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آگـاپـه

April - 20201

آگاپـه یک کلمه ی یونانی اسـت که به 
معنـای عشـق بی قید و شـرط خداوند 

است.
مجله ي آگاپه یک مجله ی الکترونیکی، 
کـه به صـورت فایـل PDF اسـت، به 
آن  صفحه هـای  تمامـی  منظـور  ایـن 
بـرای اسـتفاده در موبایـل، تبلـت و 
کامپیوتـر طراحی شـده اسـت و برای 
بـا  اسـت  ممکـن  مجلـه  ایـن  چـاپ 
مواجـه  بـزرگ  نسـبتا  فونت هـای 
جهـت  می شـود  توصیـه  بشـوید. 
کارکـرد بهینـه ایـن مجلـه را دانلـود 
خـوان   PDF نرم افـزار  از  و  کـرده 

Adobe Reader استفاده شود.
بعضـی از مطالـب و صفحه هـای مـا به 
صورت فایل های صوتی و یا تصویری 
می باشند و لینک هایی  برای استفاده 
اختیارتـان  در  را  فایل هـا  ایـن  از 
گذاشـته ایم، کافیست برای استفاده 

بر روی آن ها ضربه بزنید.
مـا سـعی کردیم تـا حق کپـی رایت را 
آدرس هـای  و  نـام  و  کنیـم  حفـظ 
اینترنتـی منابـع را درج کنیـم و بـه 
و  عکاس هـا  بـه  احتـرام  بـا  ویـژه 
هنرمندان، با استفاده از اثرهایشان 

نام آن ها را ذکر کنیم.

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

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

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
mailto:agapeh.magazine%40gmail.com?subject=


ABOUT US
همراهان و خادمین ما در این شمارهدرباره ی ما

April - 20202

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

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.
اینگونه بود که خدا من را به ما تبدیل کرد.

ما درصدد هستیم تا بتوانیم در انجام این خدمت 
کوشا باشیم و باعث جالل نام خداوند عیسی مسیح 

و باعث برکت به فرزندانش باشیم.
این خدمت به صورت داوطلبانه است و می طلبیم از 
همه ی خواهرها و برادرهایمان برای پیشبرد جالل 
نام خدا و این خدمت، در اشتراک گذاری و معرفی 

این مجله به دوستان و آشنایان سهیم باشید.

صنم طلوعی
خواهر باران

مهران پورپشنگ
جلیل سپهر

اژونی سرکیسیان
سحر آپیستوال
برادر جهانگیر

خواهر فرح
اسحاق تنگستانی

و  همه ی شـما که با اشـتراک 
ایـن مجله همراه ما هسـتید.

اکنون ما در کنار یکدیگر بسیار بزرگ و در سرتاسر 
جهان هستیم.
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سرزمین شادی
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ــی  ــهولت دسترس برای س
ــواه،  ــب دلخ ــه مطل ب
ــماره  ــد روی ش می توانی
ــر  ــورد نظ ــه ی م صفح

ضربه بزنید

قابلیــت  ایــن  دارد  امــکان 
عامل هــای  سیســتم  در  فهرســت 
قدیمــی اندرویــد بــه خوبــی کار نکند 
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سرزمین شادی
این بخش ویژه ی فرزندان عزیزمان است.

در این بخش سعی داریم کودکانمان را با 
کتاب مقدس آشنا کنیم.



.متسه لدرخ کچوک هناد کی نم
تسه ییاه رذب ای اه هناد نیرتچوک زا یکی لدرخ هناد 

 دوجو هکدارد.
لیدبت  مناوت یم نم دوشب تبقارم بوخ نم زا رگا اما 

به یک درخت بزرگ و بسیار زیبا شوم.

عیسای مسیح در کتاب مقدس میگوید:
»اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، 

میتوانید کارهای بسیار بزرگی انجام دهید.

مبوخ تسود ملاس
 کزبس نم مسااست

دایدنوادخزادیدجیاهزیچیلکمهاباتدیوشهارمهنمابدییایب
.دوشرتشیبزورهبزورنامنامیاومیریگب

سرزمین شادی
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http://sabzak.com/


هویممحبت
 یاهینعم  دـناوتیم   » قـشع «   یهـملکقـشعاـیتـبحم
  یارـب  دـناوتیم  قـشع.دـشاب  هتـشاد  اـم  یارـب  یداـیز

  مـیراد  شتـسود  یـلیخ  اـم  هـک  یزـیچ  نداد  حـیضوت
  قشاع  نم : دیوگب  تـسا  نکمم  یکی  لاثم . دوشب  هدافتـسا
  یهقلاع  دناوتیم  قشع  یهملک  نینچمه     ! متسه  تلاکـش

  یسراف  نابز  رد . دهدب  ناشن  ار  نامناتسود  و  هداوناخ  هب  ام
  هدافتـسا  قـشع  یهملک  یاج  هب  مه  ار   »تبحم   « یهملک  ام
  یلیخ  » تبحم   « یهـملک  مه   »سدقم  باـتک «  رد . مـینکیم
  ناـشن  نادنمـشناد  تاـقیقحت   . تـسا  هـتفر  راک  هـب  داـیز

  یاهـملک  نیرتینتـشاد  تـسود  تـبحم  هـک  تـسا  هداد

 . میـسانشیم  اهناـسنا  اـم  هـک  تـسا 
 هب  ار  اهناـسنا  هـک  تـسا  یزـیچ  ناـمه  عـقاو  رد  تـبحم
  کمک  ام  هب  هک  دراد  یـتردق  تبحم   . دنکیم  کـیدزن  مـه

  رگیدمه  زوـسلد  و  میـشخبب  اررگیدمه  مـیناوتب  دـنکیم
  هیآ  ۴  لصف  اـنحوی  لوا  یهمان  رد  سدـقم  باتک . میـشاب

    »  . تـسا  تـبحم  ادـخ «  : دـیوگیم ۸
  زا  ادـخ  سنج  هـکنیا  یـنعی  نـیا
  نیا  اـما   . تـسا  تبحم  سـنج

  یداع  تـلاح  رد  ؟هـچ  ینعی
  تبحم  یـسک  هـب  اـم  یـتقو

  هک  میراد  راـظتنا  ،مـینکیم
  دـنک  تـبحم  اـم  هـب  مـه  وا
 ار    تـبحم  نیا  ام  رـگا  لااـح .

  نـکمم  ،مـینکن  تـفایرد  وا  زا

  تبحم  صخـش  نآ  هـب  رگید  هـک  مـیریگب  مـیمصت  تـسا
  ام  یارـب  میتـشاد  تـسود  ام  هک  ار  یراک  وا  نوـچ . مـینکن
  تبحم  دـیوگیم  سدـقم  باـتک  اـما . تـسا  هدادـن  ماـجنا
  نیا .یطرـش  و  عقوت  چیه  نودـب  نارگید  هـب  کمک  یـنعی
  یتبحم . دهدیم  اـم  هب  ادخ  هـک  تـسا  یتبحم  نامه  اـقیقد

 . تـسه  هـشیمه  و  تـسین  یندـش  مامت  هک 

   هـب  دـناوتیم  دـشاب  تـبحم  سـنج  زا  هـک  یزـیچ  طـقف
  هتفگ  هـک    تـسا  لیلد  نیمه  هـب . دـنک  تبحم  لکـش  نـیا
  ناـمه  اـی  تـبحم  ادخ .»تـسا  تـبحم  ادـخ « دوـشیم
   سدقلاحور  یاـههویم   زا  هوـیم  نیلوا  ناوـنع  هب  ار  قـشع

  ام  هـک  تـسا  ینعم  نـیا  هـب  نـیا  سـپ  . تـسا  هداد  اـم  هـب
 .میـشاب  هتـشاد  نایاپیب  تبحم  ادـخ  لثم  مـیناوتیم  مـه

  دنوادخ  هـک  دنتـسه  یـیاههیده  سدـقلاحور  یاـههویم
  دنوادخ  اـب  هـنازور  اـم  رـگا  و  دـهدیم  رارـق  اـم  دوـجو  رد

  رتـشیب  و  رتـشیب  ام  دوجو  رد  اـههویم  نـیا  مـینک  یـگدنز

 . دنوـشیم 
قیرطزاویدیونیاندیدیارب
هبرضیسیعیوربوتویبزنید

قیرطزاویدیونیاندیدیارب
هبرضکرتخدیورمارگلتبزنید

سرزمین شادی
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http://sabzak.com/
https://youtu.be/-E52aHcT3aI
https://t.me/SabzakMedia/2047


دعبهحفصهبلااحبخبریم

ودینکهاگنبوخارریوصتنیا
دیراپسبناتنهذهب

سرزمین شادی
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7اختالف
ادیپریوصتنیاردکنید

زیزعیاههچب
ودینزبمارگاتسنیاتملاعیورهکهیفاک

امهبارفلاتخا۷بگید.

سرزمین شادی

https://www.instagram.com/p/B-uSZgMnYID/?utm_source=ig_web_copy_link


برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

11 April - 2020

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


سخنی با والدین

گفتن یک جمله ساده به کودک، 
ممکن است بیش از آن که مفید 
یا به درد بخور باشد، در آینده 
به او لطمه بزند.  نتایج یک تحقیق 
نشان می دهد، نباید این جمله ها 
را به بچه ها بگویید چون اعتماد 
به نفسشان را از بین می برد و 

روی آینده آن ها اثر می گذارد:

* بچه بی تربیت؛ بیخود
* چند بار بهت گفتم؟

* چطور روت می شه این کارو بکنی؟ 
بعد از این همه خوبی که بهت کردم!

* صبر کن برسیم خونه!
* خنگ بازی در نیار!

* اگه همه غذاتو بخوری، مامان خیلی خوشحال می شه.

   نباید در بچه ها احساس ترس و ناامنی ایجاد کرد

به آن ها انگ هایی مثل خنگی زدن یا حتی کاری کردن که خیال کنند برای تشویق شدن، باید 
رضایت دیگران را جلب کنند؛ اتفاقی است که در این جمله ها می افتد.

در اینجا سخنی نیز با شما پدر و 
مادرها دارم: فرزندانتان را بیش از 
حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و 
عصبی شوند. ایشان را آنطور که 
خداوند می پسندد، با محبت تربیت 
کنید، و از کالم خدا ایشان را پند و 

نصیحت دهید.
افسسیان 6: 4

سرزمین شادی

April - 2020 Photographer: Elina Sazonova12

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
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سرزمین شادی

باهم دعا کنیم
ینامسآردپیا

.نکتظفاحمورمناتسودونم
وتابهشیمهمهاوخیمومرادتتسودناجردپیا

نمابهشیمهوتومشابباشی.
وروتویشابایندیاههچبیهمهردپوتمنکیماعد

.نشبوتیعقاودرگاشودننیبب
هداوناخواههچبیهمهیارب،دنوادخیاسیعمانب

،منکیمیتملاسیاعد،نوشاه
هشبرپوتروضحزاایندمنکیماعد

هناقشاعوروتهمهوبپرستند.
آمـین



coronavirus

در ادامه 
میخوانیم 

 که چگونه  
ما مسیحیان  
از این روزها  

بگذریم

April - 202014

نکته!
بــه آن می پــردازد  آنچــه نکتــه 
نظری اســت از دیدگاه مسیحیت 
بــر آنچــه در زوایــای گوناگــون 
زندگــی مــا انســان ها می گــذرد

ویروس کرونا



فعالیت های  هفته،  چند  ظرف  در  کرونا  ویروس 
اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی دنیا را دچار 

اختالل کرده است. قفسه های 
فروشگاه ها خالی شده، هر روز 
افزوده  بیکاران  تعداد  بر 
می شود. کلیساها فعالیت شان 

را به آنالین محدود کرده اند... بسیاری از مسیحیان 
نشانه های  از  یکی  کرونا  بیماری  آیا  پرسند:  می 
خطرناک،  ویروس  این  آیا  است؟  آخر  زمان های 

لعنت الهی است؟
ایمانداران  جمله  از  انسان ها  همه  ویروس  این 
مسیحی را هدف قرار داده. قرائن و شواهد نشان 
در  بوده.  طبیعی  ویروس  این  ظهور  که  می دهد 
پژوهشی که به تازگی در مجله علمی معتبر »نیچر« 
منتشر شده گروهی از پژوهشگران گفته اند نتیجه 
مطالعه آن ها بر ساختار ژنتیک ویروس جدید کرونا 

به روشنی نشان می دهد که این ویروس نتیجه 
تکامل طبیعی در خانواده ویروس سارس )سندروم 

حاد تنفسی( بوده است. 
متخصصان بیماری های عفونی 
سال ها قبل ظهور این بیماری 
بودند.  داده  هشدار  را 
ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر 1960 
کشف شد. این ویروس در طی این سال ها نام های 
متعددی داشته، تا این که در سال 2019 حامل 

عفونت حاد دستگاه تنفسی شد.
در تاریخ بشر، موارد مشابهی رخ داده: در قرن 
چهاردهم طاعون سیاه، 60 درصد مردم اروپا را از 
پای درآورد. در سال 1918 ویروس آنفالنزا حدود 
100 میلیون انسان را از صحنه روزگار حذف کرد. 
به علت  ایران  در  نفر  میلیون  در همان سال 9 
قحطی و سوء تغدیه )در بعضی از گزارش ها وبا، 
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نکته!

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

از  یکــی  کرونــا  بیمــاری  آیــا 
ــت؟ ــر اس ــای آخ ــانه های زمان ه نش

Artwork: Youssef ibrahim

https://www.facebook.com/mpourpashang


طاعون و آنفالنزا( فوت کردند. در دوران حکومت 
استالین حدود 30 میلیون نفر را به قتل رسیدند. 
20 میلیون نفر در جنگ جهانی اول کشته شدند و 
75 میلیون نفر در جنگ دوم جهانی جان خود را از 
دست دادند. بنابراین انتشار ویروس کرونا اتفاقی 
رایج به شمار می رود. اما از آن جا که نسبت به 
گذشته سفرهای بین المللی افزایش یافته، این 

ویروس به سرعت در جهان پخش گردید.
آینده  وقایع  از  انجیل متی فصل 24 مسیح  در 
سخن به میان می آورد. اما آن نشانه ها به معنای 
پایان تاریخ بشریت نیست. مسیح فرمود:» از دور 
و نزدیک خبر جنگ ها به گوش تان خواهد رسید. 
اما پریشان نشوید، زیرا جنگ ها اتفاق خواهند 

افتاد. اما آخر دنیا در آن زمان نیست« )آیه 6(.
مسیح از ویروس ها سخنی به میان نیاورد، اما می 
توان آن را به »جنگ ها« هم افزود، زیرا ویروس 
ها به همان میزان تلفات انسانی به بار می آورند. 
جنگ ها و فجایع طبیعی زیادی در طول تاریخ بشر و 
حتی سال های اخیر رخ داده. اما هیچکدام نشانه 

ای از خاتمه تاریخ بشریت نبوده اند.
پولس رسول درباره زمان های آخر چنین تعلیم 

داد:« گویا برخی می گویند که روز بازگشت خداوند 
فرا رسیده است. خواهش می کنم از شنیدن این 
گونه خبرهای نادرست، آرامش خود را از دست 
ندهید. حتی اگر بگویند که در این زمینه رویایی 
دیده اند، یا پیغام خاصی از خدا گرفته اند، و یا 
حتی از من نامه ای دریافت کرده اند، مطلقا باور 
نکنید. بگذارید هر چه می خواهند بگویند. ولی 
شما فریب سخنان ایشان را نخورید. اما بدانید تا 

این دو رویداد واقع نشود، آن روز نخواهد آمد: 
نخست، شورشی بر ضد خدا برپا خواهد شد. دوم، 
آن مرد جهنمی که عامل این شورش است )دجال 
/ ضد مسیح( ظهور خواهد کرد. او با هر چه که 
مربوط به دین و خدا است، مخالفت خواهد نمود« 

)دوم تسالونیکیان فصل 2 آیات4-1(
توجه کنید پولس از جنگ ها، بیماری ها و فجایع 
نام  آخر  های  زمان  های  نشانه  عنوان  به  طبیعی 
نمی برد، بلکه شورش بر علیه خدا و ظهور دجال را 

نشانه های اصلی قلمداد می کند.
صرفنظر از نگرانی و ترس مردم از بیماری، 
آینده و اوضاع اقتصادی، وضعیت حاضر زمینه را 

برای بشارت انجیل در جهان مساعد نموده است.

 Mehran
Pourpashang

نکته!
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برای هیچ چیز غصه نخورید. در عوض برای 
همه چیز دعا کنید و هر چه الزم دارید به 
خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای 

جواب دعاها از او تشکر کنید«
)فیلیپیان فصل 4 آیه 6(

در  کرونا  ویروس  علت شیوع  به  اکنون جهان 
وحشت به سر می برد. اما یک مسیحی به جای 

تشویش و نگرانی باید

اول. بهداشت را رعایت کند.
دوم. بداند که خداوند بر همه چیز کنترل مطلق 

دارد، حتی بر ویروس کرونا.

سوم. زندگی ما به انتقال یک ویروس به بدن ما 
وابسته نیست، بلکه بستگی به تصمیم و اراده خدا 

دارد.
چهارم. خداوند آغاز و پایان زندگی ما را تعیین 

می کند.
پنجم. خداوند ما فرا خوانده تا در بدترین شرایط 
او را ستایش کنیم. ستایش خدا یکی از ضروری 

ترین بخش های دعا و عبادت است.

ستایش و پرستش خدا امری همیشگی و ابدی 
است. خدا ما را آفرید تا همواره از او شکرگزاری 

کنیم و او را پرستش نماییم.
پرستش خدا به ما آرامش می بخشد، ستایش 
سبب می شود تا قوت خدا ظاهر شود. پرستش 
باعث می شود تا برکات و معجزات خداوند در 
زندگی ما مشاهده شود. مهم ترین هدف ستایش 

و پرستش، ارتباط با خداوند است.

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

نکته!
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ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــا بخاط ــای م ــروز دنی ــرایط ام ش
بحرانــی اســت، ولــی ایــن بحــران باقــی نخواهــد مانــد و 

بزودی به خاطره ای تبدیل خواهد شد.
ایــن روزهــا، روزهــای خاصــی ســت ولــی روزهــای غلبــه 
تــرس نیســت، بلکــه فرصتــی اســت تــا باورهایمــان را 
زندگــی کنیــم و ادعاهایمــان را ارزیابــی نماییــم. یقینــا 
ــا  ــروس کرون ــده وی ــود کنن ــدرت ناب ــه ق ــتر از اینک بیش

جدی باشد، قدرت تبدیل کننده خدا جدی است.
به یاد داشته باشیم :      

نور ستاره ها تنها در تاریکی شب ها دیده می شود.
آرامش تنها در شرایط پر از اضطراب معنی می دهد.

صبر و تحمل تنها در وضعیت های نامناسب ارزش دارد.
خویشتنداری تنها در مواقع خشم و عصبانیت معنی می دهد.

دید  و رویا تنها در برابر چیزهای نادیدنی معنی می دهد.
 امیدوار بودن تنها در شرایط ناامید کننده معنی می دهد.

ایمان تنها در باور ممکن شدن غیرممکن ها معنی می دهد.
مدیریت بحران خالقانه تنها در شرایط کامال بحرانی معنی می دهد. 

وفاداری تنها درهزینه هایی که بخاطرش پرداخت می کنیم معنی  می دهد، و مهارت  
شــنا گــر متبحــر تنهــا در دریــای خروشــان پــر از مــوج ثابــت مــی شــود.            

طبیعــی اســت کــه بخاطــر شــرایط فــوق، نگــران ســالمتی خانــواده 
مــان باشــیم. امــا فــوق طبیعــی ایــن اســت کــه بــا پرســتش و 
ــدار  ــه اقت ــوکل ب ــش و ت ــظ آرام ــدا، حف ــدن روی خ طلبی
خداونــد، ایــن شــرایط نامناســب را بــه یــک فرصــت 
مناســب بــرای تجربــه فیــض عظیــم خــدا تبدیــل کنیــم. 
خــدا در ایــن شــرایط حتمــا راهــی مهیــا میکنــد. کاربــرد 
عملــی ایمان مســیحی این اســت که نگذاریم شــرایط 
بحرانــی امــروز، هویــت و شــکل شــرایط ایمــان 

درونی ما را کنترل کند.

Jalil
Sepehr

جلیل سپهر
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عیســی بــه معنــای واقعــی کلمــه، هــر روزه 
در میــان مــا ســاکن اســت و ایــن روح القدس 
ــود  ــی خ ــروزه در زندگ ــا ام ــه م ــت ک اس
داریــم. خداونــد از طریــق او، مــا را از حضــور 
ــا  ــی م ــود در زندگ خ

کامال آگاه می کند.
در بخــش پیــام برکــت 
ســخنان  از  می گیریــم 
خادمیــن خداونــد، تــا هرچــه 
بیشــتر از کالم زنــده ی خداونــد 

تجهیز شویم.
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صلیب در ایمان مسیحی سمبول تفکر های متفاوتی 
است. در کتاب اشعیا نبی فصل های 42 تا 62 عیسی 
مسیح بطور خاصی معرفی می شود که این نوع معرفی 
شدن، در میان افکار و حتی در ادیان و مذاهب 
مختلف بسیار متفاوت و بینظیر است. جالب است 
لقب خادم  این فصل ها  در  بدانیم عیسی مسیح 

رنج دیده را دارد.
در کتاب زکریا، در مورد مسیح پیشگویی شده که 
خداوند به قوم خودش این اجازه را می دهد تا او را 
و  تحقیر  بزنند،  نیزه  پهلویش  به  کنند،  زخمی 
مصلوبش کنند و می فرماید که برای پسر یگانه خود 

ماتم  می گیرند.
در این مطلب می خوانیم که صلیب در کتاب مقدس 
سمبول رنج و سختی است و ما ایمانداران به مسیح، 
رنج  و سختی های خودمان را بایستی از دیدگاه صلیب 
مسیح ببینیم؛ به این معنا  که وقتی ما مسیحیان از 
رنج و سختی صحبت می کنیم، کامال متفاوت است با 
رنج و سختی که ادیان و مذاهب و افکار مختلف 
تعریف می کنند. بسیاری از مذاهب می خواهند این 
رنج و سختی را از زندگی انسان ها دور کنند، چون 
هیچ نیکویی در آن نمی بینند. انسان ها می خواهند 
از رنج و سختی آزاد و همه چیز برایشان مهیا باشد، 
اما وقتی در ایمان مسیحی از رنج و سختی صحبت 

خدا که می فرماید: روح، می کنیم، می رسیم به کالم 
خداوند ما عیسی مسیح 

را به بیایان برد. 

عزیزان دقت بفرمایید، زمان هایی روح خدا من و 
شما را به بیابان می برد و البته زمان هایی هم هست 
ما  خود  زندگیمان هم  در  و سختی  رنج  دلیل  که 
هستیم. به اصطالح طناب هایی را گرفته ایم که باعث 
عذاب و رنج و سختی هایمان است این طناب ها شاید 
پول و ثروتمان، موقعیت های اجتماعی، منیت ها و 
شاید گذشته ماست که به آن ها متکی هستیم و 
حاضر نیستیم این طناب ها را رها کنیم، با گرفتن 
این طناب ها و آویزان بودن از آن ها، این ما هستیم 

که به شدت به در و دیوارها می خوریم. 
می پرسیم خدایا چرا این همه رنج و سختی در زندگی 
من است؟ و پاسخ این است که آن طناب ها، آن چیزی 
که تمام ذهنت را مشغول خودش کرده را بایستی 

رها کنی.
اما یک وقت هایی سختی هایی در زندگی من و  شما 
ایماندارن هست که در واقع خداوند اجازه می دهد 

که آن رنج و سختی ها وجود داشته باشد. 
زمانی هست که خدا ما را به بیابان می برد و اجازه 
می دهد رنج و سختی در زندگی ما وجود داشته باشد 
تا آن برکت الزم را به ما بدهد، ما را به اصطالح 
پیروزمندانه عبور بدهد. زمانی که عدالت و نیکی 
یک  واقع  در  شد،  گذاشته  ما  حساب  به  مسیح 
آن  اینکه  شد،  گذاشته  ما  عهده  به  مسئولیتی 
مسیر  در  و  کنیم  رها  را  زندگیمان  طناب های  

قدوسیت خداوند گام برداریم.
عزیزان می دانید که قدوسیت برای ما که 

از زمینه ی اسالم می آییم به معنی 
اما  است،  پاک شدن 

صلیب در ایمان مسیحی



کتاب مقدس تعریف دیگری را دارد و آن به معنی 
جدا شدن است. جدا شدن از دنیا، یعنی بر خالف 
قانون های این دنیا عمل کنیم، در مقابل بدی، نیکی 
و در مقابل جفا، محبت کنیم و برای دشمنانمان هم 

طلب برکت کنیم.
برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند 

بخواهید و برایشان طلب برکت کنید )رومیان 12: 14(
شباهت  دنیا  این  به  مسیح  پیروان  و  شاگردان 
ندارند. چرا گفته می شود که کتاب مقدس را مطالعه 
کنیم و آن را در زندگیمان به عمل برسانیم؟ برای 
اینکه ما هر روزه بایستی به صورت و شباهت مسیح 
دربیاییم. شاگردان و پیروان مسیح در راه صلیب و 
در پی بازگشت ثانویه او هستند و این در تک تک ما 
امیدی را ایجاد می کند که در راه صلیب می توانیم 

دوام بیاوریم و با قوت قدم برداریم.
 در مسیر قدوسیت، الزمه ی قدم برداشتن انضباط 
با  ایمانمان هر روزه  روحانی است. مهم است در 
مطالعه ی کالم خدا، دعا، مشارکت، ستایش و پرستش 
و خدمت رشد کنیم. همانطور که گفته شد، صلیب 
سمبول رنج و سختی است و مسیح، خدایی که صلیب 
به ما معرفی  را تجربه کرد خودش را در کالمش 

می کند. 
موضوع صلیب، موضوع قربانی است. مسیح یک 
بی گناه، برای گناهکاران و بجای آن ها قربانی شد. چه 
با  بودند. خدا  او  زمانی که آن ها دشمنان  زمانی؟ 
اراده ی  خود، در جسم انسانی 
بطور ارادی خودش را قربانی 

گناه کار  انسان های  ما 

می کند. ماهایی که او را مصلوب کردیم با گناهانمان، 
دلیل مصلوب شدن مسیح بود. اما در واقع بایستی 
گفت که این قربانی، یک قربانی معمولی نبود و این 
قربانی یک درس بسیار زیبایی را به ما می دهد. در 
انجیل یوحنا فصل 15 آیات 12 تا 14 می خوانیم: 
حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید 

چنانکه من شما را دوست داشتم.
خدا را شکر برای خداوندمان عیسی مسیح که نه 
تنها دستور نمی دهد بلکه الگو و روش آن را به ما 

نشان می دهد و  ما را راهنمایی می کند.
در فرهنگ ما ایرانی ها کلمات زیبایی همچون گفتار 
نیک، پندار نیک، کردار نیک عبارات زیبایی هستند 
ولی معیارشان مشخص نیست که چه کسی می گوید 
کدام گفتار نیک است یا چه کسی تعیین می کند 
کدام کردار نیک است و یا چه کسی مشخص می کند 
می فرماید  مسیح  عیسی  است.  نیک  پنداری  چه 

بدارید،  را دوست  قبل از اینکه سوال یکدیگر 
کنیم چگونه و چطور؟ جواب می دهد همچنانکه من 
شما را دوست داشتم. محبتی بیش از این وجود 
ندارد که کسی جان خودش را در راه دوستانش فدا 

کند.
عزیزان عیسی مسیح ما را دوستان خودش خطاب 
می کند، می فرماید: دوستان من شمایید، اگر آنچه به 

شما حکم کردم انجام دهید. 
خداوند ما باالترین بها و ارزشمندترین 

انسان های  ما  برای  داد.  را  خودش 
پرداخت  بدون  و  مجانی  گناهکار، 

او  برای  اما  بود،  بهایی 
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بهای گزافی بود. برای همین است که زانوان ما در 
مقابل صلیب می لرزد، وقتی که سر تعظیم فرود 
می آوریم قلب و دهان ما پر میشه از شکرگزاری و 

سپاس.
عزیزان صلیب سمبول یک قربانی خاص است. از 
کسی  که  می کند  صحبت  گذشتگی  خود  از  یک، 
خودش را برای دیگران قربانی کرد و آن قربانی 
است که من و شما را آزاد و  نجات داده است. ما را 
برگناهکار  که  خداوند  غضب  و  خشم  از  گناه،  از 
میریزد آزاد و نجات داده و بایستی خدا را شکر کرد. 
ما در اینجا، در این مرحله نمی مانیم چون ما آزاد 
اینکه همان  شدیم برای هدف و مقصودی. برای 
کاری را که مسیح برای ما انجام داد را برای دیگران 

انجام بدهیم. 
ما نجات پیدا کرده ایم تا دست و پا و اعضای بدن 
مسیح باشیم و برای پیشبرد ملکوت خدا و نجات 
دیگر انسان ها تالش کنیم. این پیام  امروزه ی مسیح 
است، این پیام، پیام صلیب است. نباید فراموش 
کنیم که مسیح بر روی صلیب در مرکز اراده ی خدا 

بوده است و اراده ی  خدا بود که انجام گرفت.
اکنون سوال اینجاست که اراده ی خدا برای من 

و شما ایمانداران چیست؟
انسانی که در راه صلیب قدم بر می دارد خدا محور 
است و خود محور نیست. چند نفر از ما حاضریم 
همانند مسیح در مرکز اراده ی خدا قرار بگیریم؟ و 
اگر اراده ی خدا برای من و شما صلیب باشد، آیا 

حاضریم بپذیریم؟
دوش  بر  مسئولیتی  که  است  این  صلیب  معنای 

ماست و ما در این دنیا نمونه هستیم. مردم به 
ما و خانواده ی ما نگاه می کنند. کلیسای 

نمک  و  نور  ستون  است  قرار  مسیح 
جهان باشد.

در کتاب دانیال، خدا درسی را به ما یاد می دهد که 
وقتی به دنیا و وسوسه های دنیا جواب نه می دهیم، 
آن موقع است که خداوند وارد عمل و شروع به 
و  دنیا  این  به  بایستی  می کند.  کردن  هدایت 
وسوسه های آن نه بگوییم و یاد بگیریم روی ایمانمان 
بایستیم. و حاال بعد از صلیب، مسیح زنده را داریم، 
مسیحی که از قبر قیام کرد. حقیقت کالم، شواهد 
عینی و گواه تاریخ، از قبر قیام کرد و بعد از قیام با 
انسان ها روبرو شد و سوالی را مطرح کرد )انجیل یوحنا 
20: 15( مریم مجدلیه می رود تا عیسی را ببیند و با 
مسیح زنده و قیام کرده مالقات می کند و مسیح 

سوال زیبایی را از او می پرسد و می فرمایید: 
ای زن برای چه نگرانی؟

این همان سوالی است که مسیح از من و شما هم 
می پرسد، برای چه نگرانی؟ در زندگی ما هیچ  وقت 
نیامده  بر آن پیروز  زمانی وجود ندارد که مسیح 
باشد. عزیزان هیچ چیز در این دنیا نیست که بتواند 
من و شما را از مسیح بگیرد، امید ما را بگیرد، ایمان 

ما را بگیرد. 
سوالی بعدی مسیح این است که چه کسی را 

می طلبی؟ دنبال که می گردی؟ 
اگر دنبال مسیح هستی که او هیچ  وقت صلیبش را 
است  زنده  او  چون  نکرد.  موعظه  قیامش  بدون 
زیستن ما ارزش دارد. عزیزان بایستی معیارهای 
اخالقی ما از ذات پاک خدا سرچشمه بگیرد. این 
سوال در ذهنمان باشد و از خودمان بپرسیم، به 

دنبال که می گردیم؟
کالم خدا را بخوانیم و در زندگیمان به آن عمل کنیم 

و  نمونه باشیم. 
بازگشت ثانویه مسیح امید مبارک 

ماست. آمین
برادر جهانگیر



هرگـز جملـه »خـدا بـا ماسـت« را بعنـوان 
کارت معافیـت از توصیـه هـای پزشـکی و 
نادیده گرفتن دسـتورات بهداشـت جهانی، 
ندانید. معنی خدا با ماسـت این نیسـت که 

ما ضد ضربه و آسیب ناپذیریم .
خـدا با ماسـت، به مفهـوم هرچه می خواهی 
بخـور، هـرکاری می خواهی، بکـن و از هر جا 

که می خواهی خودت را پرت کن، نیست.
اثبـات  بـرای  کـوه  در سـر  عیسـی مسـیح 
ادعایـش خـود را به پایین کوه پرتاب نکرد. 
بلکـه گفـت نوشـته شـده » خـدای خـود را 

آزمایش نکن «

سـلب  مفهـوم  بـه  ماسـت  بـا  خـدا  جملـه 
مسئولیت از وظیفه حفاظت از خود، نیست.

جملـه خـدا بـا ماسـت به مفهـوم این اسـت 
کـه خـدا بـه میـان مـا آمـده تـا مـا را آمـاده 
پـس  گردانـد.  خـود  در حضـور  ایسـتادن 
وقتـی خـدا بـا ماسـت مـا در حـال تمریـن 
فروتنـی و فراگیـری اطاعـت از اراده خدا و 
تعلیم گرفتن از ارزش های الهی او هستیم 

نه در مرخصی استعالجی .
خـدا بـه صحنـه زندگـی مـا نیامـده تـا مـا را 
ازصحنـه وظایف و مسـئولیت هایمـان خارج 
کنـد. بنابرایـن جملـه »خـدا بـا ماسـت« بـه 
معنی برگه معافی عقل و شـعور و احسـاس 
مسئولیت نیسـت بلکه برعکس وقتی خدا 
بـا ماسـت، بایـد ماننـد زمانـی کـه ژنرالی با 
سرباز است، بیشتر متمرکز نقش و جایگاه 

و مسئولیت های خودمان باشیم .

تو با منی اما من از خودم دورم.

Jalil
Sepehr

جلیل سپهر

Jalil Sepehr

April - 2020 Photographer: Alex Azabache23
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عید پاک یا عید قیام، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین جشن ما مسیحیان است. این جشن در روز یکشنبه 
برگزار می شود یعنی بعد از جمعه نیکو که یادآور مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح است.

معنا و اهمیت رستاخیز مسیح چیست؟ چرا مسیحیان در طول تاریخ تقریباً 2000 ساله هر سال آن را 
جشن می گیرند؟

در اینجا ما به طور خالصه به 8 مورد از اهمیت قیام عیسی مسیح می پردازیم. 
1- از طریق قیام او ما عادل شمرده می شویم. 

کالم خدا می فرماید: او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید، و به جهت پارسا شمردگی ما از مردگان 
برخیزانده شد. )رومیان 4: 25(

زیرا به واسطه گناه اولیه، انسان رابطه اش با خدا قطع شد.
زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا محروم گشته اند. )رومیان 3: 23(

کالم خدا روشن بیان می دارد که انسان بنا به طبیعت گناه آلودش، محکوم به غضب خدا می باشد.  
)افسسیان 2: 3( و بایستی برای اصالح این وضعیت یعنی دوری انسان از خدا، شخصی قدم بردارد. کسی 
که گناه در ذات او نباشد، تا بتواند این شکستگی و دوری را درمان کند، در غیر این صورت انسان گناهکار 

نمی تواند با خدا ارتباط صحیح داشته باشد، ارتباطی که مد نظر خداست. 
جریمه گناه بایستی پرداخت شود و در مرگ مسیح بر صلیب، در واقع خدا جریمه گناهان ما را و هر آن 

کس که به او ایمان آورد را، بر دوش مسیح گذاشت تا ما بتوانیم در برابر خدا عادل شمرده شویم. 
 پس رستاخیز مسیح تایید می کند، که خدا قربانی کامل یعنی  عیسی مسیح را به جای ما و برای گناهان ما، 
روی صلیب پذیرفت، تا  ما بتوانیم از این طریق وارد یک ارتباط صحیح با خدا بشویم، یعنی همان بخشش 

گناهان. 
2- از طریق رستاخیز مسیح از مردگان، عیسی پیروزی خود را بر مرگ ثابت نمود. )رومیان 6: 9(

مرگ، دشمن بشر است و مجازات برای انسان گناهکار. 
زیرا مزد گناه موت است، اما عطای خدا حیات جاویدان در عیسای مسیح. )رومیان 6: 23(

عیسای مسیح با رستاخیزش از مردگان، تایید کرد که مرگ بر او قدرتی ندارد، بنابر این دیگر برای 
ایمانداران به مسیح، ترس از مرگ و دنیای مردگان، وجود نخواهد داشت. زیرا مسیح بر مرگ پیروزی 

یافت، دیگر مرگ دشمن ما نیست و ایمانداران از مرگ و مجازات پس از مرگ هراسی ندارند.
کالم خدا می فرماید: ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ و ای موت نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهرآگین 
می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به واسطه خداوند ما عیسی به ما پیروزی 

بخشیده است.  )اول قرنتیان  15: 57-55(
3- از طریق رستاخیز مسیح، ایمانداران با او  متحد می شوند. این بدان معناست که، حال اگر با مسیح 

مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. )رومیان 6: 8(

پیام

8 پیامد 
رستاخیز مسیح
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و این اتحاد تنها از راه رستاخیز مسیح امکان پذیرخواهد بود تا پارسایی را دریافت کنیم، اتحاد با مسیح.  
من در پدر هستم و شما در من و من در شما )یوحنا 14: 20(

4- از طریق رستاخیز مسیح، ما خلقتی جدید و زندگی نوینی را دریافت می کنیم. 
پس با تعمید یافتن در مرگ او، با او دفن شدیم   تا همانگونه که مسیح به واسطه جالل پدر از مردگان 

برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. )رومیان 6: 4(
 پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه در گذشت، هان همه چیز تازه شده است.  

)دوم قرنتیان 5: 17(
5- از طریق رستاخیز مسیح، حقانیت کتاب مقدس در مورد پیشگویی های مرگ، دفن و رستاخیز او 

اثبات می شود. در عهد قدیم نمونه های بسیاری در مورد رستاخیز مسیح پیشگویی شده است.
اشعیا 53 و مزمور16: 10

زیرا  الوهیت مسیح وابسته به قیام اوست. 
 پولس در اول قرنتیان 15: 3-4  می گوید: زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهم ترین مطلب به شما 
سپردم  ، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس، در راه گناهان ما مرد. دفن شد و مطابق با همین کتب در روز 

سوم از مردگان برخاست.  
این واقعیت که عیسی  مسیح زنده است، بدین معنا است که او امروز نیز قادر به نجات است. نجات مهیا 

است. پولس گفته هایش را بر اساس دفاع از رستاخیز مسیح قرار می دهد.  
اول قرنتیان 15: 14 و 17اگر مسیح بر نخاسته، هم وعظ ما باطل است و هم ایمان شما. 

پولس توضیح می دهد که رستاخیز مسیح نه تنها یک بخش اساسی انجیل است، بلکه تمام قسمت های 
انجیل رابه هم پیوند می دهد و تایید می کند.

6- از طریق  رستاخیز مسیح، آمدن و ساکن شدن روح القدس، در قلب کسانی که به او ایمان آورند، 
رخ می دهد. این وعده عیسی مسیح به پیروانش بود که  بعد از  رستاخیز و صعودش، تحقق یافت. بدان 
معنا که آمدن روح القدس، ادامه کار عیسی مسیح بر روی زمین است و ساکن شدن روح القدس در قلب 
ایمانداران بیانگر این است که، خدمت و کار مسیح امروزه روز از طریق ایمانداران به او، ادامه دارد و 
همچنین بیانگر این است که مسیح از طریق روح قدوسش، ایمانداران را یاری می کند، آنان را تقویت 
کرده و به زندگی که مد نظر خدا است، هدایت می کند . اعمال رسوالن  فصل 2  نزول روح القدس. 

پیام
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ایمانداران از طریق روح القدس، به عیسی مسیح وابسته هستند.
 7- از طریق رستاخیز مسیح،

 عیسی مسیح  جهان را با عدالت داوری خواهد کرد. 
 خدا دوران جهالت را نادیده گرفت، اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید، زیرا روزی را 
معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و 

برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. )اعمال  رسوالن 17: 31-30(
 تنها راه به دست آوردن بخشش گناهان بشر و دریافت حیات ابدی، ایمان به عیسی مسیح و بازگشت از 

گناهان است.
ایمان به مسیح همان چیزی است که تمام مزایای رستاخیز را به انسان می بخشد. همان چیزی که ما را با 

مسیح متحد می سازد و به ما  این فرصت را می دهد تا از گناهان خود پاک شویم.
 عیسی مسیح در انجیل یوحنا 11: 25-26 می فرماید: من قیامت و حیات هستم کسی که به من ایمان 
بیاورد، حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت. هر کس که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد 

مرد، آیا این را باور می کنی ؟
8- ازطریق رستاخیز مسیح، کلیسا به وجود آمد.

مشارکت و یکی شدن ایمانداران باهم، انتشار خبر خوش انجیل مسیح، به تمام نقاط جهان.
تشکیل بدنی واحد، با اعضای متعدد.

بدین قرار، شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. )اول قرنتیان 12: 27(
رستاخیز عیسی مسیح از مردگان اساس ایمان ماست.

برکت خدا با شما.

پیام

خواهر فرح



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

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

ضربه  بزنید. 

پخش از طریق اینستاگرام

دریافت فایل صوتی از تلگرام

April - 2020 Artwork: Holy Spirit27
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مادر ترزا
Mother Teresa

شهِر بانو

)Mother Teresa( نام: اگنس گونجا بویاجیو، ملقب به مادر ترزا
زادروز: 26 اوت 1910 - اسکوپیه، امپراتوری عثمانی - امروزه در مقدونیه

درگذشت: 5 سپتامبر 1997 میالدی )87 سال( - کلکته، هند
ملیت: آلبانیایی

پیشه: راهبه
مذهب: کاتولیک

جایزه ها :   
جایزه نوبل صلح سال 1979 به خاطر خدمات انسان دوستانه اش

او کوچکتریـن فرزنـد خانـواده اش بود. مادرش او را بر اسـاس 
تعالیـم کلیسـای کاتولیـک آمـوزش داد. در دوازده سـالگی 
تصمیـم گرفت که عمر خـود را صرف یک زندگی معنوی 
بکنـد. بـه عضویـت گـروه خواهـران لورتو )کشیشـان 
یوگسـالوی که در ناحیه ی بنگال هندوسـتان خدمت 
مـی کردنـد( درآمـد. او در سـال 1929 وارد هنـد 

شد.
تـرزا می گویـد: مـن می خواسـتم شـهر دیـر را 
تـرک کنم و به مردم فقیـر، در حالی که در میان 

آن ها زندگی می کنیم کمک کنم.
تـرزا  در اثـر دشـواری های زیـاد اول خدمت خود 
دچار احساس تنهایی و شک و تردید و وسوسه ای 
بـرای بازگشـت بـه زندگی نسـبتا آسـوده در دیر 

شد.
او در 24 می 1931 به عنوان یک راهبه قسـم 
یـاد کـرد و نام ترزا را از »ترزا اهل آویال، راهبه ي 
اسـپانیایی و بنیانگـذار یکـی از جریان های رهبانیت 
و خدمات خیرخواهانه داشـت، بـرای خود برگزید. او 
مراسـم قسـم خـود را بـه عنـوان راهبـه بـه صـورت 
رسـمی در 14 مـی 1937 هنگامـی که به عنوان معلم 
در یکـی از مدرسـه های صومعـه ی لورتـو در شـرق 

کلکته مشغول به تدریس بود به جای آورد.
در ابتـدا به تدریس در مدرسـه موتجهیـل پرداخت و 
سـپس به پرسـتاری از افراد بینوا و قحطی زده روی آورد. 
کارهـا و تالش هـای او خیلـی زود توجه مقامات رسـمی 

زیادی را به خود جلب کرد. 
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مادر ترزا
Mother Teresa

مـادر تـرزا نهـاد »میسـیونرهای خیریـه« را در سـال 1950 تاسـیس 
کـرد، انجمـن خیریـه ای که بیش از سـه هزار راهبه در سراسـر جهان 
در  آن عضویـت داشـتند. او نوانخانـه، مدرسـه و درمانـگاه تاسـیس 
کـرد، جزامی هـا را اسـکان داد، بـرای بچه هـای یتیـم سـرپناه سـاخت. 
در اواخـر دهـه ی 1980 میـالدی بـا بازتـر شـدن فضـا در کشـورهای 
اروپـای شـرقی، وی تالش هایـش را معطـوف بـه گسـترش مذهب در 

ایـن کشـورها کـرد. او بـا موضعـی محکـم بـا 
مخالفـت در برابر سـقط جنیـن و طالق پرداخت 
و شـعارش ایـن بـود کـه: »مهـم نیسـت آن هـا 
چه می گویند، شـما باید آن ها را با لبخند و کار 

خود تغییر دهید.«
برای مبارزه با گرسـنگی به  اتیوپی، در فاجعه 
چرنوبیـل بـرای کمـک بـه آسـیب دیـدگان و 

کمک به قربانیان  زمین لرزه ارمنستان  به این مناطق سفر کرد.
بـرای انجـام ماموریـت هـای خـود بـه بیش از یکصد کشـور سـفر 

کرد.
تـرزا در سـال 1983 در رم دچـار یـک سـکته قلبـی شـد. در 

1991 بـه علـت بیمـاری سـینه پهلو او دچار مشـکالت قلبی 
اسـتخوان  تـرزا  مـادر   1996 آوریـل  در  شـد.  بیشـتر 
ترقـوه اش شکسـت. در مـاه اگوسـت همـان سـال او بـه 
بیماری ماالریا دچار شد و بطن چپ قلب خود را از دست 
داد. بـا وخیـم تـر شـدن وضـع سـالمتی او هماننـد بقیه 
مـردم عـادی در بیمارسـتانی در کالفرنیـا مـورد معالجـه 

قرار گرفت.
مادر ترزا در 13 مارس 1997 از مقام خود استعفا کرد 

و در 5 سپتامبر همان سال زندگی را بدرود گفت.

در پیوست این مطلب، فیلمی با موضوع مادر 
 44 صفحه  در  که  شده  ساخته  ترزا 

می توانید ببینید.

»خانــواده ای کــه بــا هــم دعــا مــی کننــد در کنار 
هــم می ماننــد و اگــر در کنــار هــم بماننــد 
همانطــور کــه خــدا عاشــق هرکــدام از آنهــا بــوده 
اســت یکدیگــر را دوســت خواهنــد داشــت. و آثار 
هســتند« صلــح  آثــار  همیشــه  عشــق 
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من سحر اپیستوال 43 ساله هستم، 17 سال است 
که با شوهرم آندره ازدواج کردم. حاصل ازدواج ما 
دو پسر بنام های ایکساندر 15 ساله و توماس 13 
ساله است.  رشته تحصیلی من گرافیک بوده که بعد 
از فارغ التحصیل شدنم 5 سال در همین رشته کار 

کردم.
از سال 2008 همسرم دفتر وکالت خودش را شروع 
کرد. من در این دفتر مشغول به کار شدم و تا به 

االن باهم مشغول به کار هستیم. من در 
یک خانواده لیبرال در ایران بزرگ 

شدم. پدر و مادرم مسلمان 
بودند اما در خانه مان کسی 
رعایت  را  اسالمی  اصول 

نمی کرد. من همیشه خدا را 
دوست داشتم و اولین تجربه من با عیسی زمانی بود 
که در نوجواني عیسي مسیح را در خواب دیدم، من 
در خواب به یک کلیسا رفتم و در آنجا یک عکس از 
عیسی را دیدم. تصویر با مهربانی به من لبخند می 
زد. پس از آنکه بیدار شدم بسیار ترسیدم. با خود 

گفتم این چطور ممکن است؟ 
در محل کارم با مسیحیان آشنا شدم و آن ها از من 
دعوت  تعمید  غسل  مراسم  یک  در  شرکت  برای 
کردند. در آن مراسم برای من هم دعای نجات خوانده 
شد. وقتی به خانه برگشتم و به همسرم گفتم: در 
آنجا مردم فکر می کنند من اکنون مسیحی شده ام، 

ولی من مسیحی نیستم. 
پس از آن خدا به آرامی شروع به کار در من کرد... 
من یک سال در منزلم یکشنبه ها پرستش و عبادت 

تا  مي کردم  دنبال  تلوزیون  طریق  از  را 
باالخره در یک روز یکشنبه تصمیم گرفتم 

بسیار مشتاق  بروم.  کلیسا  به     

بودم که تعمید بگیرم ولی   به تنهایی و 
بدون حضور کسی.

شبان کلیسا به من گفت: اگر من واقعاً 
عیسی را انتخاب کرده ام باید در جمع 
کلیسا و در حضور سایرین تعمید بگیرم. 
همسرم  هم مدتی بعد ایمان آورد و ما 

با هم غسل تعمید گرفتیم.
و  پرستش  با  چهارشنبه  روزهای 
خواندن کتاب مقدس و البته یک فنجان 
خلوت  خداوند  با  ساعتي  چند  قهوه 
می کنم، دعا می کنم تا من را براي مسیر 
می دهم  انجام  او  راه  در  که  خدمتي 
هدایت کند. روز جمعه مخصوص نظافت 
منزلمان هست و شاید خنده دار باشد 
ولي من هفته اي یکبار منزلمان را تمیز 
مي کنم و آن هم روز جمعه هاست، براي 
خانمان ایراني که بسیار تمیز و مرتب 
هستند ممکن است االن تعجب کنند و 

شاید هم وحشت ... هه هه هه  
یا  کار،  مشغول  هفته  روزهاي  باقي 
کلیسا  اعضای  براي  خدمتی  مشغول 

هستم.

شهِر بانو

گفتگویی دوستانه با یکی 
از بانوان خادم 

مسیح



April - 202033

شهِر بانو

در اواخر سال 2014 مدتی بسیار بیمار بودم. در 
آن روز ها رویایی دیدم، که در طی آن مالقاتی با 
خداوندمان عیسی داشتم و ندای خدمت و دعا 
برای قومم را دریافت کردم و در پیغامی دیگر که 
در خواب بود، وعده ی شفا از مسیح را دریافت 
کردم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم عشقي 

عمیق در من بوجود آمد.
کلیسا  سال  سالیان  شدنم  ایماندار  از  بعد  من 
مي رفتم اما این مالقات حس و تجربه ای متفاوت 
بود که از آن به بعد مسیر زندگي من و همسرم که 
پیش از آن به فکر لذت های مادی و تفریحات و 
سفر بودیم را 180 درجه تغییر داد. در دوران 
روحاني پیش  کودتاي  زندگیمان  در  بیماري من، 

آمد. 
روزهاي بسیار سختي را پشت سر گذاشتیم ولی 
فیض  که  مي کنیم  شکر  را  خداوند  واقعا  حاال 
بیکرانش شامل حال ما گشت و ما را از خوابي 
عمیق بیدار کرد و از طریق این بیماری برکتی عظیم 
به من رساند. زیرا که من در خواب روحانی بودم. 

اما به فیض خداوند خیلي زود بهبود یافتم.
بعد از آن با هدایت خداوند، با خواهری هلندي      

سفری به مرز ترکیه و سوریه برای خدمت به زنان، 
دختران و کودکان پناهنده سوریه اي داشتیم.
باید بگم این شروع خدمت من بود که در 

آپریل 2015 آغاز شد. بعد از این سفر من چند 
ماهي در همین تیم به رهبري همین خواهر، زنان 

مسلمان را در کلیسا خدمت کردم.
خدمت من براي ایمانداران فارسي زبان از همان 
سال در یک کمپ پناهندگان در هلند شروع شد. 
در اول، خدمت من ترجمه ی موعظه هاي کلیسا و 
ترجمه ی دروس آلفا بود و همچنین سعي مي کردم 
یا قرار  نامه هاي دادگاه  در کارهایی مثل ترجمه 
مالقات با وکیل ها را برای پناهجویان عزیز انجام 

بدهم.
خدمت  یک  شکل  به  خدمت  این  تدریج  به 
شباني در آمد و یک سري دروس تعلیمي مي دادم، 
در آن زمان من خودم دانشجوی االهیات بودم و 
دروسی را که دریافت می کردم به صورت خالصه  
سازمان  یک  در  که  برادرانی  و  خواهران  به 
انتقال  می کردم  اینترنشنال مسیحی خدمتشان 

می دادم. 
انجام  پاستورال  خدمات  سازمان  این  در  اکنون 
می دهم.باید بگم خداوند این فیض و برکت را 
داده تا با همان جمعي که از سال 2015 در کنار 
هم بودیم، کلیساي کوچکي را تشکیل بدهیم و هر 
را  پرستشي  و  عبادتي  جلسات  هم  کنار  در  ماه 
داشته باشیم و همینطور هم، هر جمعه به صورت 

آنالین دعا کرده و کتاب مقدس می خوانیم.
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سعي مي کنم قبل از انجام هر خدمتي دعا کنم و 
زمانی را برای افرادی که نیازمند کمک و یا پرستاری 
هستند بگذرام و البته داستان سامری نیکو را سر 

لوحه این خدمت قرار بدهم.
با  رابطه ام  که  می کنند  سوال  من  از  گاهی 
تکنولوژی و ابزار جدید چطوراست؟ من فکر مي کنم 
باشد،  مضر  مي تواند  تکنولوژي  که  اندازه  همان 
می تواند مفید و باعث برکت و جالل نام خدا باشد. 
در شرایط حال حاضر که با آن دست و پنجه نرم 
مي کنیم )گسترش ویروس کرونا( تکنولوژي بسیار 
مفید بوده و کمک می کند که برخی از کارهایمان را 
به طریق غیر حضوری انجام دهیم. ما باید تعیین 
اجتماعی  در شبکه های  را  وقتمان  از  چقدر  کنیم 
صرف کنیم و تمام این ها بستگي به همان انتخاب 
آزاد ما دارد که خداوند از ابتدا به ما بخشیده است.

نویسنده مورد عالقه من دریک پرینس است. 
او معلمي زبردست از کالم خداوند بوده. یکي از 
کتاب هایش بنام شالوده ایمان مسیحي به فارسي 

ترجمه شده که بسیار عالي و پر برکت است.
من اکنون مشغول خواندن کتابي از همین نویسنده 

هستم که راجب به زندگي در روزهاي آخر است.
در حال حاضر مشغول تمرکز به ساعات قبل از 
مصلوب شدن عیسي مسیح هستم. به افرادي 
که در این 18 ساعات کنار عیسی مسیح  بودند 

و اینکه جایگاه آن ها در این ساعات چه بود.
مدت اندکی است که به عید پاک باقی مانده و 
مایل هستم تمرکز و تعمقي داشته باشم به 
معجزاتي که در این ساعات آخر توسط عیسی 
اکثرا  ایمانداران  است.ما  شده  انجام  مسیح 

زماني که راجع به معجزات مسیح صحبت 
مي کنیم به معجزاتي اشاره مي کنیم 

که قبل از واقعه صلیب اتفاق 
در  منظور  همین  به  افتاده، 
حال تهیه ی موعظه اي هستم 
که تمرکز آن روی ساعات 
آخر زندگي خداوند بر روي 
این  توسط  است.  زمین 
از  بشریت  تاریخ  واقعه 

عهد عتیق به عهد جدید 

گذر کرد.نیروي قدرت دهنده همه ما روح القدوس 
ثمر  خدمتت  کني  عمل  روح  در  که  زماني  هست، 
مي آورد همانطور که مسیح فرمود اگر در من بمانید 

میوه خواهید آورد.
را   پیغام  این  زنان  تمام  براي  زن،  بعنوان 

دارم، که خودم آن را چند سال پیش از خداوند 
دریافت کردم و این پیغام در اعداد23: 24 است 
که خداوند مي فرماید: این قوم را ببینید که مثل 
شیر ماّده بر مي خیزند و مانند شیر نر به پا مي ایستند.
من ایمان دارم در زمان هاي آخر این اتفاق خواهد 
افتاد لشکري از زنان خداوند از هر قوم و نژادي 

آماده و منتظر آمدن داماد خواهند بود.
حتي اگر در زمان زندگي عیسي مسیح بر روي زمین 
مصلوب  زمان  در  مي بینیم  بیاندازیم  نگاهي  هم 
شدنش تمام شاگردان بجز یوحنا فرار کرده بودند و 
بیشتر زناني که در مدت خدمتش همراهش بودند، 
تا لحظه آخر کنارش ماندند و بعد از رستاخیز مسیح 
اول خود را به زنان نشان داد. اجازه بدهیم خداوند 
امروز ما رو احیا کند و ناخوشي هاي ما را شفا بدهد 
و  بایستیم  خدمت  در  وفادارانه  کنارش  در  و 
و  کرده  آماده  را  خود  چراغ هاي 
روغن  از  پر  را  خود  ظرف هاي 
کرده  که اگر داماد رسید کامال 

آماده باشیم .
متي 25: 1- 13



دختــران  اورشــلیم : ایــن  کیســت  کــه  مثــل  صبــح  
می درخشــد؟ و ماننــد مــاه  جمیــل  و مثــل  آفتــاب  

طاهر و مانند لشکر بیرق دار مهیب  است ؟
) غزل غزلها 10:6(

آری .زن
ــا  چــه کســی جــز خــدای مــا می توانــد، چیــزی را ب

چنین زیبایی های خیره کننده طراحی کند؟
کدام یک از ما زنان درخشش جالل خداوندیم؟

چگونه من امروز زیبایی خدا را منعکس کنم؟
زنــان عزیــز، خداونــد مــا را بــرای جــالل آفریــده 
اســت، جاللــی کــه متعلــق به ما نیســت بلکــه تماما 

به خداوند ما تعلق دارد.
مزمورهــا و ضــرب المثل هــا پــر اســت از تصاویــر 
زنانــی کــه نشــان از اســتحکام و شــکوه خداوند را 

دارند.
ــل،  ــا متاه ــد ی ــرد باش ــی مج ــه زن ــدارد ک ــرق ن ف
فرزنــدی داشــته باشــد یــا نــه! مهــم اینســت کــه 
ــا توانمنــدی بــر حــوزه خــود ریاســت مــی کنــد.  ب
ایــن حــوزه می توانــد محــل کار، خانــواده، کلیســا 

و... باشد.
توانمنــدی و حکمتــی کــه منشــا گرفتــه از تعالیــم 
ــه  ــت ک ــدوس اس ــدی روح الق ــیح و هدایتمن مس

درون آنهاست. 
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زیبایی زنانه منشوری از 

درخشش جالل خداوند
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آن چنان که در کتاب امثال سلیمان 31: 10-31 در مورد جلوه های خدا دادی نهاده در وجود زن آمده 
است:

10 یک زن خوب را چه کسی می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم بیشتر است! 11 او مورد اعتماد 
شوهرش می باشد و نمی گذارد شوهرش به چیزی محتاج شود. 12 در تمام روزهای زندگی به شوهرش 
خوبی خواهد کرد، نه بدی. 13 پشم و کتان می گیرد و با دستهای خود آنها را می ریسد. 14 او برای تهیه 
خوراک، مانند کشتیهای بازرگانان به راههای دور می رود.  15 قبل از روشن شدن هوا، بیدار می شود و 
برای خانواده اش خوراک آماده می کند و دستورات الزم را به کنیزانش می دهد. 16 مزرعه ای را در نظر 
می گیرد و پس از بررسیهای الزم آن را می خرد و با دسترنج خود تاکستان ایجاد می کند. 17 او قوی و پرکار 
است. 18 به امور خرید و فروش رسیدگی می نماید و شبها تا دیروقت در خانه کار می کند. 19 با دستهای 
خود نخ می ریسد و پارچه می بافد.  20 او دست و دل باز است و به فقرا کمک می کند. 21 از برف و سرما 
باکی ندارد، چون بـرای تمام اهل خانه اش لباس گرم بافتـه است. 22 برای خـود نیز لباسهای زیبا از 
پارچه های نفیس می دوزد. 23و24 او لباس و کمربنـد تهیه می کند و به تاجرها می فروشد. شوهر چنین 
زنی در میان بزرگان شهر مورد احترام خواهد بود. 25 او زنی است قوی و با وقار و از آینده نمی ترسد. 
26 سخنانش پر از حکمت و نصایحش محبت آمیز است. 27 او تنبلی نمی کند، بلکه به احتیاجات خانواده اش 
رسیدگی می نماید. 28 فرزندانش او را می ستایند و شوهرش از او تمجید نموده، می گوید: 29 »تو در 
میان تمام زناِن خوب، بی نظیر هستی!« 30 زیبایی فریبنده و ناپایدار است، اما زنی که خداترس باشد قابل 

ستایش است. 31 پاداش کارهایش را به او بدهید و بگذارید همه او را تحسین کنند. 
)امثال سلیمان 31: 31-10 (

      ظاهرا این اعمال و خصایص در زمان حال کمتر 
قابل تطابق به نظر می رسد اما نمود سمبولیک آن 

همچنان باقی است.
به  نیاز  کمتر  که  است  درست  امروزی  دنیای  در 
ریسیدن نخ برای تهیه پوشاک برای افراد خانواده 
توسط زنان است، لیکن ریسیدن تار و پود بافت 
روحانی بخصوص بدست زنان بعنوان مادر ،همسایه، 

کلیساها  خادمین  و  مدیران  پزشکان،  کارمندان، 
همچنان موثر و ضروری است.

       و امروز زن عالی مسیحایی کیست؟
آنکه با قدرت و اشتیاق زیبایی مسیح را نمایان کرده 
و با ایمان و آگاهی و درعمل به آموزه های مسیح 
صادق بوده و خود را در شادی خداوند خوشحال 

نماید و جالل خداوند را هرروزه بازتاب دهد.

شهِر بانو

صنم طلوعی



پیشگاه

پیشگاه به معنای پیش تخت پادشاه است.

در این بخش سرود ها و پرستش هایمان را همچون بخوری 
خوشبو به پیشگاه پادشاهمان عیسی مسیح می بریم.
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Ojeny SarkiSSian
اوژنی سرکیسیان

رهبر پرستش ، آهنگساز و خادم خداوند

کلیســای  در  ســال ها  اوژنــی 
ــت  ــران در خدم ــی ای ــت ربان جماع
پرســتش باعــث برکــت بــوده و 
هنــوز هــم پــس از خــروج از ایــران 
شــیرینترین  شــرایطی،  هــر  در 
کــه  اســت  زمانــی  تجربیاتــش  
ــش  ــتد. جوانی ــد را می پرس خداون
کــه  کــرده  خداونــد  تقدیــم  را 

شایسته پرستش است.
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پیشگاه
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https://www.instagram.com/christianpsart/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010873656473&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAAskeCHFN90y-LRZ3v-6eVWWEtuVxsQ6fE9mty6e7qcyx8B_so3mfe9kxbUx_FUT252-732ktjKz0i
https://www.instagram.com/ojenysarkissian/
https://t.me/ojenysarkissian
https://www.youtube.com/channel/UCEZZrXRoU9IAOC6xWOWcsRw


Ojeny SarkiSSian
اوژنی سرکیسیان

ستایـش

ستایش، ستایش، ستایش
تنها الیق توست

قدوس، قدوس، قدوس
پسر خدا

پر شکوهی، پر جاللی، شاه 
شاهان

پر ساز قلب ها را

با مسحت، اراده ات و کالمت
لبریز کن ما را...

سرود پرستشی 
ستایش را می توانید 

از لینک های زیر 
دریافت و بشنوید.

اینستاگرام

تلگرام
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پیشگاه

https://www.instagram.com/tv/B7bG4AQHUPs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/ojenysarkissian/57


 ۱ خداوندا، از صمیم قلب تو را ستایش می کنم، در 
حضور خدایان برای تو سرود شکرگزاری می خوانم.  

۲ سر تعظیم به درگاه مقّدس تو فرود می آورم و نام تو را 
به خاطر محبّت پایدار و وفاداری تو ستایش می کنم. چون 

نام تو و فرمایشات تو از هر چیز باالتر است.  
۳ هنگامی که دعا کردم، دعایم را مستجاب کردی و با 

قدرت خود مرا تقویت نمودی.  
۴ خداوندا، همه پادشاهان جهان تو را ستایش خواهند 

نمود، زیرا کالم تو را شنیده اند.  
۵ آنها به خاطر آنچه که کرده ای و به جهت شکوه عظمت تو، 

سرود خواهند خواند.  
۶ خداوند، با وجود عظمت و جاللی که دارد، به فروتنان 
توّجه دارد، اّما اشخاص متکبّر را از دور می شناسد.  

۷ هنگامی که در سختی و مشکالت گرفتارم، تو مرا از همه 
آنها می رهانی. تو در مقابل دشمنان خشمگین من 

می ایستی و با دست توانای خود مرا نجات می دهی.  
۸ خداوند به وعده هایی که به من داده است، وفا خواهد 
کرد. خداوندا، محبّت پایدار تو ابدی است. کارهایی را که 

شروع کرده ای تمام کن.

Psalm
مزمور

138
مزمور  این  و شنیدن  دریافت  برای 

روی آیکون های زیر ضربه  بزنید.
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تصویریصوتی

پیشگاه

https://www.instagram.com/tv/B-ZxlVgB-7j/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7817
https://t.me/Church_of_Persian/7818
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هنرهای زیبا
ــه  ــه ی آگاپ ــماره از مجل ــر ش در ه
را  هنرمنــدان  هنــری  کارهــای 
می گذاریــم. اشــتراک  بــه 

هنرمنـدان عزیـز می تواننـد کارهـای هنـری خـود را در ایـن مجلـه به 
اشـتراک بگذارند. بـرای ارتباط با ما روی همیـن متن ضربه بزنید.

mailto:agapeh.magazine%40gmail.com?subject=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
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اول قرنتیان ۳: ۱۱

 Kevin Carden

christianpsart

هنر های زیبا

https://www.instagram.com/christianpsart/
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هنر های زیبا

کولسیان ۱: ۱۷-۱۶

اسحاق تنگستانی

isaac 19888

https://www.instagram.com/isaac19888/
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این فیلم سختی ها و زندگی الهام بخش مادر ترزا را بر 
اساس نامه های او به دوست صمیمیش سلسته ون اگزم 
می کشد. تصویر  به   ، بود  نوشته  سال   ۵۰ طی  که 

برای تماشای تریلر این فیلم از طریق یوتوب ضربه بزنید

هنر های زیبامعرفی فیلم

https://youtu.be/m0zDwMQ9Oak
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هنر های زیبا معرفی فیلم

T H E
S H A C K

ــر  ــام اث ــن ن ــه همی ــی ب ــه از رمان ــی برگرفت ــم درام آمریکای ــک فیل ی
ویلیــام پــی. یانــگ اســت کــه در ســال ۲۰۱۷ منتشــر شــد. فیلــم درباره 
ــل  یــک مــرد مســیحی اســت کــه دختــر کوچکــش توســط یــک قات
ــیر  ــک س ــرگ او در ی ــس از م ــال ها پ ــیده و س ــل رس ــه قت ــریالی ب س
رویایــی بــا فــردی کــه در فیلــم خــدا نامیــده می شــوند دیــدار می کنــد 
. ببخشــد  را  خــود  دختــر  قاتــل  و  خــود  بتوانــد  تــا 

برای تماشای تریلر این فیلم از طریق یوتوب ضربه بزنید

https://www.youtube.com/watch?v=CL0yUbSS5Eg
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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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از  که  ای  مزرعه  در  با هم  برادر  دو  ها  سال 
پدرشان به ارث رسیده بود، زندگی می کردند. 
یک روز به خاطر یک سوء تفاهم کوچک، با هم 
از چند هفته سکوت،  جرو بحث کردند. پس 

اختالف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند.

یک روز صبح در خانه برادر بزرگ تر به صدا 
درآمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجـاری را دید. 
نجـار گفت:»من چند روزی است که دنبال کار 
می گردم، فکرکردم شاید شما کمی خرده کاری 
در خانه و مزرعه داشته باشید، آیا امکان دارد 
داد:  جواب  بزرگ تر  برادر  کنم؟«  کمکتان  که 
»بله، اتفاقاً من یک مقدار کار دارم. به آن نهر 
در وسط مزرعه نگاه کن، آن همسایه در حقیقت 
برادر کوچک تر من است. او هفته گذشته چند 
نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را کندند و 
این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتماً این کار 
را بخاطر کینه ای که از من به دل دارد، انجام 
داده.« سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: 
» در انبار مقداری الوار دارم، از تو می خواهم 
تا بین مزرعه من و برادرم حصار بکشی تا دیگر 

او را نبینم.«
نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره 
کردن الوار. برادر بزرگ تر به نجار گفت: » من 
برای خرید به شهر می روم، اگر وسیله ای نیاز 
داری برایت بخرم.« نجار در حالی که به شدت 
الزم  چیزی  داد:»نه،  جواب  بود،  کار  مشغول 

ندارم.« هنگام غروب وقتی کشاورز به مزرعه 
برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری 
در کارنبود. نجار به جای حصار یک پل روی نهر 

ساخته بود.

کشاورز با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت:»مگر 
من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟« در 
همین لحظه برادر کوچک تر از راه رسید و با 
دیدن پل فکرکرد که برادرش دستور ساختن 
برادر  و  کرد  عبور  پل  روی  از  داده،  را  آن 
برای  او  از  و  گرفت  آغوش  در  را  بزرگترش 

کندن نهر معذرت خواست.

وقتی برادر بزرگ تر برگشت، نجار را دید که 
و در  را روی دوشش گذاشته  ابزارش  جعبه 
حال رفتن است. کشاورز نزد او رفت و بعد از 
تشکر، از او خواست تا چند روزی مهمان او و 

برادرش باشد

های  پل  ولی  بمانم  دارم  گفت:»دوست  نجار 
زیادی هست که باید آنها را بسازم.«

      کمی فکر کنیم در مورد زندگی خودمان که 
تا به حال چند بار به فکر انتقام و کینه و ضربه 
زدن به همدیگر بوده ایم و چه بهتر که به جای 
استفاده  محبت خداوند  از  ها  کینه  این  همه 

کنیم و دلهایمان را شفا بدهیم.

ارزشمند

حکایت دو کشاورز
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نــان خشــک خــوردن در 
جایــی کــه محبت هســت، 
غــذای  از  اســت  بهتــر 
شــاهانه خــوردن در جایــی 
کــه نفــرت وجــود دارد.

امثال سلیمان 15: 17
ارزشمند
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ــد  ــی توان ــه م ــنویم ک ــتان هایی می ش ــا داس ــع و ی ــی وقای اگه
قلبمــان را بلرزانــد، اگهــی بــا ناگهــی و یــا آهــی ممکنــه مــا متوجه 
خطاهایمــان بشــویم، چــرا کــه همیشــه قــرار مــا بــه انســانی بهتــر 
از چیــزی کــه امــروز هســتیم تبدیــل بشــویم، بــا ایــن مقدمــه 
بــه ســراغ داســتانی می رویــم کــه شــاید بــا شــنیدنش تفکــر مــا 

ذره ای نصبت به جهان اطرافمان تغییر کند...

برای شنیدن 
داستان بوی بد نفرت  

از خواهر باران 
روی آیکون  های زیر ضربه بزنید

عاشقانه هایی برای آسمان

پخش از طریق اینستاگرام

دریافت فایل صوتی از تلگرام

ارزشمند

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.instagram.com/tv/B-aW4i7hjso/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7819
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ارزشمند

معرفی کتاب

 قلبی فروزان 
نویسنده: جان بیور

شعله ور نمودن اشتیاق قلبی برای خداوند

برای دریافت این کتاب از تلگرام ضربه بزنید

https://t.me/Church_of_Persian/1029


معرفی کتاب

خدا و نقشه برای بشریت

نویسنده: اوالد فرانک

و حیات جاودانی این است که تو را خدای 
واحد حقیقی و عیسی مسیح را که 

فرستادی بشناسند.

برای دریافت این کتاب از تلگرام ضربه بزنید

ارزشمند

April - 202051

https://t.me/Church_of_Persian/826
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هــزاران نفــر از طریــق برنامــه کتاب مقدس؛ 
کالم خــدا را جــزو زندگــی روزانــه ی خــود 

ایــن  از  اســتفاده  بــا  کرده انــد. 
بــه  می توانیــد  رایــگان  برنامــه ی 
و  یادداشــت ها  نشــان گزاری، 
ــا  ــان در هرج ــای مطالعه ت برنامه ه
از  باشــید.  داشــته  دسترســی 
ــدس،  ــف کتاب مق ــای مختل ترجمه ه

بــرای مطالعــه و یــا شــنیدن از طریــق 
تلفن همراه خود استفاده کنید. 

کالم خدا همراه شما است

برنامه ی کتاب مقدس را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید

ارزشمند

https://apps.apple.com/app/bible/id282935706?_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/1222/?countrycode=NL&lang=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android&_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
https://www.microsoft.com/nl-nl/p/bible/9wzdncrfj1h8?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab

