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Artwork: Holy Spirit

ذهن خود  را تازه کنید



فهرست

است. ممنوع  اکیداً  آگاپه  مجله   فروش   و  می باشد  رایگان  کامالً  به صورت  آگاپه  مجله  که  کنید  توجه   
است.  بال مانع  اثر  صاحب  نام  و  آگاپه  مجله  نام  ذکر  با  مجله،  در  شده  منتشر  مطالب  از  استفاده   -
-  لطفاً هنگام استفاده از مطالب مجله آگاپه، با افزودن موارد زیر به نام 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.

آگـاپـه
کلمه ی  یک  آگاپه 
به  که  است  یونانی 
معنای عشق بی قید و 
شرط خداوند می باشد.

مجلـه  آگاپـه یـک مجلـه ی الکترونیکی اسـت که 
به صـورت فایـل PDF می باشـد، بـه ایـن منظور 
تمامـی صفحه های آن برای اسـتفاده در موبایل، 
تبلـت و کامپیوتـر طراحـی شده اسـت. توصیـه 
را  مجلـه  ایـن  بهینـه،  کارکـرد  جهـت  می شـود 
خـوان   PDF نرم افـزار  از  و  کـرده  دانلـود 

Adobe Reader استفاده شود.
به صـورت  صفحه هـا،  و  مطالـب  از  بعضـی 
فایل هـای صوتـی و یـا تصویـری می باشـند کـه 

لینک هایـی  جهـت دسترسـی به ایـن فایل ها را 
بـرای  کافیسـت  گذاشـته ایم،  اختیارتـان  در 

استفاده بر روی آنها ضربه  بزنید.
الزم بـه ذکـر اسـت که ما سـعی نموده ایـم تا در 
آدرس  و  نـام  کپی رایـت،  حـق  حفـظ  جهـت 
اینترنتـی منابـع را درج نماییـم و همچنیـن بـا 
احتـرام به تمامـی هنرمندان از جمله عکاسـان، 
در حیـن اسـتفاده از آثارشـان، نـام آنهـا را نیـز 

ذکر کنیم.

اینستاگرام ایمیلوبسایت

ارتباط با ما
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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 عیسای مسیح 
و جاری شدن برکات او به زندگی تمامی خوانندگان 

این مجله گردیم.
الزم به ذکر است این خدمت به صورت داوطلبانه 
برادرانمان  و  خواهران  همه ی  از  بنابراین  است، 
خواهشمندیم که برای پیشبرد ملکوت خدا از این 
به  مجله  این  معرفی  و  اشتراک گذاری  در  طریق، 

دوستان و آشنایان سهیم باشند.

صنم صالحی
ناتان رستم پور
برنادت پولیس

میثم حیدری
داریوش گلباغی

مهران پورپشنگ
جلیل سپهر

خواهر باران
صنم طلوعی

برادر جهانگیر
مرجان فارسی
فرح معصومی

اسحاق تنگستانی
و  همه ی شما عزیزان که با اشتراک گذاری 

این مجله همراه ما هستید.

با تشکر فراوان از 
وب سایت سبزک

خانه هنرمندان مسیحی
حنیف اورسجی

موسا رسایی
سازمان رازگاه

اکنـون مـا   در کنـار یکدیگر بسـیار بزرگ و
در سرتاسر جهان هستیم.
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قابلیت های 
April 2021مـجـلـه الکترونیکی آگـاپـه

برای سهولت دسترسی به مطلب 
دلخواه، می توانید در فهرست 

روی شماره صفحه ی مورد نظر 
ضربه بزنید

با ضربه زدن بر روی این دکمه می توانید 
مستقیم به بخش های مجله بروید و بخش 

مورد عالقه خود را مطالعه کنید

در صفحات بعدی با ضربه زدن یا 
کلیک کردن بر روی این دکمه 

می توانید مستقیم به فهرست 
آمده و صفحه ی مورد نظر خود را 

انتخاب کنید

امکان دارد قابلیت های فهرست و دکمه های بوک مارک و فهرست در 
بعضی از سیستم عامل های اندروید به خوبی کار نکند 

فهرست

فهرست

Content Button

Bookmark Button

Touch the content

3 April - 2021



بخش های مجله آگاپه
سرزمین شادی

دراینبخشکهویژهیکودکانعزیزماناست،
قصدداریمآنهاراباکتابمقدسآشناکنیم.

پرستش بخش خادمین زبان از ما پیشگاه، در
میشنویموازسرودهایآنهابرکتمیگیریم.

پیشگاه

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

پیام

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

بیشتر آشنا می شویم.

هنرهای زیبا

به مربوط میپردازیم، آن به بخش این در آنچه
آموزههاوپژوهشهاییمیباشدکههرایمانداربه

مسیح،درزندگیروحانیخودبهآننیازدارد.

نکته !

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

هستم

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

بیشتر آشنا شویم.

شهر بانو

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

امثال را مطالعه می کنیم.

ارزشمند

4 April - 2021



فهرست

April  2021
فـهرسـتفـهرسـت

سرزمین شادی
10

سریال انیمیشنی 
خانه ی محبت

11

سخنی با والدین
15

دعا
18

برنامه ی کتاب مقدس
برای کودکان

14

نکته !
19

اعتراض مریم و هارون به 
موسا ...

)مهران پورپشنگ(

20
نحوه ی ستایش و پرستش 

خداوند
)برادر جهانگیر(

24
پطرس در کجا و چگونه 

شهید شد؟
)مهران پورپشنگ(

23

داستان
بزرگ ترین دروغ

12
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April  2021
فـهرسـتفـهرسـت

پیام
28

بهار
 )جلیل سپهر(

34

آزادی )بخش دوم(
)داریوش گلباغی(

38

من کیستم؟! )بخش چهارم(
)مرجان فارسی(

29

با تالش و افکار انسانی نمی توان 
خدمت کرد)برادر جهانگیر(

35
شخصیت های کتاب مقدس

)خواهر فرح(

40

شهِر بانو
41

برابری جنسیتی
)مهران پورپشنگ(

47
 زنان کتاب مقدس

)خواهر فرح(

49
گپی دوستانه با

برنادت پولیس

42
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April  2021
فـهرسـتفـهرسـت

پیشگاه
50

معرفی اثر
)ناتان رستم پور(

54

 معرفی اثر
)عرفان حاتمی(

55
سرود مریم

56

معرفی خادمین پرستش
)ناتان رستم پور(

51

هستم
57

سیستم قربانی در کتاب مقدس
)خواهر فرح(

58
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April  2021
فـهرسـتفـهرسـت

هنرهای زیبا
65

معرفی کار های هنری
72

معرفی هنرمند
)صنم صالحی(

66 خانه هنرمندان
71

معرفی فیلم
75
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فـهرسـتفـهرسـت

ارزشمند
76

ارتباط با ما
88

داستان های کوتاه و 
آموزنده

84

برنامه ی
کتاب مقدس

87

عاشقانه هایی برای آسمان
)خواهر باران(

77
امثال سلیمان 

تفسیرفصل سه

78

معرفی کتاب هاي
الکترونیکی

85
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فهرست

در این بخش که 
ویژه ی کودکان 

عزیزمان است، قصد 
داریم آنها را با کتاب 

مقدس آشنا کنیم.



قسمت سوم

برایدیدناینویدیوازطریقیوتوبضربهبزنید

برایدیدناینویدیوازطریقتلگرامضربهبزنید

11
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سرزمینشادی

http://sabzak.com/
https://youtu.be/af0S6opMPsA
https://t.me/SabzakMedia/2074
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سرزمینشادی
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سرزمینشادی
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برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

14 April - 2021
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سخنی با والدین

و  خشم  از  جلوگیری  برای  والدین  که  راه هایی 
عصبانیت کودکان باید بدانند.

اگر شما فرزند دارید، حتماً این وضعیت را چندین 
بار مشاهده نموده اید که برای مثال شما در یک 
فروشگاه هستید که فرزندتان شروع به گریه و 
مکان های  در  چه  و  می نماید  بیدادکردن  و  داد 
والدین می توانند  اکثر مواقع  متفاوت دیگر. در 
علت آن را تشخیص دهند. مهم تر از همه، این 
است که چگونه می توانید از وقوع آن جلوگیری 
نمایید. در این مقاله، ما قصد داریم تا شما را با 
چگونگی عدم وقوع این چنین مواردی راهنمایی 

نماییم.
روی  شما  فرزند  که  نمایید  حاصل  اطمینان   .1

تختش خوابیده است:
اگر شما به فرزندتان اجازه دهید که روی تخت 

شما بخوابد، می تواند یک عادت بد در او شود. 
برای جلوگیری از ایجاد عادت بد در کودکتان، باید 
به او بیاموزید که روی تخت خودش بخوابد. این 
کنترل  نحوه ی  در  شما  فرزند  به  می تواند  کار 
که  بدانید  است  جالب  کند.  کمک  تنهایی اش 
بتواند  کودک  که  زمانی  معتقدند  روانشناسان 
تنهایِی خود را کنترل کند، قدرت کنترل اعصاب 

نیز در او افزایش می یابد.
2. به فرزندتان آزادی بدهید:

به عنوان والدین، غریزه ی شما دستور خواهد داد 
که در شرایط بد، از فرزندتان مراقبت کنید و یا از 
او دفاع نمایید. اما اگر شما به آنها آزادی بدهید، 
آنها بهتر می توانند شرایط را کنترل کنند و به خوبی 
فرزندانتان  به  کار،  این  با  بگیرند.  دست  در 
می فهمانید که توانا هستند و می توانند به تنهایی 
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از پس مشکالتشان برآیند.
۳. غذاهای مخصوص کودکان را درست نکنید:

درست کردن غذایی که کودک شما، آن را دوست 
نداشته باشد، می تواند در طی زمان به او آسیب 
برساند. آیا آنها همه چیز را امتحان می کنند؟! به 
جای آنکه به کودکتان غذای مخصوص خردساالن را 
بدهید، غذایی که نوجوانان و افراد به بلوغ رسیده 

استفاده می کنند را بدهید. این کار با 
تأمین مواد مورد نیاز بدن، در خشم و 

عصبانیت کودک می تواند بسیار مؤثر باشد.
4. رفتار فرزندانتان را یاد بگیرید:

اگر می خواهید کودک شما بتواند 
اهمیت داشتن رفتار خوب را 

به طور کامل درک کند، به کودکتان کلمات زیبا و 
مناسب بیاموزید، همانند »لطفاً« و سپاسگزارم«. 
و  بزنید  حرف  مؤدبانه  آنها  مقابل  در  همیشه 
بگذارید که ادب کودکتان از شما سرچشمه بگیرد 
شما  که  فردی  به  و  یابد  پرورش  شخصیتش  و 

دوست دارید، تبدیل شود.
5. یک روز در هفته را به خانواده تان اختصاص 

دهید:
یک روز در هفته را به خانواده تان اختصاص دهید. 
در آن روز آنها را کنار یکدیگر جمع کنید و غذاهایی 
را که از آن لذت می برند، درست کنید. به پیک نیک 
بروید و تفریح کنید. با این کار، کودک شما احساس 
خواهد کرد که مورد توجه قرار گرفته و دیگر 
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خشمگین نخواهد بود. زیرا کودکان معموالً به خاطر 
“عدم توجه” گریه می کنند و خشمگین می شوند.

6. به فرزندانتان پول بدهید:
به  را  آن  ارزش  و  بدهید  پول  فرزندانتان  به 
کودکتان آموزش دهید که در آینده فردی موفق 
باشد. با این کار، دیگر فرزندتان در فروشگاه ها 
برای نخریدن چیزی که به شما گفته است، گریه 
دارد  که  پولی  به  و خودش نسبت  کرد  نخواهد 

برآورده  را  خواسته هایش  و  می کند  هزینه 

می نماید.
7. به فرزندتان آموزش های الزم را درخانه بدهید:
به مدرسه خواهد  اندازه ی کافی  به  فرزند شما 
رفت. بنابرین زمان کافی را در خانه به کودکتان 
اختصاص دهید. با او کتاب بخوانید، راه بروید، 
پازل ها را بچینید و کارهای دیگر انجام دهید. به 
کودکانتان رؤیاپردازی را یاد بدهید که این عمل، 

از یاددادن ریاضی ضروری تر می باشد.
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باهم دعا کنیم

18 April - 2021 Photographer: Ben White
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سرزمینشادی

خداوندا شکرت می کنم برای همه ی برکت هایی که به ما دادی. ممنونم برای پسر 
یگانه ات عیسای مسیح که ما را از دست شیطان نجات داد. خدایا برای این سال جدید 
و برای این بهار زیبا شکرت می کنم. زمین و درخت هایی که در زمستان خشک شده 

بودند را تو زنده و تازه کردی و حاال سبز شدند و برگ و گل دادند. خداوندا 
همین طور که همه چیز را تازه کردی؛ قلب خشک و مرده ی انسان ها را هم زنده و تازه 
کن تا تو را بشناسن و به تو ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. پدرجان ما فرزندانت هم 

به تو کمک می کنیم تا همه اسم تو را بشنون و تخت پادشاهیت را در دنیا بیاری.
در نام عیسای مسیح

 آمین



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.

نکته!

19 April - 2021 Photographer: KoolShooters
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نکته!

هـارون و مریم به 
اعتـراض  موسـا 
کردنـد. چـرا فقط 
مریم تنبیه شد؟ 
)۱۲ فصـل  )اعـداد 

جــذام  نفریــن  اثــر:  نــام 
آمیــزی  رنــگ  مریــم/ 
شیشــه/  روی  شــده 
اواســط قــرن ۱۶/ مــوزه 
آلمــان کُلــن  اشــنوتگن 

موسا(،  برادر  و  هارون)خواهر  و  مریم 
موسا را به علت این که زن او حبشی 
بود، سرزنش کردند.)اعداد فصل 12 
آیه 1( درنتیجه ی این انتقاد و نارضایتی، 

شد.)آیه  مبتال  جذام  بیماری  به  مریم 
خوانندگان  از  بسیاری  سؤال   )1۰

معترض  نیز  هارون  که  است  این  کتاب مقدس 
بود، اما چرا مریم تنبیه شد؟

با مطالعه ی آیه ی اول، خواننده شگفت زده می شود 
برادر  و  این سؤال مطرح می گردد که خواهر  و 
موسا که خدا را خدمت می کردند، چرا باید منشأ 

چنین انتقادی باشند؟
مسیح به این سؤال پاسخ داد: »پیامبر همه جا 
مورد احترام مردم است، جز در وطن خود و بین 
هموطنان خویش«)متی فصل 1۳ آیه 57( وقتی 
عیسا این عبارت را بر زبان آورد، او اولین کسی 
نبود که مورد بی احترامی آشنایان قرار می گرفت. 
قبل از او پیامبرانی مانند موسا و ارمیا نیز چنین 
تجربه ای داشتند.)ارمیا فصل 12 آیات 5 - 6( 

در متن عبری، آیه ی اول با فعل مفرد مؤنث آغاز 
می شود و قرارگرفتن نام مریم، قبل از هارون 
این  اصلی  مسبب  مریم  که  است  آن  بیانگر 
اعتراض بود. او برادرش هارون را بر علیه موسا 

تحریک کرد.

حدس  کتاب مقدس،  مفسران  از  برخی 
زن  فوت  از  بعد  شاید  که  می زنند 
 )21 آیه   2 فصل  اول)صفوره/خروج 
موسا با زنی که اهل حبشه بود، ازدواج 
 8۰ در  موسا  که  آورید  یاد  به  کرد. 
سالگی، رهبری قوم اسرائیل را بر عهده 

گرفت. او عمر طوالنی داشت. 
از مفسران، این نظریه را  اما در مقابل، بعضی 
مدیان/ یترون)کاهن  شاید  که  کرده اند  مطرح 

خروج فصل 2 آیه 16( اهل حبشه بوده، اما به 
سرزمین مدیان مهاجرت نموده است. عده ای از 
از  استفاده  شاید  که  معتقدند  هم  مفسران 
داشته  تحقیرآمیز  جنبه  صرفاً  “حبشه”  اصطالح 
است و صفوره را به خاطر داشتن رنگ پوست 

تیره، “حبشه ای” می نامیدند. 
مورد  در  هارون  و  مریم  انتقاد  که  است  جالب 
چیزی بود که موسا و همسرش هیچ گونه دخالت و 
کنترلی بر آن نداشتند. خداوند طراح اصلی بدن 
است. او آگاهانه نژاد و رنگ پوست هر انسان را 
تعیین می نماید و می آفریند. داوود پادشاه چنین 
سرایید: »حتا پیش از آنکه به وجود بیایم، تو مرا 
من  زندگی  روزهای  آنکه  از  پیش  بودی.  دیده 
ثبت  را در دفتر خود  آنها  تو همه ی  آغاز شود، 

کرده بودی.«)مزمور 1۳9 آیه 16(

مهران پورپشنگ
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فهرست

نکته!

اما شکایت از همسر موسا، مشکل اصلی نبوده 
است. با مطالعه ی آیه ی 2 درمی یابیم که ناراحتی 
مریم و هارون از جای دیگری بود: “حسادت به 

مقام و نفوذ موسا در میان قوم اسرائیل.”
خواهر و برادر نتوانستند از رهبری موسا نقطه  
ضعفی پیدا کنند، بنابراین از زن او انتقاد کردند. 
به  فقط  خداوند  »آیا  گفتند:  هارون  و  مریم 
به  او  مگر  است؟  گفته  سخن  موسا  وسیله ی 
وسیله ی ما نیز سخن نگفته است؟« به بیان دیگر، 
مریم و هارون برای خودشان اعتبار قائل شدند 
و موسا را به غرور متهم کردند. اما بعد از ادعای 
»موسا  شده:  ذکر  متن  در  هارون،  و  مریم 
متواضع ترین مرد روی زمین بود.«)آیه 4( احتماالً 
این عبارت را بعدها یوشع)جانشین موسا که او 
است.  افزوده  متن  به  می شناخت(  خوبی  به  را 
موسا در دربار فرعون زندگی کرد، اما بعد از فرار 
از مصر، چهل سال در بیابان چوپان بود. او در 

طول این مدت، به انسان فروتن تبدیل شد. 
کتاب مقدس می فرماید که فوراً خداوند دخالت 
سال ها  می دهد  ترجیح  خدا  گاهی   )۳ کرد.)آیه 
صبر کند و به تدریج اقدام نماید و در مواردی، 

بالفاصله به رفع مشکل رسیدگی می کند.

خداوند خواهر و دو برادر را فرا خواند. شاید 
مریم و هارون فکر می کردند، خدا می خواهد از 
آنها دفاع کرده و موسا را اصالح کند! اما خدا از 
عنوان  به  را  موسا  بی دلیل  او  کرد.  دفاع  موسا 
برنگزیده  اسرائیل  قوم  رهبر  و  خود  سخنگوی 
بود. خداوند یک ارتباط ویژه ای با موسا داشت که 
تشخیص  را  آن  نمی خواستند  هارون  و  مریم 
دهند. خداوند فرمود: »من با یک نبی به وسیله ی 
که  موسا  با  ولی  می کنم،  صحبت  خواب  و  رؤیا 
خدمتگزار من است به این طریق سخن نمی گویم، 
می کند.«)آیات  خدمت  وفاداری  با  مرا  او  چون 

 )8-7
دست  انتقاد  از  بایستی  هارون  و  مریم 
برمی داشتند. زیرا به دنبال منافع شخصی شان 
بودند. بدین ترتیب خشم خدا افروخته شد و 
مریم به بیماری جذام مبتال گردید. در متن عبری 
بر  جذام  بیماری  دیدن  با  هارون  که  شده  ذکر 
فوراً  مریم  که  می رسد  نظر  به  ترسید.  مریم، 
جذام  بیماری  تشخیص  و  پوست  تغییر  متوجه 
نشد. هارون با مشاهده ی لعنتی که بر مریم نازل 
شد، فوراً به اشتباه خود پی برد و فریاد برآورد: 
»ای آقایم، ما را به خاطر این گناه تنبیه نکن، زیرا 

پرتره موسا، مریم، هارون / موزه ملی هلند
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نکته!

نام اثر: شکایت مریم و هارون از موسا / 1908

این گناه ما از نادانی بوده است.«)آیه 11(
هارون، زودتر از مریم به خود آمد و عذرخواهی 
و طلب بخشش کرد. از سوی دیگر چون هارون 
کاهن اعظم قوم اسرائیل بود، خدا او را تنبیه 
نکرد تا برای شفای خواهرش، نزد خدا دعا کند. 
ضمن آنکه خدا در آن موقعیت به هارون رحم 
رفتارش  مراقب  بیشتر  بعد  به  این  از  تا  کرد 
باشد. او موسا را آقا)استاد / رهبر( خود خطاب 

کرد.

در فصل 12 آیه ی 1۳ این نخستین بار است که 
موسا لب به سخن گشود. او در طول مدتی که 

توسط خواهر و برادرش مورد انتقاد شدید 

قرار گرفت، مهر سکوت بر لب داشت و واکنشی 
نشان نداد. او این موضوع را به خدا واگذار نمود 
و به خدمت و زندگی خود ادامه داد. درنتیجه، 

خدا نیز از او حمایت کرد. 
وقتی بحران ها و مشکالت را به خدا واگذار 

کنید، او برای شما خواهد جنگید.
خداوند  از  و  شکست  را  سکوت  “دعا”  با  موسا 
درخواست کرد که مریم را شفا دهد.)آیه 1۳( 
اگر خدا مریم را شفا نمی داد، او هرگز نمی توانست 
در اردوگاه قوم اسرائیل سکونت کند. اما هفت 
روز قرنطینه در خارج از اردوگاه و دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری جذام، مریم را به خود آورد و 

وضعیت روحانی او را اصالح کرد.

فیسبوک اینستاگرام وبسایت

Mehran Pourpashang

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.instagram.com/joy.persian.church/
https://joypersianchurch.com/
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کتاب مقدس در مورد مرگ پطرس، سکوت اختیار نموده و گزارشی ارائه نداده 
است. بنابراین آنچه درباره ی مرگ پطرس می دانیم، صرفاً بر اساس روایات و 

حدس و گمان است. در کتابی تحت عنوان »شهیدان«)کتاب شهیدان فاکس( 
ذکر شده که پطرس در روم، محکوم به مرگ شد و مصلوب گردید. در کتاب 
پدران  ‘اوریجن’)از  نظر  اظهار  به  اسمیت«  کتاب مقدس  »دایره المعارف 
کلیسا( اشاره شده که تأیید کرده در سال های 67 یا 68 میالدی، پطرس در 

روم مصلوب شد. 
مسیح مدت کوتاهی بعد از زنده شدن، به پطرس گفت که او به عنوان 

شهید می میرد.)یوحنا فصل 21 آیات 18- 19( پطرس این نکته را 
تأیید نمود و نوشت: »می دانم که به زودی دار فانی را وداع خواهم 
گفت؛ خداوندمان عیسای مسیح نیز مرا از این موضوع آگاه ساخته 

است.«)دوم پطرس فصل 1 آیه 14( 
انجیل یوحنا که در اواخر دهه ی هشتاد میالدی نوشته شد، اشاره ای 

اولین  برای  باید  پطرس  مرگ  نمی کند.  پطرس  مصلوب شدن  به 
خوانندگان انجیل یوحنا معلوم بوده باشد. طبق ادعای 

پدران کلیسا، پطرس در روم در زمان جفای امپراطوری 
نرون به شهادت رسید، تقریباً در همان زمانی که 
پولس هم شهید شد. در کتابی به نام »اعمال 
نوشته شده،  میالدی  در قرن دوم  که  پطرس« 
گزارش می دهد که پطرس بنا به تقاضای خودش، 

به صورت وارونه مصلوب شد. البته شواهد دیگری 
بر  مورخان  اکثر  نیست.  دست  در  موضوع  این  تأیید  این برای 

باورند که پطرس در آخرین سال زندگی خود به روم رفت و یا بازداشت شد و به روم 
منتقل گردید و در آن شهر به شهادت رسید.

در روایت کتاب »کجا می روی؟« نوشته شده که دوستان پطرس اصرار کردند که برای نجات 
جان خود از روم فرار کند. پطرس با این پیشنهاد موافقت کرد و از روم خارج شد. اما 
شب هنگام در جاده، عیسا را مالقات کرد. پطرس از عیسا پرسید: »خداوندا، کجا می روی؟« 
عیسا پاسخ داد: »من به روم می روم تا دوباره مصلوب شوم.« پطرس شرمگین شد و به 

روم بازگشت. او بنا به تقاضای خود به صورت وارونه مصلوب گردید، زیرا ابراز داشت 
که شایستگی ندارد تا مانند عیسای مسیح مصلوب شود. 

این روایت معلوم نیست که چقدر پایه و اساس تاریخی دارد.

مهران پورپشنگ

و  کجـــا  در  پطـــرس 
ــد؟ ــهید شـ ــه شـ چگونـ
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عزیزان در عبری به دلیل غنی  بودن این زبان نسبت به سایر زبان ها، هفت اصطالح یا کلمه برای پرستش 
و ستایش خداوند به کار می رود که معانی و عملکردهای متفاوتی دارند. این در حالیست که در زبان 

فارسی تنها یک و بعضاً دو کلمه برای این منظور، وجود دارد.
البته هدف من از اشاره به این مهم، توجه به عمق و ژرفای اهدافی است که می بایستی در پرستش و 

ستایش خداوند در نظر گرفته شوند. حال به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.

1- تودا: به نوعی از پرستش گفته می شود که 
این در  و  بلند می کنیم  را  از دست هایمان  یکی 
شرایطی که گاهاً خوب نیست، انجام می گردد. ما 
اعالم می کنیم که خداوند نیکوست. اعالم می کنیم 

که خلقت تازه در خداوند هستیم. خدایی که ما 

را نجات داده و نام ما را در دفتر حیات ثبت کرده 
است. اعالم می کنیم روحی که در من است، بسیار 
قوی تر از آن روحی است که در دنیاست. به نوعی 
اعتراف ایمانی ما که پایه  و اساس پرستش ماست.

)کولسیان1 : 1۳(

نحوه ی ستایش و پرستش خداوند

برادر جهانگیر
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2- یدا: به نوعی از پرستش گفته می شود که هر دو دست را بلند کرده و خداوند را برای کارهای 
نیکویی که انجام داده، شکرگزاری می کنیم. به خاطر برکت ها و نعمت های او، تسلیم شدن به خداوندی 

او را اعالم می کنیم.
)دوم تواریخ 2۰ : 21( )مزمور 1۰7 : 15(

۳- شاباک: نوعی از پرستش است که با صدای بلند، عظمت و بزرگی و جالل خداوند را اعالم می کنیم. 
زمانی که به شکوه و عظمت او فکر می کنیم و آن را با صدای بلند اعالم می کنیم. خواندن سرودها و حتا 

اعالم شهادت های ما  ‘شاباک’ است؛ پرستشی که توسط دیگران شنیده می شود.
)مزامیر 145 : 4 و 6۳ : ۳ و ۳2 : 11(



26 April - 2021 Photographer: Seth Reese
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نکته!
4- باراک: به معنی زانوزدن است که نشانه ی تسلیم کامل به خداوند می باشد. پرستشی که هم در 

روح و هم در حضور او بر زانوهای خود، تواضع و فروتنی خویش را اعالم می نماییم.
)اول تواریخ 29 : 1۰ / مزامیر 145 : 1 و 115 : 18 و 96 : 2 و 6۳ : 4 و ۳4 : 1(    

       
5- زامار: به نوعی از پرستش گفته می شود که همراه با موسیقی و ساز و آواز است. در واقع این نوع 
پرستش ‘تودا’ و ‘شاباک’ را در خود جای داده و بیان کننده ی عمق عشق به خداوند و اشتیاق به حضور 

اوست.
)مزامیر 147 : 7 و 92 : 1(
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6- هلی: این اصطالحی است که ‘هللویا’ از آن ریشه گرفته است و نوعی از پرستش می باشد که با 
شوق و ذوق، همراه با تسبیحات و سرود روحانی، خارج از حد و مرز به حضور خداوند می آییم. زمانی که 
در وجودمان چنان شادی و شوقی وجود دارد که می خواهیم با تمام وجود، خداوند را بپرستیم و شکرگزار 
او باشیم. زمانی که سرودهای روحانی با قلب ما صحبت می کنند و می خواهیم جست و خیزکنان و با 

شادی خداوند را بستاییم و بپرستیم.
) مزامیر 148 : 1 و 149 : 1 و 15۰ : 1 و 11۳ : 1(شادی خداوند قوت ماست، آمین.

7- تهیال: پرستشی است همانند ‘هلی’. پرستشی همراه با شوق و ذوق، وجد و شادی، رقص و آواز 
روحانیست. این نوعی از پرستش است که با تسبیحات و ‘تودا’ همراه است.

)دوم تواریخ 5 : 1۳-14 / مزامیر 1۰۰ : 4 و ۳۳ : 1(
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Photographer: Mitya Ivanov



اینستاگرام

29 April - 2021 Photographer: Meysam Heydari

فهرست

پیام

مرجان فارسی

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

می کنیم.
حقیقت این است که از زمان سقوط 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 که با دادن هویتی جعلی به 
انسان از روش های گوناگون، او را بفریبد. درنتیجه، در 
دنیای امروز می بینیم که بحران هویت 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 صورت می گیرد، من و شما 
می توانیم هویت خود را از چشمان خدا ببینیم. 
کرده،  تعریف  برایمان  دنیا  که  آن چیزهایی 
ما  از  یک  هر  می خواهد  خداوند  گذراست. 
هویت حقیقی و فناناپذیر خود را در اتحاد 
با مسیح درک کنیم و در آنچه خدا ما را 
گام  پیروزمندانه  فراخوانده،  آن  به 
و  رشد  کلید  که   چرا   برداریم. 
شکوفایی ما در  مسیح، درک هویت 

ماست. 

کشـف کنید که در مسـیح چه کسـی هستید 
و در هویـت حقیقـی خـود قـدم بگذارید.

من کیستم و 
هویت من در 

مسیح چیست؟!

https://www.instagram.com/child_of_god_agapeh/


30 April - 2021 Photographer: Meysam Heydari

فهرست

پیام

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

)۳۰  :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدن  عضو  شما 

شـما در مسـیح، محبـوب خـدا هسـتید )کولسـیان ۳: 12(

)2  :11 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروس  16(شما   :2 قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکر  دارای  شما 

)۳5  :1۳ )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرد  شما 

)۳  :2 تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازان  6(شما   :7 )تثنیه  هستید  خدا  گنج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور 1۳9(

)6  :1 )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  1۰(شما   :2 )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 

)9  :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  همکار  مسیح،  در  شما 

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

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

)15  :15 )یوحنا  هستید  مسیح  دوست  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  سنگ  مسیح،  در  شما 

)24  :۳ )رومیان  شده اید  شمرده  عادل  مسیح،  در  شما 

)2۰  :5 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  سفیراِن  شما 

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

)9  :2 پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  4(شما   :4۳ )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهروند آسمان هسـتید )فیلیپیان ۳: 2۰(

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

)۳  :1 )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 

)۳7  :8 )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  8(شما   :2 )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمک  مسیح،  در  شما 

)1۳  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)14-1۳  :5 )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  14(شما   :5 یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید )افسسیان 2: 1۰(

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

)۳6  :8 )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 

)5  :15 )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  2۳(شما   :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  به  متعلق  شما 
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در ایـن بخـش مـا به بررسـی چند تعریف از هویـت ایمانداران در اتحاد با مسـیح، مطابق 
بـا کالم خداونـد می پردازیم و در شـماره های آینده نیز این مبحـث را ادامه خواهیم داد.
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نمک فکر  و  نور  به خواص  بارها  شاید شما هم 
به طور  را  آنها  از خصوصیات  یک  هر  و  کرده اید 
جداگانه ارزیابی نموده اید. اما اگر خوب دقت کنید، 
متوجه خواهید شد که نور و نمک، با هم در یک 

موضوع تشابه دارند و آن »تأثیرگذاری« است.
دنیا  این  در  که  می کند  تشویق  را  ما  خدا  کالم 
همچون نور و نمک باشیم. اما این چگونه ممکن 
است؟ اگر به یاد داشته باشید، مسیح فرمود: “من 

نور جهانم.”
همان طور که مسیح در مدت خدمت خود، هر جا که 
می رفت و با هر که سخن می گفت، بسیار تأثیرگذار 
بود، امروزه نیز ما ایمانداران، اگر اجازه دهیم که 
نور خداوندمان عیسا که توسط روح القدس در ما 
ساکن است، همیشه شعله ور باشد، می توانیم نور 

امید و گرمای این دنیای سرد و تاریک باشیم. 

همچنین ما می توانیم مثل نمک بر فسادی که در 
این دنیاست، غلبه کنیم و طعم نیکویی خدا را به 
مردم بچشانیم. اما اگر خود، درگیر گرفتاری های 
این دنیا شده و ناامید و غمگین باشیم، نمی توانیم 
بر مردم اطرافمان که نیاز به امید، آرامش و محبت 

حقیقی دارند، تأثیرگذار باشیم.
چند لحظه با خود فکر کنید! شما در روابطتان با 
خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران، همسایگان 
می توانید  چطور  نمی شناسید،  که  آنانی  حتا  و 

تأثیرگذار باشید؟
مردم با دیدن بازتاب جالل خدا در زندگی ما، به 
سوی مسیح جذب خواهند شد. فراموش نکنید 
که ممکن است برای بعضی افراد، شما تنها کسی 
می توانند  مسیح،  الگوی  عنوان  به  که  باشید 

ببینند!

آیات مربوطه: 
یوحنا 8 : 12 / اعمال رسوالن 1۳ :  47 /

کولسیان 4 :  6 / افسسیان 5 : 9-8

14    شما در مسیح، نور و نمک هستید 

شما نمک جهانید. اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه 
می توان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آنکه 
بیرون ریخته شود و پایماِل مردم گردد. شما نور جهانید. شهری را 
پنهان کرد. هیچ کس چراغ را  نتوان  بنا شده،  بر فراز کوهی  که 

نمی افروزد تا آن را زیر کاسه ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد 
تا نورش بر همه ی آنان که در خانه اند، بتابد. پس بگذارید نور شما 
بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان 

است، بستایند. )متی 5 : 16-1۳(
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همان طور که یک سرباز، برای عملیات نظامی مدتی 
آموزش می بیند تا در وقت معیّن، بتواند وظیفه ی 
خود را به نحو احسن انجام دهد، ما نیز به عنوان 
سربازان خدا خوانده شده ایم تا برای جنگ های 

روحانی تعلیم دیده و همیشه آماده باشیم.
می دانیم که جنگ ما با انسان ها نیست، بلکه با 
در  خدا  سربازان  بین  جنگ  تاریکیست.  ارواح 

قلمرو  در  شریر  نیروهای  با  خدا  پادشاهی 

فرزندان  و  خدا  دشمن  شیطان،  است.  شیطان 
اوست. ما باید این جنگ را جدی گرفته و برای آن 
تجهیز شویم. شرارت با تمام قوای خود به ما حمله 
می کند، اما وقتی ما مجهز باشیم و بدانیم که از چه 
امتیاز و قوت بی نظیری برخوردار شده ایم، تیرهای 
او به ما آسیبی نخواهند رسانید. کالم خدا از ما 
می خواهد که اسلحه ی کامل خدا را بر تن کنیم. 
این اسلحه تشکیل شده از: کمربند حقیقت، زره 
پارسایی، کفش آمادگی برای اعالم انجیل سالمتی، 
سپر ایمان، کالهخود نجات، شمشیر روح القدس 
که همان کالم خداست و همچنین دعا. بسیار مهم 
است که این ابزار جنگ روحانی را خوب بشناسیم 

تا بتوانیم به درستی از آنها استفاده نماییم.
سرباز  یک  که  باشید  داشته  یاد  به  همچنین 
شایسته ی مسیح، شجاع، سختکوش، وظیفه شناس 
و منظم است. او از اقتدار خود به درستی استفاده 
فرمانده ی  مطیع  همیشه  عین حال  در  و  می کند 
خویش است. او با فداکاری، در رنج ها و سختی ها 
سهیم می شود، همواره بیدار و هوشیار است و با 
جدیت و پشتکار در میدان نبرد، به پیش می رود.

15     شما سربازان مسیح هستید

همچون سرباِز شایسته ی مسیح عیسا، در تحمل رنج ها 
سهیم باش. هیچ کس به هنگام سربازی، خود را گرفتار 
خواهان  چراکه  نمی سازد،  زندگی  مشغولیت های 

جلب خشنودی فرمانده ی خویش است. 
)دوم تیموتائوس 2 : 4-۳(

آیات مربوطه: 
افسسیان 6: 1۰-18 / دوم قرنتیان 
 / 12 : 1۰: ۳-5 / اول تیموتائوس 6 

اول پطرس 5 : 9-8
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مسیح با مرگ خود بر صلیب و قیامش از مردگان، 
پیروزی را برای ما مهیا ساخته است.

اگر می خواهید زندگی پیروزمندانه در مسیح را 
تجربه کنید، الزم است همواره تمام وجود خود 
را تسلیم روح القدس نمایید تا خداوند در شما 
شما  به  را  الزم  اقتدار  و  نماید  عمل  پُری  به 

ببخشد.
شناخت هویت ما در مسیح و باور به آن، کمک 
داشته  پیروزمندانه ای  زندگی  که  کرد  خواهد 

این  معنای  به  مسیح،   در  پیروزی  باشیم. 

وجود  چالشی  و  مشکل  هیچ  دیگر  که  نیست 
ندارد، بلکه به مفهوم آن است که ما با ایمان به 
مسیح و باور به قدرتی که توسط روح القدس به 
تمامی  از  بود  خواهیم  قادر  شده،  بخشیده  ما 
گذر  حمالت  و  تاریکی ها  خم ها،  و  پیچ  تنگی ها، 
کرده و با پیروزی و سربلندی بیرون بیاییم. زیرا 
مسیح  ‘عیسای  یعنی  سماوی  لشکر  سردار 

خداوند’ با ماست.

16    شما در مسیح، پیروزمند هستید

اما خدا را شکر می کنم که ما را به وسیله ی اتحاد با 
مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان 
می کند. مثل عطر خوشبو در همه جا پخش می شویم 
الهی را به همه برسانیم.  تا بوی خوش معرفت 

)دوم قرنتیان 2 : 14(

آیات مربوطه: 
اول یوحنا 5 : ۳-5 / اول قرنتیان 15 : 57-56 / 

رومیان 8 : ۳7 / کولسیان 2 : 15
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می توان با شگفت انگیزترین کلمات، زیباترین ادبیات و 
علمی ترین مطالب در مورد تازگی بهار سخنرانی کرد. ولی 
باور  سخـنوری  هیچ  از  را  بهار«  »پیغام  پرنده ای  هیچ 
نمی کند، مگر اینکه بهار را با تمام وجودش لمس کند. آن 
وقت است که دهانش باز شده، چهچه ی شادمانی می زند 
و این نشانه ی رسمی فرارسیدن بهار در زندگی اوست. 
سلیمان به محبوبه اش می گوید: “دلیل فرارسیدن بهار 
این است که آواز پرندگان در شهر ما شنیده می شود.”

تازگی و تبدیل، به وسیله ی زمان، مکان و مراسم به وجود 
نمی آید. تازگی بهار در زندگی ما زمانی فرا می رسد که از 
شهر درونمان، آواز رضامندی و شکرگزاری شنیده شود. 

شنیده  صدایی  چه  شما  و  من  دل  شهر  از  به راستی 
می شود؟ امسال بهار را نه از شماره های تقویم، بلکه از 
کنیم. شروع  دلمان  مرغ  شکرگزاری  آواز  صدای 

جلیل سپهر

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

در  پرنده ها  آواز  و  گذشته  زمستان  اینک 
شهر ما شنیده می شود.

)غزل غزل ها ۲ : ۱۲-۱۰(

https://www.facebook.com/jalil.sepehr
https://www.instagram.com/jalilsepehr/
https://t.me/jalilsepehr
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»بدون من هیچ نمی توانید کرد.« 
)انجیل یوحنا 15 : 5(

را  خدا  می بایست  ایماندار،  عنوان  به  ما  همه ی 
خدمت کنیم. اما چقدر در آن جایگاهی که هستیم 
و کاری را که برای مسیح انجام می دهیم، بر مبنای 
را  ما  مسیح  آیا  داریم؟  او  از  که  است  شناختی 

فراخوانده برای خدمت؟ و اینکه چه نوع خدمتی؟
چون اگر ندانیم به چه خدمتی فراخوانده شده ایم 
و یا مسیح چه خدمتی را از ما می خواهد، هیچ ثمری 
برای ما به ارمغان نخواهد آورد؛ نه خدمتمان و نه 

حتا محبت کردنمان.
می خواهم بگویم همه ی ما ایمانداران، فرزندان 
خدا هستیم  و می خواهیم خدا را خدمت کنیم. اما 
اگر در جایگاهی که فراخوانده شده ایم، نباشیم و 
نداشته  و آن خدمت  از مسیح  شناخت درستی 
باشیم، هزار و یک کار هم انجام بدهیم، هیچ ثمری 
نخواهد داشت. به ظاهر، خدمت می کنیم، اما آن 

میوه و ثمری را که بایستی داشته باشد، ندارد.
همه ی ما پطرس را می شناسیم، شاگرد مسیح 

که چقدر او را دوست داشت، نسبت به او غیرت 
داشت و چقدر مشتاق بود که مسیح را خدمت 
را در  نوساناتی  کند.اما می بینیم که پطرس چه 
زندگی تجربه می کند. چون هنوز جایگاه خودش را 
پیدا نکرده بود. در کالم خدا می خوانیم که بعد از 
سه سال و نیم که با مسیح راه می رود، تبدیل و 
تغییر در او دیده می شود و به جایی می رسد که 
را  خودش  جان  مسیح،  خاطر  به  می شود  حاضر 
بدهد. اما حرکات و عملکردهای انسانی عجیبی را 
قبل از این تغییر، از او مشاهده می کنیم که در 

زندگی امروزه ی ما هم دیده می شود.

»تبدیل هیئت«
)انجیل مرقس 9 : 6-1(

خواندیم که مسیح با سه نفر از شاگردانش، از 
آنجا  در  و  می روند  تپه ای  روی  به  پطرس،  جمله 
چهره ی مسیح عوض می شود. کالم خدا می فرماید 
که او یک چهره ی جالل یافته به خود می گیرد. در 
آنجا مسیح، موسا و الیاس در حال صحبت کردن 

برادر جهانگیر

با تالش و افکار انسانی 
نمی توان خدا را خدمت کرد
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هستند و آن سه شاگرد هم آنها را می بینند و 

صدایشان را می شنوند.
تصویر پر شکوهی است. در آنجا مسیح صحبت 
می کند و قرار است اتفاقی رخ دهد. الیاس به 
عنوان نماینده ی انبیای عهدعتیق و موسا به عنوان 

نماینده ی شریعت است.
سؤالی که پیش می آید این است که “آنها راجع به 

چه چیزی صحبت می کردند؟”
آیا تا به حال به آن فکر کرده اید یا در مطالعه ی 
کالم، به آن برخورد نموده اید؟ جوابش در یکی 
دیگر از اناجیل هم نظر، در یک آیه ی کوتاه آمده 

است.)انجیل لوقا 9 :  ۳1(
مسیح در مورد مرگ خودش صحبت می کند. او به 
موسا و الیاس توضیح می دهد که آن زمان مقرر 

فرا رسیده است.
دقت کنید! فضا، فضای روحانی است و هیچ اتفاق 
آدم ها،  نمی شود.  دیده  جسمانی،  و  روحانی  غیر 

چه  ببینید  هستند.  روحانی  کالم،  و  چهره ها 

اتفاقی رخ می دهد. ناگهان پطرس از آنجایی که 
مسیح را دوست می داشت و می خواست خدمتی 
برای او انجام دهد، می گوید: »چه خوب است که 
سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسا 

و دیگری برای الیاس.«
که  داریم  ما دوست  که همه ی  همان طور  دقیقاً 
برای مسیح و کلیسایش قدمی برداریم. اما چون 
انسانی فکر می کنیم و در آن جایگاهی که فراخوانده 
شده ایم قرار نداریم، شناخت درستی از مسیح و 
آن خدمت نداشته و درنتیجه اشتباه عمل می کنیم. 
حرف  و  می کند  اشتباه  که  نمی کرد  فکر  پطرس 
نابجایی می زند. چون او می خواست که محبت کند. 
مثل خیلی از ما که می خواهیم خدمت کنیم، محبت 
کنیم، اما نمی دانیم چگونه و به همین خاطر مثل 

پطرس، انسانی عمل می نماییم.)آیه 5(
چون  اما  دهد،  انجام  را  کاری  می خواهد  پطرس 
مسائل روحانی را تشخیص نمی دهد و شرایط را 
در نظر نمی گیرد، به شکل انسانی فکر می کند 
و حرف نابجایی می زند. آنها با شکوه و جالل 
ظاهر شده بودند و به سایبان نیازی 

نداشتند.
که  است  دلیل  همین  به  عزیزان 
را  خدا  سال ها  که  هستند  کسانی 
خدمت می کنند، اما هیچ ثمری در خدمت 
و  خودشان  در  نمی شود.  دیده  آنها 
خدمتشان هیچ رشدی قابل رؤیت نیست، 

بنابراین هیچ برکتی هم وجود ندارد.
چرا؟ چون برای آن خدمت فراخوانده نشده اند، 
نگرفته اند.  قرار  خودشان  درست  جایگاه  در 
انجام  را  کاری  می خواهد  دلمان  وقت ها  بعضی 
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دهیم، ولی با افکار انسانی عمل می کنیم. در ایمان 
مسیحی این طور نیست و بایستی درک درستی از 
آن خدمت داشته و فراخوانده شده باشیم. امروزه 
هم می بینیم ایماندارانی را که سایبان های انسانی 
درست می کنند و با آن می خواهند خدا را خدمت 

کنند. جواب نمی دهد، ثمری ندارد.
عزیزان! بشارت ما، خدمت ما، حتا محبت کردن ما، 
بایستی در راستای هدایت خداوند قرار گیرد تا 
پرثمر باشد.)مزمور 127 : 1( تا خانه ای را خدا بنا 
نکند، تا کلیسایی را خدا بنا نکند، تا جماعتی را خدا 
بنا نکند و برکت ندهد، هر کاری که انجام دهیم، 

بیهوده و بی حاصل است.
می گوید:  ما  به  خداوند  که  هست  زمان هایی 
»بنشین و به من گوش بده! اول ببین من از تو چه 
می خواهم.« و این چیزیست که ما بایستی بدانیم.
در آرامی خدا قرار بگیریم؛ از او بپرسیم چگونه و 
چه وقت او راخدمت کنیم؟ تا روح خدا نیاید و از 
او پر نشویم، تا افکار انسانی ما کنار نرود و تا 
حضور او نباشد، خدمات ما هیچ ثمری نخواهند 

داشت، نه برای خودمان و نه برای دیگران.
در مرقس 9 آیه  7، خدا می فرماید: »پسر من 

را بشنوید.« الزم است کالم مسیح و روح او در ما 
کار کند، با او و کالمش زندگی کنیم تا باعث برکت 
باشیم، هم در زندگی خود و هم در زندگی دیگران.
دست  خودمان  انسانی  عملکردهای  از  بایستی 
برداریم، همان طور که مسیح در آن موقعیت به 
شاگردانش می فرماید: »بنشینید و بشنوید من به 

شما چه می گویم.« به ما هم همین را می گوید.
عزیزان! ثمر دست انسان، خرابی و پوچی است؛ 
خستگی و ناامیدی به بار می  آورد. دعا کنیم، از 
خدا  از  و  برداریم  دست  انسانی  عملکردهای 
بخواهیم که ما را در جایگاه درست و مناسب قرار 
دهد. خودش را بر ما مکشوف نماید و به ما بگوید 
چگونه و چه خدمتی را از ما می خواهد. تا آن زمان، 
ضمن اینکه در دعا هستیم، تعلیم پذیر نیز باشیم 
عمق ها  وارد  غواص،  یک  همچون  او  کالم  در  و 
تا بتوانیم هم برای خودمان و هم برای  بشویم 

دیگران، عامل برکت باشیم. 
آمین

نکته ی مهم:
}خدمت بدون ارتباط با خداوند ممکن نیست و با 

افکار انسانی نمی توان خدا را خدمت کرد.{
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سالم به همسفرهای خوبم، دعا می کنم وقتی این 
مطالب را مطالعه می کنید، سرحال و سالمت باشید. 
اگر نه، حداقل بعد از مطالعه، انگیزه ای نو، نگرشی 
تازه و اشتیاقی جدید در قلب و جان شما شکل 
بگیرد تا به کمک یکدیگر، قلب پدرانه ی خدا و 
کالم مقدسش را بهتر بشناسیم. بیایید در این 
سفر روحانی، خودمان را کامالً در اختیار او بگذاریم 
و در آرامش و تسلی او، با او قدم برداریم. او 
وعده داده تا از حقایق و اسرار ملکوتش با ما سخن 
صحبت  عیسایي  از  “او”  مي گویم:  وقتي  بگوید. 
مي کنم که مسیحاي موعود بود؛ همان که همه به 
انتظار آمدنش بودند. خدایی در جسم که تمام 
جالل و شکوه خود را در آسمان رها کرده و بر روي 
زمین آمد، در میان ما ساکن شد تا هر که به او 
و  آزاد شود  و  رها  اسارت ها  بند  از  آورد  ایمان 
حیات جاودان را دریافت کند. چقدر زیبا! این طور 

نیست؟ او همه ی جالل و شکوه خود را رها کرد 

تا ما را رها سازد. آیا حاضر به قبول این خدا در 
قلب و جان و زندگي تان هستید؟ جواب من که 

هزاران بار »بله« هست!
خدا قادر است تمام موقعیت ها و شرایط زندگي و 
اطرافیان شما را تغییر دهد و معجزات زیادي در 
زندگي شما انجام دهد. او قادر است تا شما را در 
موقعیت جدیدي قرار دهد و از شما طوري استفاده 
کند که تا به امروز حتا در تصورات و درک شما هم 
نمي گنجید. البته همه ی اینها شرطي دارد! اگر ما 
امروز تصمیم بگیریم که به دنبال او برویم، از او 
پیروي و اطاعت کنیم و البته و صد البته که او ما 
را با اراده ای  آزاد خلق  کرده تا همیشه حق انتخاب 
می کنید؟  انتخاب  را  کدام  شما  باشیم.  داشته 
آزادی و رهایی که او وعده داده و یا بودن در بند 

اسارت ها؟
درباره ی  مقاالت  سری  این  اول  یادداشت  در 
»آزادي« صحبت کردیم و اینکه همه ی ما در تالش 

داریوش گلباغی
اینستاگرام

)بخش دوم(

موضوعــات  به صــورت  مقــاالت  ایــن 
به هم پیوسته هستند.

بخــش اول را می توانیــد در شــماره ی 
قبلی مجله آگاپه مطالعه کنید.

آزادی

https://www.instagram.com/dariushgolbaghi/
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براي به دست آوردن این آزادي هستیم و در این بین سؤالي نیز 
مطرح کردیم، بدین منوال که “آیا ما واقعاً آزاد  هستیم و یا فکر 

مي کنیم که آزادیم؟”
و  مطالعات  زندگي، گذشته،  موقعیت  بر حسب  ما  از  کدام  هر 
مطالبات، جغرافیایي که در آن زندگي مي کنیم و فرهنگ خانواده 

و جامعه، تعاریف متفاوتي از آزادي داریم. در اینجا نمي خواهیم 
به صورت خیلی جزئی به تعاریف ما از آزادی بپردازیم. ضمن 
اینکه خود من هم  خیلي مشتاق هستم که با سرعت بیشتری  
به اصل موضوع موردنظر بپردازیم. بیایید بحث را با یک 

سؤال اساسی تر پیگیری کنیم. سؤال اصلي این است:
»تعریف خدا از رهایي و آزادي چیست؟ چرا او که خالق 
ما و تمام این جهان هستي است تصمیم مي گیرد براي 
رهایي و آزادي ما، خود وارد عمل شود؟ چرا او پا به 
راه  در  را  گرانبهاي خود  جان  تا  ما مي گذارد  دنیاي 
بسیاري بنهد تا هر که به او ایمان آورد، از گناهانش 

بخشیده شود؟«
عیسای مسیح در اوایل شروع خدمت مبارک خود بر 

روی زمین به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت 
و در روز َشبّات، طبق معمول به کنیسه وارد شد. در آنجا برخاست 
تا آیات کتاب مقدس را بخواند. آنها طومار ِاشعیای نبی را به او 
دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می فرماید: »روح 
خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت 
دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان 

اعالم کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم.«)انجیل لوقا فصل 4(
خطابه ای از کتاب اشعیای نبی که نبوت آمدن مسیحای موعودی را 
در بر دارد که آمده تا اسیران را رهایی بخشد، آزادي بی حد و 
حصر، رهایی از بند و اسارت گناه و هر آنچه که در حیطه ی 

قدوسیت آن ذات باري تعاال نمي گنجد.
عیسای مسیح به یهودیاني که به او ایمان آورده بودند گفت: 
»اگر در کالم من بمانید، به راستي شاگرد من خواهید بود و 
حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد 

کرد.«)انجیل یوحنا فصل 8 آیه ۳2(
دعا می کنم که امروز او را که ادعا دارد ‘راه’، ‘حقیقت’ و 
‘حیات’ است، بشناسید و این حقیقت شما را آزاد سازد.

در شماره ی بعدی نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...



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

بشناسید.

قـسـمـت های قـبـلی

شخصیتهایکتابمقدس
این قسمت:

افرایم و منسی

خواهر فرح

اینستاگرام

تلگرام

اینستاگراموبسایت

وبسایت
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https://www.instagram.com/tv/CNIkqJxnN9c/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/20
https://agapeh.net/2021/04/01/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-3/
https://www.instagram.com/agapeh.magazine/guide/_/17871556763151221/
https://agapeh.net/category/bible-characters/
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آنچهدراینبخشمیخوانیم
ایناستکهازنخستینشاگردانمسیحتاآخرینواعظانومبشران
مسیحی،جملگیبراینباورندکهزناندرزندهنگهداشتِنایمان،نقش
مهمیایفاکردهاند.زناندرروایاتمسیحینشانمیدهندکهچگونه
دراینرابطهعملنمودهاند.اینکاندیشیدیمتاباتوجهبهاینکهوجود
زنانبهعنوانعضویدربدنمسیحضروریست،فرصترادراینفضا

غنیمتشمردهودرکنارهمموجببنایزنانگرانقدرگردیم.
آمینکهبهفیضخداویاریروحالقدس،اینمطالبباعثجاریشدن

برکتیتازهدرزندگیشماگردد.
بـامـهـر
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گفتگوییدوستانهبا
یکیازبانوانخادممسیح

برنادت پولیس

به فیض خداوند از طریق برادر موسا رسایی عزیز 
این افتخار را پیدا کردیم که بتوانیم با همسر 
گرامی ایشان ‘خواهر برنادت’ عزیز ارتباط برقرار 
تا خوانندگان مجله ی  از ایشان خواستیم  کنیم. 
آگاپه را بیشتر با ‘برنادت پولیس’ و خدمت هایش 

در مسیح آشنا کنند. 
من ‘برنادت پولیس’ در یک خانواده ی آشوری در 
تهران چشم به این جهان گشودم. در سن هفت 
سالگی تجربه ی مرگ را داشتم و بعد از اینکه با 
مسیح مالقات کردم، به زندگی برگردانده شدم. 
شِب بعد از آن اتفاق، خدا مرا برای خدمتش مسح 

نمود که البته در آن زمان تصویر صحیحی از 

آن نداشتم. ولی بعدها متوجه شدم که تمام اینها 
و  زندگی  برای  بوده  خداوند  برنامه ی  و  نقشه 
خدمت من! در زندگی، بلندی و پستی های زیادی 
را پشت سر گذاشته ام که باور دارم خداوند اجازه 
داده تا در جهت آمادگی برای کار او و با فیض او از 

تک تک آنها عبور کنم.
همیشه عاشق شعر و ادبیات و هنر بودم و هنوز 
با  هم گهگاهی دست به قلم می شوم. به نظرم 
می توان  وسیع تر  و  عمیق تر  بسیار  نوشتن، 
احساسات را بیان کرد و یا مقصود را به مخاطب 
رساند. من در رشته ی طراحی و نقشه کشی صنعتی 
از  بعد  شدم.  کار  به  مشغول  و  نمودم  تحصیل 



43 April - 2021

شهِربانو

فهرست

مدتی، به خدمت تمام وقت دعوت شدم و 7 سال 
و  ایران«  ربانی  جماعت  کلیساهای  »شورای  در 
و خدمت  کار  کتاب مقدس« مشغول  »آموزشگاه 
بودم و همین طور در کنار عزیزان دیگر با تأسیس 
کلیساهای خانگی و گروه های دعایی زیادی، خدمت 
می کردیم. در همان سال ها، خداوند پیامی به من 
داد که می خواهد مرا در مسیر خدمتی تازه ای قرار 
دهد که در زمینه ی هنر است! من تصویر واضحی 
از این پیغام نداشتم و شروع کردم به برداشتن 
با  گریم سینمایی،  در دوره های  ایمان.  قدم های 
تشویق و حمایت یکی از عزیزان، شرکت کردم. 
در  و  گذراندم  را  کارگردانی  دوره ی  آن،  از  بعد 
برخی پروژه های ساخت فیلم و موزیک ویدیو، در 

ایران مشغول به کار شدم. در سال 1۳77 با 

آغاز  را  مشترکمان  زندگی  عزیز،  رسایی’  ‘موسا 
کردیم که ثمر شیرین عشق ما فرزند پسری است 
در  بارداری ام  زمان  در  اما  ‘عمانوییل’.  نام  به 
در  ما  خدمات  خاطر  به   1۳89 سال  کریسمس 
اطالعات  وزارت  وسیله ی  به  خانگی،  کلیساهای 
دستگیر شدیم و بعد از یک سال مجبور به ترک 
نیز  آنجا  در  شدیم.  ترکیه  به  مهاجرت  و  ایران 
این  آزاد،  و فضای  دادیم  ادامه  را  خود  خدمات 
فرصت را به ما داد تا در جهت پیغامی که داشتیم 
تازه  گام هایی  رسانه  ای،  و  هنری  خدمات  برای 
هرچند در سختی برداریم. پس از حدود سه سال 
و نیم به آمریکا مهاجرت کردیم و خدمات خود را 

در اینجا نیز ادامه و گسترش دادیم.
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باید بگویم که من از ابتدا عاشق خداوند و در 
جستجوی راهی برای نزدیک ترشدن به او بودم. 
اما تجربیات تلخی که در کلیساها داشتم، با وجود 
مالقاتم با مسیح در کودکی، مرا از او دور کرد. اما 
و  بودم  او  به  نزدیک شدن  و  من عاشق خداوند 
و  اسالم  می گشتم.  خداوند  دنبال  به  در  دربه  
عرفان و غیره را جستجو کردم تا اینکه به کتاب هایی 
مانند »ارابه های خدایان« و »الهه های گذشتگان« 
رسیدم و به این فکر فرو رفتم که نکند خدایی 
وجود ندارد. با جدیت از او خواستم تا با من مالقات 
نماید و حقیقت وجودش را بر من آشکار کند. اما 
از آنجایی که خدای زنده ما خدای عشق و محبت 

است و جویندگانش را بی پاسخ نمی گذارد، مرا 

مالقات نموده، راه را به من نمایان ساخت و نور و 
عشقش چنان به قلبم تابید که نه تنها تاریکی های 
قلبم را در هم شکست، بلکه تمام زخم هایش را 
نیز شفا داد و دریافتم که تنها و تنها او “راه و 
راستی و حیات” است و عاشقانه با او عهد بستم که 

او را تا به آخر پیروی خواهم کرد.
سه  کنفرانس  یک  در  مسیح،  به  ایمان  از  بعد 
هفته ای در کشور ارمنستان، در یک خلوتگاه دعا، 
مالقاتی بسیار عمیق و شیرین با خداوند داشتم که 
مسیری بسیار جدی و شروع یک فصل نو را در 
زندگی روحانی ام رقم زد. از این اتفاق می توانم به 
عنوان بزرگترین تحول زندگی ام بعد از ایمانم به 

مسیح نام ببرم.
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خدمت پرستش، دعا و شفاعت و همین طور شبانی 
را از ایران آغاز کردم و تاکنون ادامه دارد. اما 
کلیساست.  رشد  و  بنا  برای  بیشتر  من  قلب 
بنابراین در کلیه ی خدماتم شاید بیشتر متمرکز بر 
تلویزیونی  برنامه سازی  در  هستم.  خادم سازی 
و  زمینه ی ساخت  در  دارم.  مختلفی  فعالیت های 
نوشتن برنامه برای زنان و کودکان و همین طور 
زمینه ی  در  پرستشی،  موزیک ویدیو های  ساخت 
فعال  نیز  اجرا  و  ملودی  ساخت  و  ترانه  نوشتن 

هستم.

برای من همیشه عشق به خداوند و انسان ها و 
امید به بازگشت او، مهم ترین و اصلی ترین انگیزه 

برای حرکت به سمت جلو هست.

بزرگترین رؤیای من، بیداری و تقدیس کلیسا و 
که  آن گونه  مسیح  نام  تا  مینیستری هاست 

شایسته است جالل داده شود و کلیسای حقیقی او 
در اتحاد و راستی و تقدس، نام او را جالل دهد و 
آغوشی امن باشد برای هر گمشده و خسته دلی. 
آرزوی دیگرم، آزادی کشورم از اسارت و تاریکی 
است تا یک بار دیگر آن خانه امن و پر افتخار برای 

هر ایرانی باشد.

که  کنم  برنامه ریزی  طوری  را  روزهایم  باید  من 
نه تنها به عنوان یک مادر، همسر و خادم، بتوانم 
وظایف خودم را انجام دهم، بلکه به برنامه ریزی های 
کاری و مهم تر از همه، زمان های شخصی خودم با 
خداوند نیز بپردازم. بنابراین روزهای بسیار پرکار 
و شلوغی دارم. در روز حتماً زمانی برای قهوه خوری 
با هم گپی  تازه کنیم و  تا نفسی  با موسا داریم 

داشته باشیم. 

به طور کلی سعی من بر این است که با به یادآوردن 
با  ارتباطم  تعالیم کالم خدا در زندگی روزمره و 

دیگران، جنبه ی عملی به آن ببخشم.
مرده  عمل  بدون  »ایمان  می گوید:  خداوند  کالم 
است.« و ما دائم باید مانند خود مسیح که الگوی 
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کامل ماست “مکتوب است” را هر روز در شرایط 
مختلف با خودمان تکرار کنیم و با خود فکر کنیم 
“اگر مسیح االن اینجا بود چه کار می کرد؟ پس من 

همان کار را انجام دهم!”

در آخر از خواهر برنادت سؤال کردیم  به عنوان 
خدمت  را  خداوند  مسیح  که  ایرانی  بانوی  یک 

می کند، چه پیغامی را برای بانوان دارد؟

آنچه که به عنوان یک زن ایرانی باید به یاد داشته 
باشیم، کار عظیمی است که عیسای مسیح برای ما 
زنان انجام داده که شاید به عمق آن توجه نمی کنیم، 
یعنی “هویت حقیقی” و “ارزشی” را که به عنوان 
یک شاهزاده و هم میراث با مسیح به ما بخشیده 
به کار  و  کنیم  درک  و صحیح  کامل  به طور  شده، 
بگیریم و از اسارت دروغ هایی که به خورد ما داده 

شده اند، رهایی یابیم!

از طریـق آدرس هـای زیـر در شـبکه های اجتماعـی 
می توانید با خواهر برنادت عزیز در ارتباط باشـید.

اینستاگرام

فیسبوک

https://www.instagram.com/bernadett_poolis/
https://www.facebook.com/bernadett.poolis.7


شهِربانو

پولس در غالطیان فصل ۳ آیه 28 تعلیم داد که 
هستند.  برابر  خدا،  نقطه نظر  از  انسان ها  همه ی 
بنابراین ما نیز باید نگرش خداوند را داشته باشیم. 
در نتیجه نمی توان به تبعیض جنسیت/نژادی روی 
به طور  انسان ها  با همه ی  آنجا که خدا  از  آورد. 
برابر برخورد می کند، ما نیز باید با یکدیگر چنین 

رفتاری داشته باشیم.
پولس با نگارش آیه 28 در فصل سوم غالطیان، 
به تبعیض میان انسان ها انتقاد و اعتراض کرد: 
یا  باشیم  یهودی  که  نمی کند  فرقی  »دیگر 
غیریهودی، غالم باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، 
زیرا همه ی ما مسیحیان در عیسای مسیح یکی 

هستیم.«

سه جفت گروه در این آیه وجود دارند:
الف. یهودی و غیریهودی

ب. برده و آزاد
ج. زن و مرد

به یاد آوریم که پولس قبل از ایمان آوردن، یک 
یهودی فریسی و متعصب بود. بدون شک او هم 
زمانی دعا می کرد: “خدایا شکرگزارم من را زن و 
بی رحمانه  جمله  ی  این  نکردی!”  خلق  غیریهودی 
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مهران پورپشنگ

=برابری جنسیتی
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بیانگر تبعیض نژادی و جنسیتی است. این دعا 
با  چقدر  یهودی  مردان  که  می داد  نشان 
خدا  شبیه  مرد  و  زن  که  اول(  پیدایش)فصل 
این  با  گرفته اند.  فاصله  شده اند،  آفریده 
یک  شود.  آزاد  می توانست  برده  یک  توصیف، 
غیریهودی می توانست مسیحی شود، اما یک زن 
قادر نیست جنسیت خود را تغییر دهد. چگونه 
یک مرد آزاد یهودی با چنین تفکری خود را جزو 
مردان  از  پولس  می کرد؟  محسوب  خدا  قوم 
به  ایمان آوردن  از  بعد  که  می کند  درخواست 
بریزند:  دور  را  مردساالرانه  نگرش  مسیح، 
مسیح،  عیسای  به  ایمان  اثر  در  ما  »همگی 

فرزندان خدا می باشیم و همه ی ما که تعمید 

گرفته ایم، جزئی از وجود مسیح شده ایم و مسیح 
را پوشیده ایم.«)غالطیان ۳ : 27-26(

عیسا به دنیای ظلم و ستم وارد شد، جایی که 
دیوارهای کینه و دشمنی، نژادپرستی و تبعیض 
عیسا  می کرد.  جدا  هم  از  را  همه  جنسیتی، 
را  اسارت  زنجیرهای  و  کرد  خراب  را  دیوارها 
و  آزاد  و  برده  مسیح،  در  بنابراین  شکست. 
مردساالری وجود ندارد. همه در مقابل مسیح، 
دیوار  پشت  را  زنان  عیسا،  هستند.  برابر 
نگذاشت تا در بالکن یا از طریق پنجره های کوچک 
به عبادت مردان نگاه کنند. مسیح از زنان مبشر، 
خادمین و شبانان ساخت، زیرا همه برای او برابر 

و ارزشمند هستند.
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فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت

Mehran Pourpashang

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.instagram.com/joy.persian.church/
https://joypersianchurch.com/


زنانکتابمقدس
این قسمت: 

مریــم خواهــر موســا، نبیه ی عهد قدیم
در هر شماره ای از مجله   آگاپه می توانید یک شخصیت از زنان 

کتاب مقدس را  عمیق تر بشناسید.

تلگراماینستاگرام وبسایت

فرح معصومی

شهِربانو
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Artwork: Holy Spirit

قـسـمـت های قـبـلی

وبسایتاینستاگرام

https://www.instagram.com/tv/CNFXeqmh47w/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/19
https://agapeh.net/2021/04/01/women/
https://www.instagram.com/agapeh.magazine/guide/_/17945472136407301/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://agapeh.net/category/bible-women/
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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.

 با صدای بلند، در ستایش تو سرود خواهم خواند و 
تمام کارهای عجیب تو را بیان خواهم کرد. 

مزمور 26: 7



کارشناس ارشد 
رهبری سازمانی

اینستاگرام

یوتوب

تلگرام

ساندکالد

فیسبوک
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پیشگاه

طریق  از  می توانید  شما 
تمام  به  زیر  آدرس های 
سرودها، آموزش ها )از جمله 
دوره های مربیگری زندگی یا 
موعظه های  و  الیف کوچینگ( 

وی دسترسی پیدا کنید.

https://www.instagram.com/nathanrostampour/
https://www.youtube.com/user/nathanrostampour?app=desktop
https://t.me/nathanrostampour
https://soundcloud.com/nathanrostampour
https://www.facebook.com/nathanrostampourleadership/


ناتان رستم پور، مدرس رهبری کلیسا و مدیریت 
سازمانی است. وی با داشتن بیش از بیست سال سابقه ی 
پرستش،  رهبری  و  کلیسا  در  رهبری  تعلیم،  خدمت 
مشغول آموزش و تربیت رهبران جوان برای کلیساهای 
دکترای  دانشجوی  هم اکنون  ناتان،  است.  پارسی زبان 
همسرش،  همراه  به  وی  می  باشد.  استراتژیک  رهبری 
کلیسای مجازی را در اینستاگرام خود رهبری و شبانی 

می کند.
ایمان  مسیح  به  ایران  در  سالگی،  هفده  سن  در  ناتان 
گذراندن  از  پس  و  ایمان  ابتدای  همان  از  او  آورد. 
دوره های فشرده ی شاگردسازی و رهبری کلیسا در داخل 
و خارج از کشور، به دلیل اشتیاق زیادی که به خدمت در 
کلیسا داشت، ابتدا به عنوان معلم و رهبر پرستش و 
پس از چند سال به عنوان شبان کلیساهای خانگی خدمت 
خود را در کلیسای پارسی زبان ایران آغاز کرد. او به مدت 

ده سال کلیسا را در داخل کشور خدمت نمود.
ناتان در سال 2۰1۰ به ترکیه مهاجرت کرد و سه سال به 
خدمت کلیسایی خود در آن کشور ادامه داد و بعد در 
سال 2۰1۳ به کشور آمریکا مهاجرت نمود. او به دلیل 
تربیت  همین طور  و  رهبری  علم  به  که  زیادی  اشتیاق 

جهت  به  داشت،  کلیسا  برای  سالم  رهبران 
ادامه ی تحصیل وارد یک دانشگاه آمریکایی 

شد. او موفق شد مدرک کارشناسی ارشد 
خود را در رشته ی رهبری سازمانی کسب 
سوم  ترم  دانشجوی  هم اکنون  و  کند 

دکترای استراتژیک است.
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ناتان، امید دارد که بعد از به اتمام رساندن دوره ی 
دکترا، بتواند به عنوان مدرس دانشگاه، بیشتر به 
تربیت نسل آینده ی رهبران کلیسا و سازمان های 

پارسی زبان بپردازد.
از  جدانشدنی  قسمت هایی  موسیقی،  و  پرستش 
به  هستند.  او  خانواده ی  و  ناتان  خدمت  و  زندگی 
هر  ‘آذر’،  همسرش  همراه  به  ناتان  دلیل،  همین 
هفته در کلیسای آنالین به جز آموزش و موعظه، به 
خواندن  و  پیانو  و  گیتار  نواختن  پرستش،  رهبری 
برای خداوند می پردازند. ناتان سرودهای پرستشی 
و  سما«  از  »آمد  پرستشی  آلبوم  جمله  از  را  خود 
سرود »راه خدا« که به تازگی ضبط و تولید کرده و 
را در  همچنین بسیاری سرودهای پرستشی دیگر 

رسانه های گروهی خود با کلیسای پارسی زبان 
به اشتراک گذاشته است. 
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پیشگاه

معرفی سرود»راه خدا«
از ناتان رستم پور

اینستاگرام

یوتوب

https://www.instagram.com/tv/CJNIM44p1SO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://youtu.be/qB4Rnz1-0s0
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دلخوشی
موزیک ویدیوی رسمی» عرفان حاتمی«

 در شروع سال جدید تقدیم به شما عزیزان و 
خدای زنده ای که بسیار زیاد در این دوران و 

همیشه به او نیاز است.

اینستاگرام

یوتوب

https://www.instagram.com/tv/CMz_U0YA5HO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://youtu.be/dKOJTCLazbQ
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1برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا او کارهای شگفت انگیز انجام داده است، او با قدرت بازوی 
مقدس خود پیروز شده است.  2 خداوند پیروزی خود را اعالم کرد و قدرت نجات بخش خود را به سایر 
ملل نشان داد.  ۳ او با صداقت و محبت پایدار خود به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد و 
تمام مردم جهان، پیروزی خدای ما را مشاهده کردند.  4 ای ساکنان زمین، با شادی برای خداوند سرود 
بخوانید، با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید.  5 خداوند را با بربط و سرود ستایش کنید.  6 
شیپور و ُسرنا را به صدا درآورید و با فریاد شادی برای خداوند، پادشاه ما بسرایید.  7 دریا و هر چه 
در آن است، جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آیند.  8 
حضور  در  کوه ها،  ای  و  بزنید  دست  رودخانه ها  ای 
برای  او  زیرا  بخوانید،  9  آواز  با شادی  خداوند، 
فرمانروایی جهان می آید و جهان را با عدالت و 

انصاف داوری خواهد کرد.

مزمور  ۹۸  

خدا،فرمانروایجهان

برای دریافت و شنیدن این مزمور، روی گزینه های زیر ضربه  بزنید.

اینستاگرام

تلگرام)صوتی(تلگرام)تصویری(

وبسایت

https://www.instagram.com/tv/CM-0uXKnYa8/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/18
https://t.me/content_of_agapeh/17
https://agapeh.net/2021/03/29/psalm98/
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خدای سرمدی که از ازل بوده، هست و خواهد 
بود، وعده هایش تغییرناپذیر است.

موسا به خدا گفت: 
»تو را چه کسی بگویم؟«

خدا پاسخ داد: 

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

این قسمت:
سیستم قربانی در کتاب مقدس

هستم آنکه هستم.
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از طریق مطالعه ی سیستم قربانی ها در عهدعتیق، 
درک کاملی از کار عیسای مسیح به عنوان قربانی 

کامل، برای ما آشکار می گردد.
ما  به  را  قربانی  اولین  کتاب مقدس، خداوند  در 
معرفی می نماید. در پیدایش فصل ۳ آیه 21 آمده 
را  از پوست قربانی، پوششی  است که خداوند 
برای آدم و حوا مهیا می کند. بعد از آن، هابیل و 
تقدیم  خداوند  حضور  به  را  قربانی هایی  قائن، 
کردند.)پیدایش فصل 4 آیات ۳ -4( سپس نوح 
تقدیم  خداوند  حضور  به  تمام سوز  قربانی  نیز 

می نماید.)پیدایش فصل 8 آیه 2۰(
در کتاب خروج فصل 12، ‘عید فصح’ را خداوند 
برای قوم در نظر می گیرد که در آن خون قربانی بر 
چهارچوب درب خانه های آنها، حفاظت قوم را از 
طریق خداوند تضمین می نماید. ایوب نیز قربانی 
تمام سوز به خداوند تقدیم کرد.)ایوب فصل 1 

آیه 5(
تا قبل از برپایی و ساخت خیمه ی خداوند، مکان و 
قانون معینی از طرف خداوند ارائه نشده بود. اما 

با ساخت و برپایی خیمه ی خدا، قوم اسرائیل 

در مکانی معین و با قوانین عنوان شده از طرف 
خداوند، می توانستند قربانی هایی را به او تقدیم 
نمایند.خداوند از این طریق به قوم اسرائیل تأکید 
بر عواقب گناه، نیاز به تقدس و اعتراف به گناه، 
پرداخت بهای گناه و همچنین نیاز به بخشش را 

یادآور می شود.
انسان به واسطه ی گناه از خدا دور شده بود و نیاز 
به صلح و مشارکت با او داشت و سیستم قربانی، 
تنها راه ایجاد این ارتباط بود. می توان عنوان کرد 
که سیستم قربانی، قسمت اصلی و اساسی عهد 

خداوند بود.
در کتاب الویان فصل های 1 تا 7، پنج قربانی اصلی 
به طور کامل توضیح داده شده اند. از پنج قربانی 
عنوان شده، سه ‘قربانی تمام سوز’، ‘هدیه ی آردی’ 
هدف  با  و  داوطلبانه  کامالً  رفاقت’،  ‘قربانی  و 
که  دیگر  قربانی  دو  می شد.  انجام  شکرگزاری 
نامیده  گناه’  جبران  ‘قربانی  و  گناه’  ‘قربانی 
بخشش،  دریافت  هدف  با  و  الزامی  می شدند، 
اعتراف به گناه و پرداخت جریمه ی گناه به انجام 

می رسیدند.
در ادامه، به بررسی آنها می پردازیم:

خواهر فرح
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الویان 

 قربانی  تمام سوز

قربانی تمام سوز گاو نر بی عیب: شخص هدیه آورنده آن را به درب خیمه ی مالقات 
می آورد، دست خود را بر سر قربانی می گذاشت و آن را در حضور خداوند ذبح 
می کرد. کاهنان، خون آن را به اطراف مذبح می پاشیدند. تمامی قسمت های درونی 
می شد. سوزانده  کامل  به طور  می بایستی  حیوان  پوست  از  غیر  به  بیرونی،  و 

قربانی تمام سوز گوسفند یا بز: حیوان نر بی عیب را می آوردند و همانند مراحل 
قربانی تمام سوز انجام می گرفت، با این تفاوت که قربانی بز و گوسفند، در جانب 
شمالی مذبح و بدون جدانمودن پوست قربانی و در حضور خداوند تقدیم می شد. 
تمام قسمت های بیرونی و درونی قربانی را باید می سوزاندند که نشان می داد که 
شخص قربانی آورنده، بایستی تمامی وجود خود را به خداوند اختصاص دهد.

قربانی تمام سوز پرندگان: قوم اسرائیل به غیر از قمری و کبوتر جوان، اجازه 
نداشتند پرنده ی دیگری را به عنوان قربانی به حضور خداوند بیاورند. انتخاب نوع 
قربانی تمام سوز، بر مبنای استطاعت مالی شخص قربانی آورنده بود. کاهن، قربانی 

فوق را در جانب شرقی مذبح، ذبح می کرد.
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 هدیه ی آردی

هدیه ی آردی با دو روش آرد و نان پخته شده به 
با  آردی  هدیه ی  می شد.  تقدیم  خداوند  حضور 
روغن و کندر که نوعی بخور بود، مخلوط می شد. 
کاهن نیز یک مشت از هدیه ی آردی را که نمونه ای 
از تمام آن بود، در مذبح می سوزانید. بوی این 
به صورت  می گردید،  تقدیم  آتش  بر  که  هدیه 
باال می رفت و  به  رایحه ای خوش به حضور خدا 
بقیه ی هدیه ی آردی نیز به کاهنان تعلق می گرفت.

هدیه ی آردی پخته شده یا نان تقدیمی
با دو روش پخته می شد؛ در تنور و در ساج که نوعی 
تابه ی مسطح بود. در هر دو روش باید از آرد مرغوب 
همراه با روغن زیتون استفاده  می شد. این نوع نان 
بدون خمیرمایه  تهیه می شد که به آن نان ‘فطیر’ 
بر مذبح  را  نان  از  نیز می گفتند. کاهن، قسمتی 
می سوزانید و مابقی آن به کاهنان تعلق داشت، اما 

باید در خیمه ی خداوند خورده می شد.

)الویان فصل 2 آیات 4-1۳( تمام هدیه های آردی 
بودند. »به همه ی هدایای آردی  با نمک، همراه 
خود نمک بزن، مبادا که نمِک عهد تو با خدایت در 
با همه ی هدایایت  نشود.  یافت  تو  آردی  هدیه 
نمک تقدیم کن.«)الویان فصل 2 آیه 1۳( ‘نمک’ 
نماد عهد خداوند با قوم اسرائیل بود.)دوم تواریخ 

فصل 1۳ آیه 5(
زنان اسرائیلی با دست خود، این نان تقدیمی را 
درست می کردند. آنها به این طریق شکرگزاری 
خود را به خداوند ابراز می نمودند. همچنین این 
نان، قربانی روزانه ی قوم اسرائیل بود که به “میز 
نان” در خیمه ی خداوند اختصاص داشت و غذای 

کاهنان نیز بود.
خمیر  بدون  حقیقی’  ‘نان  همان  مسیح،  عیسای 
مایه ای بود که از آسمان آمد و جان خود را در راه 
ما همچون قربانی و هدیه ای خوشبو به خدا تقدیم 

کرد.)افسسیان فصل 5 آیه 2(
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شخص  بی عیب(  ماده ی  یا  نر  بز  گوسفند،  )گاو، 
قربانی آورنده دست خود را بر سر قربانی گذارده 
می کرد.  ذبح  مالقات  خیمه ی  درب  نزد  را  آن  و 
کاهنان، خون قربانی را به اطراف مذبح می پاشیدند. 
تمام چربی درونی و بیرونی قربانی بر روی مذبح، 
به خداوند اختصاص داشت. این قربانی با هدف 
شکرگزاری و صلح، به خداوند تقدیم می شد و 
همچنین این قربانی تنها قربانی بود که شخص 

اجازه داشت از گوشت آن بخورد.

در  را  مهمی  و  خاص  جایگاه  قربانی،  سه  این 
پرستش های قوم اسرائیل ایفا می کردند. عیسای 

مسیح، همان قربانی صلح و رفاقت ما با خداست.
»و به وسیله ی مسیح، همه چیز را با خود آشتی داد 
و به وسیله ی ریختن خون مسیح بر روی صلیب، 
صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و 
گردید.«)کولسیان فصل 1  برقرار  زمین است، 

آیه 2۰(
آن  از  داشت  اجازه  قربانی آورنده  اینکه شخص 
با  و صلح  مشارکت  منظور  به  نیز  بخورد  قربانی 
خداست که تنها از طریق عیسای مسیح امکان پذیر 

است.

 قربانی گناه
اگر گناه ناخواسته ای از کاهن مسح شده سر می زد، 
او برای کفاره ی گناه خود باید یک گوساله ی نر سالم 
خداوند  به  گناه،  قربانی  عنوان  به  را  بی عیب  و 

تقدیم می نمود.
کاهن، خود می بایستی گوساله ی نر را نزد درب 
خیمه ی مالقات آورده، دست خود را بر سر گوساله 
نهاده و آن را در حضور خداوند ذبح می کرد. او باید 
قدری از خون قربانی را داخل خیمه می برد و با 
انگشتان خود هفت بار خون را در برابر پرده ی 
قدس می پاشید، مقداری از خون قربانی را نیز بر 
گوشه های مذبح بخور می کشید و باقیمانده ی خون 

را به پای مذبح قربانی تمام سوز می ریخت.
انجام قربانی گناه، برای کاهن به مراتب  نحوه ی 
سخت تر بود. چراکه او از جانب خدا، مسئولیت 
سنگین تری بر عهده داشت. کاهن به عنوان الگو و 
نمونه برای قوم بود. درنتیجه خطای او بر قوم نیز 

تأثیر می گذاشت.
از  نشان  قدس،  پرده ی  برابر  در  خون  پاشیدن 
اهمیت قدوسیت خدا و پاشیدن خون بر مذبح 
بخور، نشان از تأثیر گناه بر زندگی و دعای قوم 
بود. کاهن اجازه نداشت که از گوشت این قربانی 
بخورد، زیرا هرگاه خون قربانی به داخل خیمه ی 
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مالقات آورده می شد، هیچ کس اجازه ی خوردن از 

آن گوشت را نداشت.
تمامی قسمت های قربانی گناه، باید خارج از اردوگاه 
روی  بر  قربانی  چربی های  تنها  و  می شد  سوخته 
مذبح سوختنی قرار می گرفت. در عبرانیان فصل 
1۳ آیات 11 و 12 آمده است: »کاهن اعظم، خون 
حیوانات را به عنوان قربانی گناه به قدس االقداس 
اردوگاه سوزانیده  از  بیرون  اما الشه ها  می بََرد، 
می شوند. به همین سان، عیسا نیز بیرون دروازه ی 
شهر رنج کشید تا با خون خود، قوم را تقدیس 

کند.«
ناخواسته گناه  حال اگر همه ی جماعت اسرائیل 
می ورزیدند، آنان نیز می بایست یک گوساله ی نر 
را به عنوان قربانی تقدیم می کردند. تمام مراحل 
با این تفاوت که  همانند انجام قربانی گناه بود، 
مشایخ به عنوان نمایندگان قوم، در حضور خداوند 
دست هایشان را بر سر گوساله می گذاشتند و بعد 
سر  بر  دست گذاردن  می کردند.  ذبح  را  قربانی 
قربانی، به مفهوم انتقال گناه از طرف شخص یا 

اشخاص گناهکار بر حیوان قربانی بود. عیسا 

همان بره ی بی گناه بود که گناه جهان بر او قرار 
گرفت.

»نگاه کنید این است آن بره ی خدا که گناه جهان را 
برمی دارد!«)انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29( 

اگر حاکم یا رهبری ناخواسته گناه می ورزید، او نیز 
می بایست بز نر بی عیب را به عنوان قربانی گناه 
بز  سر  بر  را  خود  دست  سپس  می کرد.  تقدیم 
قربانی  محل  در  را  آن  و  می گذاشت  قربانی 
تمام سوز، در حضور خداوند ذبح می نمود. تمامی 
مراحل مانند قربانی گناه بود، با این تفاوت که خون 
قربانی گناه حاکم یا رهبر، در خیمه برده نمی شد و 
بخورند.  قربانی  گوشت  از  می توانستند  کاهنان 
زیرا خون آن به داخل خیمه ی مالقات برده نشده 

بود.
اگر شخصی از مردم عادی، ناخواسته گناه می ورزید، 
شخص گناهکار می بایست بز یا ماده بره ی بی عیبی 
تقدیم  خداوند  حضور  به  قربانی  عنوان  به  را 
می نمود. او باید دست خود را بر سر قربانی گناه 
می گذاشت و آن را در محل قربانی تمام سوز و در 

حضور خداوند ذبح می کرد.
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دو  می توانست  نداشت،  مالی  توان  شخص  اگر 
قمری یا کبوتر جوان، یکی به جهت قربانی گناه و 
دیگری به جهت قربانی سوختی به خدا تقدیم کند. 
آنگاه کاهن ابتدا مقداری از خون پرنده ی اول را 
به جهت قربانی گناه، بر دیواره ی مذبح می پاشید و 
تمام سوز  مذبح  پای  به  را  خون  باقی مانده ی 
جهت  به  را  دوم  پرنده ی  آن،  از  بعد  می ریخت، 
تقدیم  خدا  به  قوانین  مطابق  سوختنی  قربانی 

می کرد.
اگر شخص قدرت خرید حتا دو کبوتر یا قمری را 

نداشت، الزم بود که یک دهم ایفه آرد مرغوب، 

به عنوان قربانی گناه تقدیم کند. کاهن نیز تمام 
مراحل را همانند هدیه ی آردی انجام می داد، با 
کندر  یا  آرد، روغن  این  بر  نباید  که  تفاوت  این 
ریخته می شد، چراکه قربانی گناه بود. هر کس در 
انجام  را  گناه  مالی می بایست قربانی  هر شرایط 
می داد. عیسای مسیح برای ما همان قربانی گناه 

شد.
»خدا کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه 

ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم.«
)دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21(
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قربانی جبران

خداوند،  مقدس  امور  خصوص  در  شخصی  اگر 
عنوان  به  می بایست  می ورزید،  گناه  ناخواسته 
قربانی جبران خود، قوچی بی عیب از گله را که 
ارزش آن به مثقال نقره بر حسب مثقال قدس 
برآورد شده بود، برای خداوند می آورد. این است 

قربانی جبران.
گناه  قربانی  مانند  جبران،  قربانی  مراحل  تمامی 
انجام می شد! با این تفاوت که شخص قربانی آورنده 
باید برای قصوری که در امور مقدس ورزیده بود، 
آن  بر  نیز  را  بهایش  یک پنجم  و  می داد  عوض 
افزوده، همه را به کاهن تحویل می داد. جبران 
گناهانی از قبیل: سوگند دروغ، بدی نسبت به 
همسایه ی خود، عدم امانت داری و انجام هر کاری 

که خداوند آن را منع کرده بود.
در این نوع قربانی، آنچه بر آتش سوزانده می شد، 
به خداوند اختصاص داشت. گوشت این قربانی 
شخص  ولی  می شد،  تقسیم  کاهنان  بین 
قربانی آورنده اجازه نداشت از گوشت آن بخورد. 
در واقع هر قربانی، بخشی از دارایی شخص بود 

که به خداوند تقدیم می کرد، بدان معنا که 

برای هر گناهی که مرتکب می شوید، باید بهایی 
پرداخت کنید. عیسای مسیح از طریق خون پاک 
خود، هزینه ی گناهان ما را پرداخت نمود. او تمام 
وجود خود را برای جهانیان فدا کرد و غرامت داد تا 
کفاره ی  خود  »او  شود.  فراهم  بخشش  و  نجات 
گناهان ما است و نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان 

تمام جهان نیز.«)اول یوحنا فصل 2 آیه 2(

قربانی  از  سایه ای  قدیم،  عهد  قربانی های  تمام 
اصلی یعنی عیسای مسیح بود.

مسیح، کل سیستم قربانی را که خداوند در عهد 
پایان  به  و  نمود  تکمیل  بود،  داده  فرمان  قدیم 
رساند. در کتاب عبرانیان فصل های 8 تا 15، این 
موضوع به طور روشن شرح داده شده است. کتاب 
الویان و کتاب عبرانیان مکمل یکدیگرند. کتاب 
عبرانیان کامل ترین کتاب االهیات درمورد کهانت و 
قربانی عیسای مسیح در عهد جدید نامیده می شود. 
در حقیقت خداوند، خود اولین و آخرین قربانی را 

مهیا نمود.

فیض خداوندمان عیسای مسیح با همگی شما.
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در هر شماره از مجله الکترونیکی آگاپه، کارهای 
هنری هنرمندان را به اشتراک می گذاریم.

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

برای ارتباط با ما، 
 روی گزینه ی زیر ضربه بزنید.

mailto:e-magazine%40agapeh.net?subject=%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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هنرهایزیبا

صنم
صالحی

بازیگر، کارگردان، 
بازیگردان،
 گوینده و صداپیشه

خانههنرمندانمسیحی

ایمیل

اینستاگرام

http://epiphanychristianarts.com/artists/sanam-salehi/
mailto:sanam.salehi79%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/sanamsalehi79/
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متولد  نفره  پنج  خانواده ی  یک  در  کرمانشاه،  در 
شدم. من فرزند دوم بودم و همیشه سرگرم بازی 
و شیطنت و غرق در رؤیاهای کودکانه. دائماً خودم 
بازی  را  آنها  و  تصور  مختلف  نقش های  در  را 
می کردم. در شش سالگی تصمیم گرفتم که بازیگر 
شوم. در آن زمان تقریباً امکان نداشت بچه ای به 
غیر از دکتر و مهندس و معلم، شغل دیگه ای به 
مخیله اش راه پیدا کند. اما در جواب معلمم که از 
من پرسید: »چرا بازیگر؟« گفتم: »چون می خواهم 
هم معلم باشم، هم دکتر، هم مهندس، هم ملکه، 

هم ماجراجو و...«
شدم.  رمان  کتاب های  جذب  رؤیا،  همین  با 
کتاب خوانی را به صورت کامالً جدی از کالس پنجم 
دبستان شروع کردم و مثل خوره ی کتاب، روزی 

کتاب های  همواره  و  می خواندم  کتاب  یک 

قهرمان  جای  را  خودم  می کردم.  طلب  بیشتری 
کتاب ها می گذاشتم و مثل آنها حرف می زدم و عمل 
می کردم. البته باید تأکید کنم که اکثراً رمان های 
می خواندم.  را  بزرگ  نویسندگان  از  خارجی 
خیلی وقت ها شب تا صبح چشمانم به کلمات کتاب، 
دوخته می شد تا به پایان می رسید. من ریشه های 
مسیحیت و افکار و مناسک آن را از کتاب ها یاد 
گرفتم. سعی می کردم مثل آنها دعا کنم و رفتار 
نمایم. کالس دوم راهنمایی بودم که تصمیم گرفتم 
و  متدین  زن  که  مادربزرگم  اما  شوم.  مسیحی 
نمازخوانی بود، به صورت خود چنگ زد و به من 
مرگت  حکم  و  می شوی  ُملحد  کار  این  »با  گفت: 
واجب االجرا است!« این برای یک کودک سیزده 
ساله، شوک بزرگی بود و به همین دلیل هیچ وقت 

دیگر به این موضوع، فکر هم نکردم.

صنم صالحی
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در سال 77 وارد کالس های آزاد بازیگری ‘امین 
تارخ’ شدم. بعد از یک سال به دانشگاه سوره ی 
تهران رفتم و رشته ی بازیگری تئاتر را در سال 
82 به پایان رساندم. در طول تحصیل، وارد دنیای 
سریال های  در  شدم.  تصویر  و  تئاتر  حرفه ای 
»نیستان«  و  معصومی(  )خسرو  ترش«  »سیب 
)حسین مختاری(، تله فیلم های »آخرین قاب خالی« 
)کاظم  )مرتضا هرندی(، »خانه ای در دوردست« 
معصومی(، »ماه می تابد« )فریدون فرهودی( و ... 
به عنوان بازیگر و یا دستیار کارگردان و بازیگردان 

کودک همکاری کردم.
همچنین در تئاترهای حرفه ای مانند »مجلس نامه« 
)محمد رحمانیان(، »شرق بوسه« )مصطفا عبدالهی(، 
رازی«  »زکریای  صادقی(،  )قطب الدین  »مکبث« 
)مجید جعفری(، »جنگ در طبقه ی سوم« )مصطفا 

عبدالهی(، »در اعماق«)مصطفا عبدالهی( و ... 

بازی کردم. 
تئاتر«،  »بلیط  »اژدهاک«،  نمایش های  همچنین 

»جاده«، »پیربانوی کوچک« را کارگردانی کردم. 
از سال 84 مشغول به تدریس فن بیان و بازیگری 
و بداهه پردازی در کالس های خصوصی سینمایی 
مانند »فرهنگ فیلم«، »هنر ماندگار هامون« و.. 
شدم. در سال 86 وارد رادیو  شده و شروع به 
بازیگری رادیویی و گویندگی کردم. در سال 9۰ 
آنجا  در  نمایش«  »رادیو  بازیگر  عنوان  به  هم 

فعالیت خود را آغاز نمودم.
من در سال 92 هنگامی که در نمایش »مکبث« 
بازی می کردم، بشارت مسیح را از یکی از همکارانم 
دریافت کردم و قلب خودم را به مسیح دادم و 
زندگی ام کامالً تغییر کرد. عشق و محبت مسیح به 
بتوانم  تا  داد  باورنکردنی  و  عجیب  قوتی  من 
زخم هایی که در طول سالیان سال خورده بودم را 



69 April - 2021 Photographer: Parisa Shirazi

فهرست

هنرهایزیبا

ترمیم کنم، تمام خشم و عصبانیتی که از آدم ها و 
و  ببرم  خدا  حضور  به  را  داشتم  زخم هاشون 
توانستم که ببخشم و به جای آن، محبت مسیح را 
سرمشق خودم قرار بدهم. بعد از مدتی سازمان 
صدا و سیما و رادیو، به ایمان آوردن من پی بردند 
کردند. بیکار  کار،  از  را  من  دلیل  همین  به  و 

در اواخر فعالیتم در ایران در چند نمایش صحنه 
ایی رادیویی بازی کردم و سپس در سال 94 از 
نمودم. مهاجرت  ترکیه  به  شده،  خارج  ایران 

در ترکیه هم وارد شبکه ی »جم« شدم و به عنوان 
انتخاب  و  بازیگردان  و  بازیگر 
بازیگر، در پروژه های مختلفی 
جمله  از  کردم،  همکاری 
)مهدی  قشنگ«  »شهر 

مظلومی(، »کافه پیانو« 

)محمد راوندی( و همچنین در دوبله ی سریال ها 
نیز فعالیت هایی داشتم.

در حال حاضر، دو سال است که به صورت جدی در 
دنیای مسیحیت در رشته ی خودم فعالیت می کنم. 
مسیحی  کتاب های  صوتی کردن  به  شروع  من 
را  عیسا  اهلل،  جستجوی  »در  جمله  از  کرده ام، 
خدا«  پدرانه ی  »قلب  قریشی(،  )نبیل  یافتم« 
)فلوید مک کالنگ(، »جرأت کردم او را پدر بخوانم« 
)بلقیس شیخ و ریچارد اشنایدر(، »خداوندا آیا 
کانینگهام(،  )لوریس  هستی؟«  خودت 
»نجات دهنده ی جهان« )روی موهان( و همچنین در 
نمایش رادیویی »افابل« نوشته ی ‘جان بیور’ هم 

بازی کرده ام.
خوشبختانه به فیض خداوند توانستم عهد جدید 
را به سفارش و تهیه کنندگی سازمان »ایمان از 
شنیدن است« به صورت نمایش صوتی، کارگردانی 
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کنم که به زودی در دسترس همگان قرار خواهد 
گرفت. فیلم ها، موعظه ها، برنامه های گوناگون و 
دروس دانشگاهی مسیحی را هم دوبله می کنم تا 
باعث برکت عزیزانم در خداوند شود. اکنون مدتی 
است که با »رادیو مژده« همکاری می کنم که این 
موضوع بسیار باعث رشد ایمان من شده است.

رسانه های  در  مؤثر  خدمتی  داشتن  من،  رؤیای 
مسیحی است تا بتوانم از این عطیه ای که خداوند 
به من بخشیده، در بین مشتاقان مسیح استفاده 
را  برادرانم  و  خواهران  خودم،  سهم  به  و  کنم 
خدمت نمایم. آمین که این رؤیا به حقیقت بپیوندد.
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خانه ی هنرمندان مسیحی و اخبار هنرمندان 
اجتماعی  تلویزیون و شبکه های  عزیزان خداوند می توانید در 
را  برنامه  این  مسیحی،  هنرمندان  خانه ی  و   محبت  کانال 

مشاهده کنید.

پنجشنبه هر هفته 
ساعت 7:30 شب به وقت تهران 

اینستاگرامخانههنرمندانمسیحی

http://epiphanychristianarts.com/
https://www.instagram.com/epiphanychristianarts/
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هر بار باز گفتن تو راز می شود
حرف دلی که با دل تو ساز می شود

وقتی که میخکوب شده اند واژه ها
آنجا که شعر با تو هم آواز می شود

فرمانروای سلسله ای از نگاه ها
با یک نگاه تو چه برانداز می شود

در خاطره ی مردنی این پرنده ها
آغوش تو تداعی پرواز می شود

صد بال و پر زدم نرسیدم به آسمان
پای خداست که به زمین باز می شود

بی اسم و رسم بودن من هم تمام شد
در نام تو هویتم احراز می  شود

یک لحظه از حضور تو را لمس می کنم
این تا ابد برای من اعجاز می شود

من نیستم که در منم و این تویی که در
هر ذره از وجود من ابراز می شود

تو روی آن صلیبی و من پیش پای تو
اینجاست که جهان من آغاز می شود

شاعر : ج. شفا
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Maria Magdalena Oosthuizen
اینستاگرام

پای  از  مرا  دشمن، 
زده  زمین  به  و  درآورده 
را  روزگارم  چنان  است. 
سیاه کرده است که گویی 
به  مرده ام.   سال هاست 
خاطر این خود را باخته ام 
شده ام.   مأیوس  به کلی  و 
یاد  به  را  گذشته ها 
آنچه که تو  به  و  می آورم 
داده ای  انجام  من  برای 
دست های  می کنم.   فکر 
خود را برای دعا به درگاه 
مانند  می کنم.  بلند  تو 
تشنه ی  که  خشکی  زمین 
جان  همچنان  است،  آب 
توست.   تشنه ی  من 
خداوندا، دعایم را هر چه 
زودتر مستجاب کن، زیرا 
امیدم را از دست داده ام. 
من  از  را  خود  روی 
مپوشان، مبادا بمیرم و به 
بروم.   خاموشان  دیار 
همه روزه از محبت پایدار 
خود برخوردارم کن، زیرا 
بر تو توکل دارم. به درگاه 
راه  تا  می کنم  دعا  تو 
نشان  من  به  را  زندگی 

بدهی.

مزمور8-3:143

https://www.instagram.com/house_of_maria_za/
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michael khamo
اینستاگرام

زیرا خدا جهانیان را آنقدر 
پسر  که  نمود  محبت 
یگانه ی خود را داد تا هر 
بیاورد  ایمان  او  به  که 
هالک نگردد، بلکه صاحب 
شود.  جاودان  حیات 

یوحنا16:3

عشقبزرگترینیست

https://www.instagram.com/michaelkhamodesign/
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نمایشبخشهاییازفیلم

سامسون با قدرت فوق طبیعی توسط خداوند توانمند شده است. او سرنوشت خود را با تصمیمات 
تکان دهنده ای که منجر به خیانت توسط یک شاهزاده ی شرور می شود، به خطر می اندازد...

سامسون

https://www.youtube.com/watch?v=mSolF3QBVBY
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ارزشمند
و  آموزنده  داستان ها،  و  کتاب ها  دنیای 
می تواند   ما  برای  و  است  حکمت بخش 

بسیار ارزشمند باشد.
خواندن و شنیدن داستان های آموزنده، 
معرفی کتاب های مسیحی و امثال سلیمان 
قسمت هایی از بخش ارزشمند می باشند.
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ان
سم

عاشقانه هایی برای آ
خداوند ما آنچنان عشقی به ما دارد که یاگنه فرزندش را داد تا هر که به او ایمان آورد، هالک نشود.

عشق ما به او، تنها راه قدردانی از چنان بخشش عظیمیست.
برای عشق عظیمش، عشق کوچک ما اکفیست...

عاشقانه های ما و خدا

خواهر باران

با انتخاب هر یک از گزینه های زیر می توانیدادامه ی داستان را بشنوید:

تلگراماینستاگرام

https://www.instagram.com/tv/CM4lTvjBUk0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/14
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1 ای فرزند من، هر چه به تو یاد می دهم فراموش 
مکن و آنچه را به تو می گویم به خاطر بسپار. 

2 تعالیم من، کامیابی و عمر دراز به تو می بخشد.  
۳ هرگز صداقت و وفاداری را از خود دور مکن، 

آنها را به گردنت ببند و بر قلبت بنویس.  
4 اگر چنین کنی، خدا و مردم از تو راضی خواهند 

شد.  
5 با دل و جان بر خداوند توکل کن. بر عقل خود 

تکیه مکن.  
6 در تمام کارهایت، خداوند را به خاطر داشته 

باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد.  
7 خیال نکن که خیلی عاقل هستی. از خدا بترس 

و از بدی دوری کن.  
8 اگر چنین کنی، مانند داروی شفا بخش، به تو 

سالمتی و قوت می بخشد.  
9 خداوند را احترام نما و از دارایی خود و از نوبر 
محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن.  
و  نعمت  از  پر  انبارهایت  کنی  چنین  اگر   1۰

خمره هایت پر از شیره  ی انگور خواهد شد.  

11 ای فرزند من، وقتی خداوند تو را تنبیه می کند، 
می کند،  سرزنش  را  تو  وقتی  و  کن  توجه  خوب 

دلگیر نشو.  
12 چون خداوند کسانی را که دوست دارد، تربیت 
می نماید؛ مانند والدینی که فرزند عزیز خود را 

تربیت  می کنند.  
1۳ خوشا به حال کسی که حکمت و دانایی پیدا 

می کند.  
14 زیرا ارزش آن از طال و نقره بیشتر است.  

15 حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هر چه آرزو 
کنی باارزش تر است.  

احترام  و  ثروت  و  دراز  عمر  تو  به  حکمت   16
می بخشد.  

17 حکمت در زندگی، تو را کامیاب کرده و به راه 
امنیت و شادمانی هدایت می کند.  

18 کسانی که حکیم می شوند، شادمان خواهند 
بود. جان و حیات را خدا می بخشد.  

19 خداوند زمین را از روی حکمت خود آفرید و 
آسمان ها را با دانایی خود بنیان نهاد.  

امثالسلیمانفصل3
نصیحتبهجوانان
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2۰ عقل او رودخانه ها را روان نمود و باران را از 
ابرها بر زمین بارانید.  

21 ای فرزند من، دانایی و فهم خود را حفظ کن و 
نگذار از تو دور شوند.  

22 اینها به تو زندگی می بخشند و آن را پر از 
خوشی  می کنند.  

و  می کنی  را طی  خود  راه  به سالمتی،  آنگاه   2۳
شکست نمی خوری.  

24 بدون ترس می خوابی و تمام شب به راحتی 
استراحت می کنی.  

25 از بالهای ناگهانی - مثل آنچه که توفان بر سر 
شریران می آورد- نخواهی ترسید.  

26 خداوند از تو محافظت می کند و نمی گذارد که 
در دام گرفتار شوی.  

27 هرگاه که از دستت بر می آید، از احسان کردن 
به محتاجان کوتاهی مکن.  

28 اگر می توانی اکنون به همسایه ات کمک کنی، 
به او نگو برو و فردا بیا.  

زندگی  تو  نزدیک  که  همسایه ات  مورد  در   29
می کند و به تو اعتماد دارد، قصد بدی مکن.  

۳۰ با کسی که به تو بدی نکرده است، بی سبب 
جدل مکن.  

۳1 به مردمان زورگو حسادت نورز و از آنها تقلید 
مکن.  

۳2 چون خداوند از مردم ظالم متنفر است، اما 
درستکاران از اسرار الهی آگاهند.  

اما  است،  شریران  خانه ی  بر  خداوند  لعنت   ۳۳
خانه ی عادالن را برکت می دهد.  

۳4 خداوند به مردم ازخودراضی توجهی ندارد، 
اما فروتنان را سرافراز می نماید.  

۳5 خردمندان عزت و جالل به دست می آورند، اما 
نادانان رسوایی خود را بیشتر خواهند کرد.

در ادامه همراه ما باشید تا از امثال سلیمان بیشتر بدانیم
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عزیزان، نویسنده در دوازده آیه ی اول این فصل، 
همانند یک ‘پدر’ یا یک ‘استاد’ عمل می کند. در 
واقع او بعضی از آموزه های خیلی مهم را به پسر و 
یا شاگرد خود، همچنین به ما نیز تعلیم می دهد. او 
این آموزه ها را به عنوان »تعلیمات من« توصیف 
می کند و سایر فواید حکمت را بازگو می نماید. اما 

این تعالیم در نهایت از جانب خداوند است.
)دوم تیموتائوس ۳ : 16(

تشویق  را  خود  فرزند  اول،  آیه ی  در  نویسنده 
می کند تا فرامین خداوند را در قلبش حفظ نماید 
و آنها را بخشی از زندگی روزمره ی خود داشته و با 
آن زندگی کند.)تثنیه 6 : 5-9( او می گوید که اگر 
فرزندان چنین کنند، عمری طوالنی خواهند داشت 

و از کامیابی لذت خواهند برد.
)آیه 2( این یک وعده ی کلی و عمومی برای آنهایی 
است که به خداوند، وفادار باقی می مانند.)الویان 
26 : ۳-1۳( نویسنده در اینجا عنوان می کند که 
از  شادتر  و  طوالنی تر  صالحان،  میانگین،  به طور 
شریران و ناصالحان زندگی می کنند. هرچند ممکن 
است استثنایی هم وجود داشته باشد. نویسنده 

در آیات ۳ و 4، به فرزند خود و به ما می گوید 

که هرگز اجازه ندهد ‘رحمت’ و ‘راستی’، او را 
ترک کنند. واژه  های ‘رحمت’ و ‘راستی’ در بخش 
عهد عتیِق کتاب مقدس، به دفعات همراه با هم 
جزو  آنها  می دانید  که  همان طور  آمده اند. 
بزرگ ترین صفات خداوند هستند. در واقع آنها، 
خداوند و قوم را در ارتباط با عهد او به هم پیوند 
می دهند. خداوند، ‘رحمت’ و ‘راستی’ خود را به 
به  ما هم  که  است  و ضروری  می دهد  نشان  ما 
نوبه ی خود با ‘رحمت’ و ‘راستی’ نسبت به او عمل 
کنیم. در آیه ی ۳ گفته شده که “رحمت و راستی 
را بر گردن خود بینداز” تا آنها تبدیل به بخشی از 
طبیعت وجودی شما شوند.)تثنیه 6 :  8( همچنین 
نویسنده در ادامه می گوید که “آنها را بر روی دل 
خداوند  دل  با  ما  دل های  تا  بنویس”  خویش 
همنوایی و مطابقت داشته باشد.)ارمیا ۳1 : ۳۳ /
حزقیال ۳6 : 26-27( در این حالت است که ما 

رضامندی خداوند را کسب می کنیم.
نویسنده در آیه ی 5 می فرماید: »به 

تمامی دل خود بر خداوند توکل نما 
و بر عقل خود تکیه منما.« 

این آیه به ما تعلیم 

از امثال سلیمان فصل 3 بیشتر بدانیم
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و  راستی  و  رحمت  حقیقت،  تمامی  که  می دهد 
همچنین تمامی هدایت ها و برکات، با توکل بر خدا 
حاصل می شود. اغلب مشکالت زندگی ما، به سبب 

عدم رعایت همین آموزه است.
دقت شود که ما در دوران فیض به سر می بریم و 
این یکی از عملکردهای فیض است که خداوند حتا 
قبل از اینکه ما قادر به اعتمادکردن به او باشیم، 
مقدس  روح  توسط  خداوند  می شود.  عمل  وارد 
خود، ما را آگاه می کند و به تالش و حرکت درمی آورد 
تا با توکل و ایمان به سوی او آمده و برکت بگیریم.

)انجیل یوحنا ۳ : ۳-5()افسسیان 2 :  8( اعتماد و 
توکل حقیقی به خدا، بسیار عمیق تر از اعتمادکردن 
به یک شخص است. ما باید با تمامی دل خود، به 
او  به  را  اطمینان، خود  با  نماییم؛  توکل  خداوند 
بسپاریم و همچنین با اطاعت، خود را به او تسلیم 

کنیم. توکل و اطاعت، از هم جدایی ناپذیرند.
شاید شخصی بپرسد که “چرا نباید بر عقل خود 
تکیه کنیم؟ ما به شکل خداوند آفریده شده ایم؛ 
او به ما عقل و هوش و درایت داده است تا امکان 
شناخت و انتخاب را داشته باشیم.” در جواب، باید 
گفت که خداوند به ما عقل و هوش و ذهن تفکر 
نداده است تا بتوانیم مستقل از او عمل کنیم و به 

می فرماید:  کالمش  در  او  برویم.  خود  راه 

»کیست که بتواند دل انسان را درک کند، چیزی 
فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است 
که عالجی برای آن نیست. من، خداوند، فکر و دل 

انسان ها را تفحص می کنم.«)ارمیا 17 : 1۰-9(
طبیعت  به وسیله ی  خود  عقل  بر  تکیه  عزیزان، 
گناه آلود خود، در واقع فاسد و منحرف شده است. 
اگر تنها بر عقل خود تکیه نماییم و هدایتگر ما 
افکارمان باشد نه خداوند، این عقل همواره ما را 
به سوی گمراهی و مرگ هدایت می کند. به همین 
دلیل نویسنده تأکید دارد که تمامی طریق های خود 
را به خداوند بسپاریم تا او طریق های ما را راست 
و به دور از وسوسه و گناه گرداند. افکار ما باید در 
دستان روح مقدس خداوند، تبدیل، پاک و مقدس 
شود. ما بایستی هر روزه، به سمت به شباهت 
مسیح درآمدن به پیش برویم. این هدف و نقشه ی 

خداوند برای ما انسان هاست.
در آیات 7 و 8، نویسنده تعالیم قبل خود را دنبال 
می کند. او می فرماید: »خویشتن را حکیم مپندار.« 
یعنی از حکمت خود مغرور نشو. در فکر این نباشید 
را  کاری  انجام  توانایی  بدون حکمت خداوند  که 
دارید. سپس نویسنده دو بخش از این فرمان را 
ارائه می دهد: »از خداوند بترس و از بدی اجتناب 

نما.«
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)آیه 7( ترس ما از خداوند، نه از روی ضعف بلکه 
بدی  از  ما   )7  : است.)امثال1  احترام  روی  از 
‘عادل  خداوند  می دانیم  چون  می کنیم،  اجتناب 
مطلق’ است. با پیروی از این تعلیم، بدن های ما 

شفای روحانی خواهد یافت.
مورد  در  نویسنده،  بعدی  آموزه ی   )8 )آیه 
برگرداندن بخشی از برکاتی است که خداوند به ما 
به  محصوالت  تمامی  نوبر  تقدیم  با  است.  داده 
خداوند، تأیید می کنیم که همه چیز به او تعلق دارد 
شامل  فقط  نوبر  البته  هستیم.  او  قدردان  و 
محصوالت و دستاوردهای ما نمی باشد. در تفسیر 
روحانی آن، نوبر بهترین های ما را شامل می شود 
که به خداوند تقدیم می کنیم مانند: استعدادها، 
مهارت ها، وقت ها، درآمد و ثروت ما. خداوند در 
کالم خود وعده داده است که در عوض، برکات 

فراوانی را نصیب ما خواهد نمود.
)دوم قرنتیان 9 : 11-6(

در آیات 11 و 12،  نویسنده می فرماید: »تأدیب 
به  رساله  نویسنده ی  مشمار.«  خوار  را  خداوند 
عبرانیان نیز همین آیه را نقل قول می نماید. این 
یا  خداوند  تأدیب  که  می دهد  نشان  ما  به  آیات 
سختی ها و مصیبت ها در زندگی، نشان دهنده ی 
 )6-5  :  12 ماست.)عبرانیان  فرزندخواندگی 

خداوند ما را تأدیب می نماید، چون ما را دوست 

دارد. به نوعی زمانی که روند تبدیل و تغییر در ما 
شکل می گیرد، سرانجام به خیریت ما تمام خواهد 

شد.)رومیان 8 : 28 - عبرانیان 12 : 11(
نویسنده در آیات 1۳ تا 18، از حکمت خداوند 
تمجید می کند و آن را به صورت یک زن به تصویر 
می کشد. او می گوید: “خوشا به حال مردی که او را 

بیابد، چراکه از تمامی چیزها باارزش تر است.”
)آیات 14-15( در ادامه می فرماید: »ایام زندگی 
جالل  و  دولت  به  و  کرده  طوالنی  را  شخص 

می رساند.«
)آیه 16( حکمت، شخص را به طریق های شادمانی 

و به مکان های سالمتی هدایت می کند.
)آیه 17( او درخت حیات است.

و  انرژی بخش  حیات،  منبع  حکمت   )18 )آیه 
جاری کننده ی برکات خداوند است.

که  ادامه می دهد  نویسنده  و 2۰،  آیات 19  در 
به وسیله ی حکمت بود که خداوند، آسمان و زمین 
را آفرید. به همین دلیل وقتی ما به وسیله ی حکمت 
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خداوند زندگی می کنیم، در واقع خود را با خداوند 
همسو و همنوا خواهیم کرد و بر طبق حکمتی که او 
برای ما در نظر گرفته است، به پیش می رویم.

)رومیان 8 : 29 و 12 : 2(
نویسنده در آیات 21 تا 26 می فرماید: “با پیروی 
حاصل  نیز  حیات  و  بصیرت  حکمت،  طریق  از 
همانند  کامل  “حکمت  می فرماید:  او  می شود.” 
از طریق  زینتی بر گردن شخص است و پیروی 
حکمت، به برکات عهد با خداوند ما را هدایت و 

رهبری می نماید.”)الویان 26 : 1۳-۳(
در آیات 27 تا ۳۰ این فصل، تعالیم بیشتری در 
رابطه با رفتارهای حکیمانه ازنویسنده مشاهده 
او  همسایگان.  با  رابطه  در  به ویژه  می کنیم، 
می نویسد که ما نباید احسان و نیکویی را نسبت 
به همسایگان خود دریغ نماییم؛ از نظر خداوند 
همانند این است که به آنها آسیبی رسانده باشیم.

)یعقوب 2 : 15-17()اول یوحنا ۳ : 18-17( 

در حقیقت نویسنده به ما تأکید می نماید همسایه ی 
از  و  باشید  داشته  دوست  خود  همانند  را  خود 
فرمان طالیی خداوند پیروی نمایید.)متی 6 : 12(

در آیات ۳1 تا ۳5 نیز می فرماید: “مرد ظالم ممکن 
است برای مدت کوتاهی موفق و کامیاب باشد، اما 
ما نباید به او نگاه کرده، حسادت ورزیم و راه های 

او را دنبال کنیم.” 
در آیه ی ۳۳ می فرماید که »لعنت خداوند بر خانه ی 
شریران قرار دارد.« خداوند به مردم ازخودراضی 
را سرافراز  اما فروتنان  ندارد،  توجهی  و مغرور 
می نماید. این مهم در کالم خدا)یعقوب 4 : 6 و 
تا  نیز نقل قول شده است   )5 : اول پطرس 5 
نشان دهد که خداوند با متکبران مخالف است. 
خداوند فیض و برکات خود را نصیب فروتنان، 

متواضعان و حکیمان خواهد کرد. 
آمین
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فرشتگان، سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان 
این گونه می گفت: »می آید، من تنها گوشی هستم که غصه هایش 
را می شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می دارد.«

سرانجام، گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا  
لب هایش  به  چشم  فرشتگان  نشست. 

دوختند، گنجشک هیچ نگفت و خدا لب 
به سخن گشود: »با من بگو از آنچه 
سنگینی سینه ی توست.« گنجشک 
گفت: »النه ی کوچکی داشتم، آرامگاه 
بی  سرپناه  و  بود  خستگی هایم 

کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. 
چه  بود؟  چه  بی موقع  توفان  این 
می خواستی از من؟ النه ی محقرم  کجای 
دنیا را گرفته بود؟« و سنگینی بغض، 
راه بر کالمش بست. سکوتی در عرش، 
طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به 

زیر انداختند. خدا گفت: »ماری در راه 
تا  گفتم  را  باد  بودی.  خواب  بود.  النه ات 
النه ات را واژگون کند. آنگاه تو از کمین 
مار پر گشودی.« گنجشک خیره در خدایی 
»چه  گفت:  خدا  سپس  بود.  مانده  خدا 
بسیار بالها که به واسطه ی محبتم از تو 

دشمنی ام  به  ندانسته  تو  و  کردم  دور 
برخاستی.« اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. 

ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت. 
های های گریه هایش ملکوت خدا را پُر کرد.

داستان های کوتاه و آموزنده

دنیایی از جنس اعتماد
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معرفی کتاب
نویسنده:جانبیور

وقتی با آزمایش ها و چالش ها روبه رو می شویم، به راحتی ممکن است چشم از وعده های 
خدا برداریم. این کتاب برای تشویق شما نوشته شده تا بدانید که هر دوره از زندگیتان، 

حتا بیابان، هدفی را دنبال می کند.
خدا در این دوران بیابانی، دلمان را نرم می کند و شخصیت ما را طوری شکل می دهد که 
آماده برنامه ای شویم که او برایمان در نظر دارد. شاید خدا ساکت و حضورش کمرنگ تر از 

همیشه به نظر برسد، ولی بدانید که شما را ترک نکرده. او در شما کار می کند!

خدایا کجایی؟!

دریافتکتابازطریقتلگرام

https://t.me/content_of_agapeh/15
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معرفی کتاب
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وقتی با خدا همکاری می کنیم، او تمامی جنبه های 
زندگی ما را دگرگون می سازد! در زیستن تحت 
هر  زندگی  و  مسیح  عیسای  خداوندگاری 
وافر  حیات  او،  فیض  واسطه ی  به  روزه 

وجود دارد.
کتاب »خوب یا خدا؟« تنها یک کتاب 
صرف نیست. این پیغامی است که 
در  مردم،  الهام بخش  می تواند 
تقدس  جنبش  به  پیوستن 

باشد...

دریافتکتابازطریقتلگرام

خوب یا خدا؟

https://t.me/content_of_agapeh/16


هـزاراننفـرازطریـقبرنامـهیکتابمقـدس،مطالعهیکالمخدارابخشـی
اززندگـیروزانـهیخـودنمودهانـد.شـمامیتوانیـدازایـنبرنامـهبهطور
مختلـف، ترجمههـای بـه خـود مطالعـات در و کنیـد اسـتفاده رایـگان
نشـانهگذاری،یادداشـتهاوبرنامههاییباموضوعاتگوناگوندسترسـی
داشـتهباشـید.همچنیـنایـنبرنامهبهشـماایـنامـکانرامیدهدکهدر

صورتتمایلبهصورتصوتی،کالمخدارابشنوید.

کالم خدا همراه شما است

برنامه ی کتاب مقدس را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید
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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 همراهی تان، شما را تشویق می کنیم 
که برای ارائه ی نظرات و پیشنهادهایتان با ما در ارتباط باشید. 
و  وب سایت  طریق  از  را  آگاپه  مجله  مطالب  می توانید  همچنین 

شبکه های مجازی ما دنبال نمایید.

دعایماایناستکهمطالباینمجلهباعثبرکتشماباشدتادرشناخت
عمیقترخداوندمانعیسارشدنمایید،دوستیصمیمیترباروحالقدسرا
تجربهکنیدوهموارهازمحبتبیپایانخدایپدرسیرابگــردیــد.
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