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صبر داشته باشید و مانند کشاورزی 
برداشـت  بـرای  پاییـز  تـا  کـه  باشـید 
محصـول پرارزش خود صبر می کند.
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آگاپه یک کلمه ی یونانی است که به معنای عشق بی قید و شرط خداوند می باشد.

مجله  آگاپه یک مجله ی الکترونیکی است که به صورت فایل PDF می باشد، به این منظور تمامی صفحه های 
آن برای استفاده در موبایل، تبلت و کامپیوتر طراحی شده است. توصیه 

 PDF می شود جهت کارکرد بهینه، این مجله را دانلود کرده و از نرم افزار
خوان Adobe Reader استفاده شود.

بعضی از مطالب و صفحه ها، به صورت فایل های صوتی و یا تصویری 
می باشند که لینک هایی  برای استفاده از این فایل ها را در اختیارتان 

گذاشته ایم، کافیست برای استفاده بر روی آنها ضربه  بزنید.
الزم به ذکر است که ما سعی نموده ایم تا در جهت حفظ حق کپی 
رایت، نام و آدرس اینترنتی منابع را درج نماییم و همچنین با 
احترام به تمامی هنرمندان از جمله عکاسان، در حین استفاده 

از آثارشان، نام آنها را نیز ذکر کنیم.

 توجه کنید که مجله آگاپه به صورت 
کامالً رایگان می باشد و فروش  مجله ی 

آگاپه اکیداً ممنوع است.
- استفاده از مطالب منتشر شده در 
مجله، با ذکر نام مجله آگاپه و نام صاحب 

اثر بال مانع است. 
-  لطفاً هنگام استفاده از مطالب مجله 

نام  به  زیر  موارد  افزودن  با  آگاپه، 
مجله الکترونیکی مسیحی آگاپه 
و عنوان مالک اثر اشاره نمایید.  
مثال: مجله الکترونیکی مسیحی 
آگاپه، نام نویسنده یا صاحب اثر

- اضافه و حذف کردن مطلب و صفحه به مجله 
آگاپه ممنوع می باشد.

برای دنبال کردن ما در اینستاگرام روی همین متن ضربه بزنید.

آگـاپـه

1 October - 2020

برای ارتباط با ما از طریق ایمیل روی همین متن ضربه بزنید.

برای رفتن به وب سایت ما بر روی این متن ضربه بزنید.

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
mailto:e-magazine%40agapeh.net?subject=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7
https://agapeh.net/
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ABOUT US
همراهان و خادمین ما در این شمارهدرباره ی ما

چند وقتی بود که روح خدا در دلم گذاشته بود تا از 
این  خدمت  بتوانم  داده است  من  به  که  عطیه ای 

مجله را شروع کنم.
در روز اول، نگران از پیشبرد این مجله به تنهایی 
یری  یهوه  آن  و  بود  ذهنم  در  چیز  یک  اما  بودم 
چند  گذشت  از  بعد  بود.  می کند(  مهیا  )خداوند 
ساعت فرزندان خداوند همراهان من در انجام این 

خدمت شدند.
این گونه بود که خدا، من را به ما تبدیل کرد.

ما درصدد هستیم تا بتوانیم در انجام این خدمت 
کوشا بوده و شاهد جالل نام خداوند عیسا مسیح و 
جاری شدن برکات او به زندگی تمامی خوانندگان 

این مجله گردیم.
بنابراین  است،  داوطلبانه  صورت  به  خدمت  این 
برای  برادرانمان  و  خواهران  همه ی  از  می طلبیم 
پیشبرد ملکوت خدا از این طریق، در اشتراک گذاری 
و معرفی این مجله به دوستان و آشنایان سهیم 

باشید.

زنده یاد آرمان رشدی
حنیف اورسجی

 داریوش گلباغی
مهران پورپشنگ

جلیل سپهر
 ادوین کشیش آبنوس

الهه اصفهانی
حسین امیری
میثم حیدری
خواهر باران
صنم طلوعی

برادر جهانگیر
مرجان فارسی

خواهر فرح
اسحاق تنگستانی

و  همـه ی شـما عزیـزان کـه بـا 
اشـتراک ایـن مجلـه همـراه مـا 
. هسـتید

با تشکر فراوان از 
وب سایت سبزک

سحر آپیستوال

اکنـون مـا   در کنـار یکدیگر بسـیار بزرگ و
در سرتاسر جهان هستیم.

2 July - 2020
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مروری بر بخش های مجله آگاپه

پیشگاه

هستمنکته !

هنرهای زیباپیام

ارزشمند

در این بخش که ویژه ی کودکان عزیزمان است، 
قصد داریم آنها را با کتاب مقدس آشنا کنیم.

در پیشگاه، ما از زبان خادمین بخش پرستش 
می شنویم و از سرودهای آنها برکت می گیریم.

به  مربوط  می پردازیم،  آن  به  بخش  این  در  آنچه 
آموزه ها و پژوهش هایی می باشد که هر ایماندار به 

مسیح در زندگی روحانی خود به آن نیاز دارد.

در این بخش، مروری بر  مفاهیمی نمادین از عیسای 
مسیح در عهد قدیم داریم.

در بخش پیام، از سخنان خادمین خدا برکت 
می گیریم تا هرچه بیشتر از کالم زنده ی خداوند 

تجهیز شویم.

این بخش جهت آشنایی بیشتر با هنر مسیحی است 
و از این طریق با زندگی بعضی از هنرمندان و 

آثارشان بیشتر آشنا می شویم.

در این بخش گپی دوستانه و صمیمی با بانوان 
مسیحی داریم تا با تجربه های زندگی روحانی آنها 

بیشتر آشنا شویم.

در این بخش به معرفی کتاب های مفید پرداخته ایم. 
همچنین داستان های آموزنده و بخش هایی از کتاب 

امثال را مطالعه می کنیم.

سرزمین شادی

شهر بانو
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برای سـهولت دسترسـی به مطلـب دلخـواه، می توانید در 
فهرسـت روی شـماره صفحـه ی مـورد نظـر ضربـه بزنید

در صفحــات بعــدی بــا ضربــه زدن یــا کلیــک کــردن بــر 
روی ایــن دکمــه می توانیــد مســتقیم بــه فهرســت آمــده 
و صفحــه ی مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد

فهرست

از  بعضــی  در  فهرســت  قابلیت هــای  دارد  امــکان 
سیســتم عامل های اندرویــد بــه خوبــی کار نکنــد 
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در این بخش که ویژه ی کودکان عزیزمان 
است، قصد داریم آنها را با کتاب مقدس 

آشنا کنیم.

9 October - 2020

فهرست



//سرزمین شادی

سریال   انیمیشنی    

»خانه   محبت«

قسمت دوم

همکاری

برای دیدن این ویدیو از طریق 
یوتوب ضربه بزنید

برای دیدن این ویدیو از طریق 
تلگرام ضربه بزنید

//سرزمین شادی

10 October - 2020

فهرست

https://www.youtube.com/watch?v=mymzvYkzalM&feature=youtu.be
https://t.me/SabzakMedia/2060
http://sabzak.com/
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//سرزمین شادی
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http://sabzak.com/
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//سرزمین شادی //سزمین شادی
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برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

13 July - 2020

فهرست

//سرزمین شادی

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
https://apps.apple.com/nl/app/bible-app-for-kids/id668692393?l=en
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//سرزمین شادی

زمان بازی با کودکتان فقط زمان بازی و سرگرمی 
نیست، بلکه زمان آموزش درس های زندگی به 
آنها هم می باشد. تازه ترین تحقیقات حاکی از آن 
است که خلق و خو و عادات انسان از دوران جنینی 
و 2 سال اول زندگی وی ناشی می شود و این نکته 
اهمیت آموزش و روش صحیح تربیت در سنین 
این  می سازد.در  نمایان  را  کودک  تولد  ابتدایی 
مقاله ما بازی هایی را به شما پیشنهاد می دهیم که 
عالوه بر سرگرم کردن کودکتان آموزش هایی را در 
افزایش  و  تقویت هوش  و  ایجاد خالقیت  جهت 
سطح هوشیاری کودک دلبند شما فراهم می آورد.

کجا رفت: یک توپ کوچک نرم انتخاب کنید، آن را 
در یک ظرف درپوش دار بگذارید. از بچه بپرسید 
توپ کجا رفت؟ او را تشویق کنید که دِر ظرف را 

باز کند و توپ بیرون بیفتد مثل جعبه هایی که 

دلقکی بیرون می پرد، بیرون افتادن توپ هم برای 
او جالب خواهد بود. این بازی راهی است که به 
کودک می آموزد که چیزهایی که او نمی بیند، ممکن 
است وجود داشته باشد. این بازی، آموزش ثبات 

هدف است.

یا ظروف  وسایل آشپزخانه: ظرف های پالستیکی 
ماست و یا کاسه های نشکن برای این بازی مناسب 
می باشند. از این ظروف برای ایجاد یک برج استفاده 
کنید، به کودکتان کمک کنید که برج را بریزد، این 
نشانه گیری  که  داد  خواهد  درس  او  به  فعالیت 
هدف را بیاموزد در حالی 
که ریزش و چیدن را 
هم یاد خواهد گرفت.

سخنی با والدین
زمان بازی با کودکتان فقط زمان بازی و سرگرمی نیست، بلکه زمان آموزش درس های 

زندگی به آنها هم می باشد.
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//سرزمین شادی

می توانم صدا را بشنوم: راه دیگر برای تقویت 
یک  مخفی کردن  وسیله ی  به  هدف  ثبات  مفهوم 
اسباب بازی صدادار زیر پتو و یا حوله است. ابتدا 
اسباب بازی را به طور جزئی با پتو بپوشانید، سپس 
صدای اسباب بازی را در بیاورید و او را تشویق 
کنید که اسباب بازی را پیدا کند، دوباره اسباب بازی 
را پنهان کنید، البته این بار به صورت کامل، بازی را 
اسباب بازی،  کردن  پیدا  در صورت  کنید،  تکرار 

کودکتان را تشویق کنید.

بازی آبی: زمان حمام را به زمان اکتشاف و بازی 
و  آب پاش  و  پالستیکی  قاشق های  کنید.  تبدیل 
کاسه های پالستیکی را در وان کودکتان بگذارید، 
او با آنها ریزش آب را خواهد دید و از آنها لذت 
خواهد برد. تفریح دیگری هم می توان  داشت، یک 
اسفنج را به کودکتان بدهید و آن را خیس کنید، 

او از فشار دادن اسفنج و ریزش آب لذت می برد.

مامان خوابه: نزدیک کودکتان بنشینید، البته این 
کار بستگی به سن کودکتان دارد می توانید او را 
بخوابانید. به او بگویید که قصد دارید که بخوابید 
ثانیه  چند  از  بعد  ببندید  را  چشم هایتان  و 
چشم هایتان را باز کنید و مشتاقانه به او سالم 
کنید یا زمان را به او بگویید مثالً »صبح بخیر یا 
عصر بخیر« که او زمان ها را هم درک کند. دیدن 
صدای  شنیدن  و  است  باز  که  مامان  چشم های 
تبریکش معموالً ایجاد خنده خواهد کرد. بعد از 
چند دوره، مکث خود را هنگام خواب بیشتر کنید، 
احتمال هست که کودک شروع به جیغ زدن کند و 
یا حتا به صورت شما ضربه بزند تا شما بیدار شوید!  
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//سرزمین شادی

بازی با برگ ها: با کودکتان به بیرون از خانه بروید، 
تنوعی از برگ ها را برای او جمع کنید، به او اجازه 
بدهید آنها را بلند کند و با دستانش بررسی کند.

برخی از برگ ها را چروک کنید تا او آنها را  دوباره 
که  بیاموزد  را  چروک کردن  عمل  و  کند  بررسی 
این کار در برگ های خشک صدا هم خواهد داشت. 
با استفاده از یک برگ بزرگ، بازی دالی موشه را با 

او انجام دهید.

بازی غلتکی: کودکتان را روی زمین در مقابلتان 
بنشانید و یک ماشین اسباب بازی را روی زمین 
حرکت دهید، او را تشویق کنید که بعد از شما این 
کار را انجام دهد. سعی کنید که رفت و آمد ماشین 
با او ادامه دهید. این کار جلو و عقب رفتن و  را 
چرخاندن و حرکت اجسام را به او یاد خواهد داد.

نقاشی: این بازی کمی کثیف کاری دارد اما برای 
کودکتان بسیار جالب خواهد بود. کودک را 

روی صندلی اش یا روی زمین بنشانید. در 
مقابل او یک برگه و چندین غذای پوره ای 
رنگی که صاف شده است قرار دهید، او را 

تشویق کنید که با دستانش نقاشی کند، خواهید 
دید که او شاهکار خواهد ساخت. می توانید غذاها 
در  دلیل  )به  پزشک  اجازه ی  صورت  در  را 
دهان بردن کودک( طرح دار تهیه کنید که نقاشی 

او طرح دار باشد.

شکل  های متفاوت: چند شی مختلف را به کودکتان 
بدهید، مثالً یک تکه مقوا، روسری نرم، تکه های 
چمن و ماسه و ... حتماً تا انتهای بازی در حینی که 
در  را  چیزی  باشید  مراقب  هستید،  کنارش 
دهانش نگذارد. با یکدیگر همه چیز را بررسی 
کنید. در نتیجه خواهید فهمید که او از چه شکلی 

بیشتر خوشش خواهد آمد.

بازی با رنگ ها: اسباب بازی های رنگی و یا وسایل 
آشپزخانه رنگی تهیه کنید و به او کمک کنید که 
هم  کنار  در  را  مشابه  رنگ  با  اسباب بازی های 
بگذارد. مثالً سیب قرمز و ماشین قرمز و توپ 
قرمز باید در یک طرف باشند. در این بازی 
به او کمک می کنید که کم کم با رنگ ها آشنا 

شود.



//سرزمین شادی

باهم دعا کنیم

//سرزمین شادی

خداوندا شکرت می کنم برای این همه برکاتی که به ما دادی. شکرت می کنم 
برای اینکه اینقدر ما را دوست داری. شکرت می کنم برای شفاهایی که 

بخشیدی و ازت می خوام اونایی که هنوز بیمار هستن را تو شفا بدی.
خدایا خودت کاری کن تا قلب همه ی مردم از سیاهی ها و بدی ها پاک بشه. 

خدا جونم ازت می خوام که تو مردم را برکت بدی تا همیشه شاد باشن، 
شیطان را از ما دور کنی و همیشه مراقب ما باشی.

خدایا ما خیلی دوستت داریم.

در نام عیسای مسیح 
آمین
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!نکته

آنچه در این بخش به آن می پردازیم، مربوط به 
آموزه ها و پژوهش هایی می باشد که هر ایماندار 
به مسیح در زندگی روحانی خود به آن نیاز دارد.
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پسران اسکیوا چه 
کسانی بودند؟

شهر  راهی  خود،  بشارتی  سفر  سومین  در  پولس 
افسس شد. این شهر در ترکیه امروزی واقع بود و 
یکی از بزرگترین شهرهای ساحلی دریای مدیترانه 
موقعیت  خاطر  به  افسس  می گردید.  محسوب 
جغرافیایی اش، مرکز حمل و نقل دریایی و زمینی بود 
و با بندر اسکندریه مصر هم طراز بود. پولس بیش از 
دو سال در این شهر اقامت گزید و اولین نامه ی خود 
را به قرنتیان نوشت تا به مشکالت متعددی که در آن 

کلیسا وجود داشت، پاسخ دهد.
با این توصیف، شهر افسس مرکز جادوگری و خرافات 
زیادی  ساحران  و  جادوگران  شهر  این  در  بود.  نیز 
می کنند  ادعا  که  کسانی  امروزه  داشتند.  وجود 
»معجزات فقط متعلق به گذشته بوده اند« هیچ گونه 
شانسی برای پیروزی در مکان هایی مانند افسس 

ندارند. اما پولس اعتقادی به این عقیده نداشت که 
معجزات فقط مربوط به دوران عهد قدیم بوده و یا 
فقط مسیح قادر به انجام آن بوده است. او می دانست 
که قدرت خدا از طریق سایه ی پطرس، بیماران را 

شفا می داد. )اعمال رسوالن فصل 5 آیه 15(
در این مرکز جادوگری، خداوند به پولس قدرت داد 
تا معجزات شگفت آوری به انجام رساند. به طوری که 
روی  را  پولس  لباس  از  تکه ای  یا  دستمال  هرگاه 
بیماران می گذاشتند، شفا می یافتند و ارواح ناپاک 
)فرشتگان سقوط کرده( از وجودشان بیرون می رفتند. 

)اعمال رسوالن فصل 19 آیه 12(
اشیایی که احتماالً پولس در پیشه ی خیمه دوزی مورد 
استفاده قرار می داد، یعنی دستمالی که به دور سر یا 

کمر می بست، برای شفا به کار برده می شد.

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا
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 )پولس برای امرار معاش، کار می کرد(
داده  نسبت  اشیاء  این  به  شفابخشی  اثر  البته 

نمی شود، بلکه اثر شفا در نام قدرتمند عیسا بود.
درآمد  کسب  برای  افسس  شهر  مردم  از  بسیاری 
بیشتر به سحر و جادو، روی می آوردند. در میان کسانی 
نام  به  یهود ی   مرد  می زدند،  جادوگری دست  به  که 
با کنیسه ی  اسکیوا بود. او یک کاهن یهودی بود و 
یهودی ارتباطاتی داشت و هم چنین ادعا می کرد جادوگر 
است. او دارای هفت پسر بود. پسران او با مشاهده ی 
معجزات پولس، تصمیم گرفتند تا از »فرمول جادویی 

پولس« برای اخراج ارواح ناپاک استفاده کنند.
برای  »عیسا«  نام  از  می خواستند  اسکیوا  پسران 
از  آنکه شناختی  بدون  کنند،  بهره برداری  جادوگری 
مسیح داشته باشند. آنان تصور می کردند با ذکر نام 
خواهند  بی دفاع  قدرتمند  ارواح  مقابل  در  »عیسا« 
را  فرمول  این  تا  رفتند  دیوانه  یک  نزد  آنان  ماند. 

امتحان کنند.
پسران اسکیوا وردی را خواندند بدین مضمون:

»ای روح ناپاک، به همان عیسا که پولس درباره اش 
موعظه می کند، تو را قسم می دهیم که از وجود این 

دیوانه بیرون بیایی.«
روح شریر پاسخ داد: »من عیسا را می شناسم، پولس 

را هم می شناسم، ولی شما کیستید؟«
این روح ناپاک تشخیص داد که پسران اسکیوا به 
هیچ وجه اطالعی از مسیح یا انجیل نجاتبخش  مسیحیان 

ندارند. آنان سخنان پولس را تکرار می کردند،  اما 

قدرتی از جانب خدا نداشتند. در نتیجه ارواح شریر 
اطاعت نمی کردند. پاسخ روح شریر کامالً واضح بود: » 
عیسا را می شناسم، پولس را هم می شناسم، ولی شما 
کیستید؟« بنابراین دیوانه به آنان حمله ور شد و آنان 
را چنان کتک زد که برهنه و خون آلود از خانه فرار 

کردند! )اعمال رسوالن فصل 19: 13-16(
مردی که توسط روح شریر تسخیر شده بود، با قدرت 
به قدری  او  کرد.  اسکیوا حمله  به پسران  غیرعادی 
وحشی بود که آنها برای نجات جان خود از خانه گریختند. 
بدنشان  و  پاره  لباس هایشان  می دهد  گزارش  لوقا 

زخمی شده بود.
جادوگران و شعبده بازان از جانب خدا اجازه و اقتداری 
برای کاربرد نام مسیح ندارند. تنها خادمان حقیقی و 
مطیع مسیح، با اقتدار می توانند از نام عیسا استفاده 
کنند. مسیح فرمود: »من به شما قدرت بخشیدم تا بر 
همه ی نیروهای شیطان مسلط شوید.« )لوقا فصل 10 

آیه 19(
این خبر در سراسر افسس دهان به دهان گشت و 
همه ی یهودیان و یونانیان ترسیدند و به نام عیسا 
مسیح خداوند احترام گذاشتند. نام پولس نبود که 
جالل یافت، بلکه نام نجات دهنده ی پولس بود. عده ای 
از کسانی که با سحر و جادو سر و کار داشتند، به مسیح 
ایمان آوردند و طلسم ها و کتاب هایشان را در مقابل 
همه سوزاندند. )اعمال رسوالن فصل 19: 17-20(

جادوگران و شعبده بازان وردهای مختلف را که شامل 
کلمات بی معنی بود، بر روی طومار می نوشتند. این 
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طومارها ارزش بسیاری داشت، زیرا مردم افسس 
وردها،  این  خواندن  با  شخص  که  داشتند  اعتقاد 
وقتی  اما  آورد.  به دست  عظیمی  قدرت  می تواند 
عده ای از جادوگران به مسیح ایمان آوردند، طومارهای 
گران قیمت را سوزاندند. در دوران باستان، سوزاندن 
ادبیات در مالء عام به عنوان رد آشکار یا محکومیت 

محتوای کتاب ها قلمداد می گردید.
ارزش کتاب هایی که در آن روز سوخته شد، پنجاه 
هزار به واحد پول نقره برآورد شده است. این مبلغ 
برابر بود با مزد یک کارگر در 137 سال بدون حتا یک 

روز استراحت!
برخی بر این باورند که ایمانداران مسیحی می توانند 
ادعایی  چنین  اگر  باشند.  شریر  ارواح  تصرف  در 
درست باشد، این سوال مطرح می شود که ایمانداران 
مسیحی شهر افسس که کامالً مستعد برای اسارت 

شریر بودند، چرا تحت تصرف ارواح شریر نبودند؟
سه نکته از اشتباه پسران اسکیوا فرا می گیریم:

1: ارواح شریر موجودات بسیار خطرناکی هستند 
که به مراتب قدرتمندتر از انسان ها می باشند. 
فوق العاده  کارهای  هستند  قادر  آنان 

خشن و غیر قابل کنترل انجام دهند.

2: شیطان و ارواح شریر قدرت معتبر )خداوند( 
را می شناسند و از خدا می ترسند. )یعقوب فصل 2: 
19( باید توجه داشته باشیم که تنها قدرت برتر از 
شریر به عیسای مسیح تعلق دارد. )لوقا فصل 8: 28 

و 31(
3: روح های شریر را نمی توان با یک فرمول یا آئین 
شکست داد. اگر یک شخص غیر مسیحی از نام عیسا 
برای اخراج ارواح شریر استفاده کند، هرگز اتفاقی 

رخ نمی دهد، زیرا او فاقد قدرت الهی می باشد.
زمانی که هفتاد شاگرد مسیح از ماموریت بازگشتند، 
خیلی شاد و هیجان زده بودند. به عیسا گفتند: » ارواح 
پلید به نام تو از ما اطاعت می کنند!« مسیح پاسخ داد: 
» فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت 
می کنند، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان 
 )20 و   17  :10 فصل  )لوقا  شده است«.   ثبت 
مسیح  ولی  نیکوست،  موفقیت  از  ناشی  شادِی 
می خواهد ما در نجات خود و زندگی ابدی با او شادمان 
باشیم. به یاد داشته باشید: خداوند پدر ماست و 

بهشت خانه ي ما.

21 October - 2020

فهرست

//نکته !

Mehran Pourpashang
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نقد و بررسی
کتاب »رمز داوینچی« 

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

)بخش دوم(

دن براون در کتاب »رمز داوینچی« مدعی شده که 
چهار انجیل توسط شورای نیقیه در سال 325 میالدی 

ابداع شده اند. آیا تاریخ ادعای او را تأیید می کند؟
بر  مبنی  دیگرش  ادعای  خالف  بر  براون  دن   .1
»امپراطوری روم در قرن اول میالدی اناجیل چهارگانه 
را به رشته تحریر درآورد« مدعی شد که اناجیل در 
شورای نیقیه که در سال 325 میالدی برگزار گردید، 

ابداع شدند! 
پاپیروس  روی  بر  اناجیل  اولیه ی  نسخه های   .2  
نوشته شده اند که کاغذ معمول و رایج در قرن اول 

میالدی بود. 
 3. هزاران نسخه اناجیل متعلق به قرون قبل از 
برگزاری شورای نیقیه یافت شده اند که متن آنها با 

کتاب مقدس کنونی تضاد و تفاوتی ندارند. 
 4. نقل قول پدران کلیسا از آیات اناجیل متعلق به 

قرون دوم و سوم میالدی در موزه ها موجود است. 
 5. آموزه اناجیل با  رساالت رسوالن کامالً هماهنگی 

دارد. 
از  عاری  و  دقیق  تاریخی،  نقطه نظر  از  اناجیل   .6 
جزئیات  و  مکان  تاریخ،  شامل  و  می باشند  اشتباه 
رویدادهایی است که از سوی شاهدان عینی و مورخان 

قرن اول میالدی مورد تأیید قرار گرفته اند.
 7. حتا اسناد و نقل قول های موجود از غیرمسیحیان 
در قرون قبل از برگزاری شورای نیقیه نشان می دهند 

که مسیحیان، عیسا را به عنوان خدا می پرستیدند.  
که  می داند  براون  دن  که  بدانید  است  جالب   .8  
اناجیل رمزی گزارش های ضد و نقیض درباره ی مسیح 

و تعالیمش دارند. او می داند که گزارش های این 

متضاد  میالدی  اول  قرن  مورخان  گزارش  با  اناجیل 
است. او می داند که پدران کلیسا و شوراهای کلیسایی 
آن  توصیف،  این  با  نکرده اند.  تأیید  را  اناجیل  این 

اناجیل را اساس کتابش قرار داده است! 
از دیدگاه دن براون متن اصلی کتاب مقدس نابود 
کتاب  )یعنی  اصلی  مدرک  و  سند  نتیجه  در  شده، 
مقدس( وجود ندارد. پس دن براون چگونه پی برده 
او  که مسیحیان دارند دروغ می گویند، در حالی که 
مدرک موثق و معتبر در اختیار ندارد؟ شاید عده ای 
بگویند که او کتاب مقدس را با قرآن مقایسه کرده، اما 
)نسخه   341 صفحه  داوینچی(  )رمز  کتابش  در  او 
اساس  بر  مذاهب  »تمام  نوشته است:  انگلیسی( 
جعلیات استوارند. ایمان چیزی جز تصور نیست و در 

نتیجه نمی توان آن را اثبات نمود.«
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بخش اول این مقاله را 
می توانید در شماره قبلی 

مجله آگاپه مطالعه کنید.



//

در بخش پیام، از سخنان خادمین خدا برکت می گیریم تا 
شویم. تجهیز  خداوند  زنده ی  کالم  از  بیشتر  هرچه 

پدر در نام عیسای مسیح می طلبم 
مرا  قلب  و  گوش ها  چشم ها،  که 
بگشایی تا اراده ی تو را برای زندگی ام 
تو  به  روح القدس،  ای  کنم.  درک 
همچون معلِم خود می نگرم تا در 
حین مطالعه، دیدگاه تازه و عمیقی 
در  بیاموزی. می خواهم که  به من 
با من  این پیام،  میان هر جمله ی 
برای  زندگی ام  تا  بگویی  سخن 

همیشه تبدیل گردد. 
آمین
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//پیام

شما را نمی دانم، اما من بسیار خوشحالم 
که در دوره ای زندگی می کنم که بیش از 

70 سال است در آن جنگ جهانی رخ نداده است 
و خودم و فرزندانم می توانیم در امنیت زندگی 
کنیم. اما وقتی به یاد می آورم که چگونه جنگ های 
بسیار ویرانگری در جهان سوم برانگیخته می شود، 
از خود می پرسم که آیا رخ ندادن یک جنگ جهانی 
دیگر به  علت پیشرفت در تمدن بشری است یا 
یکسرۀ  و  قطعی  نابودی  از  اَبَرقدرت ها  ترس 
خودشان؟ وقتی به جنگ ایران و عراق در دهه های 
گذشته و نیز جنگ های خانمان  برانداز و وحشیانه 
در خاورمیانه و اوکراین و سایر مناطق فکر می کنم 
و همچنین به خاطر می آورم که نیروهای کشورهای 
به اصطالح “متمدن” چه فجایع انسانی ای در این 
جنگ ها پدید می آورند، به این نتیجه می رسم که 
ذات بشر همان است، همان ذاتی که سبب 

شد میلیون ها یهودی در جنگ جهانی دوم 
به طرز هولناکی جان خود را از دست بدهند!
تغییر  آنچه  نکرده است.  تغییر  بشر  ذات  بله، 
از  یکی  اشعیا،  مقتضیات جدید است.   کرده، 
از میالد  یهود در حدود 800 سال پیش  انبیای 
َسر  “تمامی  این باره چنین می فرماید:  مسیح، در 
بیمار است و تمامی دل، مریض. از کف پا تا فرق 
سر، در آن هیچ تندرستی نیست؛ سراسر، جراحت 
و کوفتگی و زخم تازه است که نه بخیه شده، نه 
گذاشته  مرهم  روغن  به  نه  و  گشته  بسته 

شده است.” )اشعیا1: 6- 5(
تک تِک انسان ها نیاز دارند ذاتشان دگرگون 
نیز  این کار  گردند.  نو  انسانی  به  تبدیل  و  شود 
میسر نیست جز از طریق “ تولد تازه ای” که عیسای 

مسیح به  واسطه ی روح القدس عطا می فرماید! 
آیا می خواهید ذاتتان دگرگون شود؟

Arman
Roshdi آرمان رشدی

زنده یاد

ذات بشر

Arman Roshdi

https://armanroshdi.com/ar/


ما معموالً هویت خودمان و دیگران را از 
طریق مشخصاتی مانند: نام، نام خانوادگی، 
موقعیت  تحصیالت،  نژاد،  ملیت،  سن، 
اجتماعی، نوع عقاید و فرهنگ و ارزش ها، 
گاهی  موفقیت ها،  و  محبوبیت ها  گاهی 

شکست ها و ... تعریف می کنیم.
سقوط  زمان  از  که  است  این  حقیقت 
انسان به علت گناه اولیه ی آدم و حوا، 
شکاف عظیمی بین خدا و انسانی که خدا 
به شباهت خود آفریده بود، پدید آمد. 
در پی آن شیطان همیشه در تالش بوده 
از  انسان  به  جعلی  هویتی  دادِن  با  که 
بفریبد.  را  او  گوناگون،  روش های 
که  می بینیم  امروز  دنیای  در  درنتیجه، 
بحران هویِت کاذب، ریشه ی بسیاری از 

مشکالت جوامع بشری است.
اما خبر خوش اینجاست که در تولد تازه ای 
که از طریق ایمان به عیسای مسیح در ما 
می توانیم  شما  و  من  می گیرد،  صورت 
ببینیم.  خدا  چشمان  از  را  خود  هویت 
آن چیزهایی که دنیا برایمان تعریف کرده، 
گذراست. خداوند می خواهد هر یک از ما 
هویت حقیقی و فناناپذیر خود را در اتحاد 
با مسیح درک کنیم و در آنچه خدا ما را به 
آن فراخوانده، پیروزمندانه گام برداریم. 
چراکه کلید رشد و شکوفایِی ما در مسیح، 

درک هویت ماست. 

اینستاگرام

مرجان فارسی

25 October - 2020 Photographer: Meysam Heydari

فهرست

//پیام

کشف کنید که در مسیح چه کسی هستید و 
بگذارید. قدم  خود  حقیقی  هویت  در 

من کیستم و 
هویت من در مسیح چیست؟!

https://www.instagram.com/marjan.parsi/


)12  :1 )یوحنا  هستید  خدا  فرزنِد  مسیح،  در  شما 

)30  :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدِن  عضو  شما 

شـما در مسـیح، محبـوِب خـدا هسـتید )کولسـیان 3: 12(

)2  :11 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروِس  16(شما   :2 قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکِر  دارای  شما 

)35  :13 )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرِد  شما 

)3  :2 تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازاِن  6(شما   :7 )تثنیه  هستید  خدا  گنِج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور 139(

)6  :1 )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  10(شما   :2 )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 

)9  :3 قرنتیان  )اول  هستید  خدا  همکاِر  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شریِک طبیعت الهی هستید)دوم پطرس 1: 4(شما در مسیح، شاهداِن خدا هستید )اعمال رسوالن 1: 8(

)7  :4 غزل ها  )غزل  هستید  زیبا  مسیح،  در  شما 

)15  :15 )یوحنا  هستید  مسیح  دوسِت  1(شما   :5 )رومیان  هستید  خدا  با  صلح  در  مسیح،  در  شما 

)14  :17 )مکاشفه  هستید  شاهزادگان  مسیح،  در  شما 

شـما در مسـیح، بخشـیده شـده هستید)کولسـیان 1: 14(

)5  :2 پطرس  )اول  هستید  زنده  سنِگ  مسیح،  در  شما 

)24  :3 )رومیان  شده اید  شمرده  عادل  مسیح،  در  شما 

)20  :5 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  سفیراِن  شما 

شما وارِث خدا و هم ارث با مسیح هستید )رومیان 8: 17(

)9  :2 پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  4(شما   :43 )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهرونِد آسمان هسـتید )فیلیپیان 3: 20(

قرنتیان 6: 19( )اول  هستید  خدا  معبِد  مسیح،  در  16(شما   :15 )یوحنا  شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 

)3  :1 )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 

)37  :8 )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  8(شما   :2 )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمِک  مسیح،  در  شما 

)13  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)14-13  :5 )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  14(شما   :5 یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، صنعِت دست خدا هستید )افسسیان 2: 10(

24(شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید )دوم قرنتیان 5: 17(  :2 پطرس  )اول  هستید  یافته  شفا  مسیح،  در  شما 

)36  :8 )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 

)5  :15 )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  23(شما   :3 قرنتیان  )اول  هستید  خدا  به  متعلق  شما 
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در ایـن بخـش مـا به بررسـی چند تعریف از هویـِت ایمانداران در اتحاد با مسـیح، مطابق 
بـا کالم خداونـد می پردازیم و در شـماره های آینده نیز این مبحـث را ادامه خواهیم داد.

26 October - 2020

فهرست
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27 October - 2020 Photographer: Priscilla Du Preez
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کتاب مقدس به ما می آموزد که هیچ کس بدون خطا نیست و همه ی انسان ها به بخشِش خداوند، نیاز 
دارند. از آنجایی که مسیح برای اجرای عدالت خدا، بهای گناهان ما را بر صلیب پرداخت کرد و غضب 
خدا را بر خود گرفت، شما در ایمان به او بابت تمامی گناهان خود بخشیده شده اید. از اینرو می توانید 
از خداوند به خاطر اینکه شما را به رایگان بخشیده است، سپاسگزار باشید و با پیروی از احکام او، شما 

نیز نسبت به دیگران با فیض و رحمت رفتار نمایید.
خدا به وسیله ی او)مسیح( ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است.)کولسیان باب 1 آیه 14(
آیات مربوطه: اول یوحنا 1 آیات 10-7 / افسسیان 4 آیه 32 / مزمور 103 آیه 12 / اشعیا 1 آیه 18

برای ارتباط با خدای قدوس، ما نیاز داریم که پارسا یا عادل شمرده شویم. از همین رو او برای انساِن 
گناهکار که به خودی خود نمی تواند حتا با انجام اعمال نیک، عادل گردد، راهی مهیا ساخت تا هر کس از 

طریق ایمان به عمِل نجات بخش پسر یگانه اش عیسای مسیح، بتواند صاحب این امتیاِز بی نظیر شود.

در اتحاد با مسیح، ردای عدالت او بر شما نیز قرار می گیرد و شما از نظر خدا عادل محسوب می شوید.
زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت، تا ما به عنوان پیروان او، آن طور که مورد 

پسند خداست، نیک و عادل شمرده شویم. )دوم قرنتیان باب 5 آیه 21(
   آیات مربوطه: متی 5 آیه 6 /غالطیان 2 آیات 21-16 / رومیان 3 آیات 20-26

6    شما در مسیح، عادل شمرده شده اید:

5    شما در مسیح، بخشیده شده هستید:

من کیستم و هویت من در مسیح چیست؟!
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خدا فرمود: انسان را به صورت و شباهت خود بسازیم.
در کالم خدا، ایمانداران یعنی کسانی که به خون عیسای مسیح نجات یافته و بازخرید شده اند، یعنی 
آنانی که به قلب و زبان اعالم داشته اند که عیسا پسِر خدای زنده است، سنگ های زنده نامیده می شوند.

آری، عیسای مسیح سنِگ اصلی بنا و ایمانداراِن راستین، سنگ های زنده ای هستند که کلیسای حقیقی را 
تشکیل داده اند. در عین حال عیسا َسِر این کلیسا می باشد و سنگ های زنده، شاگردان او هستند که در کالم 
خدا رشد می یابند. سنگ های زنده، نه تنها مجذوب دنیا نشده بلکه بر دنیا تأثیرگذار هستند و جالل خدا را 
نمایان می سازند. این سنگ های زنده در اتحاد و یکدلی در افکار مسیح که همان تعالیم صحیح کتاب مقدس 
می باشد با قوت روح خدا، اشتیاِق وصف ناپذیری برای در کنار هم بودن و برپایی کلیسا و حضور در پرستش ها 

دارند. زندگی در روح و عمل به روح القدس تنها هدف آنهاست که به طور مستمر در آن گام برمی دارند.   
شما نیز مانند سنگ های زنده ای هستید که خانه ای روحانی از شما بنا می شود و در آن خانه، شما به 
عنوان کاهنان مقّدس، قربانی های روحانی را که درنظر خدا پسندیده است، به وسیله ی عیسای مسیح 

بگذرانید. )اول پطرس باب 2 آیه 5(
   آیات مربوطه: رومیان 12 آیات 13-1 / افسسیان 2 آیات 19-22

ایمانداران مسیحی، صرف نظر از موقعیت و طبقه ی اجتماعِی خود در این دنیا، سفیران یا ایلچیاِن مسیح 
هستند. شما پیام آوران و نمایندگاِن ملکوت خدا بر روی این زمین هستید. پس همان گونه که سفیِر 
یک کشور در مملکتی بیگانه، مدافع و حافظ منافع کشوِر متبوع خود می باشد، من و شما نیز وظیفه داریم 
که به عنوان سفیراِن خدا بر روی زمینی که در آن بیگانه هستیم، مأموریت خود را به شایستگی انجام 

دهیم. بدیهی است که ما هر جا که می رویم، باید رایحه ی خوش شناخت مسیح را بر جای بگذاریم.
پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان ما، شما را به آشتی می خوانَد. ما از جانب 

مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. )دوم قرنتیان باب 5 آیه 20(
  آیات مربوطه: متی 6 آیه 33 / اول قرنتیان 10 آیه 31 / دوم قرنتیان 2 آیه 15

Photographer: Priscilla Du Preez

در شماره های آینده نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...

7    شما در مسیح، سنِگ زنده هستید:

8    شما سفیراِن مسیح هستید:
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اگر از برخی بخواهند تصویری از کلیسا برای شما 
ترسیم کنند، تصویری از دیوار را خواهند کشید. 

)دیوار جدایی!(
مسیحیانی که نه تنها با دنیا متفاوتند بلکه با سایر 

فرق  نیستند،  آنها  عضو  که  کلیساهایی 
هر  به  را  جدایی  این  و  دارند  بسیاری 
شکلی به نمایش می گذارند؛ در مراسم 
پرستشی  تنها سرودهای  ازدواجشان، 
می خوانند، در مجلس ها و مهمانی هایشان 

می کنند. صحبت  مقدس  کتاب  از  تنها 
در  پیش  سال  حدود 17  می آید  یادم 
کلیسای جماعت ربانی، کلیسای جماعت 
ربانی برای ما با کلیساهای دیگر بسیار 
متفاوت بود. کلیسای ما روحانی و کلیسای 
برادران خشک و مذهبی بود. کلیسای 
مکاشفه  خدا  از  دائم  ربانی  جماعت 

مذهبی  کلوپ  یک  انجیلی  کلیسای  و  می گرفت 
جسمانی بود. جماعتی که به آن تعلق داریم )چه 

کلیسای محلی باشد و چه سنتی و گروه الهیاتی 

که به آن وابسته هستیم( فهم ما را از کلیسا، 
زندگی مسیح و برخورد ما با دنیا و سایر مسیحیان 

را شکل می دهد.
تشکیل  که  کلیساهایی  رسول،  پولس  زمان  در 
آنچه  از  متفاوتی  ساختار  دارای  می شد، 
امروز ما تجربه می کنیم، بود.  افرادی که 
در یک کلیسایی در روم شرکت می کردند 
شامل اشراف، مردانی که در موقعیت 
بودند،  قدرت  صاحب  و  جامعه  واالی 
در  صاحبانشان  همراه  به  که  برده هایی 
جلسه شرکت می کردند و شاید برده هایی 
جلسه  در  اربابانشان  حضور  بدون  که 
که  بدکاره  زن  تعدادی  و  بودند  حاضر 
یک  از  که  یهودیانی  شده اند،  مسیحی 
جامعه متفاوت شرق هستند و گروهی 
مسافر که از مکان های دور در جمع وارد 
شده اند. شاید بتوان این کلیسا را به یک ساالد 
مخلوط تشبیه کرد. ساالدی که از همه ی مزه ها در 

آن می توان یافت.

ادوین 
کشیش
 آبنوس

تصور شما  از کلیسا چیست؟
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طبقاتی،  فاصله ی  و  بود  حاکم  گوناگون  نظرات 
همزیستی را آسان نمی کرد. اما این یک کلیسای 
واقعی بود. تنوعی ژرف که در اتحاد کنار هم باقی 

مانده بود.
زندگی مسیحی در زندگی انفرادی خالصه نمی شود 
بلکه زندگی مسیحی یک زندگی گروهی و جمعی 
است به این معنا که فردگرایی در آن جایی ندارد.

تصور کنید که شما ساالد می خورید اما این ساالد 
شما، عناصر ساالد قبلی را به صورت مجزا  داراست. 
یعنی شخص کاهو را جدا می خورد، خیار را جدا 
می خورد، زیتون را جدا می خورد. این ساالد مزه ی 
اما  اجزا حاضرند  اینکه  با  ندارد  را  حقیقی خود 

ترکیب غایب است.
را هم در  تنوع  این  باید  نیز  ما  زندگی مسیحی 
کلیسا داشته باشد... یعنی کلیساهای ما باید این 
خصوصیت را دارا باشند و هم جمع وسیع تر و 
فراکلیسایی ما که خانواده ی مسیحی ما می باشند 
و  یکنواختی  باشند.  هم  دیگر   مزه های  از  باید 

همشکلی، برای انسان راحت تر است اما اصل 

کتاب مقدسی نیست. کتاب مقدس به ما هماهنگی 
را در یکدستی معرفی نمی کند بلکه هماهنگی در 
تنوع است که زیبا بوده و مزه ی خود را به نمایش 

می گذارد.
مایل هستیم با آنانی در ارتباط باشیم که هم فکر 
ما هستند. اگر از کلیسای تعمیدی هستیم دوستان 
و خادمانی که با آنها ارتباط داریم باید از کلیسای 
تعمیدی باشند. اگر پنطیکاستی هستیم، افرادی 

که دور خود جمع کرده ایم، پنیطکاستی هستند.
آیا آماده هستید که این چرخه غیرکتاب مقدسی را 
بشکنید و به جای اینکه این دیوار جدایِی  بی اساس 
ضد  بر  بارها  پولس  که  را  مقدسی  غیرکتاب  و 
برپا کردن آن به ما هشدار داده، بشکنیم و برادران 
و خواهرانمان را که به یک روح نوشانیده شده ایم 
بپذیریم؟ برادران و خواهرانی که سنت های الهیاتی 
زمین مشترک ما را شکل نمی دهند بلکه بخشش 
گناهان و دریافت نجات از طریق فیض مسیح و کار 

فداکارانه وی بر صلیب رشته اتصال ما هستند.

Edwin Keshish Abnous

https://www.facebook.com/edwinkeshishabnous
http://edwinabnous.com/
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Jalil Sepehr

//پیام

پسر بچه 
کوچکی، 

ماشین پلیسی را 
می بیند که در محله ی 
گردش زدن  حال  در  آنها 
بود. او جلو می رود و با دست 
اشاره می کند که بایستد. به پلیس 
می گوید من امروز می خواهم برای حفاظت 
کنم. دعا  داری  که  خطرناکی  شغل  در  تو 

افسر پلیس با احترام ماشین را خاموش می کند، 
دستش  در  را  او  کوچک  دست های  و  می آید  پایین 
می گیرد. پسربچه با تمام قلب برای او دعا می کند و پلیس 
از او تشکر می کند. افسر پلیس بعداً با اشک های جاری شده به 
همکارانش می گوید: من امروز یک مرد بزرگ که مانند کوهی استوار 
بود را در جسم یک پسربچه کوچک مالقات کردم. او با دست های کوچکش 
قلب و روح مرا بلند کرد. هیچ وقت در زندگی ام تا به این حد تشویق و تقویت 

نشده بودم.
دوست عزیز دعای کوچک تو برای دیگران نشانه عمق ایمان و ارتفاع بلند عواطف قلبی 
تو برای خستگان و شکسته دالن است و این دقیقاً همان چیزی است که دنیای ما احتیاج دارد .

لطفاً هر شخص خسته یا غمگینی را که می بینی، بگو: »اجازه می دهی یک دقیقه برایت دعا کنم؟« 
اگر اجازه داد یک دقیقه برایش دعا کن و از خدا، برکت، صلح و سالمتی برایش بطلب. یک دعای 
صمیمی و مختصر، مانند یک کلید کوچک است که می تواند یک دروازه بزرگ را بگشاید. امتحان کنید.
همین امروز با اولین نفری که می بینید شروع کنید. آن وقت خواهید دید که حال خودتان زودتر از حال 

دیگران خوب می شود.

جلیل سپهر

31 October - 2020

فهرست

https://www.facebook.com/jalil.sepehr
https://www.instagram.com/jalilsepehr/
https://t.me/jalilsepehr


در هر شماره ای از مجله 
یک  می توانید  آگاپه 
کتاب  از  شخصیت 
عمیق تر  را   مقدس 

بشناسید.
برای شنیدن و دریافت 
فایل های شخصیت های 
کتاب مقدس می توانید 
زیر  آیکون های  روی 

ضربه  بزنید. 

برای دریافت و دیدن 
قبلی  قسمت های 
کتاب  شخصیت های 
به  می توانید  مقدس، 
و  وب سایت 
اینستاگرام مجله آگاپه 

مراجعه  کنید.

پخش قسمت های قبلی از 
طریق اینستاگرام

پخش از طریق 
اینستاگرام

دریافت فایل صوتی 
از تلگرام

خواهر فرح

قـسـمـت های قـبـلی

32 October - 2020

فهرست

Artwork: Holly spirit

//پیام

دریافت قسمت های قبلی 
از طریق وبسایت

دریافت از طریق 
وب سایت

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/channel/
https://www.instagram.com/tv/CGAPonrHNOa/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7885
https://agapeh.net/category/bible-characters/
https://agapeh.net/2020/10/06/2/
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فهرست

آگوستین داریوش گلباغی

هر چقدر هم کوه مشکالت ترسناک و غیر قابل فتح به نظر برسد، خدا آن را نابود 
می سازد. پس به هنگام رویارویی با سختی ها و بحران ها، به اندازه ی کوه مشکالت نگاه 

نکنید، بلکه به خدایی نگاه کنید که آن کوه را محو و نابود می سازد. 
خداوند قدرتی است برتر از همه ی قدرت ها.

این غرور بود که فرشتگان را به 
شیاطین تبدیل کرد. 

را  انسان  که  است  فروتنی 
فرشته  می کند.

هرکدام از ما ایلعازری در وجود خود 
قصد  مسیح  عیسای  که  داریم 

زنده کردن آنرا دارد.

خدا بیشتر به شخصیت ما توجه دارد تا به دستاوردهای ما. 
دستاوردها فقط در قلمرو زمان اهمیت دارند. شخصیت ابدی است. 

این تعیین می کند که ما در ابدیت چه خواهیم بود.

نقل قول

مهران  پورپشنگ

ِدِرک پرینس



//

آنچه در این بخش می خوانیم
این است که از نخستین شاگردان مسیح تا 
آخرین واعظان و مبشران مسیحی، جملگی بر 
این باورند که زنان در زنده نگه داشتِن ایمان، 
روایات  در  زنان  کرده اند.   ایفا  مهمی  نقش 
مسیحی نشان می دهند که چگونه در این رابطه 
عمل نموده اند. اینک اندیشیدیم تا با توجه به 
بدن  در  عضوی  عنوان  به  زنان  وجود  اینکه 
فضا   این  در  را  فرصت  ضروریست،  مسیح 
غنیمت شمرده و در کنارهم موجب بنای زنان 

گرانقدر گردیم.
آمین که به فیض خدا و یاری روح القدس، این 
مطالب باعث جاری شدن برکتی تازه در زندگی 

شما گردد.
بـا مـهـر

34 October - 2020 logo artist: Qistina khalidah

فهرست
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کمی از خودتان برای ما بگویید؟
من در سال 1999 میالدی در ایران، شهر تهران به دنیا آمدم و در سن شانزده سالگی به همراه 

خانواده ام به شهر مالمو در کشور سوئد مهاجرت کردیم.
چه اتفاقی افتاد که به عیسا ی مسیح ایمان آوردید؟

من در خانواده ی مسلمان بزرگ شدم اما از همان دوران کودکی دین ‘اسالم’ برایم غیر قابل پذیرش 
بود. در خانواده ی ما، پدرم اولین شخصی بود که به عیسای مسیح ایمان آورده و تعمید گرفته بود، اما 
من و مادرم و همین طور خواهر کوچکترم هنوز شناختی از خداوند نداشتیم؛  تا اینکه بعد از مدتی 

تصمیم گرفتم که یکی از روزهای یکشنبه به همراه پدرم به کلیسا 
بروم و بعد از آن نیز بارها او را همراهی کردم. در طی این مدت 

هر روز بیشتر با کالم خدا و محبت عظیم او آشنا می شدم تا 
باالخره یک روز که رهبر جلسه در پایان مراسم پرسید: 

»آیا کسی هست که بخواهد قلبش را به عیسای مسیح 
ببخشد؟« من که احساس می کردم خداوند از طریق 
کالمش بارها با من مالقات نموده، تصمیم گرفتم دِر 
قلب خود را به سوی او باز نمایم، پس به جلو رفته و 
اعتراف  قاطعانه  مسیح  عیسای  به  خود  ایمان  به 

کردم.
روزهایتان را چگونه سپری می کنید؟

هر روز را با دعا به همراه همسرم شروع می کنیم 
و با این اطمینان ادامه می دهیم که در هر جایی که 

با  باشیم )محل کار، مدرسه، خانه و...( حضور خدا 
ماست حتا اگر نبینیم اما چشمان خدا بر ماست، 

پس برنامه هایمان را در دستان امن خداوند 
می گذاریم.

همچنین شخصاً از طریق مطالعه ی کالم 
با  مشارکت  و  آن  در  تفکر  و  خدا 

خانواده ام، آرامش و قوت زیادی را 
در خداوند تجربه کنم.

از خدمتتان برایمان بگویید؟
وقت های  که  مدتی  از  پس 
خداوند  با  بیشتر  را  شخصی ام 
می گذراندم و در جلساتی که برای 

گفتگویی دوستانه با 
یکی از بانوان خادم مسیح

خواهر الهه



36 October - 2020

//شهِر بانو

فهرست

رشد روحانی بود شرکت می کردم؛ متوجه شدم که 
تا زندگی ام را تسلیمش  خداوند من را خوانده 

کنم و فرزندانش را در کلیسا خدمت نمایم. 
بنابراین من هم با اشتیاق این دعوت را پذیرفتم 
و تا به امروز حدود چهار سال است که در خدمت 

به مسیح هستم.
بهترین و شیرین ترین تجربیات من زمان هایی بوده 

که در حضور او به خدمت ایستاده ام.
من در کلیسای ‘ آرامش’ در شهر مالمو به همراه 
متعددی  با فیض مسیح خدمات  ‘ایلیا’  همسرم 
انجام می دهیم. در طول این سال ها پدر و مادر 
روحانی ما ‘کشیش احمد غفاری’ و ‘شبان سارا 
پشتیبانی  و  تشویق  را  ما  که  بوده اند  غفاری’ 

کرده اند.
خدمت من در قسمت تکنیک کلیسای ‘آرامش’ و 
رادیو ‘آرامش’ آغاز شد و از همین طریق روزهای 
یکشنبه به همراه همسرم، پیام حیات بخش انجیل 
جهان  سراسر  در  فارسی زبانان  تمامی  به  را 

می رسانیم.
‘خانه  با گروه جوانان  ما در بخش جوانان کلیسا 
داریوش  برادر  با  و  داشته ایم  مشارکت  امن’ 

گلباغی ‘شبان جوانان خانه امن’ آشنا شده و در 
خدمت پرستش و برنامه ی ‘وای فای’ سهم 

کوچکی ایفا نموده ایم. 
گروه  گذشته  سال  یک  در  همچنین 

جدیدی برای خدمت به عرب زبانان 
تشکیل داده ایم که همراه همسرم 

این  خداوند،  روح  هدایت  با 

گروه را رهبری می کنیم.
به تازگی نیز در یک شبکه تلویزیونی، پنجره ایی 
تازه برای رساندن پیام انجیل به قوم پارسی زبان 
در ایران باز شده که در این زمینه شروع به خدمت 
کرده ایم و ایمان دارم از این طریق جان های زیادی 

نجات خواهند یافت.
کشور ما ایران و به خصوص زنان ایرانی، نیاز به 
شناخت خدای زنده دارند و دعای من این است که 
مردم ایران طعم این آزادی حقیقی و شادی نجات 

در خداوند را بچشند.
اهل ابزار و رسانه های مجازی جدید هستید؟

نقش  مجازی  فضای  و  جدید  رسانه های  امروزه 
زیادی در زندگی  مردم  دارند و هر قوم و ملیت با 
هر اعتقادی از این ابزار استفاده می کنند. به نظر 
من هر چیزی اگر به طور نیکو استفاده شود، ثمر 
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نیکویی هم خواهد داشت؛ چقدر زیباست که ما از 
این امکانات برای رساندن کالم خدا در هر کجای 

دنیا استفاده کنیم و خداوند را جالل دهیم. 
چه چیزی به شما انگیزه می بخشد که در این خدمت 

رو به جلو حرکت کنید؟
من هدف خدمت خود را “جالل نام خداوندمان” 
می دانم. در سختی ها و جفاها چشمانم را به عیسای 
‘تغییرناپذیر’  ما  چراکه خداوند  مسیح می دوزم 
امید زنده  ی  او  ابد همراه ماست.  به  تا  و  است 
ماست که هیچ گاه رهایمان نخواهد کرد. چون که 
و  را حمایت  ما  یقیناً  را خوانده، پس  ما  خودش 

محافظت نیز خواهد کرد.
تمامی قدرت من از جانب روح خداست که بعد از 
ایمانم به من حیاتی تازه بخشید. من اطمینان دارم 
که خداوند در هر شرایطی، یار و یاور من است، او 
به وعده های خود ‘امین’ است، پس من با قوت در 

مسیری که مرا خوانده به پیش خواهم رفت. 
در  چطور  را  گرفته اید  خداوند  از  که  تعلیماتی 

زندگی روزانه به کار می گیرید؟
من سعی می کنم تعلیماتی را که از خداوند می گیرم 
به صورت روزانه در زندگی ام تمرین کنم تا با یاری 

روح القدس، ضعف های من به قوت تبدیل 
شوند و محبت خدا در من رشد کرده، 

شخصیت من هر روز بیشتر شبیه 

به مسیح گردد.
عشق با همسرتون را چطور بر مبنای کتاب مقدس 

بنا کرده اید؟
از ابتدا همسرم در کمک به رشد من در ایمان به 
مسیح، نقش به سزایی داشته  است. او معلم من 
در دروس کتاب مقدس بوده و همواره مرا حمایت 

و تشویق کرده  است.
در کالم خدا نوشته شده که سه چیز برای همیشه 
که  محبت  و  امید  “ایمان،  ماند:  خواهد  باقی 

بزرگترینشان محبت است.”
خدا را شکرگزارم که امروز زندگی من و همسرم 
نیز بر پایه ی همین ‘محبت’ بنا شده  است و ما شانه 
به شانه با هم زیر پوشش عشق و لطف خداوند، 

زندگی می کنیم.
تحول بزرگ زندگی شما بعد از ایمان آوردن به 

مسیح چه بود؟
در کتاب مقدس رفتار و سخنان عیسای خداوند با 
زنان باعث تغییر و تحول زندگی من شده است؛ به 
طور مثال یکی از این زنان در کتاب یوحنا فصل 
هشتم است که پس از مالقات با عیسای مسیح، 

بخشش گناهانش را دریافت می کند.
خداوند  عیسای  با  من  مسیحی،  ایمان  در 
رابطه ایی شخصی پیدا کردم که با بخشش 
عشق  توانستم  او،  سوی  از  گناهانم 
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بی مثالش را بچشم و در تولد تازه با روح پاکش 
زندگی جدیدی را تجربه نمایم. بنابراین امروز با 
قدرت می توانم اعالم نمایم که عیسا تنها ‘راه و 
راستی و حیات’ است که با ایمان به او از گناهان 
پیدا  نجات  روحانی  مرگ  از  می شویم،  پاک  خود 
برخوردار  جاویدان  حیات  نعمت  از  و  می کنیم 

می گردیم.
برای  توصیه ای  می توانید  چه  زن  یک  عنوان  به 

خانم ها داشته باشید که باعث برکت آنها شود؟
من از زمانی که ایمان آوردم از زنان کتاب مقدس 
الگوهای بسیار زیادی را گرفتم که به من کمک 
کرده تا هویت و شخصیت خود را در مسیح پیدا 

کنم.
اگر ما قلب های خود را به سوی مسیح باز کرده و 
زندگی خود را تسلیمش کنیم، خداوندمان از طریق 

روحی که در ما قرار داده، می  تواند از ما زنانی 

پرقدرت بسازد که باعث افتخار قوم ایرانی باشیم.
من از زنان قوم عزیزم می خواهم که ارزش خود را 
در مسیح پیدا کنند و بیایند و ببینند که خداوند ما 
هیچ  بدون  را  زن  و  مرد  و  هست  عادل  و  نیکو 
تبعیضی در کنار هم قرار داده و هر دو را به یک 

اندازه محبت کرده است.
همچنین به عنوان زنی که مدت ها برای نجات دیگر 
اعضای خانواده ام در دعا بودم و ثمر آن را دیدم، از 
چشیده اند،  را  االهی  موهبت  این  طعم  آنانی که 
می خواهم برای نجات کسانی که هنوز عیسای مسیح 
که  دارم  ایمان  بایستند.  دعا  در  نمی شناسند،  را 
خداوند می خواهد از زنان ایرانی، زنانی بزرگ و قوی 
بسازد که با قدرت روح خدا بایستند و با قلبی فروتن 
خداوند را خدمت   کنند. امروز خداوند زنانی را که 
دهان آنها از شمشیر روح و کالم خدا باز شده و 
برکت را بر قوم خود اعالم می کنند، بلند می کند.

اگر کسی بخواهد از شما برکت بگیرد چطور با شما می تواند ارتباط برقرار کند؟
عزیزان می توانند با زدن بر روی گزینه های زیر با من در ارتباط باشند.

فیسبوک

ایمیل

https://www.facebook.com/elahe.esfahanihyesede
mailto:elahesede05%40gmail.com%0D?subject=
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حکم  بار  سه  پولس  فصل 14  قرنتیان  اول  در 
می کند که باید در جلسه سکوت کرد:

1. اگر برای زبان های روح، مترجم نباشد، نباید در 
جلسه  ی عمومی به زبان ها سخن گفت )آیه 28(.

2. در جلسه ی عمومی، نبوت )پیغام خدا( باید به 
نوبت انجام شود. وقتی شخصی که مشغول نبوت 
جالب است در  است، دیگری باید ساکت شود. 
اول قرنتیان فصل 11 پولس از خدمات زنان در 
جلسات  در  زنان  می گوید.  عمومی سخن  جلسات 
عمومی نبوت و پیشگویی می کردند و با صدای بلند 
به عبادت مشغول بودند. پولس مخالفتی با نبوت و 
در  باید  که  گفت  فقط  او  نداشت.  زنان  عبادت 
جلسات، قوانین را پیروی کنند. وقتی دو یا سه زن 
نبوت ها  محتوای  درک  می کردند،  نبوت  هم زمان 

برای اعضای کلیسا دشوار می گردید.
3. در اول قرنتیان فصل 14 آیات 

»جلسه  به  پولس   35-33
عمومی« اشاره  

می کند که زنان در جلسه )به هنگام موعظه( گفتگو 
یا اظهارنظر نکنند، زیرا نظم جلسه به هم می ریزد. 
در این آیات پولس به خدمات زنان اشاره نمی کند، 
بلکه به حرف زدن یا اظهارنظر آنان به هنگام موعظه.
زنان« صادر  برای  ویژه  »قوانین  پولس  بنابراین 
نکرد، بلکه دغدغه او جلوگیری از بی نظمی در کلیسا 
جلسات  در  ترتیب  و  نظم  اجرای  از  پولس  بود. 
عمومی دفاع می کند و نه از جنس مذکر. سوال این 
است که آیا قبل از حکم پولس، زنان مسیحی تعلیم 

نمی دادند؟ پاسخ عهد جدید مثبت است.
در  زنان  به  پولس  حکم  که  معتقدند  مفسران 
کلیساهای قرنتس و افسس، صرفاً رفع مشکل 
کلیسای  در  زنان  زیرا  بوده است،  محلی  کلیسای 
اما در  نادیده می گرفتند.  را  قرنتس نظم جلسه 
کلیسای افسس بعضی از زنان تحت تأثیر معلم های 
دروغین )و شاید به تحریک آنان( با اظهارات واعظ 

مخالفت کرده و در جلسه اختالل ایجاد می کردند.

بررسی حکم پولس درباره 
کلیسا در  زنان  سکوت 

 14-12 فصل هــای  اصلــی  موضــوع 
قرنتیان »نظم و انتظام« در کلیســا اســت.

کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.instagram.com/joy.persian.church/
https://joypersianchurch.com/
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زنانکتابمقدس
برای شنیدن و دریافت فایل های 
می توانید  مقدس  کتاب  زنان 
روی آیکون های زیر ضربه  بزنید. 

دریافت فایل صوتی از تلگرام

پخش از طریق اینستاگرام

این قسمت:
استر ملکه پادشاه پارس

آگاپه  مجله    از  شماره ای  هر  در 
زنان  از  شخصیت  یک  می توانید 
کتاب مقدس را  عمیق تر بشناسید.

خواهر فرح

دریافت از طریق وب سایت

https://t.me/Church_of_Persian/7890
https://www.instagram.com/tv/CGTbNICHBrX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://agapeh.net/2020/10/14/1511/
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پیشگاه

پیشگاه به معنای پیش تخت پادشاه است.

در این بخش سرود ها و پرستش هایمان را همچون بخوری 
خوشبو به پیشگاه پادشاهمان عیسای مسیح می بریم.

ای ساکنان زمین، با شادی 
برای خداوند سرود بخوانید، 

با سرودهای خود و آواز 
شادی او را بپرستید.

مزمور 98: 4

41 October - 2020 Hillsong Church Boston

فهرست
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موســـس  و  شـــبان 
ـــان،  ـــن جوان ـــه ی ام خان
خواننـــده، آهنگســـاز و 
پرســـتش،  رهبـــر 
فیلمبـــردار و کارگـــردان

اینستاگرام

https://www.instagram.com/dariushgolbaghi/
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هر بار که به یاد دوران کودکی خود می افتم چیز زیادی جز 
صدای آژیر قرمز بمباران هوایی و رفتن به پناهگاه به یاد 

ندارم.
نگرانی خانواده و گریه های مادرم برای برادر بزرگترم را 
خوب یادم هست، چون دیگه مردی شده بود و باید می رفت 
سربازی، دیگه وقتش بود که برود و جلوی ارتش عراق 
بایستد. صدای شیون زن همسایه که خبر شهادت پسر 

جوانش را آورده بودند تا سال ها در ذهنم بود.
خیلی کوچک بودم ولی خوب یادم هست که وقتی َصدام 
گوهردشت کرج را با موشک های دوربُرد زد، پدرم شبانه 

تمام خانواده را سوار ماشین کرد و به شمال برد.
البته این خاطرات مختص من نیست. همه ی بچه های دهه ی 
شصت مي دانند من چه می گویم. اگر بگویم آن روزهای 
سخت فقط رنج و درد داشت، بی انصافی خواهد بود. با 
وجود همه ی سختی ها کلی خاطرات شیرین دوران بچگی 
هم داشتیم. بعد هی چرخ روزگار گشت و گشت و ما 
بزرگتر شدیم و بعد از طی کردن دوران دبیرستان 
وارد دانشگاه شدم. از همان دوران دبیرستان 
با دوستان بسیاری در محافل ادبی و موسیقی 
کنار تحصیالت  در  و کم کم  شرکت می کردم 
مقاله،  نثر،  نوشتن  کار  به  مهندسی شیمی 

شعر، ترانه و موسیقی مشغول بودم.
را  صداسازی  و  سولفژ  دوره های 
می گذراندم و حتا دوره ای هم در محضر 
بهرام  پرویز  شادروان  چون  اساتیدی 
عزیز گذراندم و به شاگردی هنر دوبله 

و صداگذاری پرداختم. 
خروج  و  تحصیالت  اتمام  از  بعد 
اجباری از ایران به اروپا مهاجرت 

کردم.
در رشته ی  به تحصیل  اروپا  در 
و  کارگردانی  »تخصص   مدیا 

تکنیک«  پرداختم.
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در  میالدی   2002 سال 
کشور هلند به همراه همسرم، زمانی  که 

و  خستگی  و  شکست  و  ناامیدی  دراوج 
فرسودگی بودیم، در یک شهر، یک روز و یک 
مکان  دو  در  ولی  شب  یعنی 7:30  ساعت 
مختلف هر دوی ما، با عیسای مسیح مالقات 

کردیم.
از آن روز قلب و جان و افکار و هدف و نگاه 
ما به خودمان، خدا، دیگران و جهاِن پیرامون 

ما تغییر کرد.
عیسای مسیح نه فقط گناهان ما را بخشید 

بلکه حیات جاودان را به ما هدیه کرد.
بوی  و  بی رنگ  جنبه های  و  قسمت ها  تمام 
زندگی ما را تبدیل به برکت و شادی کرد، 
زیرا او خدایی است که آب ها را تبدیل به 

شراب می کند.
وقتی اولین جمله از انجیل او را شنیدم که 
می فرمود: »من راه و راستی و حیات هستم 
و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر به آسمان 
چشمانی  با  و  لرزید  جانم  و  قلب  نمی آید« 

خیس از اشک شوق، برای یافتن حقیقت 
من  مالقات  به  که  خداست  ‘‘او  گفتم: 

آمده. ”
و  بشارت  خدمت  به  ایمان،  از  بعد 
همین طور پرستش مشغول شدم. 
خدا کمک کرد و یک گروه پرستشی 
بزرگ تشکیل دادم و اولین کنسرت 
پرستشی ایرانیان در شهر الهه را 

با بیش از 500 نفر شرکت کننده به 
برگزار  مسیح  میالد  جشن  مناسبت 

کردیم.
در آن شب بیش از 40 نفر قلب و جان 
خود را به مسیح سپردند؛ درهایی برای 
و  شد  گشوده  خدا  توسط  خدمت 

کلیسای ایرانیان شکل گرفت.
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به  بدهم  شما  به  زمانی  خط  یک  بخواهم  اگر 
این صورت می شود که: 

 سال 2003 خدمت پرستش را شروع کردم.
عزیزان  و  همسرم  همراه  به  سال 2006  از   
کلیسای  در  پرستش  و  شبانی  خدمت  به  دیگر 

ایرانیان البورخ  مشغول هستیم.
 از سال 2008 با شکل گیری رویای خانه امن، 

خدمات متفاوت را در این سازمان آغاز کردیم. 
‘‘خانه امن” خانه ای برای حمایت، تجهیز، تعلیم کالم 
خدا و پرستش در میان فارسی زبانان اروپا، ترکیه 

و ایران مخصوصاً نوجوانان و جوانان است.
را   B. HD MEDIA شرکت  سال 2010  در   
و  مدیا  خدمات  به  مربوط  که  کردیم  تأسیس 

تلویزیون مسیحی است.
 درسال 2012 سازمان غیر انتفاعی خانه امن 
تأسیس شد که عمده خدمات خود را متمرکز بر 
بخش  در  مخصوصاً  و  ایران  جفا  تحت  کلیسای 

جوانان دارد. 
 از سال 2017 مشغول تحصیل الهیات در 

دانشگاه سات ایسترن هستم.

در ادامه می توانم به برخی دیگر از خدمت هایم 
تحت عناوین زیر اشاره کنم:

 خدمات رادیویی و پادکست )ساخت و تولید( 
 خدمات اینترنتی، تشکیل، برگزاری و مدیریت 
کلیساهای آنالین، جلسات تعلیمی )کلیسای تحت 
جفا و حتا خارج از ایران( و همین طور سمینارهای 

حضوری. 
یا  و   )حضوری  نوجوان  و  کودک  خدمات   

غیرحضوری( 
حضوری(  غیر  یا  و  )حضوری  جوانان  خدمت   
ساخت برنامه های تلویزیونی به طور مثال برنامه 

” wifi‘‘
کارهای  تولید  و  )ساخت  پرستش  خدمات   
پرستشی، تهیه ی  5  آلبوم پرستشی، تهیه و تولید  
بیش از 85  موزیک ویدیو پرستشی، برگزاری 
تأسیس  پرستش،  و  دعا  شب های  کنسرت ها، 
آکادمی پرستش در خانه امن برای تعلیم جوانان( 
امروز من و همه ی تیم خانه امن 
را  خدا  ما،  کلیسای  گروه  و 
سهمی  که  می کنیم  شکر 
کوچک در پیشبرد ملکوت 
خود  قوم  بین  در  او 

داشته ایم. 

پیشگاه
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داریوش گلباغی حدود 18 سال پیش
زمانی که مسیح زندگي اش را تغییر داد، به همراه 
همسرش تصمیم گرفتند که تمامی استعدادها  
و هنرها و عطایای خود را در جهت بنای کلیسا به 

کار گیرند.
رویا ی خانه امن حدود سال 2008 میالدی آغاز 
شد و از سال 2012 به صورت رسمی و حرفه ای 

خدمات مسیحی را در پیش گرفت.
تا به امروز این خدمت شامل گروه هایی از جمله 
و  جوانان  و  خانواده ها  نو ایمانان،  حق جویان، 

نوجوانان مشتاق در اروپا، ترکیه و ایران است.

و  پدرانه  قلب  نشان دادن  رویای  با  امن  خانه 
شبانی خدا، به صورت حضوری و یا غیر حضوری 
گرانبهای  مسئولیت  امن  خانه  گرفت؛  شکل 
شناخت  جهت  در  خدا،  کالم  تعلیم  و  آموزش 
بیشتر قلب و شخصیت خدا و همین طور کشف 
رشته های  در  مخصوصاً  جدید  استعدادهای 
نوجوانان  و  جوانان  بین  در  هنری  مختلف 

فارسی زبان در سراسر دنیا را به عهده دارد.

خانه امن

وب سایت

اینستاگرام

تلگرام

https://khane-amn.com/
https://www.instagram.com/khaneh.amn/
https://t.me/DariushGolbaghi
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سرایید
آلبومپرستی

برای دریافت آلبوم سرایید می توانید 
به وب سایت و اینستاگرام خانه امن 
کنید دریافت  را  آن  و  دهید  پیام 

وب سایت

اینستاگرام

https://khane-amn.com/
https://www.instagram.com/khaneh.amn/


1 خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می کند، هرگز 
هراسان نخواهم شد.  2 وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند، لغزیدند و افتادند.  3 
اگر لشکری به من حمله کند، نخواهم ترسید، حتّا اگر دشمنان برای جنگ با من بیایند، باز هم به خدا 
توّکل خواهم کرد.  4 یک چیز از خداوند خواستم، فقط یک چیز و آن این است که تمام دوران عمرم 
در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفّکر نمایم.  5 در روز تنگی مرا 
پناه خواهد داد. او مرا به  سالمت در خیمه خود حفظ خواهد نمود و مرا بر روی صخره ای بلند مطمئن 
می سازد.  6 پس بر دشمنانم که دور مرا گرفته اند پیروز خواهم شد. با فریاد شادی در معبد بزرگ او 
قربانی خواهم گذرانید و برای او سرود خواهم خواند و او را ستایش خواهم نمود.  7 خداوندا، دعای مرا 
بشنو، بر من رحمت فرموده دعایم را مستجاب کن.  8 تو فرموده ای: »طالب من باشید!« خداوند، از صمیم 
قلب می گویم که طالب تو هستم،  9 روی خود را از من پنهان نکن! و بر من خشمگین مباش و بنده 
خود را از درگاهت مران. تو مددکار من بوده ای، ای خدای نجات بخش من، مرا ترک مکن و رد 
منما.  10 حتّا اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند، خداوند مرا ترک نخواهد کرد.  11 
خداوندا! راه خود را به من نشان بده و به خاطر دشمنانم مرا به راه راست 
هدایت نما.  12 مرا به دست دشمنانم مسپار، آنها با شهادت دروغ و 
نیرنگ بر ضد من برخاسته اند.  13 می دانم که رحمت و نیکویی های 
بر  دید.  14  خواهم  هم  باز  زندگی  این  در  را  خداوند 
خداوند توّکل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو.

بــرای دریافــت و شــنیدن ایــن مزمــور روی آیکون هــای زیــر ضربــه  بزنیــد.

Psalm27مزمور
سرود اعتماد به خداوند

48 October - 2020 Photographer: eberhard grossgasteiger
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تصویریصوتی

https://www.instagram.com/tv/CGDgdssHFAK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7887
https://t.me/Church_of_Persian/7886
https://agapeh.net/2020/10/07/%d9%85%d8%b2%d9%85%d9%88%d8%b1-27/
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Photographer: eberhard grossgasteiger

خدای سرمدی که از ازل بوده، هست و خواهد بود، 
وعده هایش تغییر ناپذیر است.

در این بخش، مروری بر  مفاهیمی نمادین 
داریم. قدیم  عهد  در  مسیح  عیسای  از 

این قسمت:
صنـدوق عهـد
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موسا به خدا گفت: 
تو را چه کسی بگویم.
خدا پاسخ داد: 

هستم آنکه هستم.
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صندوق عهد خدا یکی از مهم ترین و مقدس ترین 
اشیاء در خیمه ی خدا و در معبد سلیمان بود. اولین 
چیزی که خدا در ساختن خیمه به موسا فرمان داد، 
ساخت صندوق عهد بود. بدین معنا که شروع خیمه 
از  نه  بود  مکان  مقدس ترین  از  یعنی  داخل  از 

بیرون. )خروج فصل 25(
خداوند به موسا فرمود: »صندوقی از چوب درخت 
اقاقیا بساز و درون و بیرون آن را با طالی خالص 
بپوشان و برای حمل آن تیرک هایی از چوب درخت 
اقاقیا که با طالی خالص پوشانده شده باشد، بساز«

این صندوق عهد که تابوت عهد نیز خوانده می شد، 
به گونه ای طراحی شده بود که نمادی از حضور خدا 

در میان قوم و یادآور عهد خدا با آنان در کوه سینا 
بود. طرحی که خدا برای ساخت خیمه و اسباب آن 
به موسا فرمود، همان طرح خیمه و صندوق آسمانی 

بود که به روی زمین بایستی ساخته شود.
صندوق عهد از چوب درخت اقاقیا که چوبی محکم 
با  و  شد  ساخته  است،  انسان  نماد   و  سخت  و 
روکشی از طالی خالص که نماد خدا بود، پوشیده 

شد. 
نماد  صندوق،  حمل  برای  تیرک ها  و  حلقه ها 
قدوسیت خداست که انسان گناهکار اجازه ی لمس 
و  اعداد  خروج،  کتاب های  در  ندارد.  را  صندوق 
عبرانیان در مورد صندوق عهد خدا گفته شده است.
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چه چیزهایی درون صندوق عهد قرار داشت؟
نامیده  نیز  شهادت  لوح  که  فرمان   10 لوح  دو 
می شدند، اولین چیزهایی بودند که در صندوق عهد 
قرار گرفتند. این دو لوح شهادت، قدوسیت خدا و 

گناهکار بودن بشر را بیان می داشتند.
بعد از مدتی ظرف منا و عصای هارون نیز در صندوق 
عهد گذاشته شد. ‘منا’ همان نانی بود که خدا در 
آورد.  فرود  آسمان  از  اسرائیل  قوم  برای  بیابان 

)خروج فصل 16: 34-31(
در انجیل یوحنا فصل 6: 48 -51 عیسای مسیح به 
یهودیان فرمود: »من همان نان حیاتم. پدران شما، 
منا را در بیابان خوردند و با این حال مردند. من آن 
نان زنده که از آسمان نازل شد هستم، هرکس از 

این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند.«
عصای هارون، تأییدی است که خدا هارون را از 
نسل الوی، برای کهانت برگزید.)اعداد فصل 17(

این سه، درون صندوق عهد خدا بودند.
بر روی صندوق عهد سرپوشی قرار داشت که آن 
را تخت رحمت و جایگاه کفاره می نامیدند که در 
زبان عبری و یونانی این کلمه به معنای پوشاندن 

است. )پوشش برای گناهان(

موسا  به   22-17  :25 فصل  خروج  در  خداوند 
فرمود: »جایگاه کفاره را از طالی خالص بساز و بر 
دو سر جایگاه کفاره، دو کروبی زرکوب بساز. یک 
کروبی بر یک سر و کروبی دیگر بر سر دیگر آن. 
جایگاه کفاره و کروبیان دو سر آن را یکپارچه بساز. 
کروبیان با بال های گسترده، از باال بر جایگاه کفاره 
سایه گستر باشند، روی آنها به سوی یکدیگر و 
نگاهشان به جانب تخت کفاره باشد. من در آنجا با 

تو مالقات خواهم کرد.«
برای ساخت تخت رحمت و دو کروبی سایه گستر 
نبایستی از چوب درخت اقاقیا استفاده شود. این 
قسمت ها بایستی تنها از طالی خالص ساخته شوند. 
این بیانگر واقعیتی است که فیض و رحمت تنها از 
طریق مسیح مهیا می شود نه هیچ انسانی. فیض 
بسته به انسان نیست، بلکه تنها عیسای مسیح 
قدیم،  عهد  در  است.  کفاره  پرداخت  به  قادر 
قوم اسرائیل تنها از طریق پاشیدن  بخشش گناهان ِ
خون قربانی بر روی تخت رحمت یا همان جایگاه 
کفاره امکان پذیر بود که کاهن اعظم یک بار در سال 
یعنی روز کفاره که »یوم کیپور« نامیده می شود، 

این کار را انجام می داد. )الویان فصل 16(

کروبیان

عصای هارون

ظرف نان منا

جایگاه کفاره
)تخت رحمت(

صندوق عهد

لوح 10 فرمان
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در عهد جدید عیسای مسیح کفاره گناهان ما شد. 
کاهن اعظم ما عیسای مسیح یک بار و برای همیشه 
با ریختن خون مقدس خود، کفاره گناهان را فراهم 

نمود.)عبرانیان 9: 12-11(
صندوق عهد، شریعت خدا را نمایان می سازد و 
جایگاه کفاره، رحمت و فیض خدا را آشکار می نماید. 
چگونه هم عدالت خدا و هم رحمت و فیض او 

شامل حال بشر می شود؟
این تنها از طریق تخت رحمت امکان پذیر است. تنها 
زمانی که خون قربانی بر تخت رحمت پاشیده شود، 

می تواند عدالت و فیض خدا را کامل سازد. 
خون  که  است  رحمت  تخت  همان  مسیح  عیسای   
مقدسش، می تواند پوششی برای گناهان بشر باشد، 
به همین دلیل سرپوش صندوق عهد را، تخت رحمت 
بخش  رحمت  تخت  می نامیدند.  کفاره  جایگاه  یا  و 
جدایی ناپذیر از صندوق عهد خدا بود. زیرا رحمت و 

فیض خدا، برای دیدار انسان گناهکار الزم بود.
دو کروبی در دو سمت  جایگاه کفاره:

در کتاب مقدس از کروبیان به عنوان  فرشتگان جالل 
خدا، فرشتگان سایه گستر و فرشتگان محافظ نام 
برده می شود که در بین سایر فرشتگان، جایگاه و 

مأموریت خاصی را دارا هستند. 

کروبیان در جایگاه فرشتگان جالل خدا:
در کالم خدا، کروبیان به طور خاص با حضور خدا مرتبط 
هستند و جالل خدا را آشکار می سازند. در حزقیال 
10: 5 کروبیان در جایگاه جالل بیان می شوند. »صدای 
بال های کروبیان که همچون صدای سخن گفتن خدای 
قادر مطلق بود، تا صحن بیرونی به گوش می رسید« 
در آیه 18 از همین فصل آمده: »سپس جالل خداوند 
از باالی آستانه ی خانه بیرون رفت و بر فراز کروبیان 
ایستاد« در مزمور 99آیه1 آمده »خداوند در میان 

کروبیان بر تخت نشسته است«
کروبیان در جایگاه فرشتگان سایه گستر:

کفاره  جایگاه  بر  باال  از  گشاده  بال های  با  کروبیان 
و  یکدیگر  سوی  به  رویشان  و  باشند  سایه گستر 
کروبیان  باشد.  کفاره  جایگاه  جانب  به  نگاهشان 
بایستی طوری ساخته شوند که قسمت جدا نشدنی 
از تخت یا جایگاه کفاره باشند. در عهد جدید، کتاب 
عبرانیان فصل 9آیه  5، آنان کروبیان جالل و سایه 

گستر نامیده می شوند.
این کروبیان در عهد جدید، همان دو فرشته ی درون 

مقبره ی عیسای مسیح هستند.
در انجیل یوحنا فصل 20آیه 12 می خوانیم: »وقتی 
مریم به درون مقبره نگریست، آنگاه دو فرشته را 



53 October - 2020

//هستم

فهرست

دید که جامه های سفید بر تن داشتند و در جایی که 
پیکر عیسا نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری 
در جای پاهای عیسا نشسته بودند« مسیح همان 

جایگاه کفاره است.
کروبیان در جایگاه محافظ و نگهبان:

از این دو کروبی ابتدا در پیدایش فصل 3: 24 نام 
برده شده است. »پس خدا آدم را از باغ عدن بیرون 
راند و در جانب شرقی باغ عدن، کروبیان را قرار داد 
و شمشیری آتش بار را که به هر سو می گشت تا راه 

درخت حیات را نگهبانی و محافظت نمایند.«
بود. عیسای مسیح در  مسیح همان درخت حیات 

انجیل یوحنا بار ها فرمود: »من حیات هستم«
 نقش دو کروبی بافته شده بر در ورودی خیمه و 
همچنین بر روی پرده دوم خیمه به دستور خداوند 

دیده می شود. 
صندوق عهد خدا توسط الویان چگونه حمل می شد؟

خداوند قبل از کوچ قوم، برای حمل صندوق عهد به 
الویان در اعداد فصل 4: 5-6 دستوراتی فرمود: 
»هنگامی که اردو عزیمت می کند، هارون و پسرانش 
داخل شده، حجاب حائل را فرود آورند و صندوق 
شهادت را با آن بپوشانند. سپس پوششی از چرم 
نازک بر آن بکشند و بر روی آن نیز پارچه ای به رنگ 

آبی، یکدست بگسترند«
صندوق عهد قبل از حرکت می بایست با پرده یعنی 
‘ حجاب مسکن ’ پوشانده شود. همان پرده دوم که 
با چهار رنگ و نقش کروبیان بافته شده بود. همان 

جدا  قدس االقداس  از  را  قدس  که  پرده ای 

در  چه  عهد  صندوق  پوشاندن  می ساخت. 
قدس االقداس و چه به هنگام عزیمت، نشان از 
دیدن  از  گناه  اثر  بر  انسان  خداست.  قدوسیت 
تا زمانی که خود خدا  قدوسیت خدا محروم است 

نجات را برای انسان مهیا سازد.
سرانجام صندوق عهد خدا چه شد؟ 

صندوق عهد در ابتدا در خیمه ای قابل حمل قرار 
داشت که بعدها به معبدی که سلیمان ساخت، انتقال 

یافت.  )اول پادشاهان فصل 8 آیه 6( 
»آنگاه کاهنان، صندوق عهد خدا را به جایگاه آن در 
محراب درونی معبد، یعنی زیر بال های کروبیان در 
قدس االقداس آوردند« معبد سلیمان آخرین مکانی 
بود که صندوق عهد در آن قرار داشت. بعد از معبد 

سلیمان دیگر اثری از آن یافت نشد. 
در عهد جدید خداوند در کتاب مکاشفه به یوحنا مکان 
صندوق عهد را آشکار نمود. )مکاشفه11آیه 19( 
»آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و صندوق 

عهد او در درون معبد مشهود افتاد«
در اینجا معبد چشم انداز آسمانی و صندوق عهد در 

آن، نماد خدا در مسیح است.
موسا سازنده ی یک خیمه زمینی بود. اما عیسای مسیح 
سازنده ی یک خیمه آسمانی و روحانی که مکانی پایدار 
و غیر فانی است.)عبرانیان فصل 9 آیه11( »اما چون 
مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت 
که هم اکنون واقع شده اند، به خیمه ای بزرگتر و 
کامل تر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده 

است و به دیگر سخن، به این خلقت تعلق ندارد.«
برکت خداوند بر همگی شما، آمین

خواهر فرح
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هنرمندان عزیز می توانند کارهای هنری خود را 
در این مجله به اشتراک بگذارند.

برای ارتباط با ما، 
روی همین متن ضربه بزنید.

mailto:e-magazine%40agapeh.net?subject=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
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حنیف اورسجی
شاعر

اینستاگرام

https://www.instagram.com/hanifavarsaji/
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حنیف اورسنجی، متولد شهر گرگان است.
او از 12 سالگی نوشتن را شروع کرد . 

از 16 سالگی به شکلی جدی، به نوشتن شعر کالسیک مشغول 
شد و خوشبختانه تا امروز که در آستانه ی 40 سالگی است هم، 

به همان جدیت به سرودن ادامه داده است. 
او در سن 20 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و در سال 2005 

به مسیح ایمان آورده است. 
حنیف فارغ التحصیل رشته های مدیا و الکترونیک، کارشناسي 

ارتباطات بصری  و  کارشناسی ارشد می باشد.
به لطف مسیح از سال 2009 تا کنون صدها بیت شعر مسیحی 
نوشته است که در کلیساهای مختلف اجرا کرده است. همچنین 
با محوریت ادبیات، مسائل  نویسندگی و اجرای 110 برنامه 
در  محبت، ست سون  برای شبکه های  را  فلسفه  و  اجتماعی 

برنامه های لفظ قلم، چلچراغ و ایستگاه، بر عهده داشته است.
از شاعران مسیحی،  تربیت نسل جدیدی  با هدف  اکنون  او 
کارگاه های شعر را با تدریس اصولی قواعد و آموزش پایه ای

برای مسیحیان عالقه مند برگزار می کند.
اورسـجـی  حـنـیـف 

صاحـب 2 فـرزند 
به نام های اعجـاز 

و ایزیک است.
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من خدای آسمان را دیده ام
آن صدای بی دهان را دیده ام

حضرت واالمقام ایزدی
آن فراتر از اذان را دیده ام

گرچه شاید ُکفر آید برنظر
من به چشمم باغبان را دیده ام

این زمستان در دلم سردم ولی
آن بهار بیکران را دیده ام

بین چگونه صورتم رنگین شده
من جهان بی فغان را دیده ام

دین و مذهب ها نخواهم چونکه من
آن یهودا ارسالن را دیده ام

من به وسواس قلم در قالبم
َورنه من شاه َشهان را دیده ام

شعر:
حسین امیری
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یوحنا 6: 11-9

Ian Dale

iandaleart

»پسر بچه ای در اینجا هست که پنج نان 
جو و دو ماهی دارد ولی آن برای این 
عده چه می شود ؟«  عیسا گفت: »مردم 
را بنشانید  .« در آنجا سبزه بسیار بود، 
پس مردم که در حدود پنج هزار مرد 
بودند نشستند .  آنگاه عیسا نان ها را 
برداشته خدا را شکر کرد و در میان 
مردم که بر روی زمین نشسته بودند 
تقسیم نمود . ماهی ها را نیز همین طور 
هر قدر خواستند تقسیم کرد .

https://www.instagram.com/iandaleart/
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متی 21: 22
ـــا ایمـــان در  و هـــر چـــه ب
کنیـــد  طلـــب  دعـــا 
یافـــت  . خواهیـــد 

میثم حیدری

agapeh.magazine

https://www.instagram.com/p/CGgW4BPHxCM/?utm_source=ig_web_copy_link
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اول سموئیل 16: 13
آنگاه سموئیل روغن زیتون 
که  داوود  سر  بر  گرفته  را 
همراه برادران خود ایستاده 
بود، ریخت و در همان روز 
با تمام قدرت  روح خداوند 
آمد. فرود  داوود  بر 

Dan Wilson

dan.wilson.art

https://www.instagram.com/dan.wilson.art/
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داستان دختری یهودی است که در ایران، همراه با عمویش )مردخای( که سرپرستی او را به عهده دارد، 
زندگی می کند. خشایارشا پس از بیرون راندن همسرش وشتی از کاخ )به دلیل نافرمانی از دستور شاه 
و توهین به او در مأل عام ( دستور می دهد که از تمامی ایالت های ایران دخترهای زیبا و شایسته را به 

نزد او ببرند که سرانجام از میان همه آنان، استر را برمی گزیند...

یک شب با پادشاه

برای تماشای  این فیلم با دوبله فارسی از طریق یوتوب، ضربه بزنید

معرفی فیلم
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https://www.youtube.com/watch?v=6wXNJHWd0Gg
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داستان واقعی رشادت های یک سرباز جوان آمریکایی به نام دزموند تی 
داس )اندرو گارفیلد( که در جنگ جهانی دوم  به دلیل ایمانش به 
مسیح، از به دست گرفتن تفنگ امتناع کرد، اما توانست جان نزدیک به 
75 تن از سربازان را در نبرد اوکیناوا نجات دهد. او عال رغم تمسخر 
توسط دیگران توانست با ر فتارهای شجاعانه ای که از خود در جنگ جهانی 
دوم نشان داد، به مدال افتخار دلیرترین سرباز دست پیدا کند...

برای تماشای تریلر  این فیلم  از طریق یوتوب، ضربه بزنید

معرفی فیلم

https://www.youtube.com/watch?v=s2-1hz1juBI
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معرفی فیلم

برای تماشای تریلر  این فیلم  از طریق یوتوب، ضربه بزنید

خدا نمرده است

جاش که با این موضوع بسیار مخالف 
استاد  درسی  برنامه  است، 
فلسفه اش ‘آقای رادیسون’ را به 
وجود   عدم  یا  وجود  درباره ی  بحث 
خدا تغییر می دهد و چالش بزرگی را 

در کالسشان به وجود می آورد و ...

این فیلم داستان دانش آموزی به 
نام جاش را روایت می کند که در 
جامعه ای زندگی می کند که همگی 

به وجود خداوند اعتقاد ندارند. 

https://www.youtube.com/watch?v=j2KDj7qxnds


//

ارزشمند
ــتان ها  ــا و داس ــای کتاب ه دنی
ــش  ــت بخ ــده و حکم آموزن
ــد   ــا می توان ــرای م ــت و ب اس
باشــد. ارزشــمند  بســیار 

شــنیدن  و  خوانــدن 
آموزنــده،  داســتان های 
ــیحی  ــای مس ــی کتاب ه معرف
و امثال ســلیمان قســمت هایی 
ــند. ــمند می باش از بخش ارزش
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Photographer: Daria Obymaha
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عاشقانه هایی برای آسمان

برای شنیدن 
داستان گنج حقیقی

روی آیکون  های زیر ضربه بزنید

همه ی ما کم و بیش اعقاد داریم که خداوند از همه چیز و همه کس برتر،بهتر و مهمتر است.
اما وقتی عمیق تر به زندگی هامون ناگه کنیم،متوجه میشیم این اعتقاد فقط ممکنه یک تیتر 

در زندگی ما باشه.
مسئاله مهم اینه که چه کسی با عملکردش خداوند رو بر همه چیز و همه کس مقدم میدونه...

خواهر باران

پخش از طریق اینستاگرام

دریافت فایل صوتی از تلگرام
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گنج حقیقی

https://www.instagram.com/tv/CGFdhJtn7aF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7888
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ارزش امثال    
 1 امثال سلیمان، پسر داوود، پادشاه اسرائیل.  2 این 
مثل ها به شما کمک می کنند تا حکمت و نصیحت مفید 
را تشخیص داده و سخنان پر معنی را بفهمید.  3 آنها 
می توانند به شما یاد دهند که چگونه عاقالنه و با عدالت 
و انصاف زندگی کنید.  4 آنها می توانند به اشخاص بی 
تجربه، ذکاوت ببخشند و به جوانان، کاردانی.  6-5 
این مثل ها حتّی می توانند حکمت دانایان را زیادتر 
نموده و تحصیل کردگان را راهنمایی نمایند تا بتوانند 
اسرار پیچیده مثل ها و معماهای دانایان را درک نمایند. 

نصیحت به جوانان    
 7 ترس از خداوند، ابتدای حکمت است. اّما مردم 
احمق توجهی به آن نمی نمایند و علم را رد می کنند.  8 
تعالیم  و  بشنو  را  پدر خود  ای فرزند من، نصیحت 
مادرت را فراموش مکن.  9 تعالیم و نصایح آنها مانند 
تاج عزّت و جالل بر سرت و گردنبند زیبایی و شکوه بر 
گردنت خواهند بود.  10 ای فرزند من، وقتی گناهکاران 
کوشش می کنند تو را فریب دهند، تسلیم نشو.  11 
اگر بگویند: »بیا با هم متّحد شویم تا یک نفر را بکشیم 
و کمین کنیم تا خون بی گناهان را بریزیم،  12 بیا تا 
مثل قبر آنها را زنده زنده ببلعیم و مانند مرگ بر سر 
آنها نازل شویم،  13 هرگونه اموال گرانبها به دست 
می آوریم و خانه های خود را از اموال دزدی پر می کنیم.  
14 بیا جزو دسته ما باش تا هر چه بدزدیم با هم 
قسمت کنیم.«  15 ای فرزند من، با آنها همراه مشو و 
از ایشان دوری کن.  16 چون پاهای ایشان به سوی 
شرارت می دود و برای ریختن خون می شتابند.  17 
گذاشتن دام در مقابل چشمان پرنده 
است.   بیهوده ای  کار 
18 اّما 

این قبیل افراد، برای خود دام می گسترانند، دامی که 
در آن هالک خواهند شد.  19 دزدی، عاقبت باعث 
هالکت دزد می شود. عاقبت کسانی که با قتل و غارت 

زندگی می کنند، مرگ و نابودی است.
  ندای حکمت    

 20 حکمت در کوچه ها و در خیابان ها با صدای بلند، 
همه را صدا می زند.  21 در دروازه شهرها و هر جایی 
که مردم دور هم جمع می شوند فریاد می کند:  22 »ای 
کی  تا  باشید؟  احمق  می خواهید  کی  تا  احمق  مردم 
می خواهید از مسخره کردن دانایی لّذت ببرید؟ آیا شما 
هرگز خواهید آموخت؟  23 وقتی شما را صدا می زنم، 
گوش دهید. پندهای خوبی می دهم و آنچه می دانم به 
شما می آموزم.  24 چندین بار شما را صدا کردم ولی 
نیامدید. دست های خود را به طرف شما دراز کردم، 
اعتنا نکردید.  25 نصایح مرا قبول نکردید و نخواستید 
که شما را اصالح کنم.  26 پس وقتی گرفتار شوید، به 
شما می خندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شوید، 
شما را مسخره می کنم.  27 وقتی ترس مثل توفان به 
شما حمله کند و مصیبت مانند گردباد دور شما را 
بگیرد، وقتی که به تنگدستی و پریشانی دچار شوید.  
28 آنگاه مرا صدا خواهید کرد، ولی جواب نخواهم 
داد. همه جا به دنبال من خواهید گشت ولی مرا پیدا 
نخواهید کرد.  29 نصایح مرا قبول نکردید و نخواستید 
که شما را اصالح کنم.  30 هرگز با من مشورت نکردید 
و به نصیحت های من توّجه ننمودید.  31 بنابراین، 
آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و کارهای شما، شما را 
گرفتار می سازد.  32 مردم نادان که حکمت را قبول 
نمی کنند، نابود می شوند و بی توّجهی ایشان، آنها را 
هالک خواهد کرد.  33 اّما کسانی که به من گوش دهند 
در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند 

ترسید.« 

امثال سلیمان فصل 1
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از امثال سلیمان فصل 1 بیشتر بدانیم
همان طور که مي دانید سلیمان پسر داوود، برای حکمت 
خود معروف بود و در کتاب اول پادشاهان فصل 4: 32 
آمده است که »سلیمان سه هزار مثل و یک هزار و 
پنج سرود را گفته است«. هر چند که بهتر است آیه 
یک را به عنوان معرفي نامه کتاب امثال در نظر گرفت، 
این  بر  کتاب مقدس  دانشمندان  از  زیادي  عده  اما 
که  نیست  مفهوم  این  به  لزوماً  که  هستند  عقیده 
باشد.  نوشته  را  کتاب  این  امثال  تمامي  سلیمان 
به طورمثال باب 30 این کتاب به آکور پسر یافه و فصل 
1:31-9 به لموییل پادشاه نسبت داده شده است. 
اگر براي سلیمان نقشي ثابت درکتاب قائل شویم، 
اغلب مثل ها از قرن دهم قبل از میالد مسیح، در زمان 

سلطنت متحد بني اسراییل ریشه گرفته است.
درفصل 1: 2 آمده است که امثال به جهت دانستن 
حکمت نوشته شده است و در واقع حکمت، یک هدیه 

از جانب خداوند است. )یعقوب 1: 5(
به عبارتي دیگر، حکمت چیزي است که بایستي کسب 
شده، دانسته و جذب شود و در عمل قرار بگیرد. 
حکمت نه تنها قابلیتي براي کسب و به کارگیري دانش 
است، بلکه فراتر از آن، حامل به کار بردن صحیح دانش 
نیز هست. یعني به کار بردن آن بر طبق خواست و 

اراده خداوند.
البته این را هم مي دانیم که چیزي به عنوان حکمت 
دنیوي هم وجود دارد که حکمت انسان یا حکمت این 
عالم است و در رساله اول قرنتیان 
به   6-4  :2

آن اشاره شده است. اما آن حکمتي که نویسنده در 
این کتاب در نظر دارد، حکمت دنیوي نیست و درباره 
حکمت خداوند صحبت به میان آورده است. حکمتي که 
از باال است )یعقوب 3: 13-17( و حکمت خداوند 
به طور کامل درشخص پسر او ‘ عیساي مسیح ’ گنجانیده 
شده است )اول قرنتیان 1: 24و30 - کولسیان 2: 
2-3( حکمتي که خداوند درمسیح عیسا در دسترس 
نوشته  امثال سلیمان  ما قرار داده است. همچنین 
تنبیه  و  تأدیب  به واسطه  را  ما حکمت  تا  شده است 
و همراهان  ملزومات  از  یکي  تأدیب  به دست آوریم. 
ضروري حکمت است. حکمت به صورت خودکار و بدون 
سختي و تالش حاصل نمي شود، یعني ما نه تنها حکمت 
را از طریق ایمان، بلکه همچنین از طریق تأدیب خداوند 
تأدیب ها  از  شکلي  امثال  آورد.  خواهیم  به دست 
هستند که باعث آشکارشدن جهالت، عیب ها و گناهان 
در  مثل ها  این  دهیم  اجازه  بایستي  و  مي شوند  ما 
زندگي هاي ما کار کنند، هـر چند با سختي و رنج همراه 

باشد.
درآیه 3 فصل اول، مي گوید امثال نوشته شده است تا 
ما ادب معرفت آمیز کسب کنیم. در ادامه، امثال به 

ساده دالن زیرکي عطا مي کند. 
به آنهایي که فاقد تشخیص خوب از بد هستند و آنهایي 
که ساده و فاقد ذکاوت هستند. همچنین امثال، جوانان 
را معرفت و بصیرت مي بخشد و آنها مي توانند تمامي 

معرفت و بصیرت مورد نیاز خود را دریافت کنند. 
و  مسن  افراد  اینکه  وجود  با   )4 )آیه 

سالخورده، حکیم و فهیم، 
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مغرور و خودمحور نمي شوند، نویسنده در آیه 5 مي گوید 
و  علم  کسب  امثال  این  از  بایستي  افراد  این  که 
تدبیرکنند. درآیه 7 آمده که ترس از خداوند، ابتداي 
حکمت است و همچنین ترس از خداوند آغاز علم نیز 
هست. در واقع واژه ی ابتدا یا آغاز در اینجا، به مفهوم 
پایه و اساس است و شاید واژه ی آغاز، این مفهوم را 
نیز برساند که زماني که یک بار آغاز کنیم، نیازي به ترس 
ازخداوند احساس نخواهد شد که البته این استدالل 
درستي نیست. وقتي که ما از ترس خداوند دور شویم، 

علم و حکمت ما بي ارزش و پوچ خواهد شد. 
ماوراي همه ی این چیزها، ترس از خداوند 

انجام  و  او  به  تسلیم شدن  مفهوم  به 
فرامین اوست، به معناي احترام و حرمت 
نهادن به خدا و در هیبت او قرارگرفتن 
جاهالن  دیگر،  طرف  از  اما  است. 
)خدانشناسان( از خداوند نمي ترسند و 

حکمت و ادب را خوار مي شمارند و در دل 
خود تصور مي کنند که خدایي وجود ندارد و 

تنها به خود متکي هستند.
در آیات 8 و 9 نویسنده، فرزندان را تشویق 

مي کند تا تعلیمات والدین خود را در نظر قرار 
دهند. چنین تعلیمي براي فرزندان همانند یک 

تاج زیبا خواهد بود.
درآیات 10 تا 19 هم نویسنده پرهیز از مواردي 

بازگو مي کند،  باعث اغواي جوانان مي شود را  که 
هیجان از کسب مالي که بابت آن زحمتي نکشیده و از 
راه نامشروع و دزدي و طبیعتاً با خشونت به دست آمده 
است و مي گوید هر گناهي را که دزدان و قاتالن مرتکب 
مي شوند برخودشان برخواهدگشت. )اعداد32: 23( 
»گناهان شما، شما را درخواهد گرفت.« »هرکه شمشیر 

کشد به شمشیر کشته خواهد شد« )متي26: 52(
خواه  داد،  خواهد  جزا  را  بدکاران  همیشه  خداوند 
دراین دنیا، خواه دردنیاي بعدي )رومیان 2: 6-4( 

)دوم تسالونیکیان1: 6(
آیات 20 تا 27، حکمت را همانند زني که با روح حکمت 
پر شده، به تصویر کشیده است. الزم به ذکر است در 
بعضي از متون شعري و نبوتي کتاب مقدس، مفهوم 
انتزاعي چیزهایي از قبیل حکمت و گاهي حماقت، براي 
تأثیرگذار بودن بیشتر آن، به صورت جاندارپنداري یا 

تصویرانساني بیان شده است.
درآیات 20 و21، نویسنده عنوان مي کند 
که حکمت در دسترس همگان هست، 
آنهایي که بخواهند و جویاي آن باشند.
در آخر، آیات  22 به  بعد، بانوي حکمت 
یا نداي حکمت سه گروه از افراد که 
نیاز بیشتري به حکمت دارند را  مورد  
که  ‘‘ساده دالن”  مي دهد.  قرار  خطاب  
افرادي بي تجربه هستند و خیلي زود گول 
افرادي  که  ‘‘مسخره کنندگان”  مي خورند. 
دهند،  گوش  اینکه  از  بیشتر  و  متکبرند 
صحبت مي کنند. ‘‘جاهالن” که افرادي خود محور 
هستند و فکر مي کنند به حکمت نیازي ندارند. 
رد  را  حکمت  بانوي  نداي  گروه،  سه  این  اما 
سرخود  بر  را   سختي  و  مصیبت  و  مي کنند 
بانوي  یا  حکمت  نداي  همین،  به خاطر  مي آورند. 
حکمت آنها را مورد تمسخرقرار مي دهد. واکنشي به 
حماقت آنها که در نهایت باعث مصیبت و رنج و سختي 
و هالکت آنها مي شود. اما کساني که به نداي حکمت 
گوش دهند درآرامش زندگي خواهند کرد و هیچ 

ترسي نخواهند داشت.



داستان های 
کوتاه و آموزنده
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داستانی است درمورد اولین دیدار ‘امت فاکس’ 
)نویسنده و فیلسوف معاصر  از آمریکا( هنگامی  که  
برای نخستین بار به رستوران سلف سرویس رفت.

وی که تا آن زمان هرگز به چنین رستورانی نرفته بود، 
در گوشه ای به انتظار نشست با این نیت که از او 

پذیرایی شود.
اما هرچه لحظات بیشتری سپری مي شد، ناشکیبایی او 
از اینکه مي دید پیشخدمت ها کوچکترین توجهی به او 

ندارند، شدت گرفت.
از همه بدتر اینکه مشاهده مي کرد کسانی که پس از 
او وارد شده بودند، در مقابل بشقاب های پر از غذا 

نشسته و مشغول خوردن بودند.
وی با ناراحتی به مردی که بر سر میز مجاور نشسته 
بود، نزدیک شد و گفت: من حدود بیست دقیقه است 
که در اینجا نشسته ام بدون آنکه کسی کوچکترین 
توجهی به من نشان دهد. حاال مي بینم شما که پنج 
دقیقه پیش وارد شدید، با بشقابی پر از غذا در مقابل 
این  مردم  چیست؟  موضوع  نشسته اید!  اینجا  من، 

کشور چگونه پذیرایی مي شوند؟
است!«  سرویس  سلف  »اینجا  گفت:  تعجب  با  مرد 

رستوران،  انتهایی  قسمت  به  سپس 
جایی که غذاها به مقدار فراوان چیده 
به  داد  ادامه  و  کرد  اشاره  بود،  شده 
آنجا بروید، یک سینی بردارید و هر چه 
آن را  پول  کنید،  انتخاب  مي خواهید 

بپردازید، بعد اینجا بنشینید و آن را 
میل کنید! 

مي کرد،  حماقت  احساس  قدری  که  فاکس’  ‘امت 
دستورات مرد را پی گرفت، اما وقتی غذا را روی میز 
گذاشت، ناگهان به ذهنش رسید که زندگی هم در 
رخدادها،  نوع  همه  است.  سلف سرویس  حکم 
فرصت ها، موقعیت ها، شادي ها، سرورها و غم ها در 
برابر ما قرار دارد، درحالی که اغلب ما بی حرکت به 
صندلی خود چسبیده ایم و آن چنان محو این هستیم 
که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی 
شده ایم از اینکه چرا دیگری سهم بیشتری دارد که 
هرگز به ذهنمان نمي رسد خیلی ساده از جای خود 
برخیزیم و ببینیم چه چیزهایی فراهم است، سپس 

آنچه مي خواهیم  برگزینیم.
ایده ی  تنها  انتظار،  خواسته هایمان  برای  گاهی    
موجود به نظر می رسد.اما گاهی درخواست کردن و 
توانایی  که  کسی  از  خواسته هایمان  دنبال کردن 
خداوند   است.  خوشایند تر  دارد،  را  آنها  برآوردن 
را  محبتش  به  محتاج  و دست های  منتظر  چشم های 
هرگز بی جواب نمی گذارد چنان که در انجیل 
متی باب 7 آیات 7-8 می فرماید: »بخواهید 
تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در 
بزنید تا به روی شما باز شود. زیرا هر که 
و  آورد  به دست خواهد  بخواهد،  چیزی 
هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است 

در بزنید که در به رویتان باز می شود.«
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چگونـه  کیسـت؟  خـدا 
یافـت؟ را  خـدا  می شـود 

می توانـد  کسـی  چـه 
حقیقـت را نشـان دهـد؟

چگونه می توان خدا را یافت؟
نویسنده: بیلی گراهام
ترجمه: ط. میکائیلیان

معرفی کتاب

کتـاب  ایـن  دریافـت  بـرای 
الکترونیکـی از طریق تلگرام 

ضربه بزنید

https://t.me/Church_of_Persian/7891
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ده یک در کتاب مقدس
نویسنده: زنده یاد  آرمان رشدی

معرفی کتاب

در بعضی از کلیساها رسم بر این است که از 
اعضا بخواهند ده یک درآمدشان را به کلیسا 
دارند،  کمی  درآمد  آنانی که  کنند.  تقدیم 
ممکن است در بعضی موارد از این امر تحت 
درآمد  که  نیز  و کسانی  گیرند  قرار  فشار 
باالیی دارند، گاه پرداخت مبلغی هنگفت را 

خود  از  و  می یابند  دشوار 
می پرسند این پول صرف چه 
و  تجربیات  طبق  می شود. 

مشاهدات نگارنده، بسیاری از ایمانداران 
وفاداری  و  اشتیاق  با  را  خود  ده یک  گرچه 
در  زمینه  این  در  سؤاالتی  اما  می دهند، 
ذهنشان مطرح می شود، خصوصاً اینکه گاه 
عنوان می شود که پرداخت نکردن ده یک در 
این  رفع  برای  است.  خدا  از  دزدی  واقع 
این  کار  مناسب ترین  مسائل، 
کتاب مقدس  ببینیم  که  است 
در  مورد ده یک چه می فرماید...

دریافت  برای 
از  کتاب،  این 
تلگرام  طریق 

ضربه بزنید

https://t.me/Church_of_Persian/7892
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پرسش 
پاسخ و جهان بینی یک 

مسیحی چیست؟

مخصوص  نقطه نظر  یک  به  اشاره  »جهان بینی« 
درباره ی مفهوم کامل و کلی از دنیاست. جهان بینی 
از  او  که  بزرگی«  »تصویر  یعنی  شخص  یک 
دارد؛  دنیا  درباره ی  اعتقاداتش  تمام  هماهنگی 
درواقع این روش درک شخص از واقعیت هاست. 
تصمیمات  تمام  پایه ی  شخص  یک  جهان بینی 
روزانه ی او است و بنابراین بسیار مهم می باشد. 
هر جهان بینی، مسیحی و غیر مسیحی، حداقل با 

این سه سوال روبروست:

1. ما از کجا آمدیم؟ )و چرا اینجا هستیم؟(
2.  دنیا چه مشکلی دارد؟

3. ما چگونه می توانیم این مشکل را حل کنیم؟

جهان بینی یک مسیحی، به این سه سوال این گونه 
جواب می دهد:

1. ما مخلوق خدا هستیم، آفریده شده ایم که به 
دنیا حکومت کنیم و با خدا مشارکت داشته باشیم. 

)پیدایش 1: 27-28 و 2: 15(
2. ما به خدا گناه کرده ایم و همه ی دنیا را به لعنت 

گرفتار کرده ایم. )پیدایش 3(
3. خدا خودش دنیا را به وسیله ی قربانی پسرش 
عیسای مسیح و پرداخت کفاره، نجات داده است. 

)پیدایش 3: 15، لوقا 19: 10( 

او روزی خلقت را به حالت کامل اولیه اش احیا 
خواهد کرد. )اشعیا 65: 25-17(

جهان بینی مسیحی ما را به ایمان به اصول اخالقی 
نجات  امکان  و  انسانی  اصالت  معجزات،  ثابت، 

هدایت می کند. 

جهان بیني مسیحي به سه اصل متکي است:
1- خلقت جهان 2- سقوط  3- بازسازي و احیاء

1. تمامي جهان توسط خداوند خلق شده است و 
همه چیزنیکوست: همه ی خلقت خداوند خوب و 
نیکوست. خداوند هیچ چیز بد را نیافریده است.

)اول تیموتائوس 4:4(
2. سقوط یعني وارد شدن گناه به جهان: 

جدایي  باعث  و  کرد  نافرماني  انسان  که  زماني 
ازخداوند شد، دنیا سقوط کرد و وارد مرحله ی 
لطمه خوردن  باعث  این صورت  به  شد،  تازه اي 

رابطه ی محبت آمیز انسان با خدا شد.
3. بازسازي و احیاء: مرحله و یا اصل سوم جهان بیني 
مسیحي است. خداوند دراین مرحله مي خواهد که 
انساِن سقوط کرده، به وضعیت اولیه ی خلقت که 
براي او درنظرگرفته بود، برگردد. خداوند زندگي 
در  این گونه  مي کند،  بازسازي  و  احیاء  را  انسان 
کلیسا هست که ما به آن بازنگري و احیاء دست 

پیدا مي کنیم.



هـزاران نفـر از طریـق برنامـه ی کتاب مقـدس؛ کالم خـدا را جـزو زندگـی 
روزانـه ی خـود کرده انـد. با اسـتفاده از این برنامـه ی رایـگان می توانید به 
نشـانه  گذاری، یادداشـت ها و برنامه هـای مطالعه تـان در هرجـا دسترسـی 
یـا  و  بـرای مطالعـه  از ترجمه هـای مختلـف کتاب مقـدس،  باشـید.  داشـته 

شنیدن از طریق تلفن همراه خود استفاده کنید. 

کالم خدا همراه شما است
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برنامه ی کتاب مقدس را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید

https://apps.apple.com/app/bible/id282935706?_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android&_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
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دوستان عزیز ضمن سپاس از همراهیتان، شما را تشویق 
می کنیم که برای ارائه ی نظرات و پیشنهادهایتان با ما در 
ارتباط باشید. همچنین می توانید مطالب مجله آگاپه را از 
نمایید. دنبال  ما  مجازی  شبکه های  و  وب سایت  طریق 

بزنید. ضربه  زیر  گزینه های  روی  ما  با  ارتباط  برای 

دعای ما این است که مطالب این مجله باعث برکت شما 
باشد تا در شناخت عمیق تر خداوندمان عیسا رشد نمایید، 
دوستی صمیمی تر با روح القدس را تجربه کنید و همواره از 
گــردیــد. سیراب  پدر  خدای  بی پایان  محبت 

آمــیــن
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