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

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

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

یا  و  به صورت فایل های صوتی  ما  از مطالب و صفحه های  بعضی 
تصویری می باشند و لینک هایی  برای استفاده از این فایل ها را در 
اختیارتان گذاشته ایم، کافیست برای استفاده بر روی آن ها ضربه  

بزنید.

ما سعی کردیم تا حق کپی رایت را حفظ کرده و نام و آدرس های 
با  به ویژه  اینترنتی منابع را درج کنیم و 

با  هنرمندان،  و  عکاس ها  به  احترام 
را  آن ها  نام  اثرهایشان  از  استفاده 

ذکر نماییم.

به  آگاپه  مجله  که  کنید  توجه   
صورت کامالً رایگان می باشد و فروش  
مجله ی آگاپه و مطالب آن اکیداً ممنوع 

است.
- استفاده از مطالب منتشر شده 

در مجله، با ذکر نام مجله آگاپه 
و نام صاحب اثر بال مانع است. 
از  استفاده  هنگام  لطفاً    -

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.

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

برای ارتباط با ما از طریق ایمیل روی همین متن ضربه بزنید.
1 July - 2020

آگـاپـه

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
mailto:agapeh.magazine%40gmail.com?subject=
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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 
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 بوده و شاهد جالل نام خداوند عیسا مسیح و 
جاری شدن برکات او به زندگی تمامی خوانندگان 

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

مجله به دوستان و آشنایان سهیم باشید.

بهرام مجیدیان
موسی رسائی

مهران پورپشنگ
جلیل سپهر

خواهر شمیم
ایمی ِد یونگ
میثم حیدری
خواهر باران
صنم طلوعی

برادر جهانگیر
خواهر مرجان

خواهر فرح
اسحاق تنگستانی

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

با تشکر فراوان از 
آرمان رشدی

فریدون موخوف
سایت سبزک اکنون مـا در کنـار یکدیگر بسـیار بـزرگ و

در سرتاسر جهان هستیم.
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برای سـهولت دسترسـی به مطلـب دلخـواه، می توانید در 
فهرسـت روی شـماره صفحـه ی مـورد نظـر ضربـه بزنید

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

فهرست

ــتم  ــی از سیس ــت در بعض ــای فهرس ــکان دارد قابلیت ه ام
نکنــد  کار  خوبــی  بــه  اندرویــد  عامل هــای 
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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.

8 July - 2020

فهرست



سریال   انیمیشنی    

»خانه   محبت«

محبتقسمت اول

برای دیدن این سریال روی آیکون های زیر ضربه بزنید

برای دیدن این ویدیو از طریق 
یوتیوب ضربه بزنید

برای دیدن این ویدیو از طریق 
تلگرام ضربه بزنید

9 July - 2020

فهرست

//سرزمین شادی

https://youtu.be/FKXYvLKmcuQ
https://t.me/SabzakMedia/2054
http://sabzak.com/


10 July - 2020

//

فهرست

//سرزمین شادی
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داستان   روت   و   نعومی

http://sabzak.com/


//سزمین شادی
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//سرزمین شادی

http://sabzak.com/


برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

14 July - 2020

فهرست

//سرزمین شادی

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
https://apps.apple.com/nl/app/bible-app-for-kids/id668692393?l=en
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مواظب امنیت روحی فرزندانمان باشیم : 
خانواده،  فروپاشی  احساس  از  بیشتر  چیزی  هیچ 
امنیت درونی فرزندان را  تخریب نمی کند. در زمانی 
که پدر و مادری با خشم و عصبانیت بر سر یکدیگر 
بطور  کودک  قلب  ماهیچه  عضالت  می کشند،  فریاد 
قفسه  در  و  می شود  کشیده  بیرون  به  دردناکی 
حالت  و  می کند  سنگینی  فشار  احساس  سینه اش 
خفگی به او دست می دهد. او از نظر احساسی خودش 
را در بیابانی سرد و تاریک، و ترسناک به حال خود رها 

شده می بیند.  
بعد از این تجربه هولناک، او دیگر نه دلیل شما را 
اعتماد  حرف هایتان  به  نه  و  می پذیرد  نه  می فهمد، 
می کند، حتا اگر به شما لبخند هم بزند خوشبختی را 
باور نمی کند، زیرا روح او به وسیله تلخی رفتار شما و 
همسرتان تسخیر شده و در زندان درد و رنج شما 

زندانی شده و دیگر آن کودک قبلی نیست.  
استدعا می کنم هر وقت احساس می کنید دارید 

همسرتان  به  نسبت 
خشمگین می شوید، به تأثیر مصیبت 
بار آن بر روح و روان فرزندانتان فکر 
کنید. مخصوصاً در این ایام  قرنطینه 
چشم  جلوی  خانواده  اعضای  همه  که 
همدیگر هستیم و نسبت به رفتار یکدیگر 

حساس شده ایم. 
      درمان چیست؟   

شنیدن حرف های دلنشین و دیدن نگاه های عاشقانه 
و بوسه و بغل گرفتن های عاطفی پدر و مادر در حضور 
خون  و  عاطفی  زخم های  که  می شود  باعث  کودک 
ریزی های احساسی او شفا بیابد و خانه و خانواده خود 
را قلعه مستحکم و دژ نفوذ ناپذیری ببیند، آن وقت 
است که تمامی زخم هایش شفا می یابد و زنجیر اسارت 
استعدادهای  و  می ریزد  فرو  تسخیر شده اش  روح 

نهفته اش فوران کرده و شکوفا می شود.  
یقیناً استحکام روابط خانوادگی امروز ما، نقطه ی عطِف 
ایجاد امنیت روحی  و روانی فردای فرزندان دلبند ما 
است.  به تجربه ثابت شده است که امنیت درونی 
فرزندان ما، دل آن ها را بیشتر از پوشیدن لباس های 
نگه  گرم  بیرونی  قیمت  گران  و  جذاب  و  مارک دار 
می دارد. لطفاً در نوع روابط تان با یکدیگر، به آن ها 

بیندیشید. 

Photo: Pixels and Prints

فهرست
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Jalil
Sepehr

جلیل سپهر

سخنی با والدین

Jalil Sepehr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/jalil.sepehr
https://www.instagram.com/jalilsepehr/
https://t.me/jalilsepehr


باهم دعا کنیم

16 July - 2020
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//سرزمین شادی

معرفی یک کانال تلگرام برای کودکان

کـه  ممنونـم  و  خوشـحال  مهربانـم،  پـدر  و  خداونـد 
پناهـگاه محکم و اسـتواری همچـون تـو دارم کـه هر 
لحظه مـی توانم در آغوشـش آرامش حقیقـی را تجربه 

نمایـم. 
کمکـم کـن تـا هـر روز با این امیـد که تو در کنـارم 
هستی روزم را شروع کنـم و افـکار ناراحـت کننده و 

نــگرانی ها را از من دور نما.
خداوندم فرزندان عزیزمان را به حضورت بلند می کنم، 

باشد که سالمتی و شالوم تو بر عزیزان ما بریزد . خداوند 
کرونا. ویروس  برابر  در  کن  محافظت  کودکانمان  از 

خداوندم برکت تو شامل حال کودکان ما و خانواده هاشون 
باشه.

در نام خداوند عیسا مسیح طلبیدم. آمــیــن

https://t.me/kanone_shadi
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آنچــه نکتــه بــه آن می پــردازد !نکته
پژوهش هایــی  و  آمــوزه  
ــر  ــاز ه ــورد نی ــه م ــت ک اس
ایمان دار به مســیح در زندگی  
اســت. خــود  روحانــی 

17 July - 2020

فهرست
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//نکته !

تئوفیلوس چه کسی بود که انجیل 
لوقا و اعمال رسوالن برای او 

نوشته شد؟

لوقا دو جلد کتاب نوشت: 
سرگذشت مسیح )انجیل لوقا( و کارهای رسوالن.

هر دو جلد به شخصی به نام »تئوفیلوس« تقدیم 
شده است. نام تئوفیلوس به معنای »دوستدار خدا« 
می باشد. برخی می گویند که با توجه به معنای اسم 
تئوفیلوس، او شخص خاصی نبوده، بلکه منظور لوقا 
»خواننده مسیحی« بوده است. ولی این نظریه دارای 
نقطه ضعف است، زیرا در جلد اول )انجیل لوقا( به 
است.  شده  داده  »عالیجناب«  عنوان  تئوفیلوس 
عنوانی که در آن روزگار به یک مقام رومی اطالق 
فیلکس  برای  عنوان  همین  از  پولس  می گردید. 
)اعمال رسوالن 23: 26( و فستس )اعمال رسوالن 
26: 25( استفاده کرد. بنابراین می توان چنین نتیجه 
گرفت که »تئوفیلوس« یک شخص واقعی بوده. او 
یا یک مقام عالی رتبه در  احتماالً یک کارمند رومی 
قاضی،  تئوفیلوس  شاید  است.  بوده  روم  دولت 
دادستان یا فرماندار رومی بوده است. با این توصیف، 

او هیچ گونه مخالفت یا نظر منفی درمورد دو جلد لوقا 
این  درباره  نیز  لوقا  ضمن  در  است.  نکرده  اظهار 

شخصیت توضیح بیشتر نداده است.
تقدیم کتاب به شخص در ادبیات معاصر با لوقا رایج 
بود. به عنوان مثال، یوسفوس )مورخ یهودی قرن 
نام  به  شخصی  به  را  کتاب هایش  میالدی(  اول 
»اپفرودتس« تقدیم کرد. یوسفوس در اولین کتاب 
»عالیجناب  نوشت:  یهودیت(  باستان  )دوران  خود 
بهترین  »با  نوشت:  دوم  جلد  در  اپفرودتس«. 
احترامات خدمت اپفرودتس، در کتاب قبلی، باستانی 
بودن قوم یهود را اثبات نمودم«. این جمالت آغازین، 
لوقا  دوم  جلد  جمالت  نخستین  به  زیادی  شباهت 
)کارهای رسوالن( دارند:» در کتاب نخست، به شرح 
کامل زندگی و تعالیم عیسا پرداختم« )اعمال رسوالن 

.)1:1
مفسران کتاب مقدس بر این باورند که تئوفیلوس 
گزارش هایی را در مورد عیسا و مسیحیت شنیده 
بود و به مسیح ایمان آورده بود، ولی اطالعاتش کامل 

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

https://www.facebook.com/mpourpashang
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//نکته !

نبود. شاید حتا گزارش های منفی هم شنیده 
بود. به عنوان مثال، یهودیان عیسا را شیاد و 

و  شورشی  را  او  رومیان  و  می کردند  معرفی  کافر 
آشوبگر!

بنابراین لوقا در نظر داشت گزارش صحیح از زندگی 
عیسا و سپس تأسیس کلیسا در اورشلیم و سپس 

گسترش مسیحیت در سوریه و اروپا ارائه دهد.
هدف لوقا از نگارش دو جلد، آن بود تا به رومیان 

ثابت کند:
از  )بعضی  است  ضرر  بی  مسیحیت   - یک 
مقامات رومی این نکته را پذیرفته بودند و تأیید 

می کردند(
دوم - مسیحیت مبرا از گناه و بی ضرر است  
قانونی  پیگرد  برای  معتبری  دلیل  رومی  )قضات 

مسیحیان در اختیار نداشتند(
سوم - مسیحیت قانونی است )دین یهود در 
تحقق  مسیحیت  و  بود،  رسمی  روم  امپراطوری 

پیشگویی های دین یهود محسوب می گردید(

آیا  را مطرح کرده اند که  این سؤال  برخی 
بوده  فعال  لوقا  آثار  انتشار  در  تئوفیلوس 
است، زیرا دو جلد )انجیل لوقا و کارهای رسوالن( 
به او تقدیم شده بود. شاید تئوفیلوس در انتشار 
و پخش آثار لوقا همکاری کرده، اما هیچ شواهد 
تاریخی در دست نیست که ثابت کند او یک ناشر 

و نماینده ادبی برای لوقا بوده است.
بیشتر  توضیح  تئوفیلوس  درباره  لوقا  اگرچه 

نداده، ولی می توان چنین نتیجه گرفت:
 تئوفیلوس یک شخصیت واقعی بود.

او به عیسا مسیح ایمان داشت.
اگرچه او درباره مسیح و تعالیمش آگاهی داشت، 
کند. کسب  بیشتر  اطالعات  تا  بود  مشتاق  ولی 

تئوفیلوس   که  می دهد  نشان  عالیجناب  عنوان 
احتماال یک کارمند رومی یا یک مقام عالی رتبه در 

دولت روم بوده است.
او هیچگونه مخالفتی با گزارش لوقا نشان نداد.

Mehran Pourpashang

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
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نقد و بررسی
کتاب »رمز داوینچی« 

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

)بخش اول(

دن براون، ملحد و نویسنده رمان تخیلی است به نام 
»رمز داوینچی«.  این رمان به مدت چند ماه در صدر 
پرفروش ترین کتاب های جهان قرار داشت. ماجرای 
»رمز داوینچی«  مربوط به زمان معاصر است: پیروان 
فرقه ای کاتولیکی، کسانی را که از اسرار مسیح و 
مریم مجدلیه آگاه شده بودند، به قتل می رسانند، 
زیرا اگر پیروان فرقه کاتولیک، پی به وجود نسل 
کاتولیک  کلیسای  بر  حاکم  قدرت  ببرند،  مسیح 

سرنگون خواهد شد.   
دن براون ادعا کرده که کتاب »رمز داوینچی« را بعد 
از تحقیقات و مطالعه اسناد بسیار نوشته است. ولی 
وقتی او لیست منابع را ارائه می دهد، فقط کتاب های 
مخالفان مسیحیت را مشاهده می کنیم. کتاب هایی 
مقدس،  ظرف  راز  بود،  زن  خدا  که  روزگاری  نظیر، 
عیسا و الهه گمشده...که تمام نویسندگان آن ها بر 

و  تجزیه  را  مقدس  کتاب  شخصی،  نظریات  اساس 
تحلیل کرده اند! 

مدعی  داوینچی«  »رمز  کتاب  نویسنده  بروان  دن 
است که کتاب مقدس محصول انسان است و نه خدا. 
)از دیدگاه او خدایی وجود ندارد(. او در صفحه 231 
)متی،  چهارگانه  اناجیل  که  است  نوشته  کتابش 
رومی  پرست های  بت  توسط  یوحنا(  و  لوقا  مرقس، 
نوشته شده است و سپس در شورای نیقیه مورد 

تأیید قرار گرفتند. 
یک - هیچ گونه سند و مدرکی دال بر دخالت 
ماموران و کارمندان بت پرست رومی در اناجیل وجود 
ندارد. در قرن اول میالدی امپراطوری روم مسیحیت 
را آیین غیرقانونی اعالن کرد. بسیاری از مسیحیان 
چگونه  بنابراین  و شهید شدند.  دستگیر، شکنجه 
اصول  که  حالی  در  کردند  منتشر  را  جعلی  اناجیل 

https://www.facebook.com/mpourpashang
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اعتقادات مسیحی کامالً با نگرش بت پرستی 
آنان در تناقض بود.

اناجیل جعلی را  دو - فرض کنیم رومی ها 
منتشر کردند، شاهدان همچنان زنده بودند و محتوای 

آن را تأیید نمی کردند. 
سه - اناجیل جعلی مانع نمی شدند تا مسیحیان و 
مردم به آیین بت پرستی روم وفادار بمانند، زیرا 
بت  آیین  و  اناجیل  میان  مشترکی  وجه  گونه  هیچ 
پرستی وجود نداشت. اناجیل جعل شده توسط روم، 
پرستی  بت  آیین  از  را  مردم  اکثریت  می توانست 
رومی ها رویگردان سازد. بنابراین حکومت روم هرگز 
و  ضعف  موضع  در  آیین شان   که  نمی کرد  اقدامی 

نابودی قرار گیرد.
قتل  به خشونت،  را  خوانندگان  اناجیل   - چهار 
پرستش  غیراخالقی،  امور  مسیحیت،  دشمنان 
امپراطور روم و بت های معروف آن زمان تشویق و 
با هم سازگار  ترغیب نمی کنند. حقیقت و شرارت 
و  پولس  فیلیپی،  شهر  در  پرستان  بت  نمی شوند. 
سیالس را به جرم بشارت دستگیر کردند. معترضان 
گفتند:»چیزهایی را به مردم تعلیم می دهند که بر 
خالف قوانین رومی است« )اعمال رسوالن 16 آیات 

.)21 -20
پنج - شواهد تاریخی نشان می دهند که تنها راه 
حل امپراطوری روم نابودی مسیحیت و حذف آن از 

صفحه روزگار بود. تالش و کوشش رومی ها 
نافرجام ماند.

شش - دن براون می گوید اسناد و مدارکی 
که صحت ادعای او را تأیید می کنند، کامالً نابود شده! 
بنابراین او چگونه متوجه شده که امپراطوری روم، 

اناجیل جعلی منتشر کرده است؟
هفت - همفکر او »بارت ارمن« )ملحد آمریکایی( 
نظر دیگری دارد. او که مخالف سرسخت مسیحیت 
قول های  »نقل  عنوان  تحت  خود  کتاب  در  است، 
ادعا  هفتم(  )فصل  مسیح«  عیسا  از  اشتباه 
کرد:»نسخه های کتاب مقدس در قرون دوم و سوم 
مانند نسخه اصلی شان در قرن اول میالدی بوده اند 
و تحریف نشده اند. این نسخه ها تصویر درست و 
دقیقی از قرن اول میالدی ارائه می دهند«. اظهارنظر 
او این سؤال را مطرح می سازد نسخه های قرون دوم 
و سوم دست نخورده و کامل هستند، چرا در مقایسه 
با نسخه های قرون بعد و کتاب مقدس کنونی تغییری 

مشاهده نمی شود؟ 
دن براون در کتاب »رمز داوینچی« مدعی شده که 
چهار انجیل، توسط شورای نیقیه در سال 325 میالدی 

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

https://www.facebook.com/mpourpashang
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شورای نیقیه که در سال 325 میالدی برگزار 
گردید، ابداع شدند! 

دو - نسخه های اولیه اناجیل بر روی پاپیروس 
نوشته شده اند که کاغذ معمول و رایج در قرن اول 

میالدی بود. 
سه - هزاران نسخه اناجیل متعلق به قرون قبل 
از برگزاری شورای نیقیه یافت شده اند که متن آن ها 

با کتاب مقدس کنونی تضاد و تفاوتی ندارند. 
اناجیل  از آیات  چهار - نقل قول پدران کلیسا 
متعلق به قرون دوم و سوم میالدی در موزه ها موجود 

است. 
کامالً  رسوالن  رساالت  با  اناجیل  آموزه   - پنج 

هماهنگی دارد. 
شش - اناجیل از نقطه نظر تاریخی دقیق و عاری 
از اشتباه می باشند و شامل تاریخ، مکان و جزئیات 
و  عینی  شاهدان  سوی  از  که  است  رویدادهایی 
مورخان قرن اول میالدی مورد تأیید قرار گرفته اند.

از  موجود  قول های  نقل  و  اسناد  حتا   - هفت 
غیرمسیحیان در قرون قبل از برگزاری شورای نیقیه 

به  را  عیسا  مسیحیان،  که  می دهند  نشان 
عنوان خدا می پرستیدند.  

هشت - جالب است بدانید که دن براون می داند 
درباره  نقیض  و  گزارش های ضد  رمزی  اناجیل  که 
مسیح و تعالیمش دارند. او می داند که گزارش های 
این اناجیل با گزارش مورخان قرن اول میالدی متضاد 
شوراهای  و  کلیسا  پدران  که  می داند  او  است. 
کلیسایی این اناجیل را تأیید نکرده اند. با این توصیف، 

آن اناجیل را اساس کتابش قرار داده است! 
از دیدگاه دن براون متن اصلی کتاب مقدس نابود 
کتاب  )یعنی  اصلی  مدرک  و  سند  نتیجه  در  شده. 
مقدس( وجود ندارد. پس دن براون چگونه پی برده 
که مسیحیان دارند دروغ می گویند، در حالی که او 

مدرک موثق و معتبر در اختیار ندارد؟
 شاید عده ای بگویند که او کتاب مقدس را با قرآن 
مقایسه کرده. اما او در کتابش )رمز داوینچی( صفحه 
341 )نسخه انگلیسی( نوشته است: »تمام مذاهب 
بر اساس جعلیات استوارند. ایمان چیزی جز تصور 

نیست و در نتیجه نمی توان آن را اثبات نمود.«

Mehran Pourpashang

در شماره های آینده نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...
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در بخش پیام، از سخنان خادمین خدا برکت می گیریم تا 
شویم. تجهیز  خداوند  زنده ی  کالم  از  بیشتر  هرچه 

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

برای همیشه تبدیل گردد. 
آمین
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مـا معموالً هویت خودمان و دیگـران را از 
نـام  نـام،  ماننـد:  مشـخصاتی  طریـق 
خانوادگـی، سـن، ملیـت، نـژاد، تحصیالت، 
موقعیت اجتماعـی، نوع عقاید و فرهنگ و 
ارزش ها، گاهی محبوبیت ها و موفقیت ها، 

گاهی شکست ها و ... تعریف می کنیم.
سـقوط  زمـان  از  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
انسـان بـه علـت گنـاه اولیـه ی آدم و حـوا، 
شـکاف عظیمـی بیـن خدا و انسـانی کـه خدا 
به شـباهت خود آفریده بـود، پدید آمد. در 

پـی آن شـیطان همیشـه در تـالش بـوده کـه با 
دادِن هویتی جعلی به انسـان از روش های گوناگون، 

او را بفریبـد. درنتیجـه، در دنیـای امـروز می بینیـم کـه 
بحراِن هویت کاذب، ریشـه ی بسـیاری از مشـکالت جوامِع بشـری 

است.
امـا خبـر خـوش اینجاسـت کـه در تولـد تـازه ای کـه از طریـق ایمـان به عیسـای 
مسـیح در مـا صـورت می گیرد، من و شـما می توانیـم هویت خود را از چشـمان 
خدا ببینیم. آن چه که دنیا برایمان تعریف کرده، گذراست. خداوند می خواهد 
هـر یـک از مـا هویت حقیقـی و فناناپذیر خـود را در اتحاد با مسـیح درک کنیم 
و در آنچـه خـدا ما را بـه آن فراخوانده، پیروزمندانه گام برداریم. چراکه کلید 

رشد و شکوفایِی ما در مسیح، درک هویت ماست. 

من کیستم و هویت من در مسیح چیست؟!
کشف کنید که در مسیح چه کسی هستید 

و در هویت حقیقی خود قدم بگذارید.

Photographer: Priscilla Du Preez

marjan.parsi

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


25 July - 2020

فهرست

//پیام

در این بخش ما به بررسـی چند تعریف از هویِت ایمانداران در اتحاد با مسـیح، مطابق با کالم خداوند 
می پردازیم و در شماره های آینده نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد.

1)12  :1 )یوحنا  هستید  خدا  فرزنِد  مسیح،  در  35(21شما   :13 )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرِد  شما 
3(22شما وارِث خدا و هم ارث با مسیح هستید )رومیان 8: 17(2  :1 )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 
شما در مسیح، همکاِر خدا هستید )اول قرنتیان 3: ٩(23شـما در مسـیح، محبـوِب خـدا هسـتید )کولسـیان 3 : 12(3
شما در مسیح، صنعِت دست خدا هستید)افسسیان 2: 10(24شما در مسیح، شهرونِد آسمان هستید )فیلیپیان 3: 20(4
شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور 13٩(25شما در مسیح، بخشیده شده هستید)کولسیان 1 : 14(5
13(26شما در مسیح، عادل شمرده شده اید )رومیان 3: 24(6  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 
7(27شما در مسیح، سنِگ زنده هستید )اول پطرس 2: 5(7  :4 غزل ها  )غزل  هستید  زیبا  مسیح،  در  شما 
36(28شما سفیراِن مسیح هستید )دوم قرنتیان 5: 20(8  :8 )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 
٩)30 :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدِن  عضو  شما در مسیح، شاهزادگان هستید )مکاشفه 17: 14(2٩شما 

4(30شما در مسیح، مقدس هستید )اول پطرس 2: ٩(10  :43 )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 
11)2  :11 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروِس  شما دارای فکِر مسیح هستید )اول قرنتیان 2: 16(31شما 
)یوحنا 15: 16(32 شما در مسیح، معبِد خدا هستید)اول قرنتیان 6: 1٩(12 شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 
13)6  :1 )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  10(33شما   :2 )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 
شما در مسیح، شنیده می شوید )اول یوحنا 5: 14(34شما در مسیح، نور و نمک هستید )متی 5: 14-13(14
6(35شما سربازاِن مسیح هستید )دوم تیموتائوس 2: 3(15  :7 )تثنیه  هستید  خدا  گنِج  مسیح،  در  شما 
)رومیان 8: 37(16 پیروزمند هستید  در مسیح،  شما در مسیح، مردمِک چشم خدا هستید)زکریا 2: 8(36شما 
شما در مسیح، شریِک طبیعت الهی هستید)دوم پطرس 1: 4(37شما در مسیح، شاهداِن خدا هستید)اعمال رسوالن 1: 8(17
شما در مسیح، شفا یافته هستید)اول پطرس 2: 24(38شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید)دوم قرنتیان 5: 17(18
1٩)15  :15 )یوحنا  هستید  مسیح  دوسِت  شما در مسیح، در صلح با خدا هستید)رومیان 5: 1(3٩شما 
23(40 شما شاخه ای از تاک حقیقی هستید)یوحنا 15: 5(20  :3 قرنتیان  هستید)اول  خدا  به  متعلق  شما 

Photographer: Priscilla Du Preez
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من کیستم و هویت من در مسیح چیست؟!

1- شما در مسیح، فرزنِد خدا هستید:
خــدا بــه خاطــر محبــت و فیــض عظیــِم خــود بــه مــا ایــن امتیــاز را بخشــیده کــه از طریــق ایمــان بــه 
پســرش عیســای مســیح در رابطــه ای نزدیــک و صمیمــی بــا او قــرار بگیریــم و بــا افتخــار او را پــدِر خود 
بخوانیــم. او پــدری اســت کــه قلبــی مملــوء از شــفقت و عشــِق بی پایان نســبت بــه فرزندانــش دارد. او 

به فکِر فرزندان خود می باشد و تمامی افکارش به جهت سالمتی و سعادتمندی ایشان است.
چنــد لحظــه بــه ایــن جملــه بیندیشــید: » آفریــدگار و مالــِک تمامــی عالــم یعنــی خــدای قــادر متعــال، در 

مسیح، پدر ماست.«
خــدا بــرای اثبــات اینکــه شــما فرزنــدان او هســتید، روح پســر خــود را بــه قلب هــای مــا فرســتاده 

است و این روح فریاد زده می گوید: »پدر، ای پدر.« )غالطیان باب 4 آیه 6(
آیات مربوطه: یوحنا 1 آیه  12 / رومیان 8 آیات 16-14 / افسسیان 1 آیه 5 / متی 6 آیه ٩

2- شما وارِث خدا و هم ارث با مسیح هستید:
در ایمــان بــه مســیح، تمامــی لعنت هــای گذشــته ی مــا باطــل شــده و مــا صاحــب میراثــی فســادناپذیر، 
غنــی و پرجــالل در پادشــاهی آســمان می شــویم. از همــان زمــان کــه توبــه می کنیــم و بــه آغــوش پــدر 
بازمی گردیــم، مــا وارد خانــواده ی خــدا می شــویم کــه در آن، عیســای مســیح بــرادر ارشــد ماســت. بــه 

همین طریق ما هم به عنوان فرزندان خدا، هم میراث با او می گردیم.
پس تو دیگر برده نیستی؛ بلکه پسری و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است.

)غالطیان باب 4 آیه 7(
آیات مربوطه: رومیان 8 آیه 17 / افسسیان 1 آیه 11 / متی 25 آیه 34
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3- شما در مسیح، محبوِب خدا هستید:
بــرای محبــوب شــدن در ایــن دنیــا، الزم اســت کارهــای زیــادی انجــام دهیــم تا شــاید نظــر اطرافیــان را 
بــه خــود جلــب کــرده و مــورد تأییــد و تمجیــد آن هــا قــرار گیریــم. امــا محبــوب بــودن در خداونــد، کامالً 

متفاوت است.
ایــن تنهــا یــک لقــب نیســت کــه بــه خاطــر کارهــای خوبمــان بــه مــا نســبت داده شــده باشــد بلکــه ایــن 
ابرازعشــق فــوق العــاده ی خــدا بــه ماســت کــه فــارغ از هــر وضعیتی کــه در آن هســتیم، تنهــا در اتحاد 

با مسیح می توانیم آن  را بچشیم.
پــس شــما کــه برگزیدگان مقــّدس و محبوب خدا هســتید، خــود را به دلســوزی، مهربانــی، فروتنی، 

مالیمت و بردباری ملبّس سازید. )کولسیان باب 3 آیه 12(
آیات مربوطه: رومیان ٩ آیه 25 / دوم تسالونیکیان 2 آیه 13 / اشعیا 44 آیه 2 /یوحنا 3 آیه 16

4- شما در مسیح، شهرونِد آسمان هستید:
فرزندان خدا در این دنیا غریب و بیگانه هستند. آن ها بر روی زمین زندگی می کنند اما متعلق به این 
جهان نیستند. حتا ارزش هایشان مانند مردم این جهان نیست. تمامی اهداف و برنامه های آن ها بر 
زمین، در جهت پیشبرد ملکوت خدا می باشد. شهروندان آسمان به این دنیا هیچگونه وابستگی ندارند 

چون می دانند که در اینجا همچون مسافری هستند که مقصد نهایِی آن ها آسمان است.
همانطور که شهروند هر کشوری موظف است که تمامی قوانین آن کشور را رعایت نماید، چقدر بیشتر 
ما به عنوان شهرونداِن آسمان باید با مطالعه ی کالم خداوند، از قوانین این شهروندی آگاه شویم و با 

تسلیم شدن به روح القدس مطابق با ارزش های پادشاهی خدا زندگی کنیم.
حال آنکه ما تَبَعۀ آسمانیم و با اشتیاِق تمام انتظار می کشیم که نجات دهنده، یعنی خداوندمان عیسا 

مسیح، از آنجا ظهور کند.)فیلیپیان باب 3 آیه  20(
آیات مربوطه: اول پطرس 2 آیات 12-11 / افسسیان 2 آیه  6 / دوم قرنتیان 5 آیات 1-10
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در شماره های آینده نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...
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شد.  ربوده  کشتی  وزید.  شدیدی  باد 
کنترل کشتی را از دست داده، بی اختیار رانده شدیم. 

)اعمال رسوالن 27: 15-14(

مشکل آن دسته از افرادی که سعی می کنند که 
هیچگونه مشکلی نداشته باشند، این است که 
گرفتار »توهم آمیزترین نوع تخیالت« شده اند. 
اینکه مشکلی  بخاطر  کنیم  چقدر سعی  زیرا هر 
نداشته باشیم همرنگ جماعت ها، هماهنگ بادها، 
همراه جریانات، و همشکل حوادث باشـیم، باز هم 
آدم ها،  به جایی خواهیم رسید که همین  روزی 
شرایط و جریانات، کنترل زندگی را از دستمان در 
می آورند و ما می مانیم با دنیایی نظریه و سلیقه های 

مخالف و متفاوت افراد.
زیرا چرخ روزگار به سرعت می چرخد و با چرخیدنش 
بدجوری چهره آدم ها، جهت بادها، شکل حوادث و 
ما دیگر قادر  و  را عوض می کند  مسیر جریانات 
نیستیم زندگی را همرنگ، همراه، هماهنگ و 

همشکل دنیای اطرافمان ادامه بدهیم. 
زیرا نمی توانیم در یک زمان واحـد در چندین مکان 
متفاوت باشیم و دل همه را بدست آوریم. آن 
و  پولس  کشتی  مانند  ما  زندگی  کشتی  وقت 
بادهای  خاطر  به  طوفانی  دریای  در  همراهانش 
مخالف، از دستمان ربوده خواهد شد و ما دیگر 

هیچ اختیار و کنترلی بر آن نخواهیم داشت.
بنابراین بهتر است به جای تمرکز بر روی اینکه 
مشکلی نداشته باشیم، به فکر راه های خدا برای 

رفع مشکالتمان باشیم. 
مشکلی  هیچ  ما  که  نداده  وعده  هرگز  خدا 
نخواهیم داشت، اما وعده داده که اگر مشکالت را 
با فروتنی به نزد او ببریم، حتما  ما را در حل موارد 

غیرقابل عالج اعانت می کند.
کالم خدا در عبرانیان4: 16 می فرماید: 

تا  بیاییم  فیض  تخت  به  نزدیک  دلیری  با  “پس 
رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت 

ضرورت ما را اعانت می کند.” 

Jalil
Sepehr

جلیل سپهر

Jalil Sepehr

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


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

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

ضربه  بزنید. 

و  دریافــت  بــرای 
دیــدن قســمت قبلــی 
شــخصیت های کتــاب 
می توانیــد  مقــدس، 
بــه شــماره یــک مجلــه 
آگاپــه  الکترونیکــی 

مراجعه  کنید.

پخش از طریق اینستاگرام

پخش قسمت قبلی از 
طریق اینستاگرام

دریافت فایل صوتی از تلگرام

خواهر فرح

29 July - 2020 Artwork: Holly spirit
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قـسـمـت قـبـلی

https://www.instagram.com/tv/CCIqfdEn5GC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-R-NXUhjDN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7863
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خدمت مسیحی و خادم مقبول خدا
مسیحی  خدمت  با  ارتباط  در  که  وقتی  عزیزان 
خدمت  که  می شویم  متوجه  می شود،  صحبت 
مسیحی مثل ایمان و شخصیت مسیح است و مانند 
چراغی نیست که روشن می شود بلکه یک سفر 
با  رابطه  در  که  زمانی  کتاب مقدس،  مثال  است. 
قلبی  داوود  می فرماید  می کند،  صحبت  داوود 

داشت موافق دل خدا )اول سموئیل 13: 14( 
این قلب در داوود یک دفعه بوجود نیامد، داوود 
در یک شب دلش موافق خدا نشد بلکه روی قلب 
خود کار کرد. او با خدا همکاری کرد، در دعا و توبه 
قدم برداشت و اعتماد نمود. اینگونه بود که کالم 
خدا می فرماید: داوود قلبی داشت موافق دل خدا.

پولس رسول در رساله رومیان فصل 12 آیات 1 
تا 12، پنج جهت گیری که بایستی در زندگی یک 
عنوان  را  باشد  داشته  وجود  مقبول خدا  خادم  

می کند:
  اول: آیات 1و2- تسلیم خداوند باشد.

  دوم: هم شکل این عصر نشود بلکه طرز فکر و 
نگرشش مطابق با کالم خدا باشد.

  سوم: در ارتباط با خود، دیدی واقع بینانه داشته 
حصاد  کارگر،  که  کند  فراموش  نبایستی  باشد. 

مسیح است. خادم مسیح هرچه بیشتر خدمت 
کند متوجه بزرگی مسئولیتی که بر عهده  اش 
قرار دارد می شود. خوب است که هر مدت 

یک بار، خود و خدمتش را بازبینی کند.
  چهارم: با نیکی کردن بر شرارت این 

دنیا غلبه کند.
  پنجم: فروتن باشد. خادم مقبول 

خدا کسی است که 

اتفاق های پیرامون خودش مثل مسیح پاسخ  به 
دهد. 

روبرو  آن  با  مسیح  خادم  که  خطرهایی  از  یکی 
می شود این است که پس از مدت زمانی فراموش 
می کند که خدا عمل کننده است. او خدمتش را با 
دعوت الهی و لمس روح القدس آغاز کرده اما بعد 
کنار  روح القدس  لمس  و  الهی  دعوت  مدتی  از 
گذاشته و شخص با استعداد خودش خدمت کرده 
و مانند مذهب عمل می کند. نباید فراموش کند که 

خدا در رأس خدمت اوست.
که  آن  عال رغم  که  هستند  ایمان دارانی  امروزه 
مسیح آن ها را نجات داده و روح القدس به ایشان 
خوراک داده، طرز دعا کردن را آموخته، کتاب مقدس 
را تعلیم داده و در کنارشان ایستاده، زمانی که 
روح القدس دستشان را می گیرد و به میان خانواده 
موقعیت های  در  یا  و  می برد  هموطن هایشان  یا 
مختلف خدمتی قرارشان می دهد این ایمان داران 
نمی بینند و نمی خواهند بدانند چرا مسیح آنان را 

نجات داده است.
عزیزان نقشه ي مسیح کلیساست و نقشه ی دیگری 
ندارد. پالن و نقشه ی مسیح، پیشبرد ملکوت خدا 
توجه  بایستی  انسان هاست.  جان  نجات  و 
داشته باشیم که ما نجات پیدا نکرده ایم 
که به گوشه ای بنشینیم و خدمت نکنیم.

برای  شده ایم  خوانده  همگی  ما 
برای  مسیح  همچون  تا  خدمت، 
پیشبرد ملکوت خدا و نجات جان 

انسان ها عمل کنیم.
ما دست ها و پاها و زبان مسیح 
در این دنیا هستیم. مسیح ما 
را از گناهانمان نجات داده تا 
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زمانی  که به ما ایمان داران نگاه می کنند، بگویند 
این ها برایشان فرق نمی کند که شخص چه باوری 
دارد، چه رنگ پوست و نژادی است و به چه زبانی 
صحبت می کند بلکه بگویند این ها شاگردان آن 
استاد مصلوب شده و قیام کرده هستند. وقتی به 
آن ها بدی می شود، پاسخشان متفاوت است. آن 

چیزی که در ما آشکار می شود محبت خداست. 
عزیزان همگی ما ایمانداران به مسیح می بایستی 
رساله  در  رسول  پولس  و  کنیم  خدمت  را  خدا 
رومیان فصل 1 آیات 8 تا 16، ده شاخص را در 

این خصوص به ما ارائه می دهد. 
کلید درک این آیات در آیه ٩ است که می فرماید: 
خدایی که من از دل و جان و روح آن را خدمت 
می کنم مرا شاهد است. یعنی خدا را بایستی با دل 
و جان و قوت، با هدایت روح و بر طبق کالم خدا، 

خدمت کنیم.
اکنون این 10 شاخص را نگاه می کنیم:

  اول. روحیه شکرگزار: خدا را شکر کنیم برای 
و  خودمان  پیشرفت های  و  نعمت ها  و  برکت ها 

دیگران )آیه 8(
  دوم. احساس مسئولیت نسبت به دیگران: 
برای دیگران در دعا باشیم و در رفع نیازهای آن ها 
به خصوص نیازهای روحانی در تالش باشیم. )آیات 

)10-٩
  سوم. اشتیاق برای خدمت: با تمام وجودمان 

مشتاق خدمت به دیگران باشیم. )آیه 11(
  چهارم. روحیه مطیع داشتن: در خدمت کردن 
مطیع اراده ی خدا باشیم. همانند پولس در اعمال 
که  بگیریم  یاد  بایستی  ما   - رسوالن فصل 21 
همگام با اراده  نیکو خداوند پیش برویم و عمل 

کنیم. )انجیل متی 26: 3٩(
  پنجم. با روحیه شاد محبت کردن: با شادی و 
مهربانی برکات روحانی از کالم خدا را به دیگران 

بدهیم. 
این بایستی نقطه سنجش خدمت ما باشد. چقدر 
در این مهم کوشا هستیم. بایستی دیگران را در 

کالم خدا استوار کنیم. )عزرا فصل 7 آیه 10(
ابتدا خودمان را در کالم و درک آن استوار کنیم، 

سپس به دیگران کالم را تعلیم دهیم.
  ششم: روحیه فروتنانه داشتن: برای خدمت 
بایستی روحیه ای فروتن داشته  مقبول خداوند 
باشیم، اینگونه به دیگران خدمت کنیم نه از روی 
اجبار. )آیه 12(  اول پطرس 5:5 / فیلیپیان 2 

آیات 4-3
  هفتم: بدنبال ثمرهای روحانی بودن: خدمت 
پولس یک تالش بدون مرز و بی انتها و همواره در 
پی ثمرات روحانی بود. موعظه ها و تعلیماتش تماماً 
بدنبال اهداف روحانی بود نه چیز دیگر. همگی ما 
موظف هستیم برای پیشبرد کلیسای مسیح خدا را 
خدمت کنیم. ثمرهای روحانی بایستی در خدمت 

کردن ما دیده شود. )آیه 13(
  هشتم: وظیفه شناس و پر تالش بودن: این 
بشارت  مردم  به  که  بدانیم  خود  وظیفه  را  مهم 
بدهیم. آن ها را از عقوبت گناه و مرگ روحانی و 
دوری از خدا آگاه سازیم. هر کدام از ما ِدین و 
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وظیفه ی مهمی نسبت به هموطنان و خانواده هایمان 
داریم، حتا اگر در این راه آزار ببینیم. )آیه های 

14 و 15(
  نهم. قدوسیت مد نظر خداوند را دنبال کردن: 
یک  برای  خداوند  مقبول  خدمت  اساس  و  پایه 
مقدس  است.  آن  قدوسیت  مسیح  به  ایماندار 
زندگی کردن الزمه ی خدمت یک مسیحی است. 
اصل ایمان ما، خود خداوند است و اصل و اساس 

خدای ما، قدوسیتش است. 
خداوند در خروج 15 آیه 11 می فرماید که او در 
قدوسیت جلیل است. درست است که ما هیچوقت 
نمی توانیم، حداقل در این دنیا به درک کاملی از 
این  در  می توانیم  اما  برسیم  خداوند  قدوسیت 
مهم و درک بیشتر آن تالش و پیشرفت کنیم. اگر 
گناه،  زشتی  نکنیم،  درک  را  خداوند  قدوسیت 

درک  قابل  ما  برای  نیز  نجات  و  توبه  معنای 

نخواهد بود و نخواهیم توانست خدمتی شایسته 
خدای قدوس داشته باشیم )الویان 1٩ آیه 2 / 

اول پطرس 1 آیه های 16-15( 
  دهم. روحیه خدمت داشتن: قدرت و توانایی 
خداوند را در خدمت خودمان دست کم نگیریم و با 
شادی و افتخار به رساندن مژده ی نجات و پیام 
نظر  در  بپردازیم.  مقدس  کتاب  تعلیم  و  انجیل 
را  کردن  خدمت  روحیه  این  که  باشیم  داشته 
او  خادمین  و  فرزندان  که  ما  وجود  در  خداوند 
هستیم نهادینه خواهد کرد و در این مهم قوت و 

قدرت مسیح بر ما قرار خواهد گرفت. )آیه 16(

بشارت  که  کسانی  قدم های  است  خوش  چه 
می دهند )رومیان 10: 15( )اشعیا 52 آیه 7(
فیض و برکت خداوند بر جمیع شما عزیزان. 

آمـیـن

برادر جهانگیر
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ضعف های ما موجب محدودیت 
کار خدا نمی شوند. ضعف های 
ما فقط به ما یادآوری می کنند 

که به خدا اتکا کنیم.

مهران  پورپشنگ

آرمان رشدی

بیلی گراهام

پاول دیوید واشر

جان پایپر

بزرگترین مشکل ما این است که 
خدا نیکوست و ما نیکو نیستیم.

وقتی با »رنج های زمان 
حاضر« دست و پنجه نرم 
می کنم، امید به جاللی که 

در ابدیت نصیب من 
خواهد شد، بسیار باعث 

تسلی دلم می گردد.

خوشبخت کسی است که راز 
راضی بودن با هرچه زندگی 
برایش به ارمغان می آورد را 
یاد گرفته است و از چیزهای 
پیرامون خود  زیبای  و  ساده 

شاد می شود.

به مغز خود بیشتر از
 کتاب مقدس اتکا نکنید!

یادتان باشد کالم صلح به شما 
سپرده شده و شما قادر به 

ایجاد صلح هستید .   

جلیل سپهر

نقل قول

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.facebook.com/mpourpashang
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آنچه در این بخش می خوانیم
این اسـت که از نخسـتین شـاگردان 
مسـیح تا آخرین واعظان و مبشـران 
مسـیحی، جملگی بر ایـن باورند که 
زنـان در زنـده نگـه داشـتِن ایمـان، 

نقش مهمی ایفا کرده اند. 
نشـان  مسـیحی  روایـات  در  زنـان 
می دهنـد کـه چگونـه در ایـن رابطه 

عمل نموده اند.
اینک اندیشـیدیم تا بـا توجه به اینکه 
وجود زنان بـه عنوان عضـوی در بدن 
مسـیح ضروریسـت، فرصت را در این 
فضـا  غنیمـت شـمرده و در کنارهـم 

موجب بنای زنان گرانقدر گردیم.
آمیـن کـه به فیـض خـدا و یـاری روح 
القدس، ایـن مطالب باعث جاری شـدن 

برکتی تازه در زندگی شما گردد.
بـا مـهـر
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در هر شماره ای از مجله   آگاپه می توانید 
یک شخصیت از زنان کتاب مقدس را  

عمیق تر بشناسید.

زنان کتاب مقدس

خواهر فرح

فایل های  دریافت  و  شنیدن  برای 
روی  می توانید  مقدس  کتاب  زنان 
بزنید.  ضربه   زیر  آیکون های 

دریافت فایل صوتی از تلگرام

پخش از طریق اینستاگرام

https://t.me/Church_of_Persian/7867
https://www.instagram.com/tv/CCOmRkKn1Jq/?utm_source=ig_web_copy_link
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بــا  دوســتانه  گپــی 
خواهــر ایمــی دِ یونگ
Immy de Jong

با هدایت روح خدا با خانم ایمی در کشور هلند 
آشنا شدیم  و درخواست کردیم تا گپی دوستانه 
با هم برای خوانندگان مجله آگاپه  داشته باشیم.

گذاشتیم؛  قرار  اسخیدام  شهر  در  ایشان  با 
ایشان در ایستگاه قطار به دنبال ما آمدند. به 
اتفاق هم برای گفتگو به یک رستوران  رفتیم.

زندگی  شروع  و  خودشان  از  تا  کردیم  تقاضا 
ایمانی خود برای  ما تعریف کنند: 

دارای 4 فرزند و 14 نوه هستند. 
در خانواده ای مسیحی متولد شدند. خانم ایمی در 

از  که  آنچه  مورد  در  تفکر  از  بعد  سالگی   17
بود،  گرفته  یاد  اطراف  دنیای  و  کتاب مقدس 
آگاهانه مسیح را با تمام وجود پذیرفت و به 
این ترتیب ایمانش تبدیل به یک ایمان زنده 

شد.
با  سالگی   16 سن  در  مدرسه،  دوران  در 
همسرشان آقای یان آشنا شدند و در زندگی 

ایمانی با هم رشد کردند. 
آقای یان تا چند سال گذشته، رهبر کلیسای 

بودند.  اسخیدام  شهر    morgen stond
خانم ایمی مشارکت نزدیک با همراهی همسر 
خود را مزیتی بزرگ در تمامی مراحل رشد روحانی 
می داند. اینگونه بود که توانستند به همدیگر 

در این سفر روحانی شکل دهند.
به  نه  می کند  شروع  کردن  دعا  با  را  هرروز  او 

خاطراینکه باید، بلکه این کار را در آزادی و با اختیار 
انجام می دهد.

ایشان در کلیسای morgen stond  سال ها به عنوان 
رهبر کلیسا بودند. 

بعدها این مسئولیت را به افراد دیگر واگذار کرده 
و برای خدمت به کشورهای 



مختلفی از جمله آفریقا، ایران، تاجیکستان سفر 
کشاورزی،  پروژه های  کشورها  این  در  کردند. 
و  اشتغال زایی  زبان،  آموزش  داوطلبانه،  کارهای 
حمایت از زنان سرپرست خانواده، فراهم کردن 
و  کلینیک ها  پلی  ساخت  و  پزشکی  خدمات 
بیمارستان های کوچک و صد البته بشارت مسیح 

خداوند را عهده دار بودند. 
در تمامی این مناطق ابتدا باید زبان آن ها را فرا 
افراد  به  می توانستند  اینگونه  زیرا  می گرفتند 
کمک کنند. در برخی از موارد به عنوان مثال در 
و  خواندن  حتا سواد  افراد ساکن،  آفریقا  شمال 

نوشتن هم نداشتند.
در  سال  یان 10  آقای  همسرشان  و  ایمی  خانم 
شمال آفریقا خدمت کردند. مذاهب بومی آفریقا 
اجداد  پرستش  و  آنیمیسم  محورهای  حول 
ارواح  با  ارتباط  به  منطقه  این  مردم  می چرخد.  
این  بودند  معتقد  و  داشتند  اعتقاد  خود  نیاکان 
ارواح کارهایی می توانند در زندگی این افراد انجام 
دهند. از جمله ی این کارها محافظت کل جامعه در 

برابر بالیای طبیعی و حمالت دشمن است.
مردم در شمال آفریقا بسیار محروم تر از مناطق 
دیگر آفریقا هستند، بطوری که حتا ساکنان دیگر 
مناطق آفریقا هم رغبتی ندارند به آن مناطق بروند 

زیرا آن ها را از هر لحاظ عقب مانده می دانند. 

در آفریقا پروژه های کشاورزی، سالمت و درمانی 
اولویت زیادی برای ما داشت زیرا که اینگونه افراد 

در شرایط زندگی بهتری قرار می گرفتند. 
متوجه  تدریج  به  آفریقا  در  خدمتمان  طول  در 
اشتیاق زیاد مردم به شناخت مسیح شدیم. انجیل 
به زبان محلی آن ها نیز ترجمه شده بود، به این 
صورت کار سواد آموزی و آموزش کتاب مقدس از 
اولویت های خدمت  ما شد و افراد زیادی بودند که 

به عیسا مسیح ایمان آوردند.
آن ها می بایست به طور عمیق تعلیم می دیدند زیرا 
و  آن ها  اعتقادهای  بین  زیادی  بسیار  اختالف 
مسیحیت بود. آن ها می بایست اعتقادها و باورهای 
قدیمی خود را فراموش می کردند و از نو، آموزه های 
به خدا  بتوانند  اینگونه  تا  را می آموختند  جدید 
اعتماد کرده و درک کنند که خداوند، خدای محبت 

و خوبی هاست.
به همین جهت دوره های تربیت رهبری برای کلیسا 
این  برای  توانمند  رهبرانی  تا  شد  داده  ترتیب 
خدمت آموزش داده شوند و درک کنند که رهبر 
ریاست.  نه  است  دیگران  خدمِت  کارش  کلیسا 
خدمتی که بسیار متفاوت از خدمت های دنیای خارج 
از کلیسا است. البته که تمام این ها را با شرایط 
موجود در آن زمان انجام می دادیم، یعنی بدون 
الهیات  دوره های  سال ها  شخصی  اینکه 
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برای  می بایست  باشد،  گذرانده  را  دانشگاهی 
دوره های رهبری در کلیسا تعلیم می گرفت تا آن ها 

هم بتوانند دیگر اعضا را آموزش دهند.
این دوره ها به زبان انگلیسی بود که بعدها به زبان 
محلی ترجمه می شد. تمامی موقعیت ها با شرایط 
محلی این افراد تطبیق داده می شد چونکه آن ها از 
پیشینه های متفاوتی می آمدند، باید این مطالب به 
می شد.  داده  انتقال  آن ها  به  فهم  قابل  صورت 
بعدها این مطالب به صورت چاپ شده در اختیار 

این افراد قرار می گرفت. 

وقتی در آفریقا بودیم، مردی ابراز می کرد هرگاه 
مسیحیان به او نزدیک می شوند ارتباطش با ارواح 
قطع می شود و این روح ها دیگر قادر به انجام کاری 
نیستند و در نتیجه فکر می کند خدایی که به آن 
معتقد است خدای قدرتمندی نیست. آن مرد در 

نهایت به عیسا مسیح ایمان آورد.
سوالی از خانم ایمی پرسیدیم اینکه آیا نگران این 
نبودید که ممکن است در این سفرهای خدمتی 
دچار بیماری یا هر مشکل دیگر شوید؟ پاسخ دادند 

به عنوان مثال در آفریقا بیماری ماالریا شیوع 

دارد و ما دفعاتی نیز به آن مبتال شدیم و در کنار 
آن هم داروهایی مصرف می کردیم تا از بیماری ها 
مؤثر  همیشه  داروها  این  اما  کنیم،  پیشگیری 
نبودند و ما گاهی مبتال به بیماری می شدیم و مجبور 
همیشه  بگذرانیم.  را  درمانی  دوره های  بودیم 
اعتماد داشتیم که خدا با ما است و اجازه نمی دهد 
هم  همیشه  والبته  بمانیم  باقی  بیماری  در  که 
همینطور بود. ایمان داشتن به خدا به این معنی 
اما  نمی شویم  ماالریا  به  مبتال  هرگز  که  نیست 

خداوند ما را شفا خواهد داد. 

این روند زندگی است و برای هر شخص در هر 
برهه متفاوت است ولی مهم این است که خداوند 
یکی است و ما را از سختی ها عبور می دهد و به ما 

قدرت می دهد.
بعد از خدمت 10 ساله درآفریقا در سال 1٩82 
به هلند بازگشتیم. فرزندانمان به دانشگاه رفتند 
و ما در کلیسا به عنوان کشیش خدمت می کردیم.
کمپ های  در  پناهنده ها  بین  در  این  بر  عالوه 
آن ها  به  هلندی  زبان  آموزش  برای  پناهندگی 

خدمت می کردیم. با ملیت های مختلف در 
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ایرانی ها  شدیم  متوجه  اینکه  تا  بودیم  ارتباط 
مسیح  عیسا  خداوند  شناخت  به  زیادی  اشتیاق 
به  خدمت  برای  بار  این  گرفتیم  تصمیم  دارند. 
ایران سفر کنیم. به شهرهای کرمان، مشهد، تهران، 
یزد و کردستان و جاهای دیگر سفر کردیم. خدمات 
گسترده ای در بین کردها و همچنین افغانستانی های 
ساکن ایران داشتیم. ایجاد مراکز اشتغال زایی و 
یا  سرپرست  بی  زنان  برای  درمانی  و  آموزشی 
سرپرست خانوار، از جمله کارهایی بود که انجام 

داده شد. 
از نظر ایشان عدم اعتماد به نفس میان خانم ها و 
مادرانی که استقالل مالی ندارند مشکل بزرگی 
است. با ایجاد شغل برای آن ها می توان این مشکل 
مطلقه  خانم های  موارد  اکثر  در  کرد،  حل  را 
می توانستند در این صورت به راحتی و بدون مانع، 
قانونی سرپرستی فرزندان خود را به عهده بگیرند.

روی هم رفته هشت سال و نیم در ایران بودیم. 
بعد از سپری شدن سه سال اولی که در ایران 
از ما درخواست کرد که  بودیم، کلیسا در هلند 
برای انجام خدمت مجدداً به هلند برگردیم. این 
طور بود که به ازای هر دو ماه که در هلند بودیم 
یک ماه در ایران خدمت می کردیم. ازطرف سفارت 
هلند و سوئیس کمک های فراوانی برای ادامه 

پروژه ها در ایران می شد.
دولت ایران موانع بسیار زیادی را در همه موارد 
پیش پای افراد خارجی می گذاشت. در هر صورت 
می خواست خود را به صورتی دخیل در ماجرا کند 

و کنترل امور را به دست بگیرد.
اجرایی در  پروژه های  بزرگتر شدن  با  تدریج  به 
ایران، دولت احساس ترس کرد و ادامه خدمت ما 
را با مشکالت زیادی مواجه کرد تا در نهایت تیم ما 
در نزدیکی های عید نوروز به ترکیه رفت و از آنجا 

به هلند برگشت.
با هدایت روح خدا، مقدمات برای خدمت خارج از 
کشور بعد از ایران برای کشور تاجیکستان فراهم 
شد. متاسفانه در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و بسته شدن مرزها امکان رفتن به کشور 

تاجیکستان را نداریم.

فرق  خدا  برای  که  می گوید  آخر  در  ایمی  خانم 
نمی کند که تو زن هستی یا مرد، اگر در مسیح تولد 
مطابق  خداوند  دید  خواهی  باشی  داشته  تازه 
کالمش جایگاه با  ارزشی برای زن قائل است. این 
انسان ها هستند که تفاوت برای زن و مرد قائل 
شده و گاهی یکی را با ارزش تر از دیگری جلوه 

می دهند.
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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 عیسا مسیح می بریم.

40 July - 2020
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ای طالبان خداوند شادی نمایید و 
به نام مقدس او فخر کنید

اول تواریخ 16: 10
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Mousa Rasaei
موســی رســائی

در تهران متولد شد و فعالیت هنری خود را از سال 2000 میالدی آغاز کرد.
دانش هارمونی واصول آهنگسازی کالسیک غرب را  نزد استاد علی رضا مشایخی آموخت و 

همچنین سلفژ را در محضر حمید حمیدی فرا گرفت. 
او به آموختن  سازسه تار و آواز ایرانی پرداخت. نواختن پیانو، گیتار ، ساکسیفون و کالرینت را 

نزد اساتید متعدد تجربه کرد.
آواز کالسیک غرب را نزد استاد آزاده رضایی آموخت.

از سال 2009 در ایران ، تدریس موسیقی و آوازکالسیک غرب را آغاز کرد و همینطور در کلیسا 
ها به آموزش پرستندگان پرداخت.

 آلبومی با نام عاشقانه در استودیو چکاوک تهران تولید نمود که دکلمه مجموعه اشعاری بود به قلم 
او و م.ساده

با وجود موقعیت های طالیی برای فعالیت جدی او در عرصه موسیقی پاپ ایران و در مسیر تولید 
اولین آلبوم پاپ خود، تصمیم به خدمت تمام وقت گرفت وهنرش را وقف خداوند کرد و به همین 

خاطر و همینطورممنوعیت های خدمتی در 
ایران و پاره ای از مشکالت، در سال 

2012 مجبور به ترک ایران شد.
پس از مهاجرت به ترکیه اولین آلبوم 
احیا    نام  با   2012 سال  در  را  خود 
تولید و منتشر نمود که شامل 9 قطعه 

جدید بود.

خواننده، شــاعر و آهنگســاز
وب سایت

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

https://www.instagram.com/christianpsart/
http://www.mousarasaei.com
https://www.facebook.com/mousarasaei1
https://www.instagram.com/mousarasaei/
https://t.me/mousarasaeimusic
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Mousa Rasaei
موســی رســائی

فهرست

در همان ایام در ترکیه به همراه همسر خود برنادت پولیس، 
آن ها میان  از  که  کردند  تولید  ویدیو  موزیک  شش 
)حضور تو( و )رقص با خدا( در تمام وبسایت های تخصصی 
موسیقی و شبکه های تلویزیونی و مجازی نیز منتشر شد.

موزیک ویدیوهای تولید شده که در یوتیوب و شبکه های 
مجازی موجود است :

1. حضور تو،   2. احیا،    3. عشق حقیقی ،    4. رقص با خدا، 
5.صدای من صدای توست،     6. تو از دنیای باالیی

مدرسه ای  نجارنژاد  روزبه  همراه  به  سال 2013  در  او 
ایرانیان پرستش  مدرسه  نام  با  را 
  Iranian worship school  
تاسیس کردند و فعالیت ها و خدماتش 
را با آغاز کالس های آموزشی آنالین و 
برگزاری کنفرانس های متعدد جهت 
تعلیم و تربیت رهبران پرستش آغاز 
و  تلویزیون ها  با  کنون  تا  او  کرد. 
سازمان های بسیاری همچون محبت، 
ست سون پارس، شبکه هفت و 
و...  مینیستری   هوسپیان 
همکاری های متعددی داشته 

و دارد.
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Mousa Rasaei
موسی رسائی
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او در تاریخ 19 مارس 2018 وبسایت  Epiphany Christian Arts را 
تاسیس کرد، که خانه ای است برای هنرمندان مسیحی و همینطور رشد و گسترش 

هنر مسیحی .

او همینطور، خدمات برج دعا  و  کودک و هنر را نیز در فضای مجازی تاسیس کرد.
او تا کنون بیش از 30 قطعه جدید نوشته است که تعدادی از آن ها در 2 آلبوم 

منتشر شده و در صفحه شخصی او رایگان در دسترس عموم می باشد.
 www.mousarasaei.com 

آلبوم احیا سال 2013منتشر شد، آلبوم بیدار شو در دسامبر 2019 منتشر شد. 
و آلبوم سوم او نیز به زودی در سال 2020 منتشر خواهد شد. 

http://epiphanychristianarts.com/
http://www.mousarasaei.com
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آلبــوم بیدارشــو را می توانیــد در وبســایت 
بشــنوید مســیحی  هنرمنــدان  خانــه 

Mousa Rasaei
موسی رسائی

آلبــوم  ایــن  شــنیدن  بــرای 
بزنیــد ضربــه  متــن  ایــن  روی 

http://epiphanychristianarts.com/songs/bidar-sho-wake-up-album/
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معرفی سایت خانه هنرمندان مسیحی
Epiphany Christian Arts
مســیحی  هنرمنــدان  بــرای  اســت  خانــه ای 
مســیحی هنــر  گســترش  و  رشــد 

 استفاده از قابلیت منحصر به فرد هنر موسیقی، فیلم، نقاشی و... برای اعالن پیام انجیل.
 الهام بخشیدن و ایجاد بستری برای تولید آثار هنری فاخر با کمک هنرمندانی که خالقیتشان را 

     هدیه ای  از خداوند می دانند برای اعالن پیام فاخر انجیل.
 احیا و تقویت کلیسا.

 ایجاد بستری برای به اشتراک گذاشتن آثار هنری و اهمیت بخشیدن بر نقش هنرمندان در جامعه مسیحی.
 ایجاد بستری برای همکاری و حتی رابطه بین المللی هنرمندان مسیحی.

 شاگردسازی.

می توانیم شاهد باشیم که یک فیلم، یک موزیک چگونه می تواند در قلب ها راه پیدا کند و حتا توجه دنیا 
را به خود جلب کند! و حتا شیطان نیز از تاثیر و قدرت آن آگاه است و از آن  برای رسیدن به مقاصد 
کند! می  بسیار  استفاده  آن ها  نمودن  اسیر  و  تاریکی  دنیای  به  انسان ها  کشاندن  و  خود  شوم 
هنر وسیله قدرتمندی است برای گسترش ملکوت خدا و رساندن پیغام خوش انجیل به گوش انسان ها 

و حتا تجهیز و تقویت کلیسا.
هنرمندان ، در این میدان، ابزاری قدرتمند در دستان خداوند می باشند تا با خالقیت و استعدادی که 

خداوند به آن ها بخشیده است در دل سخت ترین زمین ها و افکار متعصب بذر بکارند.

وب سایت

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

http://epiphanychristianarts.com/
https://www.facebook.com/epiphanychristianarts
https://www.instagram.com/epiphanychristianarts/
https://t.me/epiphanychristianarts


1 ای خدای من، در برابر مردم بی رحم از من دفاع 
کن و بی گناهی مرا اعالم نما، مرا از دست مردم 

شریر و دروغگو برهان. 
2 خدایا، تو پناهگاه من هستی. چرا رهایم کرده ای؟ 

چرا از دست ظلم دشمنان همیشه رنج بکشم؟ 
من  راهنمای  تا  بفرست  را  خود  راستی  و  نور   3
توست  بارگاه  که  مقّدس  کوه  به  مرا  و  باشند 

برسانند. 
4 آنگاه در برابر قربانگاه تو خواهم ایستاد و برای 
تو ای خدا، خدای من که سرچشمه شادی هستی، 
با بربط خواهم نواخت و سرود شکرگزاری خواهم 

سرایید. 
5 ای جان من چرا افسرده و غمگین هستی؟ بر 
خدا امید داشته باش زیرا که دوباره او را ستایش 
خواهی کرد، چون او خدای من و مددکار من است. 

ــر  ــای زی ــور روی آیکون ه ــن مزم ــنیدن ای ــت و ش ــرای دریاف ب
ضربه  بزنید.
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Psalm43مزمور

دعایی در دیار غربت

تصویریصوتی

https://www.instagram.com/tv/CCYQCbOnQ22/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7869
https://t.me/Church_of_Persian/7868


//

47 July - 2020 Photographer: eberhard grossgasteiger
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موســی بــه خــدا گفــت: تــو را چــه کســی بگویم.

خدا پاســخ داد: هستم آنکه هستم.
خــدای ســرمدی کــه از ازل بــوده، هســت و 
خواهــد بــود، وعده هایــش تغییــر ناپذیر اســت.

در ایــن بخــش، مــروری بــر  مفاهیمــی نمادیــن از 
داریــم. قدیــم  عهــد  در  مســیح  عیســی 
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سفید = نماد پاکی و قدوسیت
قرمز = نماد خون و قربانی

آبی = نماد آسمانی بودن
ارغوانی = نماد پادشاهی و سلطنت

کروبیان = فرشتگان نگهبان که در عهد قدیم محافظ درخت حیات بودند و در عهد جدید، در 
قبر خالی عیسا مسیح حضور داشتند

چوب اقاقیا = در کتاب مقدس درخت نماد انسان است و چوب اقاقیا که چوبی سخت است 
تمثیلی از قلب سخت انسان است

راهنمای خیمه خداوند و اسباب های درون آن 
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زمانی که ارتباط انسان با خدا در باغ عدن به دلیل بی اطاعتی آدم و حوا شکسته شد، خداوند هرگز 
انسان را رها نکرد بلکه برای مرمت این شکستگی، در همان زمان وعده ی مسیح موعود را داد. 

  در بین تو و زن کینه می گذارم. نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود. او سر تو را 
خواهد کوبید و تو پاشنه او را خواهی گزید.) پیدایش 3: 15(



و سال ها بعد خداوند موسا را فرا می خواند و می فرماید:
  آن ها باید قدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم و این مسکن با تمام اسباب آن را 

درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد بسازید.) خروج 25: 8-٩(
خداوند فرمان ساخت تمام جزئیات، ابعاد، طراحی دقیق و کامالً هماهنگ را به موسا داد. تمام قسمت های 
آن، نظمی خاص را دارا بود. محل مسکن ها جداگانه، چادرها، پرده ها، اعداد و اندازه ها و حتا استفاده از 
فلزات مانند طال، نقره، مس، همه با توجه به نزدیک بودن آن ها به قدس خدا به ترتیب دسته بندی شده 

بود.
ترتیب رنگ های خاص با عملکردشان: سفید = نماد پاکی و قدوسیت، قرمز = نماد خون و قربانی، 

آبی = نماد آسمانی بودن، ارغوانی= نماد پادشاهی و سلطنت، باهم رابطه ی درونی داشتند.
برای ساخت هر قسمت خداوند به موسا دستور می داد که دقیقاً مطابق الگویی که خدا فرموده بود انجام 

شود. این الگو و طراحی دقیقاً سایه  یا نمونه ای بود از خیمه ی آسمانی.
هدف خداوند از این خیمه، سکونت در بین قوم و هدایت آنان بود. تمام جزئیات ساختاری خیمه بیانگر 
اراده ی خداست و بر هیچ اراده ی انسانی متکی نبود. توصیف خیمه خدا، نخستین مکاشفه کتاب مقدس 

در مورد چگونگی سکونت خدا در بین انسان ها را بیان می کند.

حال بپردازیم به چگونگی برپایی خیمه ی خداوند. 
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1

 این خیمه طوری ساخته شده بود که دور تا دور آن با حصاری از پارچه های کتان سفید ریزبافت تنیده در هم، 
محصور شده بود که تنها یک راه ورودی داشت. هیچ کس اجازه ی ورود از این حصار کتان سفید را نداشت. 

 فقط یک در برای ورود داشت و این دِر ورودی طوری باید ساخته می شد که پشت به شرق، جایی که 
خورشید طلوع می کند باشد؛ پس قوم اسرائیل می بایستی از شرق وارد خیمه ی خداوندمی شدند.

صندوق عهد که در آخرین مرحله از هفت مرحله بود، در مغرب جایی که خورشید غروب می کند واقع 
شده بود. 

1

2
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دیواری که دور تا دور خیمه را مانند حصاری محافظت می کرد از کتان سفید بود.
در کالم خدا رنگ سفید نشان از قدوسیت و پاکی است. اسرائیلی ها اجازه نداشتند که از این حصار 
پاکی عبور کنند و یا از هر طرفی که بخواهند وارد محوطه خیمه شوند؛ فقط یک راه وجود داشت و آنان 

برای آمدن به حضور خدا می بایست هفت مرحله را می گذراندند.
 

مرحله اول: در ورودی 
در ورودی از چهار رنگ نخ، در هم تنیده تشکیل شده بود.خروج 36: 8 

در مراحل مختلف، بازهم با همین چهار رنگ )سفید، آبی، قرمز، ارغوانی( روبرو می شویم. قوم اسرائیل 
می بایست با قربانی ها از این در وارد می شدند.

از این ورودی فقط دو گروه می توانستند وارد شوند.
گروه اول: کسانی که برای گذراندن قربانی وارد می شدند.

گروه دوم: کاهن اعظم و کاهنانی که تمام وقت در خیمه خداوند بوده و خدا را خدمت می کردند.

مرحله اول: در ورودی 
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مرحله دوم: مذبح قربانی
بعد از وارد شدن جلوی در، مذبح قربانی سوختنی قرار داشت که از چوب اقاقیا و روکش برنج ساخته 

شده بود )خروج 38: 3(

مذبح که قربانی روی آن قرار داده می شد به معنای بخشش گناهان شخص بود. 
قربانی ابتدا توسط کاهنان در قسمت شمالی محوطه ذبح می شد و بعد بر روی مذبح قرار می گرفت. 

خون قربانی در ظرفی مخصوص برای پاشیدن بر روی اسباب خیمه استفاده می شد و بدن قربانی بر روی 
مذبح قرار می گرفت که این کار توسط کاهن ها انجام می شد. 

دود قربانی سوختنی از مذبح به باال می رفت. سطح مذبح قربانی هم تراز با دیوار یا حصار بود تا دود 
مذبح از بیرون خیمه هم قابل دیدن باشد و اینگونه قوم هر روزه بیاد آورند که راهی برای بخشش 

گناهانشان وجود دارد که تنها قربانی آوردن است.
از مذبح به بعد دیگر کسی اجازه رفت و آمد نداشت، بلکه تنها کاهن اعظم، کاهنان و خادمین اجازه 

داشتند.

مرحله دوم: مذبح قربانی



مرحله سوم : حوض برنجی یا حوض شست و شو
بعد از مذبح تمام سوختنی، این حوض قرار دارد که بایستی آب آن پاک و تمیز باشد.

کاهنان می بایست هر روزه با آب پاک، دست و پاهای خود را قبل از قربانی گذاشتن روی مذبح و 
همچنین قبل از ورود به خیمه ی مالقات می شستند.  )خروج 30: 20-17(

تقدس روزانه: 
آنان بایستی هر روزه قبل از شروع خدمت، غسل و طهارت روزانه را انجام می دادند. حوض برنجین و 
مذبح قربانی، جزئی جدا نشدنی و مکمل هم بودند. طبق فرمان خدا این حوض باید بین مذبح قربانی و 

خیمه ی مالقات قرار گیرد.

بعد از گذشتن از حوض برنجین به حجاب یا پرده ی خیمه  مالقات می رسیم. 
این پرده، خیمه ی مالقات را از محوطه ی بیرونی جدا می ساخت که محلی بود برای خدمت و همچنین برای 
اینکه کاهن اعظم و کاهنان در آن جا برای مشورت یا هماهنگی  و برنامه ریزی های خدمتشان جمع شوند. 
پرده یا حجاب این قسمت نیز همچون در خیمه، از چهار رنگ و همینطور با نقش کروبیان بافته شده بود.
این چهار رنگ در چهار مرحله ، یعنی در ورودی خیمه، پرده ی مالقات، پرده ی جایگاه مقدس و روکش 

صندوق عهد خداوند مشترک بودند و بر روی آن ها نقش کروبیان گلدوزی شده بود. 
الزم به ذکر است که کروبیان جایگاه مهمی را در کتاب مقدس دارا هستند. کروبیان در بخش های 
مختلف خیمه ی خدا بطور مثال بر پرده ی خیمه، روکش صندوق عهد، تخت رحمت دیده می شوند. 
همچنین می توان نقش آن ها را در محافظت درخت حیات در کتاب پیدایش و در عهد جدید نیز 

حضورشان را در قبر خالی عیسای مسیح و سایر قسمت ها ببینیم.
در مقاله ی بعدی در مورد جایگاه کروبیان و صندوق عهد، بیشتر توضیح خواهیم داد.بعد از این پرده 

به اسباب دیگر در خیمه می رسیم.
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حجاب یا پرده ی خیمه مالقات
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مرحله چهارم: شمعدان مقدس 
شمعدان مقدس طبق الگوی خداوند به موسا داده شده بود و بایستی از یک قطعه طالی خالص ساخته 
می شد. با هفت شاخه که یک شاخه اصلی در مرکز و در دو طرف آن شش شاخه متصل به هم و یک 

پارچه قرار گیرد. در زبان عبرانی به شمعدان، منورا گفته می شود. )خروج 25: 38-36( 
شمعدان  بایستی جایی قرار داده شود که نور آن بر میز نان تابیده شود و این شمعدان بایستی با روغن 

خالص زیتوِن فشرده پیوسته روشن بماند.

مرحله پنجم: میز نان مقدس
این میز بایستی از طالی خالص ساخته می شد. بر روی این میز می بایستی دوازده نان از آرد مرغوب 
پخته شده قرار می گرفت و در دو ردیف شش تایی به حضور خداوند باشد. این نان را، نان حضور نیز 
می نامند. میز نان مقدس باید طوری قرار می گرفت که زیر تابش نور شمعدان باشد. این میز از چوب 
اقاقیا با روکش طالی ناب ساخته شده بود. 12 نان نماد 12 قبیله اسرائیل و یادآور نان منّا بود. )خروج 

25: 30( این 12 نان هر هفته در روز سبت با نان تازه تعویض می شد.

مرحله ششم: مذبح بخور
این آخرین اسباب از خیمه ی مالقات، یعنی قبل از قدس  االقداس است. مذبح از چوب اقاقیا و روکش 
طالی خالص ساخته شده بود. در هر قسمت، خداوند به موسا تاکید می نمود که: آن را درست مطابق 

نمونه ای که در کوه بر تو نشان داده شده بساز )خروج 27: 8(
بر روی این مذبح بخور، تنها کاهن اعظم اجازه داشت که به حضور خداوند بخور بسوزاند که شامل دعا 
و شفاعت برای قوم نیز می شد. کاهن اعظم روغن مقدس مسح و بخور خوشبو که با مهارت عطاران تهیه 

شده بود را بر مذبح بخور می گذاشت )خروج 37: 2٩(
این مذبح دقیقا جلوی پرده ی مقدس قرار داشت و کاهن باید روزی 2 بار، صبح و عصر بر این مذبح، 

بخور مقدس می سوزاند.

مرحله چهارم: 
شمعدان مقدس

مرحله پنجم: 
میز نان مقدس

مرحله ششم: 
مذبح بخور
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پرده ی دوم:
پرده ی دوم، صندوق عهد در قدس االقداس را از دید کاهنان پنهان می ساخت. 
خیمه ی مالقات با محل صندوق عهد )قدس االقداس( از این طریق جدا می شد.

جدا سازی ها در خیمه خداوند از نظم خاص و پر معنایی برخوردار بود. این پرده از کتان بافته شده بود 
و همچنین با همان 4 رنگ که شامل سفید = نماد پاکی و قدوسیت، قرمز = نماد خون و قربانی، 
آبی = نماد آسمانی بودن، ارغوانی= نماد پادشاهی و سلطنت بود و همچنین نفش کروبیان که بر روی آن 

بافته شده بود. 
این پرده، صندوق عهد خدا و تخت رحمت را از دیدگان همه پنهان نگه می داشت و هیچکس اجازه عبور 

از این پرده را نداشت )خروج 40 :21(
کاهن اعظم نیز هر زمان به اختیار خود نمی توانست از این پرده عبور کند. کاهن اعظم تنها سالی یک بار 

برای مراسم، بخور، دعا، شفاعت و پاشیدن خون اجازه ورود داشت. 

هفتمین مرحله: صندوق عهد و تخت رحمت
این صندوق نیز تابوت عهد خوانده می شود. 

صندوق ساخته شده از چوب محکم اقاقیا و روکش طالی خالص بود.
در صندوق، لوح 10 فرمان، عصای هارون و نان منّا نگهداری می شد و بر روی صندوق، تخت رحمت قرار 

می گرفت  که آن هم با طالی ناب پوشیده شده  بود. 
در قسمت باال و پایین جایگاه کفاره )تخت رحمت( دو کروبی طالیی قرار می گرفت. روی آنان به سمت 

یکدیگر و نگاهشان به جانب تخت رحمت بود .
 به فیض خدا در قسمت بعد بطور مفصل در مورد صندوق عهد و مقایسه آن با عهد جدید صحبت 

خواهیم کرد.

مرحله هفتم: 
صندوق عهد و تخت رحمت

پرده ی دوم
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نماد خیمه خدا و تمامی اسباب درون آن، از جمله رنگ ها، جهت ها و... همگی در مورد عیسا مسیح و 
بیانگر کار اوست که دقیقا و به ترتیب در عهد جدید تحقق یافته است.

7 مرحله ای که در مورد آن خواندیم ارتباط آن ها با عیسا مسیح
مرحله اول. در ورودی به خیمه خداوند: عیسا مسیح در انجیل یوحنا فرمود: 

  من در هستم، هرکه از  راه من داخل شود نجات خواهد یافت )یوحنا 10: ٩( 
  هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید  )یوحنا 14: 6(

مرحله دوم. مذبح قربانی: عیسا کفاره گناهان ماست. قربانی گناه بایستی پرداخت شود.

  در انجیل یوحنا 1: 2٩ یحیی می گوید: این است بره خدا که گناه از جهان بر می گیرد.

مرحله سوم. حوض برنجین: عیسا مظهر پاکی و قدوسیت است. او قادر است گناهان کسانی را که به او 
ایمان بیاورند بشوید و آن ها را پاک سازد. با توجه به اینکه ما در این دنیای گناه آلود زندگی می کنیم، 

باید هر روزه خود را به حضور عیسای خداوند ببریم تا ما را تقدیس فرماید.
  پطرس گفت: »هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی.« عیسی به او گفت: »اگر تو را نشویم، تو در من 

سهمی نخواهی  داشت.«  )یوحنا 13 : 8(
مرحله چهارم. شمعدان مقدس: عیسا نور جهان است و نور او بر کسانی که ایمان آوردند هر روزه می تابد.

  در یوحنا 8: 12 عیسا فرمود من نور جهانم. هرکه از من پیروی کند ،هرگز در تاریکی راه نخواهد 
پیمود. بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد شد.

مرحله پنجم. میز نان مقدس: عیسا نان حیات است. 
  در یوحنا 6: 51 مسیح فرمود منم آن نان زنده، که از آسمان نازل شد. هرکس از این نان حیات 

بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند.
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مرحله ششم. مذبح بخور: در خیمه خداوند، کاهن اعظم بود که به شفاعت از قوم و دعا برای آنان، بر 
این مذبح بخور می سوزانید.

در عهد جدید در عبرانیان 5: 10 می خوانیم که عیسا مسیح کاهن اعظم ماست. کاهن در مرتبه ِملکیِصدق.

پرده ی قدس االقداس:
درست بعد از مذبح بخور پرده ی قدس االقداس است که صندوق عهد در پشت آن قرار دارد. هیچ 
کس اجازه عبور از این پرده را ندارد مگر کاهن اعظم، آن هم فقط یک بار در سال. حاال کاهن اعظم ما 
عیسا مسیح این پرده یا دیوار را با دادن خون و بدن خود برداشت، تا ما بتوانیم آزادانه به حضور خدا 

برویم. 
  در همان دم، پرده ی معبد از باال تا پایین دو پاره شده )متی 27: 51( 

او به خون بزها و گوساله ها به قدس االقداس داخل نشد، بلکه یکبار برای همیشه، به خون خود وارد 
شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. عبرانیان٩: 12

مرحله هفتم.  صندوق عهد یا تابوت عهد: صندوق عهد یا تابوت عهد نماد کامل شریعت و فیض است. 

در فصل بعد بطور کامل در مورد صندوق عهد صحبت خواهیم کرد.
فیض خداوندمان عیسا مسیح با همگی شما.

آمـیـن

خواهر فرح



//
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هنرهای زیبا
در هر شماره از مجله آگاپه کارهای هنری 

هنرمندان را به اشتراک می گذاریم.

هنرمنـدان عزیز می تواننـد کارهای هنری خود 
بگذارنـد.  اشـتراک  بـه  مجلـه  ایـن  در  را 
برای ارتباط با ما روی همین 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


اشعیا 41: 13

Yongsung Kim

yongsungkimartist
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 من که خداوند، خدای تو
 هستم دست راستت را
 گرفته ام و می گویم نترس،
زیرا تو را یاری خواهم داد

https://www.instagram.com/yongsungkimartist/


یوحنا 10: 9
به  که  هر  هستم،  در  من 
وسیلۀ من وارد شود نجات 
خارج  و  داخل  به  و  می یابد 
می رود و علوفه پیدا می کند .

اسحاق تنگستانی

isaac 19888
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https://www.instagram.com/isaac19888/
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رومیان 8: 26
به این وسیله، یعنی بوسیله 
ایمان ما، روح خدا ما را در 
در  و  زندگی  مشکالت 
می دهد،  یاری  دعاهایمان 
زیرا ما حتا نمی دانیم چگونه 
کنیم.  دعا  باید  چه  برای  و 
اما روح خدا با چنان احساس 
دعا  ما  جانب  از  عمیقی 
قابل  کلمات  با  که  می کند 
نیست توصیف 

میثم حیدری

agapeh.magazine

https://www.instagram.com/p/CCHiHgrH1wu/?utm_source=ig_web_copy_link
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ارهمن)ی(     یورش ربم من رب رشری ای منجی و نجات من  رب  شوم  غالب  مسیح  ای  کالمت  با  من 

بدن رد  دمیده  روحی  تو  حضور  با  لحظه  ره  من)ه(   هب  ای   بداده  جانی  تو  ز  رگفته ام  قوت 

کس ز  نمی شوم  رتسان  مسیح  منی  با  تو  وقتی  من)و(    ربای  شود   آسان   راه   مسیر   اتریکترین 

مسیح ای  تو  منی  با  چون  من  دور  رگفته  اههل  من)ه(    توان  تویی  چونکه  ارث   نمی کند  شیطان 

من)ص( صلحت هب من بداده ای جنگم بخود رگفته ای ربای  شوی  ریپوز  لشکری  خدای  هک  ای 

محبتت  با   و  مهر   با   شوی  چیره  دشمنان   رب  من)ب(  خدای  بود  عیسا  چنین  این  ببالم  خود  رب 

من)ا(    اربت بگو  بباردش  باران  رحمتت  کنون اریان   من   اریان   کشورم   آسمان   رب 

من)ی(  یادم رنفته ای مسیح دادی ز رمگ نجات من  حیات  کشور  رب  خدا  بکن  چنین  این   پس 

مقصدم هب  رساند  خواهی  رما  بداده ای  وعده  من)و(     خدای  زگید  مسکن  دلم  این  ردون  مقصد 

خادمم حقیر   عمر   از   بمانده   رفصتی   ات  من )ت(   خدای  کنم  طاعت  رمدمم  هب  کنم  خدمت 

ربای خداوندم عیسا مسیح 

بنام ) یهوه صبایوت (

بهرام مجیدیان
شارع: 

https://www.facebook.com/mpourpashang
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چهل: وسوسه مسیح در انجیل های متی، 
مرقس و لوقا آورده شده است. بر اساس 
این متون، عیسا  مسیح پس از تعمید، 
چهل روز و چهل شب در صحرای یهودا 
نزد  این مدت، شیطان  در  گرفت.  روزه 
عیسا مسیح ظاهر شد و سعی کرد او را 

وسوسه کند. عیسا پس از امتناع 
از هر یک از وسوسه های شیطان،

برای آغاز ...

معرفی فیلم

برای تماشای تریلر این فیلم از طریق یوتیوب ضربه بزنید

https://www.youtube.com/watch?v=5FS3Jo6bD6Y
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معرفی فیلم

خروج : خدایان و پادشاهان 2014
داستان زندگی و جنگ های موسا در مصر را روایت می کند. موسا ) کریستین بیل ( و 
رامسس دوم ) جوئل ادگرتون ( که از بچگی با یکدیگر در دربار بزرگ شده اند و هر دو 
ژنرال ارتش هستند، ولی سرنوشت این دو بزودی با پادشاه شدن رامسس دوم و گرفتن 
لقب فرعون جدا خواهد شد. خبر یهودی بودن موسا که در مصر پخش می شود باعث ایجاد 
اختشاش بین مردم می شود و از این رو رامسس دوم، فرعون حال مصر قصد کشتن 

موسا را دارد.
موسا از جانب خدا به پیامبری برگزیده می شود تا با کمک بنی اسرائیل فرعون را از بیراهه 

نجات دهند ولی ...

برای تماشای تریلر این فیلم از طریق یوتیوب ضربه بزنید

https://www.youtube.com/watch?v=t-8YsulfxVI
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پسر خدا ، در خالصه داستان این فیلم آمده است ، زندگی عیسا مسیح از بدو تولد تا 
زمان مصلوب شدن و رستاخیزش در این فیلم سینمایی به تصویر کشید شده است و...

برای تماشای تریلر این فیلم از طریق یوتیوب ضربه بزنید

معرفی فیلم

https://www.youtube.com/watch?v=-Hsl5UG9O_c


//

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

66 July - 2020

فهرست

Photographer: Andre A. Xavier
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برای شنیدن 
داستان گذشت 
روی آیکون  های زیر ضربه بزنید

ان
سم

عاشقانه هایی برای آ
من به دنبال آرامشم! به دنبال رویای کودکی هایم...

روزهایی که می خندیدم و گریه  می کردم.
خنده هایی از ته دل.

چه اتفاقی افتاد که عمق آن خنده ها انقدر کم شد؟!
بر من چه گذشت که رنگ روزهایم انقدر تغییر کرد.

من خیلی چیزها را نمی دانم اما... یک چیز را خوب می دانم.
بچه که بودم نمی دانستم می شود نبخشید!!

شاید این بود دلیل شادی های بی تکرارم.

خواهر باران

پخش از طریق اینستاگرام

دریافت فایل صوتی از تلگرام

https://www.facebook.com/mpourpashang
https://www.instagram.com/tv/CCLG18cnrlb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/Church_of_Persian/7865


در تمــام کارهایــت خداوند 
را بــه خاطــر داشــته باش. 
او راه راســت را بــه تــو 
داد.  خواهــد  نشــان 
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پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی 
اورژانسی، پزشک با عجله راهی بیمارستان شد، او 
پس از اینکه جواب تلفن را داد، بالفاصله لباس هایش 

را عوض کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد.
او مردی را دید که در راهرو می رفت و می آمد و منتظر 

دکتر بود. 
به محض دیدن دکتر، مرد داد زد: چرا اینقدر طول 

کشید تا بیایی؟ مگر نمی دانی زندگی پسر من در 
خطر است؟ مگر تو احساس مسئولیت نداری؟
پزشک لبخندی زد و گفت: متأسفم، من 
در بیمارستان نبودم و پس از دریافت 
را  خودم  سریعتر  هرچه  تلفنی،  تماس 
آرام  شما  امیدوارم  اکنون،  و  رساندم 
باشید تا من بتوانم کارم را انجام دهم .

پدر با عصبانیت گفت: آرام باشم؟! اگر پسر 
خودت همین حاال توی همین اتاق بود آیا تو 
می توانستی آرام بگیری؟ اگر پسر خودت 

همین حاال می مرد چکار می کردی؟
پزشک دوباره لبخندی زد و پاسخ داد: 
من جوابی را که در کتاب مقدس انجیل 
گفته شده می گویم از خاک آمده ایم و 
به خاک باز می گردیم، شفا دهنده یکی 
پزشک  است،   خداوند  اسم های  از 

نمی تواند عمر را افزایش دهد، برو و 
ما  بخواه،  شفا  خدا  از  پسرت  برای 
بهترین کارمان را انجام می دهیم به 

لطف و منت خدا.
پدر زمزمه کرد: )نصیحت کردن دیگران وقتی خودمان 

در شرایط آنان نیستیم آسان است(
عمل جراحی چند ساعت طول کشید و بعد پزشک از 
اتاق عمل با خوشحالی بیرون آمد و گفت: خدا را شکر 
پسر شما نجات پیدا کرد! پزشک بدون اینکه منتظر 
جواب پدر شود، با عجله و در حالیکه بیمارستان را 
ترک می کرد گفت: اگر شما سؤالی دارید، از 

پرستار بپرسید.
پدر با دیدن پرستاری که چند لحظه پس از 
ترک پزشک دید گفت: چرا او اینقدر متکبر 
است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند 
تا من در مورد وضعیت پسرم ازش سؤال 

کنم؟
چشمانش  از  اشک  درحالیکه  پرستار 
جاری بود پاسخ داد: پسرش دیروز در 
یک حادثه ی رانندگی مرد ،وقتی ما با 
او برای عمل جراحی پسر تو تماس 
گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و 
اکنون که او جان پسر تو را نجات داد با 
مراسم  تا  کرد  ترک  را  اینجا  عجله 

خاکسپاری پسرش را به اتمام برساند.
هرگز کسی را قضاوت نکنید چون 
آنان  زندگی  نمی دانید  هرگز  شما 
چگونه است و چه بر آنان می گذرد یا 

آنان در چه شرایطی هستند .

داستان های 
کوتاه و آموزنده



//ارزشمند

70 July - 2020

فهرست

مبادله  الهی

بیور نویسنده: جـان 
ترجمه :سرگن دانیالی

تمام  به  مربوط  که  آورد  عمل  به  دعوتی  مسیح  عیسا 
و  زحمتکشان  تمامی  ای  من  نزد  بیایید  انسان هاست. 

گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.
مهم نیست که بار، احتیاج و یا مشکل شما کجاست. خدا 
جوابی آماده برای شما دارد و شما این جواب را تنها در یکجا 
می توانید پیدا کنید: صلیبی که عیسا بر روی آن مرد .....

معرفی کتاب

برای دریافت این کتاب از تلگرام ضربه بزنید

https://t.me/Church_of_Persian/7864
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چرا مسیحی هستم

تفاوت مسیحیت با دیگر ادیان در این می باشد که ادیان تکیه بر این دارند که انسان 
جهت مقبولیت در حضور خدا باید اعمال و مناسکی را انجام دهد. حال آنکه مسیحیت 
جهت مقبولیت در حضور خدا روی اعمال انسان تکیه ندارد، بلکه روی کاری که خدا 
است. مسیحی  الهیات  و  دفاعیات  بر  نگرشی  فوق  اثر  می دهد.  انجام  انسان  برای 

فریدون موخوف در ابتدا به ناتوانی بشر از شناخت خدا می پردازد و بعد کتاب مقدس را 
از جنبه های مختلف بررسی می کند و قابل اعتماد بودن و صحت آن را نشان می دهد و 
می کند. صحبت  است  استوار  آن  بر  مسیحی  ایمان  که  آنچه  از  ادامه  در 

  اثر فوق کتابی است مرجع برای دوره آلفا، که مطالعه آن را به همه عزیزان توصیه می کنیم.

معرفی کتاب

مـوخـوف فـریـدون  نویسنده: 

برای دریافت این کتاب از تلگرام ضربه بزنید

https://t.me/korpu_company/2591


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

شنیدن از طریق تلفن همراه خود استفاده کنید. 

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

https://apps.apple.com/app/bible/id282935706?_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android&_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
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همراهــان عزیــز ضمــن ســپاس از همراهیتــان، شــما را تشــویق مــی کنیــم بــرای 
ارائه ی نظرات و پیشنهادات و همچنین جهت دنبال کردن مطالب مجله آگاپه، 

از طریق شبکه های مجازی و 
با زدن بر روی گزینه های باال با ما در ارتباط باشید.

دعــای مــا ایــن اســت کــه مطالــب ایــن 
مجلــه باعــث برکــت شــما باشــد تــا در 
شــناخت عمیــق تــر خداوندمــان عیســا 
رشــد نمایید،دوســتی صمیمی تــر بــا روح 
ــواره از  ــد و هم ــه کنی ــدس را تجرب الق
محبــت بــی پایــان خــدای پــدر ســیراب 

گــردیــد.
آمــیــن
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