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

     و عنوان مالک اثر اشاره نمایید.  مثال: مجله الکترونیکی مسیحی آگاپه، نام نویسنده یا صاحب اثر
- اضافه و حذف کردن مطلب و صفحه به مجله آگاپه ممنوع می باشد.

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

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

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

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

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

ذکر کنیم.

اینستاگرام ایمیلوبسایت

ارتباط با ما
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ABOUT US
همراهان و خادمین ما در این شمارهدرباره ی ما

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

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

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

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

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

دوستان و آشنایان سهیم باشند.

خواهر دریا
یاشار تاجانی

سلین ب.زاده
یاپکه ِد کراکر

داریوش گلباغی
میالد برادران تمّدن

مهران پورپشنگ
جلیل سپهر
رضا رنجبر

خواهر باران
صنم طلوعی

برادر جهانگیر
مرجان فارسی

خواهر فرح
اسحاق تنگستانی

و  همه ی شما عزیزان که با اشتراک گذاری 
این مجله همراه ما هستید.

با تشکر فراوان از 
وب سایت سبزک، حنیف اورسجی، 

اوژنی سرکیسیان، سحر آپیستوال،  
الهام بختیاری، موسا رسایی، 

خانه هنرمندان مسیحی

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

برای سهولت دسترسی به مطلب 
دلخواه، می توانید در فهرست 

روی شماره صفحه ی مورد نظر 
ضربه بزنید

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

مورد عالقه خود را مطالعه کنید

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

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

انتخاب کنید

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

فهرست

فهرست

Content Button

Bookmark Button

Touch the content
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بخش های مجله آگاپه
سرزمین شادی

دراینبخشکهویژهیکودکانعزیزماناست،
قصدداریمآنهاراباکتابمقدسآشناکنیم.

پرستش بخش خادمین زبان از ما پیشگاه، در
میشنویموازسرودهایآنهابرکتمیگیریم.

پیشگاه

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

پیام

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

بیشتر آشنا می شویم.

هنرهای زیبا

به مربوط میپردازیم، آن به بخش این در آنچه
آموزههاوپژوهشهاییمیباشدکههرایمانداربه

مسیح،درزندگیروحانیخودبهآننیازدارد.

نکته !

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

هستم

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

شویم.

شهِر بانو

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

امثال را مطالعه می کنیم.

ارزشمند
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فـهرسـتفـهرسـت

سرزمین شادی
10

سریال انیمیشنی 
خانه ی محبت

11

سخنی با والدین
15

داستان
فرزندان خدا

12

دعا
18

برنامه ی کتاب مقدس
برای کودکان

14

نکته !
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چرا یهودیان خواستار آزادی 
باراباس واعدام مسیح 

بودند؟)مهران پورپشنگ(

20
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آزادی
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پادشاه واقعی کیست؟
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خدا زن را معاون مرد ساخت 
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گپی دوستانه با

یاپکه ِد کراکر

40
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در این بخش که ویژه ی کودکان عزیزمان است، 
قصد داریم آنها را با کتاب مقدس آشنا کنیم.
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Artwork: Holy Spirit



قسمت سوم

برایدیدناینویدیوازطریقیوتوبضربهبزنید

برایدیدناینویدیوازطریقتلگرامضربهبزنید
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سرزمینشادی
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https://t.me/SabzakMedia/2069
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برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

14 January - 2021
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سرزمینشادی
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کفش هایت کجاست؟ سوار ماشین شو! دندان هایت 
را مسواک بزن! دندان هایت را مسواک زدی؟ آیا 

واقعاً دندان هایت را مسواک زدی؟
عبارت ها و جمله های بسیاری هستند که پدران و 
مادران، هر روز به کودکان خود می گویند تا فقط 

هر طور شده صبح را آغاز کنند.
چه  که  گفت  خواهیم  شما  به  بخش  این  در  ما 
حرف هایی در روز باعث ایجاد تغییر در پیشرفت 
کودکانتان می شود و چه حرف هایی را باید هر روز 

به آنها بگویید:
۱- تو مهربانی

گاهی اوقات گفتن »تو مهربانی« می تواند به حقیقت 
که  کنند  تالش  باید  والدین  شود.  تبدیل 
فرزندانشان کاری مهربانانه انجام دهند و آن را 
راه  کودکان،  مهربان بودن  یادآوری  کنند.  درک 

بسیار قدرتمندی برای کمک به تبدیل شدن 

آنها به بزرگساالنی سالم از لحاظ احساسی و روحی 
می باشد که به آن مهربانی تحقق می بخشند. عالوه 
بر این، تشویق کودکان برای مهربان بودن با خود، 

منجر به مهربانی آنها با دیگران نیز خواهد شد.
۲- لطفاً و ممنونم

برای دریافت احترام باید احترام بگذارید. اینکه 
کنید،  کودکان مدل سازی  برای  را  مناسب  رفتار 

بسیار اهمیت دارد.
۳- متأسفم

این کلمه ممکن است هر روز استفاده نشود، اما 
کودکان شما به اینکه وقتی کار اشتباهی می کنید 
به  اینکه  دارند.  نیاز  کنید،  عذرخواهی  آنها  از 
فرزندتان بگویید »من متأسفم« به این معناست 
کارهای  مسئولیت  باید  هم  بزرگساالن  حتا  که 
اشتباهشان را قبول کنند. این رفتار شما که وقتی 
عصبانی هستید یا  کار اشتباهی انجام داده اید 

سخنی با والدین
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Photographer: Olya Kobruseva

سرزمینشادی
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عذر خواهی  می کنید، باعث ایجاد اعتماد در کودکتان 
خواهد شد.

4- تالش خوبی بود
حتماً وقتی فرزندتان کار مهمی انجام می دهد، این 
جمله را به او بگویید. البته همیشه در نظر داشته 
نیازهای  به  می تواند  کودکان  تحسین  که  باشید 
فردی هر یک از آنها وابسته باشد و برای هر کودک 

متفاوت است.
۵- برای داشتنت قدردانم

بسیار  فرزندانتان  داشتن  برای  اینکه  گفتن 
قدردان هستید، دقیقاً به اندازه ی گفتن »دوستت 
دارم« به آنها مهم است. قدردانی، سطح دیگری از 
دوست داشتن آنها و اهمیت دادن به حضورشان را 

برای کودکان مشخص می کند.
۶- روزت چگونه گذشت؟

والدین اغلب با کودکانشان زیاد صحبت می کنند، 
اما حرفی که باید بزنند را نمی زنند. شما می توانید 
از کودکتان بپرسید “روزش چگونه گذشته است؟” 
و به پاسخ های او گوش دهید. حتا اگر پاسخ او به 
نظر شما ساده لوحانه  می باشد و شما با آن موافق 
به  که  دهید  نشان  آنها  به  باید  نیستید، 

تجربه هایشان احترام می گذارید.
همیشه حواستان را در مورد هر حرفی که با شما 
می زند، جمع کنید. هیچ وقت در حالی که لپ تاپتان 
باز است و با آن کار می کنید یا به صفحه ی موبایلتان 

خیره شده اید، با فرزندتان صحبت نکنید.
۷- می دانم که از پسش بر می آیی

برای  فرصتی  که  دهید  اجازه  کودکتان  به 
از  یکی  این  باشد.  داشته  شکست خوردن 
والدین  که  است  هدیه هایی  بزرگترین 

Photographer: Olya Kobruseva

سرزمینشادی



می توانند به فرزندشان هدیه بدهند. حل کردن 
مسائل کوچک کودکانه، فرزند شما را برای حل کردن 
مواجه  آن  با  بزرگسالی  در  که  بزرگتری  مسائل 

می شوند، آماده خواهد کرد.
وقتی به کودک می گویید »می دانم که از پسش 
آنها را  برمی آیی« این پیام را می رساند که شما 
افرادی با توانایی های زیاد می دانید. همچنین این 
در  بی نظیر  نفسی  به  اعتماد  ایجاد  باعث  حرف 

کودکان می شود.
۸- دوستت دارم

ممکن است گفتن این عبارت برای شما خیلی 

عادی باشد، اما بسیاری از کودکان این عبارت را از 
والدین خود نمی شنوند. گاهی اوقات والدین فکر 
می کنند کارهایی که انجام می دهند عشقشان را به 
حقیقتاً  کودکان  اما  می دهد،  نشان  فرزندشان 

احتیاج دارند که این عبارت را بشنوند.
جمالت قدرت دارند. کلمات می توانند تسکین بخش 
یا دردناک باشند. کودکان احتیاج دارند که در این 
کودکتان  به  اینکه  کنند.  امنیت  احساس  دنیا 
بگویید دوستش دارید، باعث می شود که او حس 
کند همیشه جایی در این دنیا وجود دارد که کسی 

به او اهمیت می دهد.

سرزمینشادی
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باهم دعا کنیم

خداوندا شکرت می کنم برای تمام برکت هایی که در سال 
این  جدید،  سال  در  که  می کنم  دعا  دادی.  ما  به  گذشته 
سختی ها و بیماری ها برداشته بشن. ازت می خوام 
تا  ببخشی  قدرت  انسان ها  به  لطفاً  که 
بده.  فریب  را  اونها  نتونه  شیطان 
خداوندا تخت سلطنت و جالل تو را 
که  ممنونم  می طلبم.  ایران  بر 
مراقب ما هستی. ما تو را خیلی 
دوست داریم. ایمان داریم که تو 
هم ما را دوست داری. در نام 
عیسای مسیح  آمین

18 January - 2021

فهرست

سرزمینشادی



آن  به  بخش  این  در  آنچه 
به  مربوط  می پردازیم، 

پژوهش هایی  و  آموزه ها 
می باشد که هر ایماندار 
زندگی  در  مسیح  به 
آن  به  خود  روحانی 

نیاز دارد.

نکته!
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فهرست



بسیاری از مسیحیان می پرسند که چرا یهودیان 
خواستار آزادی باراباس و اعدام مسیح بودند؟

ابتدا باید با باراباس آشنا شویم. هر چهار انجیل به 
شخصیت باراباس اشاره کرده اند:

متی او را  ‘زندانی مشهور’ معرفی می کند.)متی 
فصل ۲۷ آیه ۱۶(

مرقس می گوید باراباس یک ‘یاغی’ بود که در 
شورش شهر، آدم کشته بود.)مرقس فصل ۱۵ 

آیه ۷(
لوقا می گوید باراباس به جرم شورش و خونریزی 
 ۲۳ فصل  بود.)لوقا  شده  زندانی  اورشلیم  در 

آیه ۱۹(
بود. ‘راهزن’  یک  باراباس  که  می افزاید  یوحنا 

)یوحنا فصل ۱۸ آیه 4۰(
اورشلیم،  معبد  در  خود  سخنرانی  در  پطرس 
می کند.)اعمال  معرفی  ‘قاتل’  یک  را  باراباس 

رسوالن فصل ۳ آیه ۱4(
جالب است که در چهار انجیل، باراباس ساکت 

است و سخنی به زبان نمی آورد. هر چهار انجیل، 
درباره ی  می نامند.  “باراباس”  نام  یک  به  را  او 
نیست.  دست  در  اطالعی  هیچ  او  خانواده ی 
نمی دانیم که مجرد بود یا متأهل. نمی دانیم چه 
سنی داشت. آنچه درباره ی او می دانیم در سه 

جمله خالصه شده:
زنده  باراباس  بود.  بی گناه  عیسا  بود.  مجرم  او 

ماند، ولی مسیح مصلوب شد.
وقتی آیات مربوط به باراباس را با دقت مطالعه 
می کنیم، در می یابیم که او قاتلی خونسرد بود. با 
باراباس  آزادی  خواستار  یهودیان  توصیف،  این 
بودند، در حالی که آزادی او، خطر بالقوه ای برای 

جامعه محسوب می گردید.
چرا یهودیان می خواستند باراباس آزاد شود؟

در دوران باستان، رسم چنین بود که در هر “عید 
پسح” یک زندانی آزاد می گردید. تصور پیالطس 
جوان  واعظ  آزادی  خواهان  مردم  که  بود  آن 
خواهند بود تا قاتل خونخواری همچون باراباس. 

مهران پورپشنگ

چرا یهودیان خواستار آزادی باراباس و
اعدام مسیح بودند؟

20 January - 2021

فهرست

نکته!



مسیح،  بی گناهی  اعالن  با  می کرد  فکر  پیالطس 
ولی  شد.  خواهد  خاموش  یهودیان  اعتراض 
کینه ی  و  نفرت  پیالطس،  که  بود  آن  واقعیت 
رهبران مذهبی یهود را به عیسا دست کم گرفته 
صدای  و  سر  و  خشم  که  نمی دانست  او  بود. 
که  بود  ماهرانه ای  نقشه ی  واقع  در  جمعیت، 
توسط رهبران یهودی از قبل برنامه ریزی شده 

بود.
اتهاماتی که علیه عیسا مطرح شد، عمدتاً واهی و 

کذب بود.
چرا مردم، باراباس را بر مسیح ترجیح می دادند؟

۱- جمعیتی فریادکنان خواستار آزادی باراباس 
بود. در حالی که غالب اوقات، گزینش و انتخاب 

مردم غلط است.
۲- وقتی تعصب بر اوضاع مسلط شود، عقل و 

شعور کارایی ندارد.
۳- جماعت، نادان و جاهل بودند. کسانی که 

بدون توجه به خدمات و تعالیم مسیح، کورکورانه 
ادعاهای رهبران مذهبی یهود را باور داشتند. 
رهبران  که  می سازد  روشن  را  نکته  این  متی 
یهود، اعتراض مردم را رهبری می کردند.)متی 
رشته ی  دانشجویان  حتا   )۲۰ آیه   ۲۷ فصل 
روان شناسی هم می دانند که گفتار و فرمان یک 

رهبر، چه تأثیری بر پیروانش دارد.
با این توصیف، مسیح به جهان آمد تا جان خود را 
برای نجات انسان از گناه فدا سازد. عیسا برای 
بایستی مصلوب  عهد عتیق  پیشگویی های  تحقق 

می شد.
فدا  بشر  برای  را  خود  جان  داوطلبانه  عیسا 
کرد و بر صلیب به جای ما مرد تا ما را از عواقب 
دهد.  نجات  ابدی  مرگ  و  محکومیت  یعنی  گناه 
خداوند از مرگ مسیح برای تغییر جهان استفاده 
کرد. سکوت مسیح برای تحقق نقشه ی نجات بشر 

از گناه بود.

فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت
Mehran Pourpashang

21 January - 2021
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نکته!

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


حزقیال نبی، هم عصر با ارمیای نبی بود. 
سال  در  او  بود.  جوان تر  ارمیا  از  او  اما 
۵۹۷ قبل از میالد، اسیر گردید و به بابل 

برده شد.حزقیال نبی از “موجودات زنده” 
سخن گفته که شبیه انسان بودند. آن موجودات 
به سرعت برق به عقب و جلو حرکت می کردند.

)حزقیال فصل ۱ آیه ۱4(
وقتی آن موجودات زنده حرکت می کردند، باالتر 

از سطح زمین بودند.)آیه ۱۹(
زنده  موجودات  وقتی  و  بودند  چرخ  دارای  آنها 
حرکت  آنها  با  هم  چرخ ها  می کردند،  حرکت 

می کردند. هنگامی که از زمین برمی خاستند، 

چرخ ها نیز برمی خاستند.)آیه ۲۰(
شاهد  حزقیال،  که  معتقدند  برخی 
آیا  است.  بوده  دیگر  سیارات  موجودات 

این اعتقاد، درست است؟
۱-  حزقیال نبی گزارش داد که خداوند، رؤیایی 

به او نشان داد.)فصل ۱ آیه ۱(
بنابراین او شاهد بشقاب پرنده نبوده است.

۲-  آنچه حزقیال در رؤیا مشاهده کرد، پدیده های 
و  نمادین  جنبه ی  صرفاً  بلکه  نبودند،  فیزیکی 

سمبولیک داشت.
و  بودند  بال هایی  دارای  زنده  موجودات   -۳
شباهت  گوساله  ُسم  به  پاهایشان  پنجه های 

مهران پورپشنگ

آیا حزقیال نبی، بشقاب پرنده  
و موجودات سیارات دوردست 

را مشاهده کرده بود؟ 

)حزقیال فصل1 آیات ۲۸-۵(
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Artwork: Simon Wong

نکته!



داشت.)آیات ۷-۶(
اگر با اشعیا فصل ۶ آیه ۲ و مکاشفه فصل 4 آیه 
۶ مقایسه کنید، درمی یابید که آنها فرشته بودند.

یوحنا در رؤیا دید که چهار حیوان در اطراف تخت 
خدا حضور دارند.)مکاشفه: فصل 4 آیات ۹-۶، 
فصل ۵ آیات ۶-۱4، فصل ۱4 آیه ۳، فصل ۱۵ 

آیه ۷ و فصل ۱۹ آیه 4(
مفسران کتاب مقدس معتقدند که آنها چهار فرشته 
می باشند. آنها همان موجوداتی هستند که حزقیال، 
مشاهده کرده بود.)حزقیال فصل ۱ آیات ۱۲-

)۲۰

در هر دو رؤیای حزقیال و یوحنا، عالوه بر چهار 
مخلوق زنده، تخت سلطنت و جالل خدا و همچنین 

رنگین کمان وجود دارد.
چنین  یهوه  »خداوند  بود:  چنین  پیام،   -4

می فرماید.«)حزقیال فصل ۲ آیه 4(
پیامی  چنین  حامل  دیگر،  سیارات  موجودات 
نیستند. پیام از خداوند به پیامبر یهودی نازل شد 

که موضوع آن “شورش امت ها” بود.
۵- هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه موجودات 
سیارات دیگر، چهره هایشان شبیه انسان باشد، 

وجود ندارد.
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نکته!



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

24 January - 2021

فهرست

Artwork: Holy Spirit



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

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

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

   مسیح، درک هویت ماست. 

من کیستم و 
هویت من در 

مسیح چیست؟!

مرجان فارسی
اینستاگرام

کشـف کنید که در مسـیح چه کسـی هستید 
و در هویـت حقیقـی خـود قـدم بگذارید.
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Photographer: RODNAE Productions

پیام

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


)۱۲  :۱ )یوحنا  هستید  خدا  فرزند  مسیح،  در  شما 

)۳۰  :۵ )افسسیان  هستید  مسیح  بدن  عضو  شما 

شـما در مسـیح، محبـوب خـدا هسـتید )کولسـیان ۳: ۱۲(

)۲  :۱۱ قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروس  ۱۶(شما   :۲ قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکر  دارای  شما 

)۳۵  :۱۳ )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرد  شما 

)۳  :۲ تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازان  ۶(شما   :۷ )تثنیه  هستید  خدا  گنج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور ۱۳۹(

)۶  :۱ )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  ۱۰(شما   :۲ )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 

)۹  :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  همکار  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شریک طبیعت الهی هستید)دوم پطرس ۱: 4(شما در مسیح، شاهدان خدا هستید )اعمال رسوالن ۱: ۸(

)۷  :4 غزل ها  )غزل  هستید  زیبا  مسیح،  در  شما 

)۱۵  :۱۵ )یوحنا  هستید  مسیح  دوست  ۱(شما   :۵ )رومیان  هستید  خدا  با  صلح  در  مسیح،  در  شما 

)۱4  :۱۷ )مکاشفه  هستید  شاهزادگان  مسیح،  در  شما 

شـما در مسـیح، بخشـیده شـده هستید)کولسـیان ۱: ۱4(

)۵  :۲ پطرس  )اول  هستید  زنده  سنگ  مسیح،  در  شما 

)۲4  :۳ )رومیان  شده اید  شمرده  عادل  مسیح،  در  شما 

)۲۰  :۵ قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  سفیراِن  شما 

شما وارث خدا و هم ارث با مسیح هستید )رومیان ۸: ۱۷(

)۹  :۲ پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  4(شما   :4۳ )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهروند آسمان هسـتید )فیلیپیان ۳: ۲۰(

قرنتیان ۶: ۱۹( )اول  هستید  خدا  معبد  مسیح،  در  ۱۶(شما   :۱۵ )یوحنا  شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 

)۳  :۱ )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 

)۳۷  :۸ )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  ۸(شما   :۲ )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمک  مسیح،  در  شما 

)۱۳  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)۱4-۱۳  :۵ )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  ۱4(شما   :۵ یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید )افسسیان ۲: ۱۰(

۲4(شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید )دوم قرنتیان ۵: ۱۷(  :۲ پطرس  )اول  هستید  یافته  شفا  مسیح،  در  شما 

)۳۶  :۸ )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 

)۵  :۱۵ )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  ۲۳(شما   :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  به  متعلق  شما 
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4

در ایـن بخـش مـا به بررسـی چند تعریف از هویـت ایمانداران در اتحاد با مسـیح، مطابق 
بـا کالم خداونـد می پردازیم و در شـماره های آینده نیز این مبحـث را ادامه خواهیم داد.
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پیام



به نظر شما یک بدن سالم چه خصوصیاتی دارد؟
یک بدن سالم به طور مستمر با بهره گیری از تغذیه ی سالم و فعالیت های منظم، رشد می کند. همچنین 
اعضای یک بدن سالم در عین حال که هر کدام وظایف خود را انجام می دهند، در هماهنگی کامل با 
یکدیگر نیز کار می کنند و اگر عضوی از این بدن دچار مشکل شود، اعضای دیگر بدن هم در معرض 

آسیب قرار می گیرند.
در واقع این موضوع در ارتباط با کلیسای مسیح هم صدق می کند. برای همین در کالم خداوند، کلیسا 
به بدن مسیح تشبیه شده و همان طور که هر بدنی یک سر دارد، مسیح نیز سر کلیسایش می باشد. او 

به عنوان یکی از مهم ترین اعضای بدن، همواره کلیسای خود را رهبری و حمایت می فرماید.
کلیسا به دلیل رابطه ای که با مسیح دارد به حیات خود ادامه می دهد. کلیسا به خاطر وجود مسیح رشد 

می کند و توسط او محافظت می شود.
کلیسا برای مسیح اهمیت فراوانی دارد. مسیح، کلیسایش را آنقدر دوست داشت که جان خود را برای آن 
داد. هر یک از ما نیز به عنوان اعضای این بدن، باید مطیع سر یعنی مسیِح خداوند باشیم و در حالی که در 
محبت او بنا می شویم، نسبت به یکدیگر مسئولیت پذیر بوده و برای تقویت و رشد کلیسا همواره بکوشیم.

هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است. بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند -یعنی همان 
کاری که مسیح برای کلیسا می کند- زیرا ما اعضای بدن او هستیم. )افسسیان باب ۵ آیات ۳۰-۲۹(

آیات مربوطه: اول قرنتیان باب ۱۲ / افسسیان ۱ : ۲۲-۲۳ / عبرانیان ۱۰ : ۲۵-۲4

۹     شما عضو بدن مسیح هستید
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مقدس به معنی پاک و همچنین جدا شده برای خدا می باشد. این عملی است که کامالً بر طبق فیض و 
محبت خداوند برای شما انجام می گردد. یعنی آن زمان که در راه های خطای خود گم شده بودید، مسیح 

شما را برگزید، او شما را با خون خود شسته و تقدیس کرده است.
در عین حال شما ایمانداران فراخوانده شده اید تا به عنوان خلقتی تازه با قدرت روح القدس، خود را 

وقف خدا نموده و زندگی پاک و مقدسی داشته باشید.
شما در اتحاد با مسیح از شخصیت کهنه ی گناه آلود خود جدا شده اید و دیگر نه بر طبق امیال نفسانی، 

بلکه تحت کنترل روح خدا زندگی می کنید.
اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و اّمتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل 
او را اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. )اول پطرس باب ۲ آیه ۹(

خدا از همان آغاز، عهد ازدواج را مقرر فرمود تا تصویری از رابطه ی ما با او باشد.
در کتاب مقدس می بینیم که خداوندمان عیسا خود را به عنوان ‘داماد آسمانی’ معرفی می کند و از کلیسایش 

به اسم ‘عروس’ خود نام می برد. 
حقیقت این است که خداوند مشتاقانه به دنبال رابطه ای تنگاتنگ و صمیمی با من و شماست و هر چیزی 
که میان این رابطه قرار گیرد و باعث فاصله ی ما از او شود را نمی پذیرد. مسیح برای عروسش غیرت دارد 
و همان طور که جانش را برای اثبات عشقش به عروس فدا نمود تا با او پیوند برقرار کند، انتظار دارد در 
این عهد مقدس، کلیسا نیز چون عروسی متعهد با سرسپردگی و وفاداری، تمام وجود خود را به او تقدیم 

نماید و همیشه آماده و منتظر آمدن داماد باشد تا روزی که او را رو در رو ببیند.
عالقه ی من نسبت به شما، عالقه ای است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره ی پاکدامن به عقد مسیح 

در آورده، به او تقدیم نمودم. )دوم قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲(

آیات مربوطه: اول قرنتیان ۱ : ۲ / اول پطرس ۱ : ۱4-۱۶ / عبرانیان ۳ : ۱ / افسسیان ۱ : 4 

آیات مربوطه: متی ۲۵ : ۱-۱۳ / افسسیان ۵ : ۲۳-۳۲ / یعقوب 4 : 4-۷ / اشعیا ۵4 : ۵ / 
مکاشفه ۱۹ : ۸-۷

۱۰   شما در مسیح، مقدس هستید

۱۱   شما عروس مسیح هستید
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طبق  سلیمان  توسط  خدا  معبد  عتیق،  عهد  در 
نحوه ی  مورد  در  خدا  که  دقیقی  دستورالعمل های 
ساخت و آراستن آن داده بود، ساخته شد. اما در 
عهد جدید این معبد توسط خود خدا در قلب های 

تازه ای که به من و شما بخشیده ، بنا شده است.
توجه کنید که خداوند فقط نمی گوید “روح من در 
قلب شما ساکن است” بلکه او می فرماید “قلب  شما 
‘معبد’ روح من است.” پس ما به عنوان فرزندان 

خدا باید همواره قلب خود را از هر گناه، پاک نگاه 

داریم تا مکانی مناسب برای حضور روح القدس باشد.
همچنین الزم به ذکر است که هر کدام از ما در اتحاد 
ایمانداران نیز در مسیح به عنوان ‘معبد  با سایر 

خدای زنده’ خوانده شده ایم.
که  است  روح القدس  معبد  شما  بدن  نمی دانید  آیا 
خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ عالوه بر 
این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت 
گزافی خریده شده اید. پس بدن های خود را برای جالل 

خدا به کار ببرید. )اول قرنتیان باب ۶ آیات ۲۰-۱۹(

ایمانداران را به عنوان کاهنان  کتاب مقدس شما 
خوانده است. اما این به چه معناست؟

در عهد عتیق، کاهنان برای خدمت در معبد خدا با 
آداب خاصی تقدیس می شدند تا به عنوان واسطه 
بین انسان و خدا، عمل نمایند. آنها می توانستند با 
رعایت اصول مقرر و با پوشیدن لباس  مخصوص در 
را  و خدمت خود  اول داخل شوند  اتاق  به  معبد، 
انجام دهند. اما تنها کاهن اعظم، آن هم فقط سالی 
یک بار می توانست به اتاق دوم یعنی قدس االقداس 
وارد گردد و او همیشه خون قربانی به همراه داشت 

تا برای گناهان خودش و گناهان قوم تقدیم کند.  
امروز در تولد تازه به فیض خداوند، من و شما 

در مسیح به عنوان کاهنان از تمامی امت ها، برگزیده 
شده ایم. ما به خاطر داشتن لباس عدالت مسیح بر 
خود، می توانیم در هر زمان به خدا نزدیک شویم و 
بخوری  چون  را  دعاهایمان  روح القدس،  اقتدار  با 
خوشبو به او تقدیم نماییم. کاهن اعظم ما تنها عیسای 
مسیح خداوند است که یک بار برای همیشه جهت 
آمرزش گناهان تمامی بشر، خون پاکش به عنوان 
قربانی ریخته شد و هم اکنون نیز او در دست راست 

خدای پدر، شفیع اعظم ماست. 
و از ما پادشاهی ای ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر 
خود، بر او جالل و قدرت باد، تا ابد. آمین. )مکاشفه 

باب ۱ آیه ۶(

آیات مربوطه: افسسیان ۲ : ۲۱-۲۲ / اول قرنتیان ۳ : ۱۶-۱۷ / یوحنا ۱4 : ۲۳ / دوم قرنتیان ۶ : ۱۶

آیات مربوطه: اول پطرس ۲ : ۵ و ۹ / مکاشفه ۵ : ۱۰ / عبرانیان ۱۰ : ۱۹-۲۲ / عبرانیان 4 : ۱۶-۱4

۱۲   شما در مسیح، معبد خدا هستید

۱۳   شما در مسیح، کاهن هستید
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هـرگـز منتظر نمانید تـا یک روزی همه ی 
کسانی که عذابتان داده اند، نظرشان عوض شود 

و تصمیم بگیرند دسته گل خریده و با فروتنی به 
نزدتان بیایند و صمیمانه بگویند: 

»منو ببخش که پشت سرت حرف زدم. 
منو ببخش که مـدت زیادی اذیتــت کردم. 
منو ببخش که با شوخی هام تحقیرت کردم. 

منو ببخش که به زنـدگی ات ضـرر مـالی زدم.
منو ببخش که بر علـیه خـانـواده ات اقــدام 

کردم.« 

شاید یک روزی این اتفاق بیفتد و شاید هم 
هیچ وقت این اتفاق نیفتد. لطفاً به زندگی ادامه 

بدهید و خانواده و خودتان را در انتظار چنین 
اتفاقی، منتظر و سرگردان نگذارید.

چــرا تصمیم ترک کردن کدورت و تلخی ها و آزاد 
زیستن و از زندگی لذت بردِن شما، وابسته به 

تصمیم ترک کردن شرارت و ناجوانمردی این 
افراد بی مسئولیت باشـد؟ شاید آنها هرگز 

تصمیم نگیرند خصوصیاتشان را ترک 
کنند. 

همین حاال خودتان و خانواده تان را از پشت 
میله های اسارت این افراد رها کنید. باور کنید 
هیچ شخص بدجنس و بدخواهی اینقدر ارزش 

ندارد که خوشی هایتان را قربانی “به او فکر 
کردن” سازید. 

کلید رهایی از دست این افراد، یکطرفه 
بخشیدن و فراموش کردن آنهاست. نه به خاطر 

اینکه آنها لیاقت و شایستگی بخشش را دارند، 
بلکه چون شما الیق یک زندگی شیرین و  بدون 

دغدغه هستید. 

منتظر تصمیم دیگران
 نباشید.

جلیل سپهر
فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام
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آیا دوست دارید با من همسفر باشید؟ اگر وقتی 
را به مطالعه ی این مقاله اختصاص بدهید، مطمئن 
هستم که تا انتهای مسیر با من همراه خواهید شد، 
فقط امیدوارم که من بتوانم همسفر خوبی برای 

شما باشم.
شاید من، شما را نشناسم و یا از زندگی شما و 
با همه ی وجود  گذشته ی شما چیزی ندانم، ولی 
تالش خودم را می کنم تا تجربیات و مطالعات خودم 
را از طریق این مجموعه از مقاالت، با صداقت و 
امانتداری در اختیار شما قرار بدهم و برای شما 
دعا می کنم همان طور که خدا در طی سفر زندگی 
من تا به امروز به من کمک کرد تا از بند زنجیرها و 
در  مبارک  اتفاق  این  بشوم،  آزاد  اسارت هایم 
زندگی شما هم رخ دهد و آینده ای درخشان را در 

زندگی با خداوند تجربه کنید.
وقتی داشتم به نوشتن و پرداختن این سری از 

مقاالت با موضوع “آزادی” فکر می کردم، تمام 

حواسم به انتخاب بهترین تیتر معطوف شد. اینکه 
چطور می توانم در یک جمله تمام هدفم از نوشتن 

این مقاالت را توضیح بدهم.
جذاب ترین  از  یکی  “آزادی”  موضوع  اساساً 
موضوعاتی است که بشر در طول تاریخ با آن مواجه 
آن  برای  سنگینی  بهای  هم  اوقات  اکثر  و  بوده 
پرداخت کرده است. اگر تاریخ را به خوبی مطالعه 
کنیم، می بینیم که تا همین چندی پیش ‘برده داری’ 
امر بسیار موجه قانونی بود و تالش های بسیاری 
شد تا این رسم نامعقول از میان برداشته شود. 
ولی آمار نشان می دهد که در دنیای مدرن امروزی 
نیز بیش از ۳۰ میلیون برده وجود دارد که مورد 
انواع سوء استفاده های جنسی و غیر جنسی، قرار 
سریال های  و  سینمایی  فیلم های  می گیرند. 
و  زندان ها  از  آزادی  موضوعات  با  تلویزیونی 
باالترین  در  همچنان  جنگی  اسیران  کمپ های 
جذاب  سریال های  و  فیلم ها  فهرست  رده بندی 

داریوش گلباغی
اینستاگرام

»حقیقــت را خواهیــد شــناخت و 
حقیقــت شــما را آزاد خواهد کرد.« 

)انجیل یوحنا فصل ٨(

بخش اول

آزادی
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جهان هستند و همچنان پر مخاطب باقی مانده اند و 
خواهند بود. علت آن، جدا از کارگردانی خوب و 
فیلمنامه های جذاب، بیشتر به ذهنیت و عالقه ی 
می شود.  مربوط  “آزادی”  موضوع  به  آنها  مخاطب 
یعنی همزاد پنداری من و شما با بازیگران آن فیلم، 
چراکه “آزادی” یکی از دغدغه های اصلی و اساسی 

وجودی ماست.
اسامی  از  می توانیم  راحتی  به  را  موضوع  این 
محله ها و میادین و مجسمه های معروف شهرهای 
آزادی  به  نه فقط  ما  شویم.  متوجه  جهان  بزرگ 
خودمان بلکه به آزادی دیگران نیز فکر می کنیم. 
وجود صدها سازمان و مؤسسه ی کوچک و بزرگ 
بین المللی، نمایانگر این واقعیت هستند و نه فقط 
به انسان های دیگر، بلکه به حیوانات و پرندگان 

نیز توجه می کنیم. 
دوست عزیزی داشتم که همیشه از نگاه داشتن 
قناری در قفس می نالید و با آن لهجه ی شیرینش 
همیشه می گفت: »جای پرنده در آسمان است و 
این  بره  بذار  آقا،  کن  ولش  پرواز،  پیشه اش 

بیچاره.«
زندانیان،  اسرا،  آزادی  قفس،  از  پرنده  آزادی 
و  فاسد  حاکمان  سلطه ی  از  مردمان  آزادی 
حکومت های دیکتاتوری، آزادی بیان، آزادی عقیده، 
سرزمین های  در  زندگی  رؤیای  مطبوعات،  آزادی 
آزاد، آزادی از قوانین دست و پاگیر، از اعتیاد به 
مواد مخدر، نوشیدنی های الکلی، از روابط جنسی 
گذشته،  پوسیده ی  بندهای  از  آزادی  نامشروع، 

غرور،  تردید،  و  شک  محکومیت،  جهالت، 

خود برتر بینی، تلخی و غم و اندوه، شرمساری و 
خجالت و فساد و گناه.

همه ی اینها را گفتم تا تیتر مقاله ی خودم را توجیه 
کنم. همه ی این مطالب را نوشتم تا بتوانم برای 
مسافرتی  مسیر،  این  در  که  دهم  نشان  شروع 
ناهموار  بسی  راه،  و  داریم  رو  پیش  در  جذاب 

است.
از آنجا که سال ها با نوجوانان و جوانان بسیاری به 
طرق مختلف در سمینارهای عمومی و در جلسات 
مشاوره ی خصوصی سر و کله زده ام و آنها را خدمت 
کنم.  نوشتن  به  شروع  که  دیدم  الزم  کرده ام، 
نوشتن همه ی تجربیات تلخ و شیرین، مطالب عملی 
و کاربردی زندگی روزمره ی ما آدم ها و همه ی فراز 
عیسای  ما  خداوند  که  زندگی  این  نشیب های  و 
مسیح، زمانی که بر روی این زمین بود، پشت سر 

گذاشته و تجربه کرد.
پسر خدا آن مردی که به نام عیسا به دنیای ما قدم 
نهاد که در او »از جهت جسم، تمامی الوهیت ساکن 
است«)کولسیان ۲ :  ۹( آمده تا رهایی ببخشد. »او 
آمد تا جانش را چون بهای آزادی در راه بسیاری 

نهد.«
او در راه ما فدیه شد تا ما رها شویم. وقتی او ما 
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در شماره ی بعدی نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...

را بازخرید کرد و در راه ما فدیه شد، صاحبان قبلی 
ما یعنی گناه، مرگ، شیطان و جهنم باید ما را آزاد 
می کردند. کتاب اول پطرس فصل اول آیات ۱۸ تا 
زندگی  شیوه ی  از  می دانید  »زیرا  می گوید:   ۲۱
باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید 
شده اید، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه 
و  بی عیب  بره ی  آن  مسیح،  گرانبهای  خون  به 
بی نقص. او پیش از آفرینش جهان انتخاب شد، اما 
در این زمان های آخر برای شما ظهور کرد. شما به 
واسطه ی او به خدا ایمان آورده اید، به خدایی که 
او را از مردگان برخیزانید و جالل بخشید، بدان سان 
که ایمان و امیدتان بر خداست.« )ترجمه هزاره 

نو(
  این موضوع را مطرح کردم تا شما را به یک 
آزاد  واقعاً  ما  »آیا  کنم.  دعوت  اساسی  چالش 
یا »فکر می کنیم که آزادیم؟« فکر  هستیم؟« و 
خالکوبی  بدنمان  روی  بر  مثالً  چون  که  می کنیم 
نداریم و یا زود از کوره در نمی رویم و آرام تر از 

دیگری هستیم و یا سوء سابقه نداریم، کاری با 

کسی نداریم و آهسته در حال رفت و آمد هستیم 
و یا پشت چراغ قرمزها، با صبر و حوصله ی بیشتری 
در ماشین های خود نشسته ایم و مثل دیگری به 

زمین و زمان بد و بیراه نمی گوییم، آزاد هستیم؟
تا به امروز صدها جوان را دیده ام که از اعتیاد 
خود به انواع مواد مخدر، الکل و گناهان جنسی، 
رنج می بردند، حتا برخی از آنها التماس می کردند 
که برایشان دعا کنیم، چراکه از همه چیز خسته و 
ناامید شده اند و اینکه بارها تالش کرده اند برای 
رهایی و آزادی از این بند ها و اسارت ها، ولی هر 
بار به در بسته ای خورده اند و تالش آنها بی ثمر 
مانده است. وقتی به پای صحبت ها و درد دل های 
آنها می نشینم و با آنها حرف می زنم و دعا می کنیم، 
متوجه یک موضوع می شوم. عیسای مسیح در کالم 
خود در انجیل متی فرمود: »شنیده اید که گفته 
شده “زنا مکن.” اما من به شما می گویم هر که با 
شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا 
کرده است.« و از خود می پرسم که آیا ما به راستی 

آزاد هستیم؟؟ و یا فکر می کنیم که آزادیم؟
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و  شاد  جشن  یک  “کریسمس”  جشن 
جهانی است که تقریباً در این روز همه ی 
دنیا در شادی هستند. هر کشوری این 
جشن را به سبک خود برگزار می کند. 
جشن کریسمس به منظور گرامیداشت 

تولد عیسای مسیح برگزار می شود. برای مردم دنیا 
کریسمس به معنای شادی، جشن، هدیه دادن و 
ما  برای  کریسمس  ولی  است.  هدیه گرفتن 
مسیحیان دارای مفهومی عمیق تر است. چون ما 
می گیریم.  را جشن  زمین  بر  نجات دهنده  آمدن 
 ۷-۳ آیات   ۲ فصل  لوقا  انجیل  در  خدا  کالم 
می فرماید: »پس هر کس روانه ی شهر خود شد تا 
نام نویسی شود. یوسف نیز از شهر ناصره ی جلیل 
رهسپار ِبیت ِلِحم یهودیه، زادگاه داوود شد، زیرا 
از نسل و خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با 
نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود، نام نویسی 
کنند. هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم 
فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به 
او را در قنداقی پیچید و در آخوری  دنیا آورد. 

خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود.«
در اینجا می خواهیم به تفاوت بین جایگاه هیرودیس 

پادشاه و کودک خفته در آخور بپردازیم.

در  زیرا  خوابانید،  آخور  در  را  »او 
مهمانسرا جایی برایش نبود.« عیسا در 

چه زمانی وارد دنیا شد؟ 
در  پادشاه  هیرودیس  که  شبی  همان 
قصر مجلل خود در جالل، شکوه و قدرت 
خوابیده بود، کودکی نیز در بیت لحم ‘شهر داوود’ 
هیرودیس  بود.  خوابیده  آرام  آخوری  در 
و  همه چیز  بود،  زمان  آن  پادشاه  قدرتمندترین 
همه کس در زیر سلطه ی وی بود. شاید این فکر به 
ذهن ما بیاید که آخور برای پادشاهی چون عیسا 
جای مناسب نبود و یا رفتن به بیت لحم، در زمان 
مناسبی نبود، ولی خداوند، یوسف و مریم را در 
بهترین زمان به بیت لحم، محل تولد داوود، فرستاد 
تا این پیشگویی کتاب مقدس در مورد محل تولد 

مسیح تحقق یابد. 
میکاه فصل ۵ آیه ۲: »اما تو، ای ِبیت ِلِحِم ِافراتَه، 
گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی 
اسرائیل  بر  که  آمد  خواهد  بیرون  من  برای 
فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از قدیم و از ایام 

ازل بوده است.«
مکان  مناسب،  زمان  در  درست  مسیح  بنابراین 

مناسب و شرایط مناسب، قدم به دنیا گذاشت.

خواهر فرح

پادشاه جهان عیسای مسیحپادشاه هیرودیس

پادشاه
واقعی

کیست؟
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منظور از “زمان مناسب” یعنی همان شبی که پادشاه 
گشت.  ظاهر  جهان  در  کودکی  عنوان  به  حقیقی 
و  تاریکی  در  کرده  سقوط  دنیای  که  زمان  همان 
نا امیدی قرار داشت و ساکنان آن در تاریکی قدم 

برمی داشتند.
می فرماید:  آیه ۲  فصل ۹  ِاشعیا  در  خدا  کالم   
نوری  برمی داشتند،  گام  تاریکی  در  که  »مردمی 
عظیم دیدند و بر آنان که در سرزمیِن ظلمِت غلیظ 

ساکن بودند، نوری تابید.« 
“مکان مناسب” به این معناست که پادشاه ما در 
آخور با فروتنی به زمین آمد، با فروتنی بر روی 
صلیب رفت، اما در آینده در جالل و شکوِه خود باز 

خواهد گشت.
در “شرایط مناسب” یعنی زمانی که قوم اسرائیل 
تحت ظلم و جفای رومی ها بودند و هیچ امید و یا 
نجات دهنده ای برایشان نبود، تولد مسیح جهان را 

تغییر داد و آغاز یک دوره ی جدید شد.
 هیرودیس در اوج قدرت بود. از دید مردم دنیا، 
پادشاهان و حکام در شکوه و جالل هستند. اما 
دید خدا با دید انسان متفاوت است. حقیقت خدا 

از دید انسان پنهان است، چراکه انسان قادر 

به درک و دیدن آن نیست.
حقیقت خدا چیست؟ خدا می خواهد این حقیقت را 
برای بشر آشکار سازد که “مفهوم واقعی جالل، 

شکوه و قدرت چیست و کیست؟”
در اشعیا فصل ۹ آیات ۶-۷، کالم خدا در این باره 
می فرماید: »زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری 
به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود 
و او ‘مشاور شگفت انگیز’ و ‘خدای قدیر’ و ‘پدر 
شد.  خواهد  خوانده  صلح’  ‘َسرور  و  سرمدی’ 
افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود 
و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد 
کرد و آن را به انصاف و عدالت، از حال تا به ابد، 
استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت.« 
پس جالل و قدرت هیرودیس پادشاه نمی توانست 
واقعی باشد، چراکه فانی و ناپایدار بود و جالل و 
قدرت واقعی و غیرفانی در همان شب در آخوری 

نمایان گشت. 
معجزه ی تجسم خدا در جسم، عظیم ترین کار خدا 
است که انسان قادر به درک آن نمی باشد، مگر از 
طریق ایمان. این چیزی است که خدا می خواهد آن 
از  این مهم جز  نمایان سازد. درک  انسان  به  را 
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طریق ایمان به مسیح میسر نخواهد بود. با تولد 
نو  از  و زمین  بین آسمان  ارتباط  عیسای مسیح، 

شروع شد.
»کالم خدا انسان شد و در میان ما خیمه زد. ما بر 
جالل او نگریستیم، جاللی شایسته ی آن پسر یگانه 
که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی.« )انجیل 

یوحنا فصل ۱ آیه ۱4(  
کدام جالل و شکوه واقعی است؟ جالل و شکوه 
هیرودیس پادشاه در قصرش یا جالل و شکوه آن 

کودک خوابیده در آخور؟
در آن شب، بزرگترین معجزه ی خدا بر زمین اتفاق 

افتاد. پسر خدای زنده از باکره متولد شد. این 

همان وعده ی زیبای خدا در پیدایش بود که اکنون 
تحقق یافت. پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵: »میان تو و 
زن و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم؛ 
را  وی  پاشنه ی  تو  و  کوبید  خواهد  را  تو  او سر 
از  نجات دهنده  آمدن  وعده ی  این  زد.«  خواهی 
نسل زن، آن شب در آخور تحقق یافت. این اوج 
عشق و محبت خدا به خلقت خود است که خالق 

جهان به زمین آمد. 
تجلی  و  تجسم  معجزه ی  پیام  کریسمس،  پیام 
خداوندمان عیسای مسیح است که ما آن را جشن 

می گیریم. 
برکت خداوند با شما 
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روزی قرار بود در سمیناری پیرامون 
‘حفظ آرامش در خانواده’ صحبت کنم. 
اول صبح دیدم خانواده ای که مهمانشان 
بودم با هم درگیری لفظی دارند. بالفاصله آنها 
را دعوت به آرامش کردم و کلی نصیحت و توصیه 
و راهکار و کلمات مثبت روی سرشان ریختم، بدون 

اینکه بدانم اصالً مشکلشان چیست.
همسرم  به  من  »برادرجان،  گفت:  خانم  ناگهان، 
گفتم که ماشین شما را در آنجایی که پارک کردید، 
نگذارد. متأسفانه دیشب ماشین شما را دزدیده اند 
و شما االن ماشین ندارید. باید به پلیس اطالع 
بود که  نوبت من  پیدا شود.« حاال  دهیم، شاید 

می بایست آرامش خودم را حفظ می کردم. 
گاهی چنان از دیگران توقع آرامش داریم و آنها را 
اسطوره ی  خودمان  انگار  که  می کنیم  نصیحت 
آرامش و صبریم و هیچ چیز قادر نیست آرامشمان 

را به هم بزند.
گاهی اوقات در چنین شرایطی، خدا اجازه می دهد 
در آینه ی واقعیت ها، آرامش خود را امتحان کنیم. 
آن موقع من با اینکه ظاهراً بر خودم مسلط بودم، 

ولی در درونم غوغایی بود که بیا و ببین. 
به اتاق رفتم و از خودم با خجالت پرسیدم: 

می توانی  هم  االن  آیا  چطور؟  »حاال 
دعوت به آرامش کنی؟«

اعتراف کردم که در چنان  زانو زدم،  بالفاصله 
شرایطی آرامش ندارم و از خدا خواستم آرامشش 
را بر من بریزد. به فیض خدا بعد از کلی دعا و 
اعتراف، خدا درونم را آرام کرد و از اتاق، بیرون 

آمدم. حاال دیگر کامالً آرام بودم.
میزباناِن من با پلیس تماس گرفتند. پلیس گفت: 
جای  بلکه چون در  »ماشین شما دزدیده نشده، 
نامناسبی پارک شده، شهرداری آن را برده. بروید 
هم  ما  بگیرید.«  پس  را  آن  جریمه،  پرداخت  با 

جریمه را دادیم و همه چیز به خیر گذشت.
اما درسی که آن روز گرفتم این بود که “وقتی 
انگشت نصیحت را به طرف کسی دراز می کنی، 
بعد  و  ببینی  آن شرایط  در  را  باید خودت  ابتدا 
پا  به  را  کسی  کفش  تا  هیچ وقت  کنی.  نصیحت 

نکرده اید، در مورد راه رفتنش قضاوت نکنید.”

اتفاقاً این موضوع بر روی نوع صحبت های آن روز 
من، تأثیر بسیار زیبایی داشت. زیرا یک بار دیگر 
معنی “حکم نکنید تا بر شما حکم نشود” را بیشتر 

درک کردم. 

»حکم نکنید 
تا بر شما حکم نشود.« 

ـــه ۱( ـــل ۷ آی ـــی فص ـــل مت )انجی

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

بشناسید.

قـسـمـت های قـبـلی

شخصیتهایکتابمقدس
این قسمت:

عیسو و حق نخست زادگی اش

خواهر فرح

اینستاگرام

تلگرام

اینستاگراموبسایت

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

غنیمت شمرده و در کنارهم موجب بنای زنان گرانقدر گردیم.
آمین که به فیض خدا و یاری روح القدس، این مطالب باعث جاری شدن 

برکتی تازه در زندگی شما گردد.
بـا مـهـر
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باز هم به طرز بسیار بی نظیری با هدایت روح القدس 
از طریق دو تن از خواهران و برادرانمان در مسیح، 
فراهم گردید تا با یکی دیگر از بانوان خادم مسیحی 

گفت و گویی پر برکت داشته باشیم.
در زیر، بخشی از تجربه های این خواهر عزیز در 
سفر ایمانشان را که با ما به اشتراک گذاشتند، 

می خوانید.
۱- کمی درباره ی خودتان برایمان بگویید.

من در یک خانواده ی مسیحی بزرگ شدم. من و 
شوهرم عالوه بر داشتن بزرگترین دختر خوانده ی 
آمریکای  شمال  در  سورینام)کشوری  در  خود 
جنوبی(، صاحب پنج فرزند هستیم. چند سال در 
سورینام زندگی کردم. در آنجا با نوشتن هدفمند 
درباره ی  معموالً  من  کردم.  شروع  جوانان  برای 
شرایطی می نویسم که در آن بی عدالتی، تبعیض و 
ظلم آشکار می شود. این داستان ها عمدتاً بر اساس 

تجربیات واقعی ساخته شده اند. 
۲- در مورد ایمان خود به مسیح برایمان بگویید.

دوران  سرطان  اثر  بر  سالگی  چهار  در  خواهرم 
از  قبل  او  درگذشت.  کودکی 
گفت:  گریانم  عمه ی  به  مرگ 
به  من  می کنی،  گریه  »چرا 

و  پدر  می روم!«  بهشت 

مادرم به ما گفتند که وعده ی خدا این است که 
همه ی ما به سوی او عزیمت خواهیم کرد.

تحت تأثیر  کودکی،  دوران  ابتدای  همان  از  من 
پشتیبانی و حمایت خداوند قرار گرفتم که به نظر 
من در مزمور ۱۳۹ نیز منعکس شده است. من 
ایمان دارم که خداوند حتا در هنگام مرگ، شبان 
خوب خواهرم بوده است و همچنین برای من و ما 

‘شبان نیکو’ می باشد.
می دهید،  انجام  که  خدمتی  درباره ی  کمی   -۳

برایمان بگویید.
من از کودکی عالقه مند بودم که مبشر شوم. من با 
ما  نجات دهنده ی  از  اطالعی  که  دختر همسایه ام 
و  مسیح  درباره ی  نداشت،  مسیح  عیسای  یعنی 
گم  او  نمی خواستم  زیرا  کردم،  صحبت  نجاتمان 

شود.
با  نوشتن شروع شد. شما  کار  که  بود  این گونه 
مراجعه به وب سایت من می توانید متن هایی را که 
بخوانید.  نوشته ام،  سورینام  در  آموزش  برای 
دومین کتاب جوانان من به نام »پرواز از ترکیه« 
که در عرض یک سال،  است 
شد.  چاپ  دوم  سری  برای 
مطالعات  بخش  در  همچنین 
»در  کتاب  کتاب مقدس، 

خواهر “یاپکه ِد کراکر”  گفتگوییدوستانهبا
یکیازبانوانخادممسیح
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زبان های  به  که  نوشته ام  را  میهن«  جستجوی 
انگلیسی، فرانسوی، روسی، فارسی و عربی ترجمه 

شده است.
من در کلیسا به عنوان رهبر گروه رشد روحانی 
فعالیت می کنم و البته انواع خدمات کوچک دیگری 
را نیز انجام می دهم. وظیفه ی اصلی من این است 
که به پناهندگان عالقه مند در فیریسلند شمالی 
تعالیمی از کالم خدا بدهم که به آنها کمک می کند 

تا برای غسل تعمید آماده شوند.
4- چطور شد که شروع به نوشتن کردید؟

هنگامی که ما در سورینام زندگی می کردیم، پس 
از تماس با وزارت آموزش و پرورش، من شروع 
به نوشتن داستان هایی کردم که برای دانشجویان 
سورینامی قابل درک بود. همچنین فرصتی فراهم 
شد تا با جوانان در مورد تجربیات خود با بیماران 
جذامی سورینامی، گفت وگو کنم. ‘لئونور د فریس’ 
نویسنده ی کتاب های کودکان، در این زمینه مرا 

بسیار راهنمایی کرد.
داستان های تلخ مردم به ویژه کودکانی که در 

شرایط دشواری زندگی می کنند، من را مجذوب 
نحوه ی تالش آنها برای در  خود می کند، خصوصاً 
از  من  هدف  است.  جالب  برایم  زندگی ماندن 
نوشتن، قرار دادن آنها در کانون توجه بود و هنوز 
هم می خواهم که خوانندگان من در مورد کودکان 
بیشتری  بینش  غریبه،  یا  بیمار  فراموش شده، 
کسب کنند. چون ایمان دارم که خواندن و آگاهی 
در مورد این مطالب به همدلی بیشتر منجر می شود.
تمرکز  باعث  که  امیدوارم  زیرا  می نویسم  من 
بیشتری بر روی “عدالت” باشد و در این رابطه، 
کاری  به چنین  مرا  آیه ۳۳  انجیل متی فصل ۶ 
تشویق می کند. این موضوع برای من مهم است که 
هنگام نوشتن، با متون الهام بخشی از کالم خدا 

راهنمایی شوم.
را چگونه سپری  خود  عادی  روز  یک  معموالً   -۵

می کنید؟
من بیشتر زمان هایم را برای مطالعه ی کالم خدا، 
دعا برای تقویت ایمان و تشویق کردن دیگران در 

این مسیر، صرف می کنم.

فهرست
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در  که  می بخشد  انگیزه  شما  به  چیزی  چه   -۶
خدمتتان رو به جلو حرکت کنید؟

در اصل این روح القدس است که درون ما کار 
می کند و به ما جرأت می بخشد!

۷- کدام قسمت از کتاب مقدس، مورد عالقه ی 
شماست؟چرا؟

چون  دارم،  مزامیر  کتاب  به  زیادی  عالقه ی  من 
خود،  شاگردان  با  دارم.  دوست  را  آواز خواندن 
جمله  از  مختلف  زبان های  به  سرودهایی  گاهی 
فارسی و عربی می خوانیم. یکی از این سرودها 
سرود »چقدر عالی هستی« به زبان هلندی است. 
۸- تعالیم کالم خدا را چطور در زندگی روزمره و 
و...(  دوستان  دیگران)خانواده،  با  ارتباطتان  در 

به کار می گیرید؟
موعظه ی باالی کوه مسیح در انجیل متی فصل ۵ 
شامل تشویق های بسیار زیبایی است. من سعی 
در  خدا  قرار دادن  برای  باشم.  فروتن  می کنم 
این  اولویت زندگی ام تالش می کنم. آرزوی من 
است که نوری درخشان، شهری بنا شده بر کوه و 
نمکی شور باشم. به همین دلیل است که من رمان 
می نویسم. به عنوان مثال در این مورد، یکی از 

شکستگی«  در  »نور  نام  به  را  کتاب هایم 

می توانید مطالعه کنید.
من و شوهرم اندکی پس از عروسی به سورینام 
رفتیم. در آنجا به من اجازه داده شد که جلسات 
خانه ی  رهبران  به  کنم،  رهبری  را  کتاب مقدس 
کودکان تعلیم بدهم و بسیاری خدمات دیگر را 

انجام دهم.
در  که  داشتیم  اشخاصی  با  زیادی  تماس های  ما 
گذشته به بیماری جذام مبتال بودند. این ارتباط 
آنها  طریق  از  ما  بود.  برکت  پر  بسیار  ما  برای 
کردیم.  پیدا  را  خود  سورینامی  دختر خوانده ی 
اراده ی خداوند در این روابط برای ما جاری بود. من 
در این مورد رمانی هم نوشته ام با زیرنویس »در 

آرزوی یکی شدن«
۹- بزرگترین تحول زندگی شما پس از ایمان، چه 

بوده  است؟
به نظر من این یک سؤال سخت است. بسیاری از 
حقایق مهم وجود داشته است که برخی از آنها را 
خداوند توسط شنیدن شهادت های عزیزانی که به 
مسیح ایمان آورده بودند، برای من مکاشفه کرد. 
برخی از آنها را سعی کردم به قلم تحریر در بیاورم. 
کتاب »مرگ آزادی )ظلم در ایران(« یکی از این 
برای  مسیح  در  آزادی  از  واقعی  داستان های 

فرار از افغانستان
مـرِگ آزادی

نور در شکستگیظلم در ایران
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شخصیت های نام برده شده در این رمان است.
۱۰- رؤیای شما چیست؟

رؤیای من این است که بسیاری، ترجیحاً همه، عیسای 
مسیح را به عنوان ناجی خود در آغوش بگیرند.

۱۱- به عنوان یک زن، چه توصیه ای می توانید به 
بانوان داشته باشید؟

خود  محبوب  مخلوقات  عنوان  به  را  زنان  عیسا، 
می دید. مریم اولین کسی بود که قیام مسیح را از 
مردگان تجربه و اعالم کرد. او ما را محکوم نمی کند، 

اما می گوید: “برو و دیگر گناه نکن.”
ناشی  عیسا  از  غرور،  و  نژادپرستی  تبعیض، 
نمی شود. اما وعده های وفاداری به عشق، عشق 
ورزیدن، عهد و پیمان، به ناجی ما تعلق دارد. در 
کتاب غالطیان فصل ۳ آیات ۲۷ و ۲۸ این را بسیار 
به  می توانیم  که چگونه  به تصویر می کشد  زیبا 
عنوان زنان، عاری از قضاوت های دروغین، به خود 

نگاه کنیم!

فیسبوک

وبسایت
Japke de Kraker

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

ایمیل
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اراده ی  و  خواست  که  معتقدند  عده ای 
خداوند آن بود که زنان، مطیع و زیردست 

مردان باشند. آنان برای اثبات ادعای خود به این 
آیه رجوع می کنند: »خدا فرمود: خوب نیست که 
او  موافق  معاونی  برایش  پس  باشد.  تنها  آدم، 
بسازم.« )پیدایش فصل ۲ آیه ۱۸( آنان بر این 
باورند که چون زن بعد از مرد آفریده شد، به عنوان 
مؤنث  جنس  بنابراین  شد،  برگزیده  مرد  دستیار 
متفاوت است و بعد از مرد در مقام دوم قرار دارد. 

آیا این ادعا صحیح است؟
نکات  دانستن  برای  می باشد.  “خیر”  کوتاه  پاسخ 

بیشتر، لطفاً به پاسخ های زیر توجه کنید:
اول. ‘معاون’ در زبان عبری ‘ایزر’ تلفظ می شود که به 
معنای یک شخص قوی است که با شخص قوی دیگر 
همکاری می کند. همچنین به معنی ‘نجات’ هم می باشد. 
مثالً شخصی در معرض خطر است و دیگری او را نجات 
می دهد. برای مثال در اشعیاء فصل ۶۳ آیه ۵ این 
واژه به کار برده شده: »نگاه کردم ببینم کسی به کمک 
من می آید، اما با کمال تعجب دیدم کسی نبود.« در 

شده:  استفاده  واژه  این   ۲۰ آیه   ۳۳ مزمور 

»خداوند مددکار و مدافع ماست.« در این 
آیه ‘ایزر’ به معنای خدمتکار نیست، بلکه 
‘مددکار قدرتمند’ است. به عبارت دیگر، مردان 
به ‘زن ضعیف’ نیاز ندارند، بلکه خواست و اراده ی 
خداوند این بود که مددکار قوی در کنار مرد حضور 
داشته باشد. این واژه در پیدایش فصل 4۹ آیه ۲۵ 
نیز مشاهده می شود: »خدای قادر مطلق تو را یاری 
کند...« در جای دیگر همین واژه به کار برده شده: 

»خداوند یاور من است.« )خروج فصل ۱۸ آیه 4(
برای  واژه  این  که  در می یابیم  لغت  این  بررسی  با 
خدمتکارها و بردگان به کار نمی رود، بلکه برای یک 
به  واژه  این  دارد.  کاربرد  برابر،  رابطه ی  یا  قدرت 
معنای ‘محافظ’ هم هست. کسی که مسئولیت محافظت 
را بر عهده دارد، شخص ناتوان و ضعیفی نیست.

»خداوند آدم و حوا را برکت داد و فرمود: بارور و 
زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید و 
بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه ی حیوانات 
فرمانروایی کنید.« )پیدایش فصل ۱ آیه ۲۸( روی 

سخن خداوند با آدم و حوا بود و نه فقط آدم.
»آدم گفت: او )حوا( استخوانی از استخوان هایم و 
گوشتی از گوشتم است.« )پیدایش فصل ۲ آیه 
۲۳( آدم نگفت او زیر دست و در مقام دوم قرار 

 Mehran
Pourpashang
کشیش کلیسای ایرانیان شادی، کالیفرنیا

مقصود از این آیه  “خدا زن را 

معاون مرد ساخت” چیست؟ 

)پیدایش فصل 2 آیه 18(
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دارد. مدتی بعد، آدم زن خود را حوا )یعنی ‘زندگی’( 
نامید، چون او می بایست مادر همه ی زندگان شود. 

)پیدایش فصل ۳ آیه ۲۰(
خداوند فرمود که نجات و رستگاری بشر از طریق 
نسل ‘زن’ پدید می آید: تولد مسیح )پیدایش فصل 
۳ آیه ۱۵( خداوند از همان زمان، نقشه ی خود مبنی 
بر شکست شیطان و نجات بشر را از طریق عیسای 

 مسیح آشکار کرد.
آدم، هوشمندانه فهمید که حوا چه کسی است و با او 
چه نسبتی دارد. او متوجه شد که زن به او شباهت 
دارد )این است استخوانی از استخوان هایم و گوشتی 
از گوشتم( و اگرچه انسان است اما از نظر ظاهر و 
اندام، شباهتی به او ندارد. زن، موجود دیگری شبیه 
مرد بود، اما با ویژگی منحصر به فرد، موجودی جدا از 
مرد و با این حال متصل به مرد. این یک مالقات سطحی 
نبود. این پاسخی ژرف به ژرفای وجود دیگری بود. 
این ندای قلب انسانی بود که به ندای قلب انسانی 
دیگر پاسخ می گفت. میل به صمیمیت بین زن و مرد 

به قدمت خود نژاد بشر است.
»این است استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از 

گوشتم.« این جمله نشان می دهد که 
باید همسرش را  یک مرد چطور 

دوست داشته باشد: او باید با 
فدای  را  همه چیز  میل  کمال 

همچنین  کند.  همسرش 

تأمین رفاه همسر باید برای مرد اهمیت اساسی 
داشته باشد.

»چون از انسان گرفته شد.« آدم فهمید که زن، 
شریک زندگی او می باشد. رفتار شوهر با زنش باید 
با مالحظه و توأم با احترام باشد، چون زن ظریف تر از 
مرد است. اگر مردی رفتاری مهربان با زنش نداشته 
باشد، دعاهای او بی اثر می شوند.)اول پطرس فصل 

۳ آیه ۷(
»خداوند فرمود: شایسته نیست آدم تنها بماند. 

باید برای او یار مناسبی به وجود آورم.«
اگر ازدواج درمان تنهایی نیست، چرا زنان و مردان 
با هم ارتباط دوستی برقرار می کنند؟ چرا در زمانی 
که همسر خود را از دست می دهند، احساس شدید 

تنهایی می کنند؟
خداوند راه حل رفع تنهایی آدم را با خلق زن )و نه 
یک مرد دیگر( و آن هم در قالب ازدواج ارائه داد. 
هدف خدا از آفرینش انسان آن نبود که آدم، تنها 
موجودی  انسان  نمی خواست  او  کند.  زندگی 

غیر اجتماعی باشد و ازدواج نکند.
ازدواج برکتی است از جانب خداوند که تأثیر مثبتی 
برای تمدن بشر داشته است. بعد از سقوط انسان 
و رخنه ی گناه به جهان، در اکثر موارد، خودکشی 
و ارتکاب جرایمی نظیر قتل، تجاوز، خشونت... 
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توسط افراد مجرد انجام می شود.

کتاب پیدایش دارای دیدگاهی کامالً منحصر به فرد 
نسبت به زنان است. تمدن های باستان نظیر بابلی ها، 
سومری ها و به طور کلی بین النهرین هیچ گاه زنان را 
در روایات آفرینش عالم هستی به عنوان ‘انسان 
ارزشمند’ ذکر نکرده اند. درحالی که کتاب مقدس در 
روزگار خود پیشرو بود. کتاب مقدس زنان را ‘انسان 

ارزشمند’ قلمداد و معرفی می کند.
با طبیعت مرد  دوم. درست است که طبیعت زن 
متفاوت است، اما تفاوت طبیعت، به معنای نابرابری 
صحبت  مختلف  زبان های  به  جهان  مردم  نیست. 
می کنند، اما نمی توان چنین استدالل کرد که زبان 
فرانسه کم ارزش تر از زبان انگلیسی است. حوا از 
پای آدم ساخته نشد که زیردست شود. او از سر 
آدم ساخته نشد که زن ساالر باشد. بلکه خدا او را 
از دنده ی مرد آفرید. آفرینش حوا از دنده ی آدم، 
به مفهوم برابری و همبستگی زن و مرد است. هر 
دو محتاج به یکدیگر هستند و همدیگر را تکمیل 

می کنند.
سوم. خدا به زن و مرد، بدن کامل عطا کرد. زن 

را ناقص، معلول و دیوانه خلق نکرد.
آفریده  به صورت خدا  دو  مرد، هر  و  چهارم. زن 
شده اند. نه مرد بیشتر شبیه خداست و نه زن. از 
همان ابتدای خلقت می بینیم که کتاب مقدس، هم 
مرد و هم زن را در اوج خلقت خدا قرار می دهد. 
در نتیجه، به هیچ یک ارزشی کمتر از دیگری داده 

نمی شود.
نجات  در مسیح  خدا  یک  توسط  مرد  و  زن  پنجم. 
می یابند: »دیگر فرقی نمی کند که یهودی باشیم یا 
غیر یهودی، برده باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، 
یکی  عیسای  مسیح،  در  مسیحیان  ما  همه ی  زیرا 

هستیم و اکنون از آِن مسیح شده ایم.« 
)غالطیان فصل ۳ آیه ۲۸(

ششم. در کتاب مقدس، عطایای روحانی مانند معجزات، 
قدرت شفای بیماران، بیان حکمت، نبوت )یعنی اعالن 
پیغام های خداوند به کلیسا(، تعلیم دادن، موعظه ی 
کالم خدا، مدیریت...، ویژگی جنسیتی ندارند. این 
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شهِربانو
و مشابه است.  یکسان  مردان،  و  زنان  برای  عطایا 
تبعیض  انجیل،  بشارت  و  معرفی  برای  هم  مسیح 

جنسیتی قائل نشد.)مرقس فصل ۱۶ آیه ۱۵(
خداوند فرمود: »موسا، هارون و مریم را فرستادم 

تا شما را هدایت کنند.« )میکاء فصل۶ آیه 4(
دبوره، چهل سال داور بود.)داوران فصل 4 آیه 4(

حلده، نبیه بود. یوشیا پادشاه، مردانی را نزد حلده 
فرستاد تا نظر خداوند را بدانند.)دوم تواریخ فصل 

۳4 آیه ۲۲(
پرسکال، معلم کالم خدا بود و تحت تعلیم او، ‘اپلس’ 
رسید.)اعمال  قرنتس  کلیسای  شبانی  مقام  به 

رسوالن فصل ۱۸ آیه ۲۶(
کند:  می  معرفی  رسول  عنوان  به  را  زنی  پولس 
به  یونیا  احتماالً  آیه ۷(  ‘یونیا’)رومیان فصل ۱۶ 
همراه شوهرش ‘آندرونیکوس’ در میان رسوالن، 

افراد شناخته شده ای بودند.
نمونه ی ‘یونیا’ به عنوان رسول، ادعای “فقط مردان 

باید کشیش باشند” را غیر قابل قبول می سازد.
کتاب مقدس تعلیم می دهد که زن، شریک مرد است 

و نه زیردست او. این نکته را در امثال سلیمان 

فصل ۳۱ آیات ۱۳ تا ۲۶ می خوانیم: »او به کنیزان 
از  پس  را  »مزرعه   )۱۵ )آیه  می دهد.«  دستور 
بررسی های الزم می خرد و با دسترنج خود تاکستان 
ایجاد می کند« )آیه ۱۶( »به امور خرید و فروش 
رسیدگی می کند.« )آیه ۱۸( »او لباس و »کمربند 
)آیه ۲۳(  می فروشد.«  تاجرها  به  و  می کند  تهیه 

»سخنانش پر از حکمت است.« )آیه ۲۶(
از دیدگاه کتاب مقدس، زنان ناقص العقل نیستند. 
اگر زنان این مشکل را داشتند، هرگز به عنوان 
سیاستمدار، دانشمند، وکیل، دکتر، مهندس، خلبان، 
وکیل  زنان  اگر  نمی کردند.  فعالیت  فضانورد... 
ناقص العقل هستند، چگونه می توانند از موکل خود 
به  می توانند  چگونه  یا  کنند؟  دفاع  دادگاه ها  در 
تشخیص بیماری یا جراحی بپردازند؟ چگونه می توانند 
نمایند؟ چگونه  را هدایت  یا هلیکوپتری  هواپیما 
می توانند به عنوان وزیر یا رئیس شرکت، موفق 
می توانند  چگونه  حسابدار،  عنوان  به  یا  باشند؟ 

عملیات پیچیده ی ریاضی و آماری را انجام دهند؟

فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت
Mehran Pourpashang

47 January - 2021

فهرست

Photographer: Dominik Garban

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


لیدیه، زنی تاجر بود که خدا را 
در مقام اول قرار  داد. زنی که 
به  منجر  مسیح  به  ایمانش 
ورود مسیحیت به اروپا شد. 
از شهر  همراهانش  و  پولس 
تروآس با هدایت روح القدس 

به فیلیپیه آمده بودند و بنابر 
عبادتی  جمع  در  خداوند  اراده ی 

قرار  بود،  شنبه  روز  در  که  زنان 
گرفتند و موعظه کردند. در رساله ی 
اعمال رسوالن فصل ۱۶ آیات ۱۳ 
تا ۱۵ چنین آمده است: )روز سبت 
از دروازه ی شهر خارج شدیم و به 
کنار رودخانه ای که گمان می کردیم 
محل دعای یهودیان باشد، رفتیم. 
در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع 

شده بودند، صحبت کردیم. یکی از 
شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه های 
ارغوانی می فروخت. او از اهالی شهر طیاتیرا و 
زنی خداپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا 
و  او  هنگامی که  و  بپذیرد  را  پولس  تعلیم 
خانواده اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنّا به 
ما گفت: »اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن 
حقیقی می دانید بیایید و در منزل من بمانید.« و 

آن قدر اصرار کرد که ما رفتیم.(
وی زنی سرشناس و تاجر بود. ارغوان، پارچه ی 
گران قیمتی بود که اعیان و اشراف و پادشاهان 
می کردند.  استفاده  آن  از  لباس  تهیه ی  برای 
لیدیه به خاطر شغلش با افراد زیادی در ارتباط 
بود. او با وجودی که خیلی درگیر تجارت بود، ولی 

پرستش خدای حقیقی را همیشه سرلوحه ی 

زندگی خود قرار می داد. پس کالم 
خدا از طریق پولس در دل لیدیه 
تولد  به  منجر  و  گرفته  قرار 
تازه ی او گشت. او ایمانش را 
در عمل ثابت کرد. چگونه؟ وی 
کار می کرد و هم بشارت  هم 
خود  درآمد  از  لیدیه  می داد. 
برای خدمت خداوند و گسترش 
انجیل استفاده می کرد. در واقع 
گسترش و نشر پیام انجیل در 
لیدیه  طریق  از  اروپا  قاره ی 
شروع شد. او همچنین خانه اش 
در  و  کرده  تقدیم  خدا  به  را 
اختیار رسوالن نهاد. به این ترتیب 
فیلیپی  شهر  در  کلیسا  اولین 
گروه  اولین  آنان  که  شد  تأسیس 

مسیحیان اروپا بودند.
این یک حقیقت بزرگ است که خداوند از 
کسانی که در زندگیشان خدا را در اولویت قرار 
این  می کند.  زیادی  استفاده های  می دهند، 
داستان نشان دهنده ی این است که هر گاه ما با 
اراده ی خدا همسو شویم و در قلب خود اشتیاق 
داشته باشیم و در گردهمایی ها با دعا به حضور 
و  ما  به  هم  عظیم  برکاتی  نیز  خدا  آییم،  خدا 
خانواده مان و هم به دنیای اطرافمان می بخشد. 
رازگاهان،  و  و دعا کردن  برای خداوند  این زن 
وقت می گذاشت. او هر شنبه  در جلسه ی دعا 
از طریق  نیز  بنابراین خداوند  شرکت می کرد. 
روح القدس، شاگردان را به شهر فیلیپی هدایت 
کرد تا مژده ی نجات را به این گروه زنان برسانند.  

آمین

لیدیه

فایل های صوتی این مقاله را می توانید 

در صفحه ی بعددریافت کنید

زنانکتابمقدس
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زنانکتابمقدس
این قســمت: لیدیه

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

اینستاگرام

تلگرام

وبسایت

خواهر فرح
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پیشگاه

پیشگاه به معنای پیش تخت پادشاه است.

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

سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، 
نیکو بنوازید و

 با صدای بلند بخوانید.
مزمور 33: 3
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دریا
نوازنده
خواننده

فیسبوک

اینستاگرام

یوتوب

در ادامه  درباره ی 
دریا و خدمت هایش  
بیشتر می خوانیم
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دریا در دو سالگی به همراه مادر خود، ایران را برای همیشه ترک کرد و آنها در کشور آلمان ساکن شدند. 
او در سن هشت سالگی با عیسای مسیح خداوند مالقات های عمیقی داشت که منجر به ایمان آوردن او شد.
خداوند، خانواده ی از هم پاشیده ی آنان را بعد از حدود ۷ سال دوباره کنار هم جمع کرد و برکت داد. پدر و 
مادر او ‘سعید’ و ‘شراره’ در شهر هانوفر آلمان شروع به خدمت خداوند کردند و از کار عظیم خدا در 
زندگیشان، به مردم شهادت می دادند. در سال ۲۰۰۳ اولین کلیسای فارسی زبان به نام »کلیسای نور« در 

شهر هانوفر بنا شد. خداوند در این کلیسا، معجزات فراوانی را به انجام رسانید.
دریا به همراه خانواده اش تا به امروز با وفاداری برای خداوند ایستاده اند. برای آنها زمان های پرستش در 

میان قوم خدا و در کلیسای خداوند، بسیار پر برکت و پر ثمر است.
سرودهای پرستشی دریا پیغام هایی است که او در دعاها و شرایط مختلف زندگی، از خداوند دریافت 

می کند و به این وسیله باعث برکت بسیاری می گردد.

یکی از شهادت های زیبا در این باره این است:
»سالم خواهر بی نهایت عزیز، دریا جان

خواستم امروز یک شهادتی را در ارتباط با سی دی 
زیبایتان خدمت شما عرض کنم.

چند هفته قبل، از طرف یک سازمان که از اشخاص 
معلول نگهداری می کنند، از من خواستند که به 
عنوان مترجم به صورت داوطلبانه به ایشان کمک 
نمایم. در آنجا با یک جوان ایرانی ایماندار آشنا 
شدم که حدود یک سال پیش در اثر افسردگی 
از  بعد  و  بود  نموده  به خودکشی  اقدام  شدید، 
چندین ماه که در حالت ُکما به سر می برد، دوباره به 

هوش آمده بود. او در اثر آسیب 
صندلی  روی  مغزی،  شدید 

چرخ دار نشسته بود و میزان توانایی ذهنی او به 
حد یک طفل ۵ ساله رسیده بود. بعد از آشنایی و 
مالقات با این جوان ۳۰ ساله، من به کارکنان این 
سازمان وعده دادم که یک سی دی حاوی سرودهای 
روحانی برای این شخص خواهم آورد و امیدوارم 
که گوش دادن به این سرودها باعث آرامش این 
برادر جوان گردد. چند روز قبل، سی دی شما را به 
این سازمان تسلیم نمودم و امروز از ایشان یک 
ایمیل با این مضمون دریافت کردم: “این سی دی 
خیلی تأثیر مثبتی بر این جوان گذاشته است و او 
کلمات این سرود را تکرار می کند و با تکان دادن 

سر خود با موزیک همراهی می کند.”
این جوان معموالً احساس نا امنی داشت و 
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همیشه سر و صدا می کرد و به خود از نظر جسمی 
صدمه می رساند، ولی از وقتی که این سی دی را 
دریافت کرده  است، آرامش کامل در وجود این 

جوان بیچاره ایجاد گردیده است.
به همین دلیل، شخص مسئول آنجا از من پرسید 
که این سرودها در ارتباط با چه موضوعی هستند و 
چه رازی در آن نهفته است که اینچنین تأثیر مثبت 
روی این جوان گذاشته است. در جواب به ایمیل 

ایشان، من متن سرود هشتم)به نام مسیح، هر 

زبانی اقرار کند که او خداوند است( را به زبان 
هلندی ترجمه نموده و همچنان توضیح دادم که 
این سرودها چگونه از طرف شما تهیه شده و در 
دسترس ایمانداران قرار گرفته است. خواستم 
که شما را از این موضوع مطلع سازم. باشد که از 
این شهادت، برکت حاصل نموده و بیشتر تشویق 
شوید. خداوند ما عیسای مسیح شما را برکت دهد 

و در پناه خود نگه دارد. 
برادرتان در مسیح/ و.  ی از کشور هلند«
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دریا
متولد ایران و بزرگ شده ی کشور آلمان 

تحصیالت: 
لیسانس موسیقی و الهیات مسیحی از دانشگاه 

Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg & Universität Hamburg
(University of Hamburg school of 
music and theater) 

او موسیقی را در نوجوانی از ۱۲ سالگی آغاز کرد. 
بود.  او  ‘Ulrich Beck’ استاد گیتار کالسیک 
دریا، بعدها به نواختن پیانو روی آورد. در همان 
ایام، خدمت پرستش را در کلیسای آلمانی و ایرانی 
آغاز کرد. پس از ۷ سال خدمت در کلیسای آلمانی 
و ایرانی، تصمیم گرفت که خدمت و زمانش را 
به کار  فارسی زبان  کلیساهای  بنای  برای  بیشتر 
ببرد. او سرودهایی را به زبان های فارسی، آلمانی 

و انگلیسی نوشته است و در این زمینه عالوه 

بر سراییدن سرودها برای خداوند، در کلیساها و 
خدمت پرستش نیز فعال است. 

دریا اولین سرود پرستشی خود را در ۱۵ سالگی 
به دو زبان فارسی و آلمانی سرایید و اجرا کرد. 

در دانشگاه آواز کالسیک و پاپ راک، رهبری گروه 
ُکر را آموخت و در ادامه، تئوری موسیقی و ُسلفژ 
را فرا گرفت. همچنین در کنسرت های پرستشی و 
کنفرانس های متعدد در کشورهای مختلف حضور 
داشته و در برخی از شبکه های تلویزیونی مسیحی 

نیز فعال است.
آلمان، کنسرت های پرستشی  با گروهش در  دریا 
بین المللی را در میان پناهندگان از اقوام مختلف، 
برای ایجاد رابطه بین آلمانی زبان ها و سایر ملل داشته 
نام  به  سال  ۲۰۱۳  در  دریا  آلبوم  اولین  است. 
»کیست مثل تو« با ۱۱ سرود به زبان فارسی منتشر 
شد. دومین آلبوم او درسال ۲۰۱۵ به نام »امیدم 

برتوست« با ۱۵ سرود پرستشی منتشر شد.
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سرودهای این آلبوم، تلفیقی از سبک های پاپ، 
راک و سول با پیش زمینه ی شرقی بود. همچنین 
فارسی  به  انگلیسی  از  را  او سرودهای مختلفی 
به  کانال یوتوب خود  اجرا کرده که در  و  ترجمه 

اشتراک گذاشته است. 
در همین سال، او خدمت خود را در برنامه های 
رادیویی مختلف همراه با موسیقیدانان و نوازندگان 
برای  »زمانی  گروه  به  و  داد  ادامه  بین المللی 
پرستش« ملحق شد و همکاری خود را با مؤسسه 

ایالم آغاز کرد.
در طی این سال ها، موقعیت ها و پیشنهادهایی 

او  اما  شد،  مطرح  او  برای  موسیقی  زمینه ی  در 
تصمیم گرفت، خود و هنرش را وقف خداوند کند. 
کشورهای  در  بعد  سال های  در  او  فعالیت های 
مختلف مثل آمریکا، ترکیه، انگلیس و قبرس ادامه 
یافت و در سال ۲۰۱۶ در تور پرستشی به نام 
برلین،  ازجمله  آلمان  مختلف  شهرهای  در   NIA
کنسرت های  برگزاری  به  و...،  هانوفر  هامبورگ، 
سرودن  برای  دریا  اشتیاق  پرداخت.  پرستشی 
اشعار پرستشی، او را بر آن داشت تا سرودهای 
بیشتری به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی 

بنویسد.
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بــرای دریافــت ســرودهای پرستشــی دریــا 
می توانیــد بــه وب ســایت او مراجعه کنید

وبسایت
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معرفی سرود پرستشی
 »دیوانه ی عشق تو« و »من از آن تواَم«

از اوژنی سرکیسیان
ســرود، ایــن  شــنیدن  بــرای 
روی لینک هــای زیــر ضربــه بزنیــد

اینستاگرام

یوتوب
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ـــدا’،  ـــن ‘خ ـــده ی م ـــن در نجات دهن ـــتاید  4۷ و روح م ـــد را می س ـــن خداون ـــان م ـــت: »ج ـــم گف 4۶ مری
ـــه ی  ـــس هم ـــت . از این پ ـــته اس ـــف داش ـــر لط ـــود نظ ـــز خ ـــز ناچی ـــه کنی ـــون او ب ـــد،  4۸ چ ـــادی می کن ش
نســـل ها مـــرا خوشـــبخت خواهنـــد خوانـــد،  4۹ زیـــرا آن قـــادر مطلـــق کارهـــای بزرگـــی بـــرای مـــن 
کـــرده اســـت . نـــام او مقـــدس اســـت .  ۵۰ رحمـــت او پشـــت در پشـــت بـــرای کســـانی اســـت کـــه از او 
ـــار و  ـــا خیـــاالت دلشـــان ت ـــا قـــدرت کار کـــرده اســـت، متکبـــران را ب ـــد ب می ترســـند .  ۵۱ دســـت خداون
مـــار کـــرده  ۵۲ و زورمنـــدان را از تخت هایشـــان بـــه زیـــر افکنـــده و فروتنـــان را ســـربلند کـــرده 
ـــرده  ـــه ک ـــدان را تهی دســـت روان ـــوده و ثروتمن ـــو ســـیر نم ـــا چیزهـــای نیک اســـت .  ۵۳ گرســـنگان را ب
ـــت،  ۵۵  ـــرده اس ـــت ک ـــرائیل’ حمای ـــود ‘اس ـــده ی خ ـــود، از بن ـــدار خ ـــت پای ـــر محب ـــه خاط ـــت .  ۵4 ب اس
همان طـــور کـــه بـــه اجـــداد مـــا یعنـــی بـــه ابراهیـــم و بـــه اوالد او تـــا بـــه ابـــد وعـــده داد  .« 

سرود مریم
لوقا 1: 55-46

برای دریافت و شنیدن این سرود، روی آیکون های زیر ضربه  بزنید.

اینستاگرام

تلگرام)صوتی(تلگرام)تصویری(

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

گفت:  خدا  به  موسا 
تو را چه کسی بگویم؟

داد:  پاسخ  خدا 

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

این قسمت:
شریعت و تخت کفاره

هستم آنکه هستم.
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به  قبل  مقاله های  در 
مفهوم ساخت خیمه، اسباب 

خدا  عهد  صندوق  و  خیمه 
پرداختیم. آنها همگی سایه ای از 

شخصیت و کار مسیح را آشکار می ساختند. 
دو لوح سنگِی ده فرمان، یعنی همان شریعت خدا، 
درون صندوق عهد بودند و تخت کفاره که نمادی 
از عیسای مسیح و فیض اوست، به روی صندوق 

عهد قرار داشت.
بیانگر  کفاره،  تخت  روی  بر  بی گناه  قربانی  خون 
بود.  از طریق فدیه دادن  پوشاندن گناهان بشر 
این تنها راهی بود که در آن، انسان گناهکار اجازه 
داشت به خدا نزدیک شود. »زیرا بنابر شریعت، 
پاک  قربانی  خون  وسیله ی  به  چیز  همه  تقریباً 
آمرزشی  قربانی،  خون  ریختن  بدون  و  می شود 

نیست.«)عبرانیان ۹ : ۲۲(
بنابراین خدمات خیمه بدون صندوق عهد و تخت 

کفاره، بی معنا و بی ارزش بود.

طبق کالم خدا، مسیح همان تخت 
کفاره ی ماست. 

جالل  از  و  کرده اند  گناه  همه  »زیرا 
خدا کوتاه می آیند. اما به فیض او و به 
واسطه ی آن بهای رهایی که در مسیح عیسا است، 
به رایگان پارسا شمرده می شوند. خدا او را چون 
کفاره ی گناهان   )تخت کفاره( عرضه داشت، کفاره ای 
که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می شود. او 
این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا 
پیش تر  که  گناهانی  از  خویش،  الهی  تحمل  در 
صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود. او چنین 
کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند و تا 
خوْد عادل باشد و کسی را نیز که به عیسا ایمان 

دارد، پارسا بشمارد.«)رومیان ۳ : ۲۶-۲۳(
در حقیقت، تخت کفاره مکانی بود که عدالت خدا و 

فیض او با هم رو به رو شدند.
پس چرا خدا شریعت را توسط موسا به اسرائیل 

داد؟
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برای درک بهتر این مهم، اول باید بدانیم که شریعت 
خدا از کجا شروع و برای چه هدفی داده شد.

شریعت خدا که قوانین موسا نیز گفته می شد، تنها 
فرمان  حدود ۶۱۳  بلکه  نبود،  فرمان  ده  شامل 
داشت. خداوند این فرامین را به قوم اسرائیل 
داد تا  آزادی و استقالل آنان به عنوان یک قوم 
اثبات شود. چون قوم اسراییل حدود 4۰۰ سال 
در سرزمین مصر در اسارت و بردگی بودند. آنها 
هیچ سرزمین و یا هیچ قوانین و مقرراتی از خود 
نداشتند. زمانی که خدا آنان را از مصر نجات داد 
و به طرف سرزمین وعده هدایت نمود، قوم برای 
سری  یک  بایستی  جدید،  سرزمین  در  زندگی 

قوانین و مقررات می داشتند.
آنان،  به  مرحله  چند  در  سینا  کوه  روی  بر  خدا 

قوانینی برای زندگی فردی و اجتماعی داد:
مذهبی:  مراسم های  به  مربوط  قوانینی   -۱

چگونگی  ستایش،  و  پرستش  تشریفات  شامل 
خدمت در معبد، مراسم های قربانی و مقررات در 

مورد خوراکی ها بود.
۲- قوانین مدنی و اجتماعی: شامل زندگی روزانه ی 
قوم، رفتارهای اجتماعی، مقرارت سبّت، قانون کار 
و مالیات، قوانین مربوط به مرزها، قوانین وراثت و 

قوانین ازدواج بود.
نحوه ی  دادخواهی،  شامل  کیفری:  قوانین   -۳

قضاوت و کیفر بود.
قوم  اخالقی  تعالیم  اولیه ی  اساس  قوانین،  این 
یهود را تشکیل می داد. آنان بایستی می آموختند 
که چگونه در بین اقوام بت پرست، چون قوم خدا 

زیست کنند.
غیر از ده فرمان، بقیه ی احکام فقط در رابطه با قوم 
اسرائیل در عهد قدیم بود و شامل عهد جدید 

نمی شود. 
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ابتدا بر روی دو لوح سنگی حک  ده فرمان خدا 
شده بود، اما در عهد جدید، این ده فرمان از طریق 
فیض خدا در عیسای مسیح، بر روی لوح گوشتی 
است.)حزقیال  ایمانداران حک شده  قلب  یعنی 

)۲۶ : ۳۶
چون شریعت برای نجات و عادل شمردگی به انسان 
داده نشد، بلکه برای شناخت گناه و قدوسیت خدا 
داده شد. زیرا اگر نجات از طریق شریعت و احکام 
نجات دهنده  آمدن  به  نیاز  دیگر  می شد،  میّسر 

نبود. 
»زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در 
نظر خدا پارسا شمرده نمی شود، بلکه شریعت، گناه 

را به ما می شناساند.« )رومیان ۳ : ۲۰(

شریعت راه نجات نبود، بلکه قوانینی بود که از 
طریق آن، خدا استاندارد خود را اعالم کرد. 

کالم خدا می فرماید: »مقدس باشید، زیرا که من 
قدوسم.«)اول پطرس ۱ : ۱۶(

طبق کالم خدا جریمه ی گناه، موت است.)رومیان ۶ 
)۲۳ :

انسان گناهکار نیاز  به یک نجات دهنده)کفاره،قربانی( 
دارد.

خدا این را در عیسای مسیح، به عنوان کفاره ی 
گناهان انسان،  به حساب آورد.

مسیح همان تخت کفاره ی ماست.

برکت خداوند بر تمامی شما

62 January - 2021

فهرست

هستم



در 
هر 

از  شــماره 
مجلــه الکترونیکی 

آگاپه، 
کارهای 

هنری 
هنرمنــدان را 

اشــتراک  بــه 
می گذاریم.

هنرمندان عزیز 
می توانند کارهای 

هنری خود را در این 
مجله به اشتراک بگذارند. برای 
ارتباط با ما،  روی همین متن 

ضربه بزنید.
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 شناخت بیشتر از
یاشار تاجانی
کارگردان،
بازیگر و 
طراح گرافیک

64 January - 2021

فهرست

هنرهایزیبا



یاشار تاجانی هستم 
متولد پاییز ۱۳۵۹ خورشیدی 

)۱۹۸۰ میالدی(

دوره ی کودکی و نوجوانی را مثل تمام کودکان و 
نوجوانان دهه ی ۶۰ با فراز و نشیب های زیادی که 
انقالب ایران برای ما و نسل ما رقم زده بود در 
تهران بزرگ شدم تا به عرصه ی جوانی رسیدم. از 
نوجوانی عالقه ی خاصی به سینما و تئاتر داشتم و 
دانشکده  وارد  که  شد  باعث  اشتیاق  این 
 (Canada College of Education (CCE
واقع در تهران شوم و در رشته ی کارگردانی از 
با  هم زمان  شدم.  فارغ التحصیل  دانشکده  این 
تحصیل در رشته ی کارگردانی سینما، با ورود به 
آموزشگاه استاد حمید سمندریان، بازیگری را از 
این استاد و استاد میکائیل شهرستانی آموختم و 
در نهایت افتخار این را داشتم که در آخرین کار 
استاد حمید سمندریان )مالقات بانوی سالخورده( 
در تئاتر شهر، سالن اصلی به روی صحنه رفتم. 
عالرغم تمام این اتفاقات و قدم هایی که در راه 

موفقیت برمی داشتم، در اوج جوانی از درون 

چیز  هیچ  با  که  داشتم  عجیبی  خأل  احساس 
نمی توانستم آن را آرام کنم و این سیاهی که در 
درون احساس می کردم روز به روز بزرگتر می شد، 
تا جایی که این تاریکی غلیِظ افسردگی، من را برای 
مدتی از همه چیز دور ساخت. در اوج این بیماری 
به  را  من  شخصی  اتفاقی،  به صورت  که  بودم 
‘کلیسای جماعت ربانی مرکز’ دعوت کرد. آن روز را 
هیچ گاه فراموش نخواهم کرد. با صورتی پر از غم 
درون و ناامید به مکانی پا گذاشتم که نمی دانستم 
تمام عمرم متعلق به آنجا بودم اما در دنیایی دیگر 
گم شده بودم. آن روز مبارک مانند فرزند گم شده 
به آغوش پدر برگشتم و تنها با نوازش سرانگشتان 
پدر، تمام سیاهی ها و تاریکی غلیظ افسردگی به 
یکباره محو شد. آن روز پاییزی در سال ۱۳۸۳ 
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خورشیدی )۲۰۰4 میالدی( بود که دوباره متولد شدم.

از همان روز تصمیم گرفتم که زندگی ام را به خدایی تقدیم کنم که خودش را به من 
تقدیم کرده بود. روزهای تازه آغاز شدند و من هر روز در او که هر لحظه با من بود، رشد 
می کردم و شکل می گرفتم. سال ها گذشت و در این مدت، من شروع به خدمِت نوجوانان 
در کلیسا کردم و همچنین خارج از کلیسا دعوت به بازی در چند فیلم کوتاه، یک فیلم 
سینمایی، تلویزیونی و همچنین بازی در نمایش های »مکبث« به کارگردانی آقای قطب الدین 
صادقی و ‘دادگاه هملت’ به کارگردانی آقای ‘کوروش اسدالهی’ شدم. اما این روزهای 
زیبا لحظه ای به اوج خود رسیدند که همسر عزیزم )نغمه( را در کلیسا مالقات کردم. این 
تا در سال ۱۳۸۸ خورشیدی )۲۰۰۹  مالقات منجر شد 
میالدی( در کلیسای جماعت ربانی مرکز ازدواج کردیم. 
پس از ازدواج، بار دیگر وارد دانشگاه شده و در 
رشته ی گرافیک و تصویرسازی مشغول 

به تحصیل شدم. 
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چندی بعد از فارغ التحصیلی در این رشته، من و 
همسرم توسط یک مینیستری از آفریقای جنوبی 
دعوت به خدمت شدیم و به مدت ۶ ماه به عنوان 
میسیونر به این کشور رفتیم. در طول این سفر، 
همسرم به کار ترجمه ی متون مسیحی مشغول شد 
دعوت  متعددی  کلیساهای  سوی  از  همچنین  و 
همچنین  و  ایران  کلیسای  درباره ی  تا  می شدیم 
آنها  برای  کشورمان  در  خدا  عظیم  کار  درباره ی 
صحبت کنیم. پس از بازگشت به ایران، فشار بر 
کلیسا از سوی دولت جمهوری اسالمی شدت گرفت 
و بعد از مدتی این فشارها منجر به تعطیلی کلیسا 
شد و این امر منجر به رشد کلیساهای خانگی در 
ایران گردید. من و همسرم نیز در یکی از این 

این  در  کردیم.  خدمت  به  شروع  کلیساها 

دوران از سوی ‘سازمان ایالم’ به عنوان انیماتور 
برای برنامه ی کودکان )باغ دوستی( که از شبکه ی 
محبت در حال پخش بود، دعوت به همکاری شدم 
عنوان های  با  کوتاهی  انیمیشن های  مجموعه  و 
»قاصدک« و »گوگول و مگول« )که طراحی عروسک 
مگول نیز بر عهده من بود( و چندین موزیک ویدئو 
مخصوص کودکان را برای این برنامه  ساختم. اما 
متأسفانه به خاطر فشار ها و خطراتی که در ایران 
و  ایران  از  خروج  به  مجبور  همسرم  و  من  بود، 

مهاجرت به کشوری دیگر شدیم.
اما یقین داشتیم »نه چیزهای حال و نه چیزهای 
آینده و نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه 
هیچ چیز دیگر قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا 
جدا  است،  عیسا  مسیح  ما  خداوند  در  که 



سازد.«)رومیان ۸  : ۳۹-۳۸(
ما متوقف  نه تنها در زندگی  کار خدا  با مهاجرت، 
و  استعدادها  از  خدا  آن  از  پس  بلکه  نشد، 
توانایی های ما برای جالل نام خودش استفاده کرد. 
چندی پس از خروج از ایران، من با ‘کانون کتاب 
مقدس’ در پروژه ای مخصوص کودکان و نوجوانان 
برای ساخت ۱۷۰ قسمت نمایش رادیوئی همکاری 
پروژه،  این  در  صداپیشگی  بر  عالوه  و  کردم 
ویرایش و صداگذاری این مجموعه را نیز انجام 
دادم و در همین سال، چندین انیمیشن کوتاه نیز 
برای رسانه ی ‘سبزک’ ساختم. در سال ۲۰۱۷ از 
سوی ‘انجمن کتاب مقدس ایران در غربت’ که با 
همکاری ‘انجمن کتاب مقدس آمریکا’ تصمیم به 
ساخت یک سریال مسیحی با عنوان “شفای قلب های 
شکسته” داشتند، دعوت به همکاری شدم که در 
اصلی،  نقش های  از  یکی  عنوان  به  سریال،  این 
ایفای نقش کردم. در سال ۲۰۱۸ بود که با همکاری 
دوست و برادر عزیزم ‘داریوش گلباغی’ دو موزیک 
ویدئو با عنوان های “تنها نجات” و “خدای من” را 
‘انجمن  از سوی  بار دیگر  ساختیم. سال ۲۰۱۹ 
کتاب مقدس ایران در غربت’ برای ساخت انجیل 
‘متی’  نقش  برای  عنوان صداپیشگی  به  صوتی 
انتخاب شده و این پروژه را نیز به اتمام رساندم. 

در همین سال بود که خداوند فرشته ای 
کوچک به نام ‘الیانا’ را به من و همسر 

عزیزم ‘نغمه’ هدیه داد و اجازه 

داد تا از طریق او یک بار دیگر معنای محبت و قلب 
پدرانه ی خدا را لمس کنیم. 

 و امروز در حال حاضر مشغول به تحصیل الهیات
 در دانشکده الهیات پارس می باشم و به عنوان
Audience Relations Coordinator
مینیســتری فارســی زبان  بخــش  در 

خدمت  حال  در    Endure International
خداوند هستم. این مینیستری از طریق شبکه های 
پخش  حال  در  فارسی زبان  مسیحی  ماهواره ای 
برنامه ای با عنوان “تمام کتاب” می باشد که برنامه ای 
تعلیمی از کالم خدا است که از پیدایش تا مکاشفه 

را آیه به آیه بررسی می کند.

Yashar Tajani

ایمیل

خانههنرمندانمسیحی
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آیا خداوند در طول تاریخ، رویکردش به مقوله ی هنر عوض شده است؟
آیا کلیسا بی نیاز از هنر و هنرمند است؟

آیا هنر، مي تواند عامل ایجاد تغییر و تحول در جوامع باشد.
تا چه اندازه با هنرمندان جامعه ی مسیحي آشنا هستیم و دغدغه هاي آنها را مي شناسیم؟

جایگاه هنر در کلیسای ایران چیست؟
رابطه دین با هنرچیست؟

ردپاي هنر در کتاب مقدس و تاریخ کلیسا کجاست و سؤال های بسیار دیگر که همراه با معلمین 
و اساتید برجسته در سری برنامه هایی به نام  »همراه با خانه ی هنرمندان مسیحی«  به آنها 

پاسخ داده خواهد شد. این برنامه شامل دو قسمت تحت عنوان های “اخبار هنرمندان همراه با 
بیتا” و  همینطور  “گفتگو با میهمانان همراه با موسا رسایی” می باشد. 

پنجشنبههرهفتهساعت7:30شببهوقتتهران
درتلویزیونوشبکههایاجتماعیکانالمحبتوخانهیهنرمندان

مسیحی،میتوانیداینبرنامهرامشاهدهکنید.

خانه ی هنرمندان مسیحی و اخبار هنرمندان 

اینستاگرامخانههنرمندانمسیحی
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ایــن دل هــزاران ســال در غــم غوطه ور شــد
شــد تبــر  و  تیــغ  زندگــی  نهــال  ســهم 

ــوت ــج و مبه ــردد، گی ــوِج م ــک م ــل ی او مث
درگیــر صدهــا شــک و اّمــا و اگــر شــد

ــود ــِد مــن ب ــی َجل ــد ایــن آشــفته حال هرچن
ــد ــر ش ــه پَ ــو، در لحظ ــای ت ــدای پ ــد ص آم

... و  بــاز  زود  گلویــم  از  دنیــا  زنجیــر 
ــد ــعله ور ش ــان ش ــینه ایم ــان س ــی می جای

زندگانــی! ای  نفــس،  هــر  دلیــل  تــو  ای 
تــا تــو رســیدی هــر چــه بــد، نامعتبــر شــد

پیــش از تــو گرچــه روزهایــم را ملــخ خــورد
ــد ــر ش ــر ثم ــم پ ــر جهان ــو سرتاس ــد از ت بع

شاعر:  
سلین.ب.زاده
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اشـــعیا2-1:61
روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا به رنجدیدگان 
بشارت دهم، دل شکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده ی 
آزادی دهم و کوران را بینا سازم. او مرا فرستاده تا به قوم او 
که سوگوارند تسلی دهم و بگویم که زمان رحمت خداوند برای 
است.  رسیده  فرا  دشمنانشان  برای  او  غضب  روز  و  ایشان 

Rose Datoc Dall
اینستاگرام
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12 :8 یوحنـــا
عیسـادریکیازتعالیم
خـود،بـهمـردمفرمود:
»مـننورجهانهسـتم،
هـرکهمراپیـرویکند،
نخواهـد تاریکـی در
نـور زیـرا مانـد،
حیاتبخـش،راهـشرا
روشنمیکند.«

Eva Koleva Timothy
اینستاگرام

هنرهایزیبا
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معرفی فیلم

ایـن فیلم داسـتان زندگی پولـس را بازگو 
می کنـد ، کسـی که بی رحمانه مسـیحیان را 
شـکنجه مـی داد. تمرکـز داسـتان بـر روی 
تبدیـل شـدن او به شـخصیتی محـوری در 
شـکل گیری اولیـن کلیساهاسـت. اتفاقات 
این فیلم قبل از اعدام او توسـط امپراتور 
و... می گیرنـد  شـکل  رم  در  نـرون 

پولس
رسول مسیح

نمایشبخشهاییازفیلم
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در جامعه ای که سخن گفتن از خداوند و قدرتش جرم محسوب می شود، یک معلم تاریخ  که در دبیرستان 
مشغول تدریس است، روزی به دانش آموزان که از او درباره ی مسیح سؤال کرده بودند، پاسخ می 
دهد. او که می داند سخن گفتن از خداوند در مکان های عمومی و کشور ممنوع است ولی درباره وجود 
داشتن و قدرتمند بودن خدا سخن می گوید و همین امر موجب می شود که از دبیرستان اخراج شده و 

به دادگاه های متعدد برای محاکمه فرستاده شود. در ادامه ...

نمایشبخشهاییازفیلم

خدا نمرده 2

معرفی فیلم
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ارزشمند
و  آموزنده  داستان ها،  و  کتاب ها  دنیای 
می تواند   ما  برای  و  است  حکمت بخش 

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

عاشقانه هایی برای آ
دوستانم  از  یکی  زبان  از  پیش  روز  چند  را  جمله  این  اکفیست...«  غایت  به  که  خدایی  »و 
شنیدم،جمله خیلی به دلم نشست، اما...کمی فکر مرا به خود مشغول کرد؛ به این فکر کردم آیا 

برای خدایی که به غایت اکفیست، ما هم فرزندان به قد غایتی هستیم؟!
آیا خداوند هم می تواند این جمله را درباره ی ما بگوید؟ و فرزندانی که به  غایت هستند؟

در کتاب مقدس)اول پطرس ۵ : ۷ (این گونه آمده است:
»بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست .« 

نامه ای از خداوند

ادامه ی این داستان را از طریق لمس گزینه های زیر می توانید بشنوید:

خواهر باران

تلگراماینستاگرام
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 ۱ ای پسر من، هر چه به تو تعلیم می دهم، یاد بگیر و آنچه به تو دستور 
می دهم، فراموش مکن.  ۲ به سخنان حکیمانه گوش بده و کوشش کن تا آنها 
را یاد بگیری.  ۳ بینش را طلب نما و دانایی را جستجو کن.  4 همان طور که 
برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می کشی، برای تحصیل 
حکمت تالش نما.  ۵ اگر چنین کنی، معنی ترس از خداوند را می فهمی و در 
شناختن خدا موفق می شوی.  ۶ خداوند بخشنده حکمت است و عقل و 
دانایی از جانب اوست.  ۷ او نیکوکاران را پیروزی می بخشد و از آنها پشتیبانی 
می کند.  ۸ او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می کنند، محافظت 
نموده و از کسانی که خود را وقف او نموده اند، حمایت می کند.  ۹ اگر به من 
گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را 
پیدا خواهی کرد.  ۱۰ شخص حکیمی می شوی و از عقل خود شادمان می گردی.  
۱۱ عقل و دانایی تو، از تو محافظت خواهد کرد  ۱۲ و تو را از دست شریر 
و آنهایی که می خواهند با سخنان خود تو را فریب بدهند، نجات خواهد داد؛  
۱۳ یعنی کسانی که راه راست را ترک می کنند تا در ظلمت گناه زندگی 
نمایند.  ۱4 از کارهای زشت خود خوشحالند و از دروغ های شرارت آمیز خود 
لذت می برند.  ۱۵ این افراد ناپایدارند و راه کج را در پیش گرفته اند.  ۱۶ 
حکمت، تو را از زنا و سخنان فریبنده زنان بدکاره محافظت می کند.  ۱۷ زنانی 
که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را فراموش نموده اند.  
۱۸ اگر به خانه آنها داخل شوی، به جاده ی مرگ قدم گذاشته ای. رفتن به 
آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است.  ۱۹ کسانی که نزد چنین زنانی 
می روند، هیچ وقت باز نمی گردند و هرگز به راه حیات بازگشت نمی کنند.  ۲۰ 
بنابراین، باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و زندگی مردم عادل را انتخاب 
نمایی.  ۲۱ مردم نیک و کامل، در این زمین باقی خواهند ماند.  ۲۲ اما 
از زمین کنده  نابود خواهند گردید. ریشه ی خیانت کاران  مردمان شریر 

خواهد شد.

امثالسلیمانفصل2
پاداشحکمت



عزیزان، نویسنده در این فصل از امثال، همانند 
با  که  استادی  یا  و  خود  فرزندان  با  که  پدری 
شاگردان خود سخن می گوید، وعده می دهد که 
اگر با پشتکار و تالش مضاعف به دنبال حکمت 
باشند، آن را به دست خواهند آورد.)انجیل متی ۷ 

)۸-۷ :
از حکمت  بهتر  در حقیقت می فرماید، هیچ چیز 
نیست.)تثنیه 4 : ۲۹ و ارمیا ۲۹ : ۱۳(»شما مرا 
خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم 

قلب خواهان من بوده اید.« آمین

هدایت  خداوند  سوی  به  را  ما  حکمت  عزیزان، 
می کند، چون خداوند سرچشمه ی حکمت است. در 
است.  حکمت  عطاکننده ی  او  می فرماید   ۶ آیه 
 ،۶-۵ آیات   ۱ یعقوب  رساله ی  در  همچنین 
می فرماید که خداوند آن را به طور رایگان به آنانی 
خواهد بخشید که با ایمان آن را طلب می کنند. 
بنابراین ما بایستی فرامین خداوند را نگاه داریم.

)آیه ۱( می بایست دل و ذهن خود را برای کسب 
درک و فهم و حکمت الهی به کار ببریم.)آیه ۲( و با 

صدای بلند آن را از خداوند طلب کنیم.

)آیات ۳ و 4(می فرماید آن وقت حکمت به عنوان 
یک هدیه به ما داده خواهد شد، این طریق خداوند 

است.
ما  به  او  می کنیم،  تالش  می کنیم،  درخواست  ما 
خواهد داد. ما در می زنیم، او در را به روی ما باز 
خواهد کرد. ما اطاعت می کنیم، او برکت الزمه را 

عطا خواهد کرد.)انجیل متی ۷ : ۷(
در آیه ۵ آمده، آنانی که حکمت خداوند را دریافت 
و  از خداوند  که ترس  فهمید  می کنند، خواهند 
تسلیم اراده ی او بودن چه مفهومی دارد. در واقع 
این حکمت و معرفت، شناخت شخصیت خداوند را 
بر طبق  را  ما خداوند  زمانی که  دارد.  به همراه 
طریق های او که در کالمش مستتر هست بشناسیم، 
او  فرامین  از  و  کرده  او  اراده ی  تسلیم  را  خود 
معرفت  و  حکمت  این  عزیزان  می کنیم.  اطاعت 
خداوند است که ما را به سمت رستگاری و حیات 
 /  ۳  :  ۱۷ یوحنا  می کند.)انجیل  هدایت  ابدی 

فیلیپیان۳ : ۱۱-۱۰(
در آیه ۶ می فرماید: حکمت خداوند یعنی معرفت 
و فهم حقیقی از زبان وی صادر می شود، یعنی در 
وحله ی اول از دهان او به واسطه ی کالم مکتوب او 
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از امثال سلیمان فصل 2 بیشتر بدانیم



دریافت می شد و در وحله ی دوم، از طریق انبیاء و 
خادمین او که مسح خداوند بر آنها بود، حاصل 
می شد. امروزه ما نیز، این کالِم مکتوب را هم به 
واسطه ی روح القدس و هم به واسطه ی معلمین و 
خادمین پر از روح در اختیار  داریم. اما حکمت 
بنیادین خداوند، یعنی تمامی حکمتی را که برای 
زندگی خدامحور، جهت دریافت حیات جاودان نیاز 
داریم، در ایمان به او و اطاعت که در کالم مکتوب 
است،  شده  گنجانیده  خداوند)کتاب مقدس( 

به دست خواهیم آورد.)آیه ۷(
خداوند ما را در حفاظت خودش، از بدی و شرارت 

دور نگاه می دارد.)آیه ۸()مزمور۹۱ : ۱۱-۹(
در آیات ۹ تا ۱۱، نویسنده تأکید می کند که اگر 
خداوند را بشناسیم و طریق های او را دنبال کنیم، 
 : او زندگی خواهیم کرد.)عبرانیان ۵  با حکمت 

)۱4-۱۲
درآیات ۱۲ تا ۱۵، اولین نمونه از شرارت و بدی 
که باعث فریب انسان می شود را ‘فریب شیطان و 
که  ۱۲(افرادي  )آیه  می کند.  عنوان  شریر‘ 
سخنانشان فریبنده و فاسد است. )انجیل متي 
۱۲ : ۳۳-۳۵(کسانی که قلب بیمار دارند و در 

طریق های تاریکی گام بر می دارند. )آیه ۱۳(

حقیقی  ذات  و  طبیعت  دارند  سعی  افراد  این 
خودشان را پنهان کنند و به این وسیله، آنهایی را 
که فاقد حکمت الهی هستند را فریب می دهند.

)انجیل یوحنا ۳ : ۲۰-۱۹(
تا ۱۹، دومین موردی را که نویسنده  آیات ۱۶ 
بدکارانی  اغوای  و  فریب  مورد  در  دارد،  اشاره 
است که خیانت می کنند، یعنی آنهایی که پیمان 
خداوند  با  که  را  عهدی  همچنین  و  خود  ازدواج 
این باره  در  او  گرفته اند.  نادیده  بسته اند، 
و  نابودی  و  موت  نوید دهنده ی  آنها  می فرماید: 
چنین  یک  با  ارتباط  و  از خداوند هستند  دوری 
شد.)دوم  خواهد  مرگ  و  نابودی  باعث  افراد، 

قرنتیان ۶ : ۱۶-۱4(
آیات ۲۰ تا ۲۲ هم از برکات عهد با خداوند سخن 
حفظ  برای  خداوند  که  وعده هایی  می گوید. 

طریق های عادالن خواهد داشت.)آیه ۲۰(
آنها در زمین ساکن خواهند بود)منظور سرزمین 

موعود()آیه ۲۱(
رد  را  خداوند  حکمت  که  آنهایی  شریران،  اما 
کرده اند، از زمین و برکات خداوند بهره ای نخواهند 

داشت.)آیه ۲۲(  
آمین
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مردی مشغول تمیز کردن ماشین جدید خود بود. 
ناگهان پسر 4 ساله اش سنگی برداشت و با آن 
با  چند خط بر روی بدنه ی ماشین کشید. مرد 
عصبانیت دست پسرش را گرفت و چندین بار 
به آن ضربه زد. او بدون اینکه متوجه باشد از 
روي عصبانیت، با آچار فرانسه ای که در دستش 

داشت، این کار را می کرد!
دلیل  به  پسرک  بیمارستان،  در 

شکستگی های متعدد، انگشتانش 
را از دست داد. وقتی او پدرش 

دردناک  نگاهی  با  دید،  را 
انگشتانم  کی  »بابا!  پرسید: 

دوباره رشد می کنند؟«
مرد بسیار غمگین شد و هیچ 

سخنی بر زبان نیاورد. او 

به سمت ماشینش برگشت و از روی عصبانیت 
چندین بار با لگد به آن ضربه زد. در حالی که از 
ناراحت و پشیمان بود، به  کرده ی خود بسیار 
خط هایی که پسرش کشیده بود، نگاه کرد. آنگاه 
دید که پسرش با سنگ روي ماشین نوشته بود: 

» دوستت دارم بابایی«
در کتاب مقدس، غالطیان فصل ۵ می خوانیم:

“خشم” یکی از اعمال نَْفس است و کسانی 
زندگی  نَْفسشان  کنترل  تحت  که 
به  را  خدا  پادشاهی  می کنند، 
میراث نخواهند برد. اما ثمره ی 
نیکویی،  محبت،  خدا،  روح 
شادی، آرامش، صبر، مهربانی، 
و  فروتنــی  وفــاداری، 

خویشتنداری است.

داستان های کوتاه و آموزنده
غلبه بر خشم
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امیدوارباشید
نویسنده:وارنویرزبی

معرفی کتاب

دریافتکتابازطریقتلگرام
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دکتر مل الرنس در کتاب »تاثیرگذاری روحانی« به 
چگونگی تاثیرگذاری مثبت یک رهبر بر افراد تحت 

رهبری خود می پردازد.
دکتر مل الرنس این کتاب را در چهار بخش به 
رشته ی تحریر درآورده است. نویسنده ابتدا 
نگاهی بر »نهادن بنیادها« می اندازد  تا خواننده 
بداند در رهبری به بنیادهای مستحکمی نیاز 
»عمل نمودن«  مبحث  به  سپس  دارد.  
خوانده  رهبر  یک  اینکه  برای  می پردازد، 
شده که عمل کننده باشد. سپس »کاوش 
عمق ها« را بررسی می کند تا رهبر بداند 
در رهبری روحانی باید به هسته و مفهوم 
اصلی آن چیزی که هست پی ببرد. در 
آخر »رویارویی با چالش ها« را بررسی 

می کند تا رهبر بداند در طول این 
با  چرا  و  بی چون  مسیر 

انتظارات، آسیب ها و 
شکست هایی 

روبه رو 
خواهد 

شد.

معرفی کتاب

نویسنده:ملالرنس
ترجمه:آرینهسرکیسیان

دریافتکتابازطریقتلگرام
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جواب:
 خداوند هر چیزی را طوری خلق می کند که هدف و 
مأموریتی را که به آن می دهد، به درستی انجام 

شود.
سرافین ۶ عدد بال دارند، چون با دو تای آنها به 
دور تخت جالل خداوند پرواز می کنند و حمد و 

جالل گویان، قدوسیت او را حمد می گویند.
با دو تای دیگر، جلوی پاهای خود را می پوشانند. 
زیرا در سفر خروج فصل ۳ آیه ۵ می خوانیم زمانی 
که خداوند در بوته ی آتش به موسا ظاهر می شود، 
می فرماید: »نعلین خود را در آور، چون مکانی که 

در آن ایستاده ای، مقدس است.« هر جایی که 

آنجا  در  چیز  همه  باشد،  داشته  حضور  خداوند 
حضور  در  سرافین  چون  و  است  شده  تقدیس 
می خواستند  که  مکانی  هر  در  هستند،  خداوند 
نمی توانستند  و  بود  شده  تقدیس  بنشینند، 

بنشینند، مگر اینکه پاهای خود را بپوشانند.
با دو بال دیگر صورت خود را می پوشانند، زیرا 
هیچ مخلوقی تا زمانی که روح پاک خداوند در او 
ساکن نشده، تا زمانی که زیر پوشش خون قدوس 
جالل یافته  بدن  و  نگرفته  قرار  مسیح  عیسای 
دریافت نکرده، نمی تواند در حضور جالل خداوند 
بماند. زنده  و  کند  مشاهده  را  او  جالل  و  باشد 

)خروج ۳۳ : ۲۰( آمین

 چرا فرشتگانی که در حضور خداوند هستند، شش بال دارند؟
 )اشعیا ٦ : ۱-٨()مکاشفه یوحنا ٤ : ٨(
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هـزاراننفـرازطریـقبرنامـهیکتابمقـدس،مطالعهیکالمخدارابخشـی
اززندگـیروزانـهیخـودنمودهانـد.شـمامیتوانیـدازایـنبرنامـهبهطور
مختلـف، ترجمههـای بـه خـود مطالعـات در و کنیـد اسـتفاده رایـگان
نشـانهگذاری،یادداشـتهاوبرنامههاییباموضوعاتگوناگوندسترسـی
داشـتهباشـید.همچنیـنایـنبرنامهبهشـماایـنامـکانرامیدهدکهدر

صورتتمایلبهصورتصوتی،کالمخدارابشنوید.

کالم خدا همراه شما است

برنامه ی کتاب مقدس را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید
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دوستان عزیز ضمن سپاس از همراهیتان، شما را تشویق 
می کنیم که برای ارائه ی نظرات و پیشنهادهایتان با ما در 
ارتباط باشید. همچنین می توانید مطالب مجله آگاپه را از 
نمایید. دنبال  ما  مجازی  شبکه های  و  وب سایت  طریق 

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

آمــیــن

اینستاگرام

وبسایت

ایمیل

تلگرام
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