه

معلممومشوقمبوده،خیلیوقتهابرام

ایستادهومنروهمراهیکردهتابتونم

و عبورکنم وسختیها تلخیها این از

بدونمکهکجاها»مِن«المیرابیرونزده

واجازهنمیدهتاقیاممسیحروبچشم.

بلههرموقعمیبینمکهاینحمالتبرایمنپُررنگمیشهدقیقاً

جاییهستکهبیشترتوجهرویخودِمتارویمسیح.وقتیتواین

مسیردرمشارکتهستمبیشترمیتونمبهپایمسیحبچسبمونگه

داشتهبشم.خیلیراحتترمیتونمازاینحمالتعبورکنم.بهزبون

آوردن،اعترافکردن،شکرگزاریکردن،ازبهترینشمشیرهایمن

بودهتابتونمازاینحمالتعبورکنم.آمینکهتکبهتکخادمین

خداوندبااشتیاقبهخداوباشوقآتشیکهخدادردرونشونایجاد

تاموسی ایجادکرد بوتهیسوزانیکهخداوند میکنه،مثلهمون

روبهسمتخودشجلبکندتکبهتکموننگاهمونبهسمتخدا

برگردهوازاینجرقههاکهخدادرزندگیمونایجادمیکنهبهسادگی

نگذریم؛بهاونبوتههایسوزانچشممونروبدوزیمتاحمالتشریر

نیز وادی تاریکترین از اگر حتی آری برسونه. آسیبی هیچ نتونه

بگذریمازبدینخواهیمترسیدچونخداوندباماست.

خدا را شکر برای این برکت ها و شهادت هایی که با قلب مشتاق 

از خداوند دریافت کردید. در آخر اگر حرفی برای خوانندگان 

دارید می شنویم؟

و اسمیرناها تمام و اسمیرنا برای میکنم شکر رو خدا یاشار:

برکت دعای میدن. انجام رو خدا کار امروز دارن که کلیساهایی

نامههاوماه برایتکبهتکمجموعهها،کتابها،تمامفصل دارم

نامههاییکهدرارادهخدانوشتهمیشنتابهدرخونههابرسهوصید

من که گفت پطرس به مسیح که همانطور رو؛ انسانها جان کنه

میخواهمصیادجانهاباشی.همونطورکهدرمصاحبهماهقبلاشاره

کردمهیچچیزیجذابتروجالبترازایننیست.

خیلیچیزهاتویزندگیبرامخستهکنندهشدهبودوخیلیمسیرم

روتویزندگیعوضکردمولیصیدجانهاونجاتدادنآدمهاو

بشارتدادن؛زمانیکهمیبینمکالمخداواردزندگِیفردیمیشه

چطورزندگیشخصرودگرگونمیکنه؛کساییکهگوششونبازه

وخدامیخوادلمسشونبکنهوامروزخداخوندتشون؛وقتیکتابی

روبهدستشونمیرسونیویامجلهوکالمیازخداروبهگوششون

میرسونیوزندگِیاونشخصدگرگونمیشهاونجاستمیفهمی

منظورعیسیمسیحازگفتناونحرفبهپطرسچیبوده.امروزبه

همهخوانندگانمیگمکهازهیچچیزینترسید؛بیاییدتعصباتمون

ارثیرسیدهوفکر روواونچیزهاییروکهشایدبهمابهصورت

میکنیمکهمااونجوریبهدنیااومدیموهمونطوریهمبایدازدنیا

بریمروکناربگذاریم،واقعاًکالمخداروکهمیشنویمباآغوشباز

اونفکرکنیم.کالمخداروبخونیم،روی بگیریم،بشنویموروی

اونتاملکنیمتابهتردرککنیمواجازهبدیمخداوندواردبشهو

زندگیهایمارودگرگونکنه.خداروشکرمیکنمبرایتکبهتک

برکت فعالیتمیکنن، دیگرهم توقسمتهای دارن خادمینیکه

خداباتکبهتکشونباشهچهدراینکلیساچهدرکلیساهایتمام

دنیابههرزبانونژادیکههستند.

المیرا:منهمبهنوبهخودمدوستدارمکهخوانندههایعزیزمجله

بیارند،هر بهحضورخدا رو دارند تاهرچیزیکه روتشویقکنم

تک برای خداوند ارزِش؛ بی خیلی میکنید فکر حتی که چیزی

بها بخشیده ما به خودش که گنجهایی و مرواریدها و ما تک به

پرداختکرد،رویزمیناومدوجونخودشروداد،اوتاریکیهاو

زشتیهایماروندید،گرچهماناالیقبودیمولیبهمامحبتکرد،

با خداوند برای ما استعداد کوچکترین و ما کار کوچکترین پس

ارزشهست.بیاییدماهمایناستعدادهاروهرچندکوچیکوهر

چقدرکهدنیااومدهزدهتوسرشواونهاروهیخفهکردهبهحضور

بیاریم،چونمنمطمئنموخودمچشیدمومیدونمکهخدا خدا

برکتمیدهوخودشاونهاروبهکارمیگیرهولذتوشادیاینکه

خداوندایناستعدادهاروبکاربگیرهخیلیمتفاوته،بازمانیکهدنیا

بکارمیگیره.تشویقتونمیکنمکهبیاییدهرآنچهکهداریمروبرای

خداوندبگذاریموثمراتشروتویزندگیمونبچشیم.پیروزیخداوند

باتکبهتکتونباشه،آمین.

و  پایدار  روح القدس  قوت  با  که  آمین  وجودتون،  برای  شکر 

پیش  مسیح  عیسی  در  زندگی  و  خدمتی  مسیر  در  پیوسته 

برید؛ شما را به دستان امِن عیسی مسیح می سپاریم.
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و پنطیکاست اسمیرنا. دوستان هنر و همراهان بر بیکران درودی

از که آمین مبارک. مسیح شاگردان بر خداوند روح شدن جاری

شاگرداناوودریافتکنندگانفیضعظیماوباشیم.

بانقشونگارهمراهشویم:

هفدهم قرن ۱626 سال در هلندی هنرمند و نقاش استین یان

میزیست.استاداونیکالسکنوپفرنقاشبرجستهآلمانیاستکهدر

آثارشاگردخودآموزههاوهدایتشجاریاست.تابلوی»ریشخند 

کردن شمشون«یکیازآثاربسیارزیباییاناستیناستکهدر

بهتمسخرکردن اثررنگوروغن این اتمامرسید. به سال۱6۷0

داده دست از را خود حالچشمان که شمشون کردن ریشخند و

میپردازد.

ایناثربراساسکتابداورانباب۱6آیات25بهبعدنقشبست.در

ایناثرزیباکوتولههاییدیدهمیشودکههرکدامباطنابیدستانو

پاهایشمشونرادربنددارندومانعحرکتاومیشوندوبهنوعی

اوراکنترلمیکنند.شمشونکهدردعاباردیگرقدرتمییابدو

معبدومردماندرآنراویرانونابودمیکندکهنمادآزادیازهمه

بندهاواسارتهادرخداونداست.بندهاییکهشایدهرکدامازمارا

نیزدرکنترلقرارداردویاحرکتورشدمارامانعشدهاند.آمین

کهباهدایتورهبریخداونداینآزادیرادرمسیحدرککنیمواز

قفسهایخودخارجشویم.

ایناثرزیبادرموزههنریسلطنتیشهرآنتورپدربلژیکنگهداری

میشود.



سال در که استین یان از دیگر اثری سامری: گوساله  پرستش 

۱6۷2تا۱6۷5بارنگوروغننقشبست.اندازهاینتابلوکهتقریباً

دوبرابرتابلویمعمولیاستبرزیباییایناثرافزودهاست.برمبنای

کتابخروجباب32زمانیکهقومخداوندازمصرواسارترهایی

مییابندبانبودموسیهدایتگرشان،دستبهساختمجسمهگوساله

سامریمیزنندتایهوهخدایخودرابراساسوروشمصریانقابل

رویتومرکزیتقراردهند،اماروشپرستشخداوندمخصوصخود

 «   » ریشخند کردن شمشون «
ری

سام
له 

ـا
وس

ش گ
ست

پر
 «

اسـتین یـان 

اوستونمیشوداوراباهرروشوفکریپرستشکرد.

درایناثرمیبینیمکههرشخصمشغولبرافکاروسرگرمیخود

حتی و میکند جلوه برجسته بسیار جمع در بندی دسته و است

عدهایدررقصوشادیدراطرافگوسالهطالییدرحالپایکوبی

از نمادی دارد تن بر را آن هارون که کاهن لباس وحتی هستند

رهبرانیاستکهبدونهدایتخداوندورهبریوشایدبافشارهای

اطرافیاندستبهعملیبدورازنقشهوارادهخداوندمیزنندرابه

تصویرکشیدهاست.دراینواقعههنوزهارونبهعنوانکاهنانتخاب

نشدهبودولییادآوریهاروندرلباسکهانتنشانهازرهبریبدون

مسحخداوندرادارد.

ایناثرزیبادرموزههنرکارولینایشمالی-آمریکانگهداریمیشود.

در که هلندی هنرمند این از دیگر اثری فرعون: تاج  و  موسی 

سال۱6۷0براساسبابچهارمخروجنقشبست.موسیبهفرمان

برای مصر از خدا قوم دهد اجازه تا گفت فرعونسخن با خداوند

پرستشیهوهبروند.فرعونهربارازاینمهمامتناعکردوبالهایی

کهخداوندبرمصریانجاریکردتاقوماوبدانندکهخداوندحقیقی

وزندهنهخدایانمصربلکهیهوهاستوبس.

دراینتابلوهمانطورکهازاسمآنمشخصاستتاجفرعونبرزمین

افتادهکهنمادیازقدرتنداشتنفرعوندرمقابلپادشاهآسمانی

وخداونداست.ضعفوپریشانیفرعونکهدراوجقدرتبرتخت

پادشاهینشستهدرمقابلخداوندوقدرتبیماننداوبخوبیبرجسته

استوسخنانورفتاراطرافیانومردمدردنیایسقوطکردهدراین

اثربسیارقابلتاملوگفتگوست.

ایناثرزیبادرموزهمائریتشویسدرشهرالههنگهداریمیشود.

ســـبوکی امیـــد 

اساس بر یاندرسال۱660که از اثریدیگر پرستش چوپانان:

انجیللوقابابدومنقشبست.

درایناثرمالقاتباعیسینوزادرابهتصویرمیکشدکهتاملیبر

حیواناتوکودکهیزمبدستکهدرپیبدستآوردنشیروبرکت

زمینیاستدرمقابلچوپانانیکهباهدایتفرشتهبهمالقاتعیسی

وپرستشاوآمدهاندخالیازبرکتنخواهدبود.

ایناثردرموزهآمستردامنگهداریمیشود.

ــان « ــتش چوپان » پرس

   » 
ون

عـ
فر
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ــگار ــش و ن نق
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شناسنامه فیلم:
ایـنانیمیشـنمحصولـیازکشـورآمریکاسـتکـهدرژانـرفانتزی،

موزیـکالدرسـال20۱8سـاختهشـدهاسـت.بازیگرانـیهمچـون

بندیکـتکامبریـج،راشـیداجونـزوفـارلویلیامـزبـرایصداگذاری

ایـنفیلـمنقـشآفرینـیکردهانـد.همچنیـننویسـندگیایـناثـر

زیبـا،پـرمعنـاوپـرازبرکـترانیـزفـارلویلیامـزبـرعهدهداشـته

ست. ا

خالصه فیلم:
آقـایگرینچمردیسـتسـبزپوشسـاکنشـهرحوویل.مـردیکه

تلخیهـازندگـیاورانیـزتلـخکردهواورابهسـمتتنهایـیوانزوا

کشـیدهبـود.اینفیلمداسـتانشـهریاسـتکـههمهسـاکنانآن

پـرازمحبـتخـداوعشـقدرکنـارهـممیزیسـتندوهـرسـاله

جشـنکریسـمسرابـهطـوریخـاصبرگـزارمیکردنـد.شـهردار

شـهراعـالممیکنـدکهدرسـالنومیخواهدکریسمسـیسـهبرابر

نورانیتـروتشـریفاتیتربرگـزارکنـدومـردمهمـهازایـنموضـوع

خوشـحالهسـتندبهغیـرازآقـایگرینچ.

آقـایگرینـچازایـنهمهمشـارکت،خوشـحالی،خندهودعـامتنفر

اسـتودرتصمیمـیمیخواهـدکریسـمسراازسـاکنیناینشـهر

بـدزددودرایـنمسـیربـااتفاقاتیروبرومیشـود...

بررسی فیلم:
گرینـچشـخصیتبـهظاهـراخمـو،بدجنـسوبـداخالقداسـتان

معرفـیمیشـودولـینویسـندهوراویمـارابـهسـفردرگذشـتهو

کودکـیاومیبـردتـاکمبودهـاوبیمحبتیهایـیکـهنسـبتبـه

گرینـچشـدهاسـترادریابیـمواوراسـریعاقضـاوتنکنیـم.

ازهمـانابتـدایفیلـمدخترکوچکقصـهماوقتیباکـودکاندیگر

درحـالگفتگـووبـازیاسـتکلیـدواژهاینفیلمرابهمـامیدهد.

»وقتـیمشـکلیبـراییکیازشـماپیـشبیایـدمثلایناسـتکه

آنمشـکلبـرایمـنبوجوداومـدهوبرایرفعآنکنارتانهسـتم.«

برایـشرخ درکودکـی ومشـکالتیکـه بیحکمتیهـا از گرینـچ

دادهاسـتدچـارنابینایـیمحبـتشـدهاسـت.اوازاینکـهمیبینـد

اهالـیشـهرخوشـحالوشـادهسـتندوبههـمهدیـهمیدهندرنج

میبـرد،چـونزخمـیعمیـقوچرکیـنازگذشـتهبـاخـودحمـل

میکنـد.

گرینـچحتـیازپذیرفتـنهمراهخودیعنیسـگکوچکـشوگوزن

گرینچ
سـورتمهدرکنـارشممانعتمیکنـد،امادلاودرسوسـویمحبتبررسی فیلم

ریشـهداردوبـرخـالفظاهرشآنهـارامیپذیرد.

زمانـیکـهبـرایاجـراینقشـهاشهدیـهایرادردسـتمیگیـرد

بـاتمـاموجـودمیخواهـدآنرابـازکنـدولـیزخمهـایچرکیـن

ازگذشـتهرنـجاورابیـادمـیآوردومانـعجـاریشـدنمحبـت

بیحـدشبـهدیگـرانمیشـود.اونمیدانـدکـهمیتواندسـمبلیاز

حقیقـتمحبـتبـرایدختـربچهایباشـدکهبـرایدیـدنبابانوئل

انتظـارمیکشـد.

گرینـچبـاگـوشسـپردنبـهنفـسچرکیـنخـودکریسـمسو

هدایـارامـيدزدد.مـردمایـنشـهروقتـيبـادزدیدهشـدنتدارک

کریسمسشـانروبـهروشـدندبـاخـودگفتنـدکریسـمسدرقلـب

ماسـتوکسـينميتوانـدآنرابـدزدد،اینهایـيکـهدزدیدهشـده

تنهـایـکمشـتخـرتوپـرتاسـتوبـاشـاديواتحـادبـراي

خواندنسـرودوجشـنگرفتنکریسـمسدستانشـانراحلقهزدند.

زمانـيکـهگرینـچدرکمـالتعجببـهدهکدهنـگاهميکنـد،اهالي

رادرحـالخوانـدنسـرود»بـهخانـهخـوشآمـدي«ميبینـد.

بـراي امیـدي نـور مهربانیـش و سـخاوت بـا کوچـک دختـر امـا

شـادبـودنبـهگرینـچاخمـووغمگیـننشـاندادهبـود.گرینـچ

نميتوانسـتازایـننـوربـهسـادگيبگـذرد؛تصمیـمگرفـتحتـي

بـااینکـهفرسـنگهاازآنهـافاصلـهداشـتچشـمانشراببنـددواز

شـاديکهآنهاداشـتندبچشـدوباگوشدادنبهسـرودوسـپردن

خـودش،قلـباوبـزرگ،بزرگتـروبزرگتـرشـدوتبدیـلدراو

افتاد. اتفـاق

اینانیمیشـنزیباازشـاديباماسـخنميگویدکهدرقلبهاسـت؛

دردسـتانخداونـد.جایـيکـهدزدنميتوانـدآنرابـدزدد.اتحادو

محبـتبیـنافرادخوشـبیناینشـهربیانگرثمرهروحخداسـتکه

دربیـنآنهاسـتوهـرکسبههردلیلوشـکليحتيبـرايخراب

کـردنروزکریسـمسآنهـا،بهمیانشـانبیایدازمحبـتتاثیرگرفته

ودگرگونخواهدشـد.

محبـتبردبـارومهربـاناسـت؛محبتحسـدنميبـرد؛محبتفخر

نميفروشـدوکبـروغـرورنـدارد.رفتـارناشایسـتهنـداردونفـع

خـودرانميجویـد؛بـهآسـانيخشـمگیننميشـودوکینـهبـهدل

نميگیـرد؛محبـتازبـديمسـرورنميشـود،اّمـاباحقیقتشـادي

ميکنـد.محبـتباهمهچیـزمداراميکنـد،هموارهایمـاندارد،

همیشـهامیـدواراسـتودرهمـهحـالپایـداريميکنـد.

)اولقرنتیـان۷-4:۱3(

ثـروتمـردمایـنشـهرمحبـتخداوندبـود.گنج

ماچیسـتودرکجاسـت؟

وقتـيمـردمشـهرگرینـچرابـاآغـوشبـاز

تنهایـي از کـه شـد متوجـه او پذیرفتنـد

ازکریسـمس. نـه بـوده متنفـر

و قـومخداونـد از ایـندهکـدهسـمبلي

کلیسـابـهمعنـايهـریـکازمـا

هـم مشـکالت بـراي اسـت.

محبـت بـا و کنیـم دعـا

قـدم آن بـراي خداونـد

بـا را یکدیگـر برداریـم.

قضـاوت کردههایمـان

کـه چـرا نکنیـم،

زخمـيعمیـقمانعرشـد

محبـت شـدن جـاري و

خداوندازقلبهاشـدهاسـت،

بلکـهیکدیگررابـهمحبتخوش

آمـدبگوییـموزخمهـايیکدیگـررا

بنهیـم. مرهـم مسـیح حضـور در

تیم فیلم اسمیرنا

ــم ــی فیل بررس
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شناسنامه فیلم:
»بهوقتخماری«فیلمیبهکارگردانیمحمدحسینلطیفیاست.لطیفیکهدرکارنامههنریسنگینخوددرزمینهکارگردانیو

تهیهکنندگینیزفعالیتداشتهاستاثریقابلتامل،کمیهوشمندانهودارایهدفراباردیگربهجاگذاشتهاست.

بانگاهیبهفیلمهایتوفیقاجباری،دخترایرونی،روزسوم،خوابگاهدختران،عینکدودیوهمینطورآثارتلویزیونیهمچون:کت

جادویی،همسایهها،سفرسبز،وفا،فراربزرگو...قباًلهوشواستعدادعمیقلطیفیبهعنوانرهبروسکانداراینآثاراثباتشده

استواینباردقایقاولفیلمشماراملزمومجاببهدیدنامضاءاودرتصویرخواهدنمودوهرگونهمخاطبیرابهسالنخواهدکشاند.

بازیونقشآفرینیمهدیفخیمزاده،ابوالفضلپورعرب،پوریاپورسرخ،شهرهلرستانیوبسیاریازهنرمندانسرشناسدیگردر

تاثیرگذاریایناثربسیارپررنگاست.

ســـبوکی امیـــد 

خالصه فیلم:
خانوادهبزرگوپرجمعیتیدرمنزلیقدیمیوبزرگدرکنارهم

را آن قبل سالها خانه این صاحب اسفندیاری، میکنند. زندگی

این در اقامت اجازه و است سپرده خانواده این بزرگ مادر بدست

منزلراتازمانحیاتمادربهتماماینخانوادهدادهاست.

و تشویش داماد اسلحه شدن گم و خانه این به خاستگاری ورود

داشتن نگه بدنبال کس هر که چرا دارد، بدنبال را داستانهایی

زندگیخوداستوموفقنیست...

بررسی فیلم:
فیلمازخانهایقدیمیواصیلاماامانتیوسپردهشدهحکایتدارد.

ازخانهایکههرروزکهنهتروپوسیدهترمیشودودیواراینخانه

مانعیازرشدورهاییهرکساززندگیپوچوخالی.

ساخت برای را خود دارایی و سرمایه و عمر تمامی خانواده دایی

اتومبیلیهزینهکردهاستکهحالبرایفروشآندیوارخانهمانع

است.دروهلهاولکارگردانینمادیازتولیدکنندهوترسوموانع

آنصحبتمیکند.

داییدیگرخانوادهکهباخیاطیکردنودوختنمارکهایخارجیبر

آنهاسعیداردبازارفروشخودراحفظکندبازهمتاملیبرتولیدات

دراینخانهوراهکارهایفرارازخفگانرافریادمیزند.

جوانیکهبدونهدفوگیجدرمسیرزندگیبهکاشتموادمخدر

خرابی قیمت به چند هر کند، باز را خود زندگی گره تا پرداخته

زندگیدیگران.

باتضمینی موقعیتی آوردن بدست برای خالهخانوادهکهشوهرش

کهکردهاستدرزنداناست.بنیادخانوادهازمیانرفتهوتصمیم

گیریدردستاناحساساتوآبرویمیانکویوبرزندرحالشکل

گیریاست.

وعمویخانوادهکهمعتاداستوثمرهایاستدرجلویچشمان

جوانموادفروش،امادیواریمانعدیدنحقایقزندگیشدهاستو

هرکسفقطبرایبقامیجنگدوازترسافتادنهاچشمانشانرابر

همهچیزبستهاند.

زندگی قدیمی منزل این در که است خانوادهای چهارچوب این

میکنندوباتماموجودسعیدارنددیوارومنزلراحفظکنند،حتی

اگربهقیمتازدستدادنمادربیمارشانشود.

درانتهامیبینیمقسمتیازدیوارفرومیریزد.دراینلحظهعموی

معتادباحقیقتعشقبهدخترشمواجهشدهاستوخالهوشوهرش

ازپسایندیوارحقیقتخودرامیبینند.

جاییکهنگاههابراسلحههاست؛برقدرتهایاینزمین.مکانیکه

است اتومبیلهایی و ثروتها لباسها، به احتراممان ما از هرکدام

کهمردمسوارمیشوندنهخودآنها.نگاههاییکهبرمقامورتبههای

انسانهابازاستنهبرحقیقتفرزندانخداوند.

آمینکهازپسایندیوارهایکهنهفرهنگی،فکریوزخمیبیرون

بارهای و بجوییم را نفعدیگران ببینیم. را بیاییموحقیقتمسیح

یکدیگررامتحملشویم.زندگیکهنهدرگذشتهرارهاکنیموبه

اینخلقتتازهوتولدتازهدستیابیمتامحبتبیماننداورازندگی

کنیم.

شمارابهتاملبرایناثرتشویقمیکنیمتاباکلیدواژههایدادهشده

نگاهیکمیعمیقتربرزندگیوافکارمانبیاندازیم.

ــران ــینمای ای ــه س ــی ب نگاه
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کتاب»خوبیاخدا؟«جزءآندستهازکتابهایخودآموزینیست

کهبخواهددرتغییربعضیرفتارهابهماکمککند،بلکهکتابیاست

تاباخداواردسطحیازرابطهشویمکه کهبهماقدرتمیبخشد

تمامجنبههایزندگیمانرامتحولسازد.درمجلهشمارهپیشین

نیکویی و خوبی آیا که موضوع این بررسی به کردیم شروع )36(

کافیست!؟تشویقتانمیکنمکهبرایدرکبهترازهدفاینکتاب

سرفصلهای وارد نظم در و کنید مطالعه را مجله پیشین شماره

جدیدیکهمعرفیمیکنیمبشوید.

وقتیازفصل»جیپیاسدرونی«عبورکردیمبهفصل»غیوربرای

ما«رسیدیم

باشم؟ برابر او با تا میکنید، قیاس که با مرا میگوید: قدوس آن

چشمانخودرابهاعلیبرافرازیدوببینید:کیستکهاینهاراآفرید؟

کیستکهلشگراینهارابهشمارهبیرونمیآورد،وآنهاراجملگیبه

ناممیخوانَد؟بهسببکثرتقّوتوعظمتقدرتشهیچیکازآنها

گمنخواهدشد.)اِشعیا26-25:40(

هیچچیزیکاملتروسودمندترازبودندرحضورخدانیستوجدا

ازخداهیچحکمت،دانش،درکوفهمسودمندیوجودندارد.جای

بایستد. چنینشخصی درحضور میتواند انسان که است شگفتی

ازمامشتاقوخواستار اوحتیبیشتر جایحیرتبیشترداردکه

ما به نسبت خدا غیرت به که هست بسیاری آیات ماست. حضور

اشارهمیکند.تمامیاینآیاتدرموردرابطهمابااوهستندواین

کهدوستیبادنیادشمنیباخداست.نویسندهدراینفصلواژهدنیا

واستانداردهایآنرابرایمابازمیکند.اومینویسدکهاسارتدنیا

و نیت خواستهها، در اسارت این است، درونی بلکه نیست بیرونی

انگیزههایقلبوفکرجریاندارد.درونمامیدانمبارزهاست،جایی

آغاز بادنیادرآن زنا یا تنیدهمیشود،جاییکهدوستی تارها که

میشودودرنهایتوجودمارادربرمیگیرد.ایناتفاقمیتواندهم

برایفردیکهبندرتدرجلساتکلیساحاضرمیشودوهمبرای

سختی به و نمیدهد دست از را جلسهای هیچ هرگز که شخصی

مشغولخدماتکلیساییاست،رخدهد.

از را ما توجه آرام آرام که قدمهایی و دوستی معنای به نویسنده

خداوندبرمیدارداشارهمیکند.اینکهدوستیبادنیاازیکمشارکت

سادهاتفاقمیافتدامابهاینمیانجامدکهمابیندنیاوخدا،دنیارا

انتخابمیکنیموچهاندوهفراوانیکهباعثناراحتیکسیمیشویم

کهجانشرابرایمادادومااینکارراباآگاهیوعشقیکهبهخدا

داریمانجاممیدهیم.

اندوهبرایخدایکیازثمراتاینرابطهشکستهشدهمیباشدواین

اندوهبهنجاتمیانجامدودراثرانکارنفسپدیدمیآید.

شویم، اندوه دچار شائول همچون شاید دنیا با دوستی اثر در اما

اندوهیکهاز،ازدستدادنجایگاهمانمیانمردماستوایناندوه

استکهبهنجاتنمیانجامد،زیراخداوندازانگیزههایماآگاهاست.

از مثالی با ابتدا نویسنده موضوع، هر در روال طبق کتاب این در

کتابمقدسشروعمیکندوازادامهازتجربهخوددرموردهمان

مسائلصحبتمیکند.اوازعالقهخودشبهتماشابازیفوتبالو

موکولکردنالزامروحالقدسدردعاصحبتمیکندکهچگونهبه آیا خوبی و نیکویی کافی ست!؟ 

تدریجعالقهدیدننتیجهبازیاوراازاطاعتخدادورکردووقتی

بهجایاطاعتبهخداوعدهدادتازمانبیشتریرابعداًصرفدعا

کندخداوندبهاونشاندادکهازاوقربانیزمانشرانمیخواهدبلکه

به رامیخواهد.آریچقدرجسارتداریم؟چقدرنسبت او اطاعت

الزامروحالقدسحساسهستیم؟درطولروزچهچیزیراانتخاب

میکنیم؟آیاباخدادرمشارکتهستیم؟اومشتاقاستتااورادر

همهچیزدعوتکنیموهیچجاییبدونحضوراونرویم.

چقدردردوستیباخداهستیم.مسلماًخداونددیدنبازیفوتبال

رابرایجانمنعنکردهبود،امااولویتاولجانچهبود؟وقتیخدا

دراولویتقرارداردتمامزاویههایزندگیزیرمحبتاوزیباست،اما

بدونحضورخداهیچلذتیدوامنداردوهمهچیزبطالتاست.

اشارهمیکندکهچقدرکسانی تقدس بهمطلب نویسنده همانطور

وجوددارندکهازاینلغتفرارمیکنند،اماخداوندمارابهتقدس

فراخواندهواینحقیقتیاستکهبایدباآنروبروشویم.کلیساباید

تصویرودرکشراازتقدسباالببرد.درستاستکهماباتواناییو

شایستگیمانبهجایگاهماندرمسیحدستپیدانمیکنیم،اماباید

باطبیعتجدیدمانهمکاریکردهوجودخودراتسلیمآننماییمتا

رفتارواعمالنیکداشتهباشیم.

اکنونایبرادران،میخواهیمشماراازفیضیکهخدابهکلیساهای

مقدونیهعطاکردهاست،آگاهسازیم.زیرادرهمانحالکهایشانبه

سببزحماتیتوانفرسا،دربوتۀآزمایشقرارداشتند،ازشادیبیحد

وفقربسیارشان،سخاوتیبیکرانجاریگشت.چراکهدرحدتوان

خویشومنشاهدمکهحتیبیشازآنخودپیشقدمشده،بااصرار

زیادازماخواهشکردندکهدراینخدمِتبهمقدسینسهیمباشند.

)دومقرنتیان4-۱:8(

مانمیتوانیمبرایعدمتغییرودگرگونیخودعذروبهانهبتراشیمکه

انسانیموانسانجایزالخطااست،بنابراینتمرکزماصرفاًبرایآموزه

کوتاهوخالصهشدهفیضخواهدبودواینکهگناهانحالگذشته

وآیندهمابخشیدهشده.اگرصرفاًبهاینباورداشتهباشیمبهامنیتی

کاذببالوپردادهایمزیراوجدانمانساکتاست،امادرونمافریاد

استکه»بایدچیزبیشتریهمباشد«.

آری،یکحقیقتناشناختهفیض،قدرتخداستکهدرضعفهای

مانمایانمیشود.نویسندهدراینموردوچگونگیآنمطالبزیبایی

بامادرمیانمیگذارد.

گاهی اینکه میکند. صحبت پیامها بودن مفید مورد در جان

پیامهاییهستندکهناخوشایندوتادیبیهستند،مفیدوسودمند؛

وگاهیپیامهاییمیشنویمکهخوشایندهستنداماتخریبکننده.

حالبیشتربهمعنایخوبیاخداپیبردیم.

زخمیهمکهازدوسترسدوفاداراست،امابهصدبوسۀدشمنهم

نتواناعتمادکرد.)امثال6:2۷(

شناختواژهتقدس،فیضخداوترسمقدسبرایتکبهتکما

نیازاستونویسندهبهبررسیدقیقاینواژههادرریشهوقدرتآنها

میپردازد.

شماراتشویقمیکنمتااینکتابرادرمشارکتهایگروهیمطالعه

دهید. پاسخ تامل با را فصل هر پایان سواالت و تمرینها و کنید

برایشما باخداوند رابطه درشناخت بزرگ قدمی دارمکه ایمان

خواهدبود.

نکاتیبسیاریدراینکتابتوجهمرابهخودجلبکردکهنیازاست

بارهاآنرامطالعهکنم،امایکقسمتبسیارزیباکهدرونمآتشبر

پاکردنگرشوهدفخدادرآیه۱5باب۱4کتابیوحنابود:»اگر

مرادوستبداریداحکاممرانگاهخواهیدداشت.«

خداهدفنداردکهشرطیبودناینجملهرابهمانشاندهد.اینکه

اگراحکامخدارانگاهداریمآنزمانخدارادوستخواهیمداشت.

اینیکباورشریعتگرایانهاست،امااگرعمیقاًخدارادوستداشته

باشیمبرانگیختهخواهیمشدتااحکاماورانگاهداریم.

در  همان  دلگرمید،  و  چسبیده  بدان  محکم  دلتان  که  آنچه 

حقیقت خدای شماست. )مارتین لوتر(

دوستیوعشقباخدادرشما

عزیـــزی المیـــرا   

معرفــی کتــاب
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سالمبههمراهانگرامی،دراینشمارهبهسالمتموهامیپردازیمو

اینکهبرایداشتنموهایسالمچهکارهاییبایدانجامبدهیموچطور

بهموهایمانرسیدگیکنیم.

بایددرنظرداشتکهتغذیهنقشمهمیدررشدموداردوبدنبه

برایرشدسالم )B12-B9-B6( »قبیلگروه»ب از ویتامینهایی

مونیازدارد.

و کلم فرنگی،گل نخود موز، اسفناج، دلمه، فلفل در B6 ویتامین

هویجوویتامینB12درمرغ،گوشتگوسفندوگاو،تخممرغ،پنیر،

ماهی،شیروماستنیزموجوداست.

گوشتهای مانند گرفت، کم دست نباید هم را پروتئین منابع

کمچرب،ماهی،سویاوآجیلهاوماهیکهمنبعیغنیازامگا3

میباشدوبرایرشدمووسالمتموبسیارموثراست.

از پیشگیری برای شوند مصرف مداوم طور به اگر نیز میوهها

جلوگیری مو ریزش از و میباشند مفید مو و پوست بیماریهای

هدیه مو به را زیبایی و طراوت و میکنند

میدهند.

که معتقدند مو و پوست متخصصین

اصوالمیوههاوسبزیجاتتازه،انواع

واقسامویتامینهاوموادمعدنی

رابهبدنمیرسانندووجوداین

مو و پوست سالمت در خوراکیها

بسیارموثراست.

یا سه از بیش را خود موهای کنید سعی

روزه هر شستن نشوئید. هفته در بار چهار

با زیرا میشود، مو خشکی باعث موها

بین از را پوست چربی موها شستن

میبرید.

باآبداغ ازشستنمو همچنین

روی داغ آب چون کنید. اجتناب

سالمت مو و طریقه رسیدگی صحیح به آن

وز باعث مو

میشود. موها شدن

روغن و زیتون روغن از

موهایتان برای میتوانید بادام

استفادهکنید.روغنرابهریشهوساقههاونیزبهنوکموهابزنید

واجازهدهیدروغنحداقلبهمدت2ساعتدرموهایتانبماندو

سپسآنباآبتقریباًسردبشوئید.

هیچوقتدرحینشامپوزدنوشستشو،موهاراباشدتچنگنزنید،

بلکهبهآرامیموهایتانراباشامپوماساژدهید.برایخشککردن

نیزباآرامیباموبرخوردکنید.موهایتانرابینحولهنپیچیدوباالی

سرببندید،بلکهموهایتانرابهآرامیدروسطحولهقراردادهوبا

فشاریاندکنِمآنرابگیرید.برایداشتنموهایسالمتربایدروش

خشککردنموباسشوارواتویموراکناربگذاریدواجازهدهیدمو

بهصورتطبیعیوباجریانهواخشکشود.

بپرهیزید. موهایتان برای شیمیایی مواد استفاده از ممکن حد تا

تحقیقاتمتخصصینموبراینمبنابودهاستکهآسیبهایمکانیکی

وشیمیاییمو،موجبتخریبوچندشانهشدنموها)اصطالحاًمو

خوره(میشود.ازبرسزدنبیشازحدمونیزخودداریکنیدزیرااز

مهمترینعلتهایایجادآسیبهایمکانیکیبرموهاست.شانهزدن

بیشازحدبهشدتمو،همچنینشانهزدنناصحیح،وشستشوی

بیشازحدموهاواستفادهبیشازاندازهموادشیمیایی،باعثضعیف

شدنموهاوازبینرفتنکوتیکولمیشودوالیهحفاظتیمورااز

بینبردهوموجبچندشاخه

در و مو شدن شکسته و شدن

نتیجهموخورهمی شود.

موهای داشتن رازهای از دیگر یکی

سالمودرخشانکنترلکردناسترساست.درواقعاسترسزمینه

بسیاریازبیماریهاستوبرسالمتمونیزتاثیرگذاراست.استرس

واضطرابباعثمیشودکهجریانخوندرسطحبدنخوبومنظم

نباشدواینامردرسالمتمونیزموثرمیباشد.

از بار میتوانیدبرایسالمنگهداشتنموهایتاندرهفتهدویاسه

ماسکهایخانگیوگیاهیاستفادهکنید.

دراینجاطرزتهیهدونمونهماسکمورابرایتانتوضیحمیدهیم.

روغن قاشق دو با را مرغ تخم عدد یک ماسک موی تخم مرغ:

اینماسک اجازهدهید بهمدتیکساعت و زیتونمخلوطکنید

رویموهایتانبماندوسپسبشوئید)الزمبهذکراستکهزردهتخم

مرغبرایموهایچربممکناستمناسبنباشد.(

ماسک موی آووکادو:یکعددآووکادویلهشدهرابایکفنجان

این به انتها تا ابتدا از را موها معمولیمخلوطکردهسپس ماست

ماسکآغشتهکنیدبعدازمدت45دقیقهباآبولرمبشوئید؛این

ماسکسرشارازویتامینEوB  میباشد.

هاستپس وخدایخوبی نظم ماخدایسالمتی،خدای خداونِد

فرزنداناینپدر،بایدهمچوناورفتارکردهوبهشایستگییکهم

ارثوبهشایستگیفرزندانپادشاهدرپادشاهیاوحضورپیداکنند.

بایدتوجهکنیم. پسبهسالمتتمامِیوجود،تمامیجسموروح

پسبیاییدبرایآراستگیچهدرسالمتمووچهدرسالمتتمام

اعضایبدنکوشاباشیمودرپیهرکدامازدیگریغافلنشویم.

الههسوسنآبادی

ــی ــبک زندگ س
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خداونـدفرمـود:»هسـتمآنکههسـتم«،عیسـایمسـیح

گفـت:»مـنقیامـتوحیاتـم«،اشـعیاگفت:»کودکـیزاده

خواهـدشـدکهمشـاورشـگفتانگیز،خـدایقدیروپدرسـرمدی

وسـروروصلـحخواهـدشـد«پسحیـاتوصلحوسـالمتیآنکهبودو

هسـتومیآیـدرابهشـمااعـالممیکنـم.همینطورکـهدرهفتههایگذشـته

سـالروزقیـامعیسـیمسـیحازمردگانراسـپریکردیـمآمینکـهدرزندگیهایمان

نیـزازقیـامعبورکـردهوبهشـفارسـیدهباشـیم.پنجـاهروزبعدازقیـام،پنطیکاسـتدرراه

اسـت.آمیـنکـهآنروحوعـدهدرتکبهتکمانسـاکنشـدهوزندگیهایمـاندرهدایتخداوند

بهپیـشرود.

طبـقهـرسـالتصمیـمدارمبـادسـتوریـککیـکبـهشـماعزیـزانخدمـتکـردهواینهدیـهشـیرینرابه

دسـتشـمابرسانم.
آماده سازی اولیه:

*کـرهوتخـممرغهـارابـرایمدتـیبیـروننـگاه

بـهدمـایمحیـطبرسـند. تـا میداریـم

*کشـمشهارادرآبسـردشسـتهوسـپسچنـدثانیـهدرآب

جـوشنگـهداشـتهوخـارجمیکنیـم،سـپسمنتظـرمیمانیـمتـا

آبکشـمشهاکامـاًلگرفتـهشـود.

*آردراالـکمیکنیـم.درظرفـیکوچـکوبـاسـایزریـزرنـده

پوسـتلیمـورارنـدهمیکنیـم.

*قالـبکیـکرابـاکـرهنـرمشـدهچـربکردهوسـپسبـهکمی

آردآغشـتهمیکنیـمتـاهمـهجـایقالـبخـوببـاآردپوشـیده

شـود،سـپسبـابرعکـسکـردنظـرفوچنـدضربـهآرداضافیرا

کنیم. خـارج
شمشی

ک ک
کی

طرز تهیه:
*کـرهنـرمشـدهرادریـککاسـهبـهوسـیلههمـزنمخلوط

میکنیـمتـابـهشـکلیـکِکـِرمیـکدسـتدرآید.

*شـکررااضافـهمیکنیـمودودقیقـهدیگربههـمزدنادامه

میدهیم.

*پـسازآنتخـممرغهـاراتـکبـهتـکوبـافاصلـهزمانـی

اضافـهمیکنیـموهـممیزنیـمتـابـهخـوردمـوادبـرود.

*سـپسآردوبکینـگپـودررااضافهکردهوبعدازآنپوسـت

لیمـووکشـمشرااضافـهمیکنیـموهـممیزنیـمتـامـواد

کاماًلیکدسـتشـوند.

ازقبـلچـرب *حـالمیتوانیـمآنراآرامبـهظرفـیکـه

کردهایـممنتقـلکنیـم.مـوادبایـدتانصـفظرفکیـکرادر

برگیرد.

*فـرراازقبـلدردمـای۱60درجـهسـانتیگـرادتنظیـم

. میکنیـم

*حـالظـرفرابین50الـی۷0دقیقهبرایپخـتدرفرقرار

میدهیـم.زمـانپختکیـکبهضخامتخمیربسـتگیدارد.

*بعـدازپخـتکیـکراازفـرخـارجکـردهو۱0دقیقـهصبر

خـارج ظـرف از را آن سـپس و خنـک کمـی تـا میکنیـم

میکنیـمواجـازهمیدهیـمکامـاًلخنـکشـود؛کیـکشـما

بـرایسـروآمـادهاسـت.

*توجـهداشـتهباشـیدکـهظـرفکیـکمعمـوِلکیکهـای

صبحانـه،یـاهمـانظرفهـایمسـتطیلرابـرایایـنکیـک

میکنیـم. اسـتفاده

نوشجان.

»دردستانامنمسیحباشید«

مواد الزم:
*کرهاییامارگارین:۱80گرم

*شکر:۱80گرم

*تخممرغ:3عدد

*آرد:2۷0گرم

*بکینگپودر:5گرم

*لیمو)برایپوست(:۱عدد

*کشمشبدونهسته:۱50گرم

*کره)برایچربکردنظرف(:بهمقدارالزم

ــی ار گرام
ــ یاش
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افزایش اعتیادوهمچنین به ابتال پایینآمدنسن بهدلیل امروزه

روزافزونآمارمبتالیانبهاینبیماریراههایزیادینیزبرایرهایی

ازآنپدیدآمدهاست.درنظرداشتهباشیدکهافرادسودجوییهم

دراینمیانبدنبالدستیابیبهسودهاومنافعمالیازطریقعدم

آگاهیخانوادههادراینحیطهدستبردهاند.لطفاًباماهمراهباشید

تابهکمکاطالعاتیکهدراینقسمتدرجمیشودبتوانیدراهکاری

درستدرمقابلهبااینبیمارییافتهوبهدلیلنداشتنآگاهیمورد

از اثراتمسمومیتحاصلشده نگیرید. قرار افراد این استفاده سو

مصرفهرنوعمخدروبههرمیزانمصرفوحتیباهرزمانمصرف

پسازسپریدورهکوتاهچندروزهدربدنازبینخواهدرفت.اگر

فرددههاسالوبهمیزانزیادیموادمخدرمصرفکردهباشددرطی

چندروزبستهبهنوعآنازسهتابیستروزترکمصرفمیتواند

پاکسازیشود.

یا و تصفیه با که باشید دیده هم پزشکان تبلیغاتحتی در شاید

مراکز میکنیم. پاکسازی را فرد که میشوند مدعی خون تعویض

وکلینیکهاییترکاعتیادکهبااستفادهازتجهیزاتوراهکارهای

دارویی،درمانیوپزشکیمیتوانندسمومحاصلازمصرفموادرااز

خونبیمارخارجکنند.حتیبعدازانجاماینپاکسازیدرآزمایش

خونهماثریازسومصرفدیدهنخواهدشد.اینهاروشهاییست

کهامروزهبانامهایمتفاوتدرهمهجارایجوقابلاستفادهوهزینه

برهستند.امانکتهاصلیدررهاییازاعتیادتدوامدرترکمصرفو

پاکماندناست.بهعقیدهشماآیامادهایکهمدتهاوبهتدریجوارد

بدنمیشودوجسموذهنوافکارفردراتحتتاثیرقرارمیدهد

باچندساعتمیتواندبرایهمیشهفراموششود؟متاسفانهتاثیرات

درگیر را فرد جسم و فکر و روح چنان مخدرها از حاصل مخرب

میکندکهبااینروشهاوبهاینراحتینمیتوانبرایهمیشهآن

راازبینبرد.

و روانی جسمی، ابعاد و نظر از رهایی اعتیاد، از کامل شدن پاک

روحانیمیباشد.

سبب به که است مسمومیتهایی از بدن پاکسازی با گام اولین 

مصرفموادمخدرجسمانسانرادرگیرکردهبرداشتهمیشود.

جسمی، آسیبهای به نسبت فرد پذیری مسئولیت گام دومین

روحیوروانیستکهدردورانمصرفموادمخدربهخودواطرافیان

زده.زمانیکهفردتوانستباموفقیتسمومرادربدنخودازبین

مخدر مواد مصرف میرسد. دیدگیها آسیب مداوای به نوبت ببرد

متاسفانهآسیبهایزیادیبهجسموجانفردمصرفکنندهمیزند

بند از دارد قصد که فردی کرد. خواهد درگیر نیز را اطرافیان که

اسارتبهطورکاملرهایییابد،بایدباشناختصحیحآسیبهاو

پذیرشمسئولیتازبینبردناینآسیبهاازنظرجسمی،بهمداوای

اعضاییازبدنکهروزیبهدلیلمصرفموادمخدرسالمتشرااز

دستدادهویاآثاروتبعاتزیانباریکهروحوروانفردرادرگیر

کردهتعمیمدادهشود.هرفردیکهباپاکسازیازسمومومعالجه

بهسالمتیدستمییابدحاال وجسمی آسیبدیدگیهایروحی

بانگاهسالمتبهاطرافیانمیتواندبهراحتیزخمهاوجراحاتیرا

کهبهآنهاواردکردهببیندودرپیمداوایآنهابرآید.ازجملهآنها

میتوانبهلطماتوزیانهاییکهبهلحاظمالیوعاطفیباعثعدم

اطمینانواعتماددیگرانشدهاشارهنمود.

درسومینمرحلهفردبایدبهَکندوکاودرشناختعواملابتالیش

تامل و بررسی بپردازد.درمسیرزندگیودردرونخود اعتیاد به

کندتامتوجهشودچهچیزیبهلحاظروحی،عاطفیواحساسیاو

رادرگیرکردهوشرایطذهنیوجسمیاشرامستعدمصرفموادراه رهایــی چیســت؟

مخدرکردهاست.اکثرانسانهامیدانندکهمصرفمخدرهابرایشان

زیانباراست،امامتاسفانهمسائل،مشکالتوشرایطدستبهدست

هممیدهندکههمفکروهمجسمراازمقاومتدرمقابلمصرف

موادعاجزکنند.اینعواملوشرایطاگربهدرستیکشفنشوندوراه

صحیحمواجههباآنهابهدرستیشناسایینشونددیگربارنیزمیتواند

فردرادرگیرکندوبهاسارتببرد.

انساندرطی ناخوداگاه چهارمینمرحلهشفایروانیاستوقتی

مسائل و مشکالت با مواجهه از حاصل فشارهای دلیل به سالها

با مواجهه برای راهکاریدرست نمیتواند وشخص میبیند اسیب

آنهابیابدوباعثآسیببهجسمفردنیزمیشود.بدندیگربهخودی

خودنمیتواندُمسکنبرایدردهایحاصلازفشارهایروحیبسازد

واینخودیکیازعواملمهمرویآوریومصرفموادمخدراست.

انسانبایدبهدنبالشناختراهکاروالگویدرستیبرایحلمسائل

ورویاروییبامشکالتیکهدرزندگیباعثآسیبوفشاربرروحو

روانشمیشودباشد،تابتواندبااستفادهازآنهادیگربارخودرااز

بامسائلو اماننگاهدارد.پنجمینمرحلهآشنایی گزندآسیبدر

تعلیماتدرستمعنویست.آشناییباپاکسازیرفتاروافکاراست.

برای صحیحی الگوی به معنوی لحاظ از بتواند انسان اگر عزیزان

زندگیدستیابدوآنراباتکراروتمریندرزندگیاشاجراکند

کمترموردهجوموحملهغرایزبدوکجرویهایروحیوآسیبهای

حاصلازآندرزندگیقرارمیگیرد.

صحیح نحوه و رفتاری صحیح الگوی بتوانیم معنوی لحاظ به اگر

رسیدنبهکامیابیرابیابیمدیگربرخورِدماباشرایطومشکالتیکه

منجربهپیدایشغریزههاوافکاربدمیشودتغییرخواهدیافت.به

عنوانمثالایجادخشمکهیکیازآثاررویاروییبارفتارهاینادرست

اگربهطورصحیحودرستکنترل نامالیمتیهادرزندگیاست و

نشودبهمرورتشدیدیافتهوحسانتقامرابهدنبالخواهدداشت.

همهمامیدانیمکهخشمهاوانتقامجوییهایحاصلازآنقبلاز

اینکهبهطرفمقابلآسیببزندبهروحوروانوحتیجسمخود

فردآسیبمیزند.اینآسیبهاآثاریهمچونسردرد،بیانگیزهگیو

دلسردیبهدنبالخواهدداشتوتکرارآنفردراضعیفوضعیفتر

ساختهوفردبهجهتتسکیناینعالئمبهدنبالتسکیندهندهای

ازبیرونمیگرددواگرشرایطبیرونیهممهیاباشدفردرامستعد

اینفشارهادور از را او بتواند تامقطعی ازموادیمیکند استفاده

کردهورهاسازد،غافلازاینکهاینخوداسارتیبهدنبالخواهدآورد

کهرهاییازآنبسدشوارترخواهدبود.

زمانی که دید خواهید کنید نگاه زندگیتان مسیر به دقت با اگر

اینعدم و نیزنمیشناختید را بهدلیلعدمشناختخداوندخود

شناخت،شماراازدرکبرنامهوهدفیکهبرایآنآفریدهشدهاید

تعیین از عاجز شناخت این نداشتن با نیز شما گردانیدهبود. عاجز

هدفدرستدرزندگیبودیدوزمانیکههدفاززندگیبهدرستی

کج دچار و بود خواهد بیثمر نیز تالشها و انگیزه نشود تعیین

رویهاییمیشودکهسرانجامآنجزشکستنخواهدبودوگاهاًمارا

بهورطهایمیکشاندکهزخمهایعمیقبرجانوجسممانمیزند.

لطفاًدرشمارهبعدباماهمراهباشیدتاباهمببینیمدرستترینراه

برایرهاییچیست...

ســالمتی در بــدن

مقــدم مایــا 
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درودبههمهاسمیرناییهایعزیز

صلحوسالمتیخداوندباشماپدرومادرهاییکهباماهمراههستید

دوستانعزیزهمانطورکهمیدانیدبرطبقهدفسالیانهکهرشددر

مسیحوثمرهآوردناست،پروسههایسهماههایداریمکههدفرا

جزئیترکردیموهرسهماهتمرکزمابرآنهدفخواهدبودتاباقوت

خداوندوهدایتروحالقدسدستیباشیمبرایتربیت

وآموزشفرزنداننوشکفتهدرمسیح.

که فرزندان این برای میکنیم شکر را خداوند

و مسیح در شدنشان بزرگتر شاهد روزه هر

اشتیاقشانبرایشناختخداوندهستیم.در

اهمیت بچهها که است این هدف راه این

و مشکالت در و بدانند را کردن دعا

بحرانهانگاهشانبهعیسیمسیحباشدو

اینکهدرخانوادههایشانثمرهداشتهباشند.

بایاریخداوندهرروزبیشترو آمینکه

بیشتربهاینهدفنزدیکشویم.

هدف اصلی:رشددرمسیحوآوردنثمرات.

هدف سه ماهه: آموختندعاورشددردعا.

هدف هفتگی:آرامباشیمودردعاازخداوندبخواهیمکهبهجای

ماعملکند.

بادرنظرداشتنهدفاینهفتهیکبازیرامدنظرداریمکهبرای

اکثرشماآشنااستودرکودکیاینبازیراانجامدادهاید،ولیشاید

هیچوقتخودمانبهنتیجهاینبازیتوجهنکردهایمواینکهچقدراز

اینبازیهامیتواندرسگرفتودرزندگیروزمرهاینبرکتهارا

بهکاربردودرمسیحرشدکرد.

»تانک بازي یا جنگ تانک ها«؛بازيبهاینصورتاستکهبچهها

رابهگروههايدونفرهتقسیمکردهوبههرگروهکاغذیميدهیم،

اینکاغذراازوسطبهطورمساويتقسیمميکنیمبدوناینکهکاغذ

راپارهکنیم.یکقسمتازکاغذزمینیکيازکودکانوقسمتدوم،

بچههاميخواهیمکههرکدامدرهرجایي از است. زمیندیگري

ازکاغذشانکهدوستدارند6تانکبکشندودیگريهمبههمین

صورت.شروعکنندهبازيبایدتانکزمینمقابلراهدفقراردهدو

کتاب خروج باب 1۴ آیه 1۴:
 »خداوند برای شما خواهد جنگید شما فقط آرام باشید.«

آنراحذفکند.بهاینصورتکههرکدامازتانکهاراميخواهد

بزندبایدابتدایکفاصلهچشمیازتانکزمینمقابلتاخطتاخورده

وسطکاغذدرنظربگیردوبعدهمینفاصلهچشمیراکهدرنظر

گرفته،یکنقطهدرزمینخودبگذارد.بایدنقطهراپررنگکندتا

هنگاميکهکاغذراتاميکندآننقطهمشخصباشدوجاینقطه

راازپشتکاغذعالمتگذاريکند.وقتيکهکاغذرابهحالتاول

برميگردانداگردرستفاصلهچشميرارعایتکردهباشدودرست

نقطهگذاريکردهباشدميتواندیکيازتانکهايزمینمقابلرابزند

وحذفکند.اینکهدفمامثلدورانبچگيایننیستکهبرندهیا

بازندهمشخصشودویااینکهچهکسيتانکبیشتريراهدفگرفته

است.هدفایناستکهبچههابداننددراینبازياگربخواهدتانک

زمینمقابلراهدفبگیرندابتدابایددرزمینخودشانیکنقطه

بگذارندوبعدباآننقطهسیاهزمینمقابلراهدفبگیرند.پسقبل

ازاینکهزمیندیگریراموردهدفقراردهندابتدازمینخودشانو

کاغذخودشانرابایدکثیفوخطخطیکنند.

از آنها برای بازیرسیدند نتیجه از اینقسمت به بچهها وقتیکه

همین به هم روابطمان و روزمره زندگی که میکنیم صحبت این

صورتاست.وقتیکهمادرمشکلیابحرانباکسییامسئلهخاصی

روبروهستیم،اگربخواهیمبرایپیروزشدنبادیگرانبجنگیمابتدا

قلب خودمان، افکار ابتدا میدهیم. قرار آسیب مورد را خودمان

خودمانوروحیهخودمانراسیاهوناراحتمیکنیم.بیشترینضرر

باید اینشرایط اولبهخودمانمیزنیمبعدبهدیگران.پسدر را

آرامباشیمودردعابمانیم.دعاکنیمبرایکسانیکهازآنهاناراحت

او که بخواهیم ازخدا و آرامشخودمان برای کنیم دعا و هستیم

بیاید،بجنگدوآرامشدهد.

وقتیکهماخودمانبجنگیمثمرهخوبینخواهدداشت،ولیزمانی

اجازهبدهیمکهخدابهجایماعملکند،ثمرهآنپیروزشدنخوبی

ومغلوبشدنبدیاست؛برایبچههاازاینموضوعصحبتکنیم

کهجنگماباجسموخوننیست،جنگماباانسانهانیست،بلکه

باتاریکیوبدیاست.خداپیروزیاستوکارشتبدیللعنتهابه

برکاتاست.دراینقسمتیکآیهازکتابمقدسرادرنظرداریم.

کتابخروجباب۱4آیه۱4:»خداوندبرایشماخواهدجنگیدشما

فقطآرامباشید.«

ازبچههامیخواهیمکهرویاینآیهتاملکنندوهرروزدرشرایط

سختاینآیهرابهیادآورندکهخداوندبهجایهمهمامیجنگد.

باشیم زندگیهایمان در کارهایخداوند یادآور لحظه هر که آمین

واجازهبدهیمخداونددرماعملکند،بلکهثمرهنیکوبیاوریموبه

عمقهایخداوندواردشویم.

شــادی کانــون 

ــی ــه کاظم مرضی
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روز صفحــه 

حســین ســکاکی

صفحه روز
ــیاز ــاوخبرهای ــفهشــدارهجــومملخه ــُرقمختل ــاازُط ــوعســیلباره ــگاموق ــههن ــشب ــاپی ازمدته

ــوان ــمبلکــهشــایدبت ــیکشــوربودی ــنهجــومدراســتانهایجنوب ــریازای ــرایپیشگی ــادهســازیب آم

ــرســر ــیراکــهب ــاهجومشــانهــرمحصول ــیکــهب ــلرســانْد.ملخهای ــهحداق خســاراتناشــیازآنراب

راهشــانببیننــدخــوردهونابــودمیکننــد.ملخهایــیکــهبارهــاشــاهدویرانیهایشــاندراخبــارومجــالت

ــیخواهــدداشــتو ــیرادرپ ــهحشــراتهزینههــایگزاف ــنگون ــاای ــهب ــم.مقابل وکتــبتاریخــیبودهای

ــود ــلمیش ــاحاص ــنپیشگیریه ــِسای ــهدرپ ــیک ــیمنفعت ــد،ول ــادیرامیطلب ــرویزی ــتونی وق

هزینههــادربرابــرشناچیــزبــهحســابمیآینــدواعــدادوارقــامنشــانمیدهنــدکــهپیشگیــریبســی

بهتــرازدرمــانپــسازآناســت.

کاشکمــیهــمبــهزندگــیروحانــیخودمــانبنگریــم.ســالیانســالاســتکــهملخهــادســتهدســتهبــه

زندگــیروحانــیمــازدهانــدوازآنغافلیــم؛اخطــارایــنگونــهحمــالترابارهــاوبارهــاخداونــدازطــرق

مختلــفبــهمــادادهوبــهگــوشمــارســاندهاســتومیدانیــمکــهاگــرجلــویپیــشگیــرِیهجــومایــن

ــدنشــویم ــهبلن ــهمقابل ــدب ــانفــوذکردهان ــیم ــهمزرعــهیروحان ــاآندســتهکــهب ــموب ملخهــارانگیری

عواقبــیبــسســنگینتردامــانمــاراخواهــدگرفــت.وقــتآنهمیــناالناســتکــهبــاتمــامقــواونیــروی

ــات ــهآف ــنگون ــهای ــلب ــهعاقبــتکوتاهــیدرمقاب ــدشــویم،چــراک ــتبلن ــنآف ــاای ــهب ــهمقابل خــودب

ــذارد؛ ــانمیگ ــیاطرافم ــانوناخواســتهدرزندگ ــرخودم ــرمســتقیمب ــهوتاثی ــانراگرفت ــانخودم گریب

ایــنملخهــامحصــولرابطــهیروحانــیمــنوشــمابــاخداوندمــانرابــهنابــودیکشــاندهاندوایــناســت

کــهدیگــرثمــرینیکــودرمــاباقــینمیمانــدکــهبتوانیــمنــورونمکــیباشــیمبــراینمکیــنکــردندنیــا

وبــهخودمــانکــهمیآییــممیبینیــمعــاریشــدهایماز محبــت، شــادی، آرامــش، صبــر، مهربانــی، 

نیکویــی، وفــاداری، فروتنــی و خویشــتنداری...

ــوبنــاکــردهو ــاایــنمحصــوالتنیکــوازن ــاقــوتروحخــدامزرعــهراب بیاییــدهــماکنــونبرخیزیــموب

ــازیم... ــابس ــتازآنه ــرایحفاظ ــتبندهاییب پش
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صلحوسالمتیخداوندبرشماخوانندهعزیزمجلهاسمیرنا

دراینشمارهازتکنولوژیبهبررسیمدلهایجدیدازپرچمداران

تلفنهمراهخواهیمپرداخت.

»پرچمدار« اصطالح درباره مختصری توضیح میدانم الزم ابتدا در

)Flagship(بهشماعزیزانارائهکنم.کلمهپرچمداربهمعنیکشتی

حاملپرچمدریادارویاخوددریادارمیباشدوازآنجاییکهدریادار

مقامباالییدرنیرویدریاییدارداحتماالًازایناصطالحبرایبهترین

وقویترینمدلهایتلفنهمراههرکمپانیاستفادهشدهاست.پس

نشاندار، بهترین، معنی به میتواند همراه تلفنهای در پرچمدار

جلوترازهمهقرارگرفتهوباعثافتخارباشد.

دراینجابهمعرفیپرچمدارانبعضیازبرندهایتلفنهمراهدرسال

20۱9اشارهخواهیمکرد.

اولینپرچمدارازکمپانیکرهایسامسونگمیباشد.سامسونگمدل

گلکسیS10راباامکاناتجالبیروانهبازارکردهاست.

اینتلفنهمراهباصفحهنمایشیبزرگبهاندازه6,۱اینچوباوضوح

3440×۱440وتراکمپیکسلی550پیکسلدرهراینچارائهشده

است.درعینحالکهصفحهنمایشبزرگیداردولیازاندازهمناسبی

برخوردارمیباشد)ارتفاع۱5سانتیمتر(.پردازندههایاستفادهشدهدر

اینمدل،شاملدوپردازنده8هستهایمیباشد.برایمدلهایارائه

شدهدرخاورمیانهازچیپِست9820Exynosوبرایمدلارائه

 Qualcomm Snapdragonشدهدرچینوآمریکاازچیپِست

855استفادهشدهاست.همچنینبرایپردازشگرافیکهایبسیار

سنگینازچیپِست MP12Mali-G76)خاورمیانه(وچیپِست

640Adreno)چینوآمریکا(استفادهشدهاست.جنسبدنهاین

مدلهمدرقابپشتیوهمرویصفحه،شیشهمحافظتشدهبا

گوریالگلس6ودراطرافگوشی)فریم(ازآلومینیوماستفادهشده

است.

سیستمعاملکنترلکنندهاینمدلنسخهشماره9اندرویدیعنی

ظرفیت دو در مدل این برای داخلی حافظه میباشد. )پای( Pie

۱28و5۱2گیگابایتموجود

از استفاده قابلیت که میباشد

5۱2 ظرفیت تا حافظه کارت

گیگابایترانیزداراست.مقدار

8 نیز مدل این رم حافظه

گیگابایتمیباشد.

در شده استفاده دوربینهای

در دوربین 3 شامل مدل این

پشت)لنزواید۱2مگاپیکسل،

لنز مگاپیکسل، ۱2 تله لنز

و ۱6مگاپیکسل( واید فوق

۱0( جلو در دوربین یک

قادر که میباشند مگاپیکسل(

باوضوح2۱60 بهفیلمبرداری

پیکسل)4K(هستند.

باتریاینمدلازنوعداخلیو

از و آمپر میلی 3400 توان با

نوعلیتیومیونمیباشد.سنسوراثرانگشتدراینمدلزیرصفحه

گوشی)غیرقابلدیدن(تعبیهشدهاست.

P30 مدل که میباشد هوآووی کمپانی به مربوط بعدی پرچمدار

Proمیباشد.

و 980 HiSilicon Kirin هستهای 8 پردازنده از مدل این در

اندازه است. شده استفاده MP10  Mali-G76 گرافیکی پردازنده

صفحهنمایشاینمدل6,4اینچوباوضوح2340×۱080وتراکم

پیکسلی398پیکسلدراینچمیباشد.

میباشد. بزرگ نسبتاً که است سانتیمتر ۱5,8 گوشی این ارتفاع

جنسبدنهاینگوشیدرقابپشتورویصفحهنیزشیشهودر

)اندروید 9 نیز مدل این اندروید نسخه میباشد. آلومینیوم اطراف

پای(است.حافظهداخلیاستفادهشدهدراینمدلدرسهظرفیت

۱28 مدل در و گیگابایت 8 رم با گیگابایت 5۱2 و 256 و ۱28

گیگابایتیمقداررم6گیگابایتمیباشد.دوربینهایاستفادهشده

درپشتاینمدلاز4لنز40مگاپیکسلی)واید(،20مگاپیکسلی

فوقواید،8مگاپیکسلی)تلهفوتو(ویکدوربین3بعدیکههمهاز

لنزهایشرکتLeicaبهرهمیبرند،تشکیلشدهویکدوربین32

مگاپیکسلی)واید(درجلویاینگوشیقرارگرفتهاست.سنسوراثر

انگشتاینمدلنیززیرصفحهگوشیقرارگرفتهاست.

مدل نیست. ممکن الجی شرکت کرهای پرچمدار کردن فراموش

ThinQG8کهتازهبهبازارآمدهدارایصفحهنمایشی6,۱اینچیبا

وضوح3۱20×۱440وتراکمپیکسلی564درهراینچمیباشدواز

اندازهمناسبیبرخورداراست)ارتفاع۱5,2سانتیمتر(.

درساختاینمدلنیزازشیشهدرپشتورویگوشیبامحافظت

گوریالگلس5استفادهشدهودارایقابیآلومینیومیمیباشد.این

پرچمدارازاستانداردIP68)تا30دقیقهدرعمق۱,5متریآب(

این پردازنده میکند. استفاده غبار و آب برابر در محافظت برای

855Qualcomm Snapdragonمدلازچیپِست8هستهای

640 Adrenoبهرهمندشدهوبرایپردازشگرافیکیازچیپِست

استفادهمیکند.دراینمدلنیزازسیستمعاملنسخه9اندروید

استفادهشدهاست.

)استاندارد(، مگاپیکسلی ۱2 لنز 3 با نیز مدل این پشتی دوربین

باقابلیت ۱2مگاپیکسلی)تلهفوتو(و۱6مگاپیکسلی)سوپرواید(

فیلمبرداریباوضوح2۱60پیکسل)4K(تجهیزشدهاست.دوربین

جلویینیزازیکلنز8مگاپیکسلی)واید(ویکدوربین3بعدیبا

باوضوح۱080پیکسلبرخورداراست.حافظه تواناییفیلمبرداری

داخلیاینمدلنیز۱28گیگابایتباقابلیتافزایشازطریقکارت

حافظهباظرفیتنهایی5۱2گیگابایتمیباشدوبارم6گیگابایتی

همراهیمیکند.

ازنوعلیتیوم-یون باتریاینمدلنیز3500میلیآمپرو ظرفیت

داخلیمیباشد.

درشماره باشد، بوده مفید برایشما نیز اینمطلب که امیدواریم

بعدیبهادامهمعرفیپرچمداراندیگرکمپانیهاخواهیمپرداخت.

درپناهخدایسالمتومحبتباشید.

                پرچمداران تلفن همراه

ی ژ لــو تکنو

ــش ــدروحبخ محم
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هســتم زن  یــک  مــن 

ــد. ــماباش ــرش ــیحب ــیمس ــانعیس ــالمتیخداوندم ــحوس صل

ــه ــنروزک ــدنای ــکش ــهنزدی ــهب ــاتوج ــارک؛ب ــتمب پنتیکاس

ــدیم ــرآنش ــدب ــدارانمیباش ــدادرایمان ــمخ ــادآورکارعظی ی

تــابــهارزشزندروعــدهپنتیکاســتوبهایــیکــهبــرایآنبایــد

ــم. ــیبیاندازی ــمنگاه بپردازی

روزپنتیکاســتعیــدیکــهتمــاممــردمدراورشــلیمجمــعبودنــد

وشــاگردانهمــراهزنــاندریکدلــیواتحــاددردعــابودنــد.آنهــا

تمــاموقــتخــودرادرحضــورخداونــدبودنــد؛چــهروِزعجیبــی!!!

ــق ــودراتحق ــدهخ ــدوع ــی.آریخداون ــزیدقیق ــهبرنامهری چ

ــا ــدت ــادراورشــلیمبمانن ــودت بخشــید.اوازشــاگردانخواســتهب

ــال ــوروح ــاد.ش ــاقافت ــهاتف ــنواقع ــدوای ــدسرابیابن روحالق

ــف ــایمختل ــاوزبانه ــافرهنگه ــردمب ــهم ــوداینک ــیب عجیب

ــاد ــماتح ــاه ــدودرزبانه ــتکردن ــدارادریاف ــامخ ــیپی همگ

ایجــادشــد.آریروزپنطیکاســتروزشــفایروابــِطماســتوقتــی

ــرج ــانب ــرایخودم ــداب ــتخ ــارجازاطاع ــاخ ــدامازم ــرک ه

بابــلمیســاختیم.برجــیکــهازغــروروخودخواهیهایمــان

ــد ــدهشــوید.بروی ــاپراکن ــاندادت ــشفرم ــددرپیدای ــود.خداون ب

بــاروروکثیــرشــویدومــاهمگــیجمــعشــدیمتــابــرجبابــلرا

بســازیموخــدامــاراپراکنــدهســاخت.آریوقتــیدرهــدفخــدا

حرکــتنکنیــمافــکاراورادرکنمیکنیــم.گاهــیاومــاراپراکنــده

میســازدوگاهــیجمــعمیکنــد.امــاهــدفخــداایــناســتتــا

مــاثمــردهیــموجــداازاوایــنممکــننیســت.خدایــیکــهروزی

مــاراپراکنــدهکــردوبــهمــازبانهــایمختلــفداداکنــونمــارا

ــه ــد؟البت ــرمیکن ــاخــداتغیی ــدواتحــاد.آی ــیمیخوان ــهیکدل ب

کــهنــه.ایــنفهــمکوچــکوزاویــهدیــدکــمماســتکــهحکمــت

وهــدفخــدارانمیدانیــمونمیفهمیــموهــرروزبابلهــارا

ــرد؛او ــتک ــاثاب ــهم ــودشراب ــتخ ــدامحب ــاخ ــازیم،ام میس

ــیبشــرکرد. ــانتمام ــیگناه ــدشراقربان فرزن

ــور ــت.همانط ــیتهاو...اس ــاجنس ــتیقومه ــتروزآش پنتیکاس

ــی  ــچ تفاوت ــر هی ــس دیگ ــم، »پ ــانمیخوانی ــهدرغالطی ک

ــرد و زن  ــرده و آزاد، م ــودی، ب ــر یه ــودی و غی ــان یه می

ــی  ــا عیس ــاد ب ــما در اتّح ــه ش ــرا هم ــدارد، زی ــود ن وج

ــان 3 :28( ــتید.« )غالطی ــک هس ــیح ی مس

ودرکتاباعمالرسوالننیزمیخوانیم:

...بلکــه ایــن همــان چیــزی اســت کــه یوئیــل نبــی گفــت: 

»خــدا می فرمایــد در زمــان آخــر چنیــن خواهــم کــرد: از 

روح خــود بــر همــه ی مــردم فــرو خواهــم ریخت و پســران 

ــما  ــان ش ــرد و جوان ــد ک ــّوت خواهن ــما نب ــران ش و دخت

رویاهــا و پیــران شــما خواب هــا خواهنــد دیــد. آری، حّتــی 

ــود  ــا از روح خ ــود در آن روزه ــزان خ ــان و کنی ــر غالم ب

فــرو خواهــم ریخــت و ایشــان نبــّوت خواهنــد کــرد. و در 

ــر  ــانه هایی ظاه ــن نش ــر روی زمی ــگفتی ها و ب ــمان ش آس

ــش  ــظ. پی ــش و دود غلی ــون، آت ــی خ ــود، یعن ــم نم خواه

ــد، خورشــید  ــر شــکوه خداون ــزرگ و پ از آمــدن آن روز ب

تاریــک خواهــد شــد و مــاه رنــگ خــون خواهــد گرفــت و 

چنــان خواهــد شــد کــه هــر کــه نــام خداونــد را بخوانــد 

نجــات خواهــد یافــت.«

آیــاخدمــتآشــتیرادردلداریــمیــاهمچنــانخودمــانرابرتــر

پنتیکاست و 
شفای روابط

یــاپایینتــرمیبینیــم؟امــامــادرمســیحیکــیهســتیموبــهیــک

ــد ــدرابخوان ــامخداون ــهن ــرک ــدهشــدهایم.آری،ه ــودنفراخوان ب

نجــاتخواهــدیافــت.»هــرکــه«؛هیــچتفاوتــینیســت.ایــنبــه

شــخصیت،گذشــته،جنســیت،مقــام،اعمــالمــاو...بســتگینــدارد

بلکــهبــهمحبــتخداونــدیبســتگیداردکــهارادهاشایــناســت

کــههمــگانتوبــهکننــد.

ــن ــادرزمی ــدت ــرامیخوان ــردنف ــتک ــهحرک ــاراب ــدم خداون

ــیمو ــلباش ــهاومتص ــیب ــادویکدل ــادراتح ــم،ام ــتکنی حرک

تــوکلونگاهمــانبــراوباشــد.پنتیکاســتروزیاســتکــه

شــاگرداناطاعــتکردنــد،زنــاننیــزهمــراهایشــانبودنــد.حــال

ــای ــاالخانهه ــیمودرب ــراهباش ــمهم ــورمیتوانی ــانچط ــازن م

افکارمــانودراتحــادویکدلــی،تمامــیوقــترادرمشــارکت،دعــا

ورابطــهبــاخداونــدبــودهتــازبــانهمدلــیوشــهامتحرکــترا

ــدن، ــاندرب ــلاتحادم ــهمفص ــمک ــازهدهی ــمواج ــتکنی دریاف

ــد. ــدباش خداون

درشــمارههایپیشــینمجلــهبــهبررســیشــخصیتزنــانکتــاب

ــادرهمیــنعصــرشــاید ــیم ــمکــهچــهجاهای مقــدسپرداختی

ــن ــاازای ــم،ام ــدعمــلکنی ــابای ــمی ــاعمــلمیکنی ــدآنه همانن

ــه ــاندرجامع ــازن ــهم ــیک ــهمشــکالتفرهنگ ــمارهبیشــترب ش

وفرهنگهایمــانبــاآنمواجــهشــدهایممیپردازیــمتــاایــن

ــرای ــمب ــیعظی ــهبرکت ــیحب ــاللمس ــرج ــورپ ــادرحض زخمه

قــومخداونــدتبدیــلشــدهوتــکبــهتــکضعفهایمــانبــهقــوت

خــدابــدلگــردد.

راهخداونــدراهمــوارســازید،خداونــدعاشــقانهصبــوریمیکنــد.

ــوار ــاهم ــاودرهه ــدتپهه ــداراوبای ــرایدی ــت،ب ــرماس اومنتظ

شــود؛چــهچیــزیمیــانمــاوخــدایماســت؟عشــقاومــارااز

پــیخــودمیکشــد.امــادرایــنســفرروحانــیدنیــابــرایمــاچــه

موانعــیایجــادکــرده؟هــرروزدرصــدداســتکــهکوههــارابلندتــر

ودرههــاراعمیقتــرکنــدتــاایــنراهبــرایمــاســختوســختتر

شــود.امــاخــدابــرایکســانیکــهانتظــاراورامیکشــندبالهایــی

همچــونعقــابخواهــدداد.

ــِر ــتم،دخت ــنزنهس ــت؛م ــاناس ــناختهویتم ــدم،ش ــنق اولی

خــدا.آریمــادختــرانخــداهســتیمواومــاراپــدراســت.صخــره

ــردهنیســتیم ــادیگــرب ــا.م ــهم ــاهودژوقلع ــااوســت،پن ــنم ام

بلکــهدرمســیحآزادیــم.چقــدرازاینکــهیــکزنبــهدنیــاآمدهایــم

خرســندیم؟جامعــه،فرهنــگ،خانــواده،پیشــینیانو...بهتــربگویــم

ــدر ــدزدد.آنق ــاب ــحالیراازم ــنخوش ــاای ــتت ــدداس ــادرص دنی

کــهدرمقایســهخودمــانبــادیگــرانگــمشــویموخــودراعاجــز

ــا وناتــوانمیبینیــم.درکتــابمقــدسآیــاتزیــادیدررابطــهب

ارزشوجایــگاهزندیــدهمیشــود.بــهطــورنمونــههمانطــورکــه

زنازمــردپدیــدآمــدمــردهــماززنپدیــدمیآیــد.بــاایــنحــال

ــیهســتیم. ــدیک ــهدرخداون ــوددارد؛هم ــریوج ــایبرت چــهج

ــالها ــیطانازس ــمش ــاآمدهای ــهدنی ــهب ــیک ــهوفرهنگ درجامع

پیــشبذرهایــشراپاشــیدهتــاباورهــایغلــطدرمــاشــکلبگیــرد.

ــیاریداده ــایبس ــی،قربانیه ــردرگمیوناتوان ــی،س ــرس،نگران ت

اســت.اگــرچــهزنــانبســیاریایســتادگیوازآتــشعشــقیکــه

ــه ــاامــروزمــاب ــدت ــیکردهان ــراردادهنگاهبان خــدادردرونمــانق

راحتــیبگوییــممــنزنهســتم،امــابســیاریهــمدرصــددگرفتــن

حقوقــیکــهدزدیــدهشــده،بــازهــمبازیچــهدســتشــیطانشــدند

وجنــگبیــنمــردوزنادامــهپیــداکــرد...

ــی ــردوزن ــهدارد،م ــهادام ــاودرجامع ــهدردادگاهه ــیک جنگ

کــهخداونــدآنهــارابــهیــکبــودنفراخوانــدهبــودامــروزهچطــور

ــه ــیک ــمگسســته؛زندگیهای ــیازه ــد؟زندگیهای عمــلمیکنن

ــی ــرومیپاشــدوزندگیهای ــههــدفآزادشــدنازهــمف شــایدب

ــت؛ ــهاس ــکلگرفت ــردش ــیس ــدهوجنگ ــردیگروی ــهس ــهب ک

اتاقهایــیازهــمجــدا،افــکاریازهــمجــدا،اهدافــیازهــمجــدا

ــازجدایــی... وب

جامعــهایکــهزنــانبــرایحقــوقخــودمیجنگنــدتــابــهمــردان

ثابــتکننــدبرتــرهســتند؛چقــدرازهــدفاصلــیدورشــدهایم؟؟؟

تمامــیایــننیــرومیتوانســتبــرایبهبــودروابــطبــهکار
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هســتم زن  یــک  مــن 

ــمدر ــاه ــد.م ــانصــرفش ــعخودم ــراینف ــاب ــود،ام ــهش گرفت

ــسآزادی ــان؛پ ــمدرتوانمندیهایم ــموه ــانبَردهای ناتوانیهایم

ــت. ــدنوشادیس ــاش ــرهاشبن ــهثم ــیچیســت؟آزادیک حقیق

ــیدگی. ــمپاش ــردگیوازه ــموافس ــهغ ن

حــالکــهماوایمــانرایافتهایــم،تنهــاآغــوشمطمئــنرا،وحــال

ــم ــامیخواهی ــاراآی ــدردروغگوه ــناختهایم،پ ــمنانراش ــهدش ک

ــروع ــاش ــهازدرونم ــم؟آزادیک ــدمبرداری ــتینق درآزادیراس

میشــودوازذهــنمــا.آزادیکــهثمــرهآنسرکشــینیســتبلکــه

اطاعــتاســت،اطاعتــینــهازرویتــرسووحشــتبلکــهاطاعتــی

ازســرعشــق.

پــسبیاییــددرایــنســفرحرکــتکنیــم.لبــاسخداوندرابپوشــیم

وهمچــونفرزنــداننــورعمــلکنیــموهدیــهبخشــشراازپــدر

ــدان، ــواده،همســر،فرزن دریافــتکنیــموجامعــه،پیشــینیان،خان

خودمــانودرآخــرهمــهراببخشــیم.ایــنکــهحــقبــاکیســتچه

اهمیتــیدارد؟چــوندنیــاهمیشــهبــهمــاحــقمیدهــد،امــامــا

بــرایدریافــتایــنآزادیوبخشــشتصمیــمگرفتیــمکــهحقهــا

رابــهمســیحبدهیــم.هیچکــسدرفکــرنفــعخــودنباشــد،بلکــه

درفکــرنفــعدیگــرانباشــد)اولقرنتیــان24:۱0(.چقــدرعمــل

بــهایــنقســمتازکالمســختاســت،امــاثمــرعمــلبــهآن،مــارا

ازخودمــانآزادمیکنــدوفروتنــیرابــهارمغــانمــیآورد.وقتــی

ــه ــادرب ــانیق ــهآس ــمب ــتکنی ــاتمیبخشــددریاف ــهحی ازاوک

بخشــیدنهســتیموایــنمیســرنمیشــودمگــراینکــهازخودمــان

رهــاشــویموانســانیتکهنــهمــابمیــرد.آنزمــانازمنبعــیکــه

ــی ــدوننگران ــهب ــموآزادان ــتمیکنی ــتدریاف ــامنشدنیس تم

میبخشــیم،چــونامیــدوتــوکلمــابــرخدایــیاســتکــهمــارا

ــد. ــامیجنگ ــرایم ــدوب ــرامیخوان ــیف ــهآرام ب

اودرمــابــرعلیــهتمــامآنچــهدربرابــرشــناختشقــدمَعلـَـمکنــد

میجنگــد.اوباورهــایدروغیــنرابیــرونمیریــزدومــارااز

ــازد. ــرمیس ــودپ ــتیخ ــتوراس حقیق

بیاییــدبــراییکــدلشــدنبــاخواهــروبــرادران،همســروفرزندان،

بــاخداونــدودراطاعــتازخداونــدقــدمبرداریــمودرنظــمروحانی

ــران؛اطاعــتاز ــم.اطاعــتازخــدا،اطاعــتازرهب اوحرکــتکنی

خــداواطاعــتازهمســر.

ــع  ــد، مطی ــیح داری ــه مس ــه ب ــی ک ــر احترام »به خاط

ــود  ــوهران خ ــوری از ش ــا، ط ــید. ای زن ه ــر باش یکدیگ

ــرا  ــد، زی ــت می کنی ــد اطاع ــه از خداون ــد ک ــت کنی اطاع

ــود  ــدن خ ــی ب ــا یعن ــر کلیس ــیح س ــه مس ــور  ک همان ط

می باشــد و شــخصًا نجات دهنــده   ی آن اســت، شــوهر 

ــع  ــا مطی ــه کلیس ــد. و چنانک ــود می باش ــر زن خ ــز س نی

مســیح اســت، زن هــا نیــز در هــر مــورد بایــد از شــوهران 

ــیان ۵: 2۴-21( ــد.« )افسس ــت کنن ــود اطاع خ

چطــورخداونــداززنــیکــهسرکشــیبــهدلیــلعــدمدیــدهشــدن

ــد ــدامیخواه ــد؟خ ــتمیخواه ــتاطاع ــهاس ــکلگرفت دراوش

ــرایاینکــهآزاد ــامــاراازسرکشــیآزادکنــدوایــنبهــادارد،ب ت

حقیقــیباشــیمبایــددرکالمخداونــدودراطاعــتباشــیمواومــا

رانیــروخواهــدبخشــید.بیاییــدامــروزآشــتیکنیــمبــاخودمــان،

هویتمــان،مــردانوبــاجامعــهودرایــنخدمــتقــدمبرداریــمتــا

صلــحوســالمتیخــداراازدرونهمــراهداشــتهباشــیموهــرجــا

ــزد. ــهبیــرونبری ــحازدرونب ــمایــنصل کــهقــدممیگذاری

ــدو ــهادتده ــتراش ــنحقیق ــاای ــدسدرونم ــدروحالق بگذاری

ایــنمســائلعمیــقروحانــیرابــرایمــابــازکنــدوهــرکــدامدر

مالقــاتخصوصــیبــاخداونــدهویــتوجایگاهمــانرادرخداونــد

بیابیــمودرآنمســیرحرکــتکنیــم.



مشارکتروحالقدسباشما
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دعــا افــق 

ــرا  ــم. کســی اگــر صــدای م ــر در ایســتاده می کوب هــان ب

بشــنود و در بــه رویــم بگشــاید، بــه درون خواهــم آمــد و 

بــا او همســفره خواهــم شــد و او بــا مــن. )مکاشــفه 3: 20(

خداونــدراشــکرگزارهســتیمکــهبــاردیگــردرایــنصفحــهبــامــا

همــراهشــدیدتــاهمگــیدراتحــاددســتبــهدعــابرداشــتهوازهر

جــایایــنکــرهیخاکــیبــرایفرزنــدانخداونــدشــفاعتکــردهو

بــرکاتپــدرآســمانیرابــهمردمــانعزیــزکشــورمانایــراناعــالم

کنیــم.درایــنشــمارهبرآنیــمســفریبــهاســتانلرســتانداشــته

باشــیموبــاتمامــیدلوجــاندعــاکــردهونجــاتومحبــتخــدا

رابــهمــردمایــناســتاناعــالمکنیــم.نجاتــیکــهبواســطهیفیض

ــتبینقــصاَش ــایخــودوعدال ــتبیانته ــدومحب ــمخداون عظی

ــتماســتکــه ــهدادهشــدوحــالنوب ــگانهدی ــهرای ــاب ــرایم ب

دیگــرانرابــهایــنفیــضدعــوتکــردهکــهکســیازایــنفیــض

بــینصیــبنمانــد.پــدرجــانشــکرت،عیســیجــانشــکرت،شــکر

بــرایحضــورت،شــکربــرایاینکــهبــامــاودرمایــی...

پــدرآســمانیدرایــنلحظــهبــاخانــوادهیالهــیهمــراهشــدهایم

ــر ــراث ــدهکــهب ــزانداغدی ــرایآســیبدیــدگانوعزی ویکــدلب

حــوادثســیلدرایــناســتانهــماکنــوندرغــموانــدوهونگرانــی

هســتنددعــامیکنیــم.ایخداونــدمفریــادنالههــاوگریههایشــان

ــدرآســمانیم،ایخــدای ــده...پ ــبب ــوتقل ــاق ــهآنه رابشــنووب

ــتازآن ــمهیمحب ــهسرچش ــت،ایک ــدایمحب ــدوس،ایخ ق

ــتهو ــودرابرافراش ــتانخ ــمودس ــورتآمدهای ــهحض ــت،ب توس

ــوآســمان ــهپســرتعیســیمســیحکــهت ــامیگان میطلبیــمدرن

لرســتانرابگشــاییوازآســمان،بــارانرحمــتخــودتراببارانــی

وجــاریکنــیفیــضوســالمتیاترا.

خداونــدم،ایپــدرآســمانی؛دلهایــیکــهشکســتهشــده،

خانوادههایــیکــهبیسرپرســتشــدهاندوهــرکســانیکــه

گمشــدهایدارنــدرابــهحضــورتآوردهایــم،آرامــشتــوای

خداونــدمبــراینــانوایــناســتانباشــد،مســحنمــاوقلبهایشــان

ــند. ــورابشناس ــتت ــاحقیق ــنت ــسک رالم

ــترا ــهفرزندان ــمک ــومیطلبی ــدمازت ــانایخداون ــیج عیس

مالقــاتکنــیوبرکــتدهــیونجــاترابــرآنــانجــاریســازی.

خداونــدممیطلبیــمحفاظــتتــورابــرایخادمینــیکــهدرایــن

ــاقلــبوجــانودلبــرایتــوقــدم اســتانخدمــتمیکننــدوب

برمیدارنــدوازکالمتــومیگوینــدوهدایــتمیکننــدمــردم

ــهاز ــمک ــد؛میطلبی ــتکنن ــاترادریاف ــانج ــوت ــهســمتت راب

حمــالت،بــالولعنــتبــهدورباشــندوتــوایخداونــدمبرکتشــان

بــدهوقــوتقلبشــانبــاش...

خداونــدممســئولینایــناســتانرابــهحضــورتمیآوریــمو

میطلبیــمکــهقلــبآنــانرالمــسکنــی؛نــورتــوبــرچشمانشــان

بتابــدوقلبشــانلمــسشــودکــهخواســتوارادهیتــوای

ــود... ــاریش ــانج ــرزندگیش ــدمب خداون

اســتانهایهمجــواررابــهحضــورتمیآوریــم،خداونــدمچشــمی

بینــاوگوشــیشــنوابــدهکــهصــدایتــورابشــنوندوقلبشــاناز

استان لرستان

حضــورتــوایخداونــدمپــرشــودوفیــضورحمــتتــوبــرایــن

ــانجــاریشــود. اســتانهاوکشــورعزیزم

ــان ــنازآنتوســت.جه ــدیوآســمانوزمی ــونیرومن ــدات خداون

ــهخــروش ــادی،ب ــاننه ــوبنی ــهدرآناســتت ــرچــهراک راوه

ــرو ــاراف ــدآنه ــشبرخیزن ــونامواج ــیوچ ــانمیران ــافرم دری

مینشــانی،اســتانلرســتانوشــهرهایخــرمآبــاد،ازنــا،الیگــودرز،

بروجــرد،پــلدختــر،دلقــان،درود،شــهرسلســلهوکوهدشــتبــا

مردمانــیمهربــانوغیــوروصبــوررابــهحضــورتمیآوریــم،آنهــا

ــان ــایمهرب ــزوقلبه ــترابری ــنوبرکت ــتک ــامحافظ راازبالی

ــو ــیرابشناســندودرت ــوخــدایحقیق ــات ــنت ــارالمــسک آنه

ــوباشــند. حیــاتجــاودانداشــتهباشــندوشــکرگزارت

درنــامقدوســتعیســیمســیحطلبیدیــم،باشــکرســپاسفــراوان.

. مین آ
تیــم  دعــا اســمیرنا
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اسـت.

و اومـرامیبوسـد اوسـتکـهمـرادرپـیخـودمیکشـد،

همـهچیـزرابـهمـنبخشـیدتـااورابشناسـم،تـامحبتاو

رابچشـموهماننـداوعمـلکنـم...

دردرونمشـهریاستازپیدایشتا...

اوالـفمنویمنهسـت،ابتداوانتهایمن

زندگیـمکتـابمقـدساسـتوروزهایـمتاریخـیکهبهبشـر

شته گذ

تـا فرسـتاد را داووَدش خداونـد امـا جلیـاتهسـت درونـم

شـکند درهـم را جلیاتهـا

درونمموسـیباقومدرحرکتاست

ایلیاست درونم 

درونمبلعاممنتظراسـت

یحیاست درونم 

درونـمشـهریاسـتکـههـرروزخورشـیدطلـوعوغـروب

میکنـد،اوسـتکـهدررحـممـادرمبـرسـطحآبهـامرادر

گرفت بـر

اوسـتکهبامنبودوهسـتوخواهدبود...پیوسـته...

مـندرمقابلمحبـتازلیوابدیاوچهمیکنم؟

المیـرا

عظیـماسـتنـامتوعیسـی،جـاللبرنـامتوعیسـی،قـدرتازآن

توسـتعیسـی،سـتایمنامقدوستعیسـی...سـالمبهپدرآسمانیم

کـههـرچـههسـتازاوسـت.شـکرکـهتوپـدرمـنهسـتی،قادر

مطلـقوابـدیوازلـی،رباالربـاب،خـدایغیـرممکنهـاکـههر

غیـرممکنـیباتـوممکنمیشـود.شـکرتپدرجـان...

درگوشـهایازاتـاقنشسـتهاموسـکوتیمبهـماطـرافمـرافـرا

گرفتـه،دلـمهـوایروزهایکودکـیراکـرده،دلـممیخواهدمثل

دیـروزقاصدکـیبهدسـتبگیـرموآرزوهایمرابهدسـتشبسـپارم

تـابـرایتوبیـاورد.

دلـممیخواهـددوبـارهتمرینکنمالفبـایزندگیامراکـهدرمیان

ایـنهمـهالفبـاتنهـاتوئیکهحـرفنـداری.دفتـرنقاشـیامراباز

کنـموخـطخطـیکنـمتمـامآنروزهاییکـهدلشکسـتمودلم

شکستند. را

ایـنبـاراگـرمعلمگفـتهـرچـهمیخواهیدبکشـیدمـننردبانی

بکشـمبـهسـویتـووآرامبگویمشـرححالدلـمرا...

کنـد.خـوب گیـرم زمیـن زمینـی مگـذاردغدغههـای خداونـدم

میدانـمکـهمرحـمتمـامدردهـاتـوهسـتی،وفادارتـرازتوسـراغ

نـدارموبـههمیـنرسـموفـاداریتمـامدغدغههـارابـهحضـورت

مـیآورمکـههـرچـهخواسـتتـوباشـدوهمـانشـود.

دسـتانمرابگیـرتـاازایـنفراسـویتاریکیگـذرکنموبهآسـمان

پرسـتارهیتـوبیایم...

خـوبمیدانـمهـوایدلـمراداری؛وقتـیتـورادارمغمینیسـت.

یـکلحظـهنشسـتنکنـارتـو،آرامگرفتـندرآغـوشتـوودل

سـپردنبـهرویاهـایدلپسـندحالـمراعـوضمیکنـد...وجـودم

دسـتتوسـتخداونـدم،آنقـدربیتـوتنهاهسـتمکهبیتـویعنی

هیـچ،یعنـیپوچ.

»خداوندمهیچوقترهایمنکن...«دخترتسمیه

بـاران،بـازبـاراِنمحبـت،میبـاردازآسـمان،میخوردبـرافکار

مـا،مینـوازددلهـایمـا،میگـرددرواندراعمـالمـا،بـدوراز

هـررنـگوریا.

لبخنـدگلهـایبهـاری،بـرشـبنمصبحگاهـی،روزنـوراآغـاز

میکنـد

چشمگشودهآسمانرامینگرد،

خورشیدتابانچشمکمیزند،

گلهاینرگسباخندهعشقآفتابرامیخرد.

کوهستانهمچومردپرغرور،دشترانگهبانمیشود،

جنگلدرروِدزاللآیینهوار،وارونهمیشود.

اینهاهمهازدستتوستایمسیح

خلقتهمهگویایوصفتوستایمسیح

کیستکهدرزیباییتوراننگرد

گرتورابنگرد،بینیازازهردولتیاستایمسیح

تو،نگاهتبرمناست

لطفوصفایتصدَمناست

تاتوراخوانمروحتوجاریشود

ازپِسسایههانورتوحامیشود

منچهخرسندمازاینواالمقام

درتبوتابمازعشقبیحِدشبان

ایخداوندبهرتوزیبامیسرایم

درنورفیضتوآراممیخرامم

آموختیبرمِنمسکینزروحت

چونتوهستیپرزحکمتدرکالمت

قلبوجانمچونتوگرددپاکازهرخطا

تاکهباشمبهرتوآنفرزنددلربا

شایستهایپدر

فریبا

اشک....

اشـکهایممیچکنـدوصورتمرانوازشمیکنند

چـههدیهزیباییاسـتکهدرونمرابیرونمیریزد...

گاهیازسـرشکستنودرد...

گاهیازسـرغمپنهان...

گاهیازسـرتوبه...وگاهیازسـرعشق

معشـوق در تـا اسـت بسـته پایـش و دسـت کـه عشـقی

خـودبیارامـد.عشـقیکـهدرانتظـارغوطـهورشـدناسـت.

عشـقیکـهفریـادمیزنـدمـنتـورامیخواهـم.تنهـاتورا

میخواهـم،تـوبـرایمـنکافـیهسـتی،آریتـومـراکافی

هسـتی.

گـرچـهاوراندیـدهامـاچشـیدهام،اورابـاوردارمکـهبـا

آغوشـیبـازمـرادرپـیخـودمیکشـدوهـرچـهدارمرا

حتـیبـهپایـشبریـزمهیـچاسـت.

بـهسـمتاومـیدومغافلازآنکـهاوابتدادرپـیمندوان

آمده... دوان

خشـک موهایـم بـا میشـویم را پاهایـش اشـکهایم بـا

میکنـم،غافـلازآنکـهاوابتـداپاهایـمراشسـتهوباشـال

کمـرخشـککـرده...

تقدیـم او بـه را قلبـم و میزنـم زانـو وجـودم تمـام بـا

داده برایـم را جانـش پیشـتر او آنکـه از غافـل میکنـم...

نوشــته دل 

دل نوشته   اهی دور  و زندیک
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سالمودرودیدوبارهبههمهشما

و... آکرولیک روغنی، رنگهای انواع شناخت به قبل شماره در

پرداختیمودرادامهمیخواهیمدرموردتاثیراترنگهاکمیصحبت

کنیم.رنگهامستقیماْبهرویاحساساتانسانیتاثیرمیگذاردوهر

رنگیاحساسانسانراتحریکمیکند.برایالقایحسهایمتفاوت

بایدآنهاراشناخت.

قدرت:قویترینترکیباتپرازهیجانوکنترل،همیشهترکیبیاز

رنگقرمزاست.مهمنیستباچهرنگیترکیبمی-شود.قرمزهیچ

وقتنادیدهپنداشتهنمیشود.قرمزقویوجسوراست،درتبلیغات

و پویایی با پیامها فرستادن برای قوی رنگی ترکیب نمایشها، و

همچون انسان احساسات از سنبلی قرمز است. قدرت و هوشیاری

عشقونفرتمیباشد.

ثروت:پرمایگییکرنگمیتواندازترکیبیکرنگقویباتیره

با است وسیاه قرمز ترکیب از که تیره قرمز بیاید.همیشه بدست

طالییوهمچنینسبزتیرهکهبهجنگلیموسوماستدرکناررنگ

طالییالقاکنندهوفورنعماتاست.اینرنگهایکاثردراماتیکوبه

یادماندنیبرذهنبهجایمیگذارد.

رنگ های رمانتیک:قرمزبههمراهسفیدصورتیراایجادمیکند.

صورتیباعثباالرفتنحسهیجانوعالقهدرچشمبینندهاست.

امادرحالتمالیمولطیفترازقرمز.رنگهایصورتیوهلوییحس

لطافتومحبتآمیزیهمچونبهیادآوردنروزهایرویاییولذت

دیدنمنظرهایبهاریراالقامیکند.

در که است نیرومندی حرارتحس و سرزندگی زنده: رنگ های 

فیروزهای آبی کنار در را نارنجیها اگر شده. نهفته نارنجی رنگ

استفادهکنیدتاثیرشگرفیاززندهبودنایجادکردهاید.

القا رنگدانه مقدار کمترین از استفاده با را زیبا اینحس ظرافت:

باسفید ازرنگها ازترکیبمقداربسیارکمی میکنند.کرمهاکه

حالتی بیانگر که لطیف و ظریف بسیار تنالیتهای ساخت میتوان

کالسیکاستایجادمیکند.

طراوت و تازگی: مقادیرمساویازآبیوزردسبزرابهوجودمیآورد.

از بوستانی استفادهکنید،همچون اندکیقرمز رادرکنار اگرسبز

گلهایقرمزحسطرواتوتازگیرابهببیندهالقامیکند.

سبزرنگ و آبی از رنگ روشنترین ترکیب آزادی: و  آسایش 

فیروزهاینامدارد.اینرنگحیطهوفضاراافزایشدادهوگستردهتر

فراخیورهایی القاکنندهآسایش بههمینسبب نمایشمیدهد

است.

قابلیت اعتماد:قابلقبولترینتهرنگهاآبیسیراست.ترکیببکار

تفسیر را اعتماد قابلیت و پیوستگی تیره آبی رنگدانههای از رفته

میکندوپیامیانکارناپذیرازقدرتراانتقالمیدهد.

ارزیابیمیشود. بادقت دردنیایمشاغلرنگ حرفه های شغلی: 

وقار پیام دردنیایمدوحرفهمفهومخاکستریوتنهایمشکی

فاقد رنگها این دارد. همراه را خو و خلق حداقل با هوشیاری و

خصوصیاتشخصیتیهستند.

آفریننده و بهعظمتخالق رنگ دنیای به نگاهی با عزیزانهمراه

هستیپیمیبریم.باشدکهشکرگزارتکبهتکاجزایاینهستی

ازایناطالعاتبتوانیدآثاریبنابر بابهرهگیری اینکه باشیم.امید

خالقیتمنحصربهفردتانوبهجهتجاللنامخداوندایجادکنید.

۱-یهودا.)معرفیکتاب(
2-چوپانی)معرفیکتاب(

3-سدههشتمق.م)معرفیکتاب(
4-اسرائیل)معرفیکتاب(

5-اعالمداوریخدا)معرفیکتاب(
6-شنیدنکالمخداوند.باب8آیه۱۱

۷-دعوتبهدینداریحقیقی)معرفیکتاب(
8-نافرمانیهایشان.باب۱آیه3

9-اسارتتمامییکملت.باب۱آیه6
۱0-بنیعمون.باب۱أیه۱3

۱۱-موآب.باب2آیه۱
۱2-ردکردنشریعتخداوند.باب2آیه4
۱3-طلبیدنوجستنخداوند.باب5آیه4

۱4-طلببخششعاموس.باب۷أیه2
۱5-شاقول.باب۷آیه۷

۱6-خیمهیداوود.باب9آیه۱۱
۱۷-دسیسهعلیهیربعامواسرائیل.باب۷آیه۱0

۱8-خاندانیعقوب.باب9آیه8
۱9-نگذشتنازگناهاسرائیل.باب8أیه2

20-فراسویدمشق.باب5آیه2۷

جواب سواالت تک کلمه ای
  شماره ۳۶ »کتاب عاموس«

۱-پنطیکاستچهروزیاست؟
2-عیــدپنطیکاســتچنــدروزپــسازرســتاخیزعیســیمســیح

اســت؟
3-روحالقدسدرچهروزیبرایمانداراننازلشد؟

ــگامریختــنروحخــدادرروزپنطیکاســت 4-نشــانههاییکــههن
اتفــاقافتــادچــهبــود؟

ــار ــهرفت ــبتب ــتنس ــردمدرروزپنطیکاس ــیازم ــوربرخ 5-تص
ــود؟ ــدارانچــهب ایمان

6-پطــرسدرپیامــشبــهمــردمیــادآورشــدکــهکــدامنبــیروز
پنطیکاســترانبــوتکــردهبــود؟

ــرو ــتمتحی ــهدرروزپنطیکاس ــیک ــهقوم ــرسب ــامپط ۷-پیغ
ــود؟ ــهب ــد،چ ــتهبودن سرگش

ــرس ــامپط ــنیدنپی ــدازش ــربع ــدنف ــتچن 8-درروزپنطیکاس
ــد؟ ــدگرفتن تعمی

9-تعلیمپطرسویوحنادربرابرشوراییهودچهبود؟
۱0-پطــرسدربرابــرســوالمشــایخوبــزرگانقــوم،دلیــلشــفاو

تندرســتیمــردعلیــلراچــهکســیاعــالمکــرد؟
ــان ــوهزن ــهبی ــتب ــرایخدم ــامب ــاگردنیکن ــتش ــراهف ۱۱-چ

ــدند؟ ــدهش برگزی
ــری ــاپ ــودب ــوراییه ــرش ــهدربراب ــسازآنک ــتیفانپ ۱2-اس

روحالقــدسشــهادتدادچــهشــد؟
۱3-زمانــیکــهســولسشــفایافــتوبینایــیخــودرابــازیافــت،

اولیــنکاریکــهکــردچــهبــود؟
۱4-دعایاستیفانهنگاممرگچهبود؟

۱5-واکنــشمــردمشــهرســامرهبــهبشــارتعیســیودورشــدن
ارواحپلیــدتوســطفیلیپــسچــهبــود؟

۱6-ســولسدرقصــدســفربــهچــهشــهریراداشــتکــهدرطــول
مســیربینایــیخــودراازدســتداد؟

۱۷-دعایچهکسیسبببازگشتبیناییبهسولسشد؟
۱8-خانــوادهایرومــیکــهخداونــددررویــابــهپطــرسگفــتبــه

دیدارشــانبــرودچــهنــامداشــت؟
۱9-ازطــرفســرداررومــیچنــدنفــربــهدیــدارپطــرسفرســتاده

؟ ند شد
20-سولسچندروزنابینابود؟

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

وخالقیــت ســرگرمی 
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