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هر کس از آبی که 
من می بخشم 

بنوشد، هرگز 
تشنه نخواهد شد 

زیرا آن آبی که به 
او می دهم، در 

درون او به 
چشمه ای تبدیل 

خواهد شد که تا 
حیات جاودان 

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

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

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

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

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

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

ذکر کنیم.

اینستاگرام ایمیلوبسایت

ارتباط با ما

c
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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  در ذهنم  چیز  اما یک  بودم، 
چند  گذشت  از  بعد  بود.  می کند(  مهیا  )خداوند 
ساعت، فرزندان خداوند همراهان من در انجام این 

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

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

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

دوستان و آشنایان سهیم باشند.

خواهر آفریده
مارال کارایی

ادوین کشیش آبنوس
سحر آپیستوال

ژیلبرت هوسپیان
 میالد برادران تمدن

داریوش گلباغی
مهران پورپشنگ

جلیل سپهر
باران جوکار
صنم طلوعی

برادر جهانگیر
مرجان فارسی
فرح معصومی

اسحاق تنگستانی
و  همه ی شما عزیزان که با اشتراک گذاری 

این مجله همراه ما هستید.

با تشکر فراوان از 
وب سایت سبزک /  حنیف اورسجی

میثم حیدری اهوازی / موسا رسایی
خانه هنرمندان مسیحی

ناتان رستم پور / سازمان رازگاه

اکنـون مـا   در کنـار یکدیگر بسـیار بزرگ و
در سرتاسر جهان هستیم.
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قابلیت های 
مـجـلـه 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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سرزمین شادی

دراینبخشکهویژهیکودکانعزیزماناست،
قصدداریمآنهاراباکتابمقدسآشناکنیم.

پرستش بخش خادمین زبان از ما پیشگاه، در
میشنویموازسرودهایآنهابرکتمیگیریم.

پیشگاه

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

پیام

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

بیشتر آشنا می شویم.

هنرهای زیبا

به مربوط میپردازیم، آن به بخش این در آنچه
آموزههاوپژوهشهاییمیباشدکههرایمانداربه

مسیح،درزندگیروحانیخودبهآننیازدارد.

نکته !

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

هستم

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

بیشتر آشنا شویم.

شهر بانو

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

امثال را مطالعه می کنیم.

ارزشمند
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بخش های مجله آگاپه
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فهرست

در این بخش که 
ویژه ی کودکان 

عزیزمان است، 
قصد داریم آنها را 

با کتاب مقدس 
آشنا کنیم.



سرزمینشادی
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فهرست

قسمت پنجم

برایدیدناینویدیوازطریقیوتوبضربهبزنید

برایدیدناینویدیوازطریقتلگرامضربهبزنید

http://sabzak.com/
https://youtu.be/tQXcAXJ1EZw
https://t.me/SabzakMedia/2079
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سرزمینشادی

فهرست

http://sabzak.com/
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سرزمینشادی

فهرست

http://sabzak.com/
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فهرست

سرزمینشادی

برنامه ی کتاب مقدس 
برای کودکان

با زدن روی دکمه های زیر 
می توانید دانلود کنید

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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فهرست

سرزمینشادی

سخنی با والدین

Photographer: Emma Bauso

کودکان  به  شادی  آموزش  نحوه ی  مورد  در  آیا 
خود اطالعاتی دارید؟

این آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندان 
فقدان  چراکه  باشند.  داشته  سالمی  و  شاد 
دوران  در  شادی آور  و  لذت بخش  تجربه های 
روحی- مشکالت  زمینه ساز  می تواند  کودکی 

روانی زیادی در بزرگسالی شود. به همین خاطر 
باشد،  شاد  زندگی  در  فرزندتان  اینکه  برای 
روحیه ای  با  و  کند  تجربه  را  پرنشاطی  کودکی 
برسد؛  خود  زندگی  بعدی  دوره های  به  مناسب 
آگاهی از روانشناسی کودک و نکات تربیتی در 
این مورد ضروری است. ما در ادامه ی این مقاله 
به نکات مهمی برای آموزش شادی به کودکان 
پرداخته ایم. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه 

باشید. 

آموزش شادی به کودکان 
با  امروز  دنیای  در  فرزندان  تربیت 

امروزه  است.  همراه  بیشتری  پیچیدگی های 
را  خود  تربیتی  اطالعات  اینکه  بدون  والدین 
پس  از  می توانند  سختی  به  کنند،  به روز 
هدف  برآیند.  فرزندان  به  مربوط  چالش های 
نهایی از تربیت هر کودکی این است که با سالمت 
نیز  آینده  در  بتواند  تا  کند  رشد  کافی  روان 
این  به  دستیابی  باشد.  داشته  موفقی  زندگی 
هدف، همیشه راحت و آسان نیست و نیازمند 
دریافت آموزش های تخصصی می باشد. آموزش 
برای  ابزارهای الزم  از  یکی  کودکان،  به  شادی 
به 5  ادامه  پرورش فرزندانی سالم است. در 

نکته ی آموزشی در این باره اشاره کرده ایم.

۱- الگوی فرزندانتان باشید.
شادی کودکان و به طور کل، سالمت روان آنها تا 
قرار  والدین  روحیه ی  تأثیر  تحت  زیادی  حد 
دارد. کودکان از ابتدای تولد در حال مشاهده ی 
که  می گیرند  یاد  مرور  به  و  هستند  شما 
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فهرست

سرزمینشادی
شما  به  آنها  کنند.  تقلید  را  رفتارهایتان 
به خصوص در سال های اولیه ی کودکی به عنوان 
قهرمان زندگی خود نگاه می کنند. به همین خاطر 
است که دوست دارند همانندتان رفتار کنند و 
مورد تأیید قرار بگیرند. شادی یا غم والدین در 
واقع از همین طریق به فرزندان منتقل می شود. 
درنتیجه برای اینکه کودکان سالم و با روحیه ی 
مثبتی داشته باشید، ابتدا باید روی خودتان کار 

کنید و بهداشت روان خود را بهبود ببخشید.
افسرده  مادر،  و  پدر  که  زمانی  اینها  بر  عالوه 
در  محدودی  شادی آور  فعالیت های  و  باشند 
از  زندگی شان وجود داشته باشد، در مراقبت 
نمی توانند  و  برمی خورند  به مشکل  نیز  کودک 
عمل  به  خود  فرزند  از  را  کافی  عاطفی  حمایت 
ایجادشده  عاطفی  خأل  شرایط  این  در  بیاورند. 
برای کودک نیز مانع از این می شود که او بتواند 

شاد باشد و نشاط کافی را تجربه کند.

۲- ساختن روابط مثبت را آموزش دهید.

تمامی  در  دیگران،  با  دوستانه  روابط  داشتن 
سنین یکی از عوامل مهم در تجربه ی شادی و 
بهزیستی روانی محسوب می شود. اگر می خواهید 
و  کنید  تقویت  را  فرزندتان  مثبت  روحیه ی 
نمی دانید دقیقاً باید چه کاری انجام دهید؛ پس 
با  ارتباط  برقراری  به  را  کودک  که  است  بهتر 
همساالنش تشویق نمایید. توانایی دوست یابی 
و برقراری ارتباط با همساالن، عزت نفس او را 
تقویت می کند. همچنین در جریان بازی هایی که 
با دوستان اتفاق می افتد، کودک می تواند شادی 

و لذت بیشتری را تجربه کند.

۳- به جای نتیجه، بر تالش ها تمرکز کنید.
وقتی کودکتان برای دستیابی به هدفی تالش 
او  تالش های  بر  نتیجه ای،  هر  از  فارغ  می کند، 
تمرکز کنید و به او بگویید که برای آنها ارزش 
قائل هستید. تمرکز بر شکست ها و نقاط منفی 
نتایج  نگران  دائماً  او  که  می شود  باعث  کودک 
باشد و نتواند عملکرد مناسبی  در خانه و مدرسه 
فرزندتان  شرایط  این  در  دهد.  نشان  خود  از 
نتیجه  در  و  می شود  زیادی  فشارهای  متحمل 
نمی برد.  لذت  خود  کودکی  از  باید  که  آن طور 
تحقیقات نشان می دهند فرزندان والدینی که 
بیش از حد به موفق شدن و کسب نتایج مثبت 
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فهرست

سرزمینشادی
تأکید می کنند، بیش از دیگران دچار اختالالتی 

نظیر اضطراب و افسردگی می شوند.

۴- هوش هیجانی کودک را تقویت کنید.
هوش هیجانی، صفتی است که بر درک احساسات 
خود، مدیریت کردن آنها و همچنین درک احساسات 
دیگران و همدلی با آنها تأثیر می گذارد. این صفت، 
ذاتی و غیرقابل تغییر نیست، بلکه مهارتی است 

که می تواند پرورش یابد و ارتقاء 
پیدا کند. به کودکتان کمک 

کنید تا احساسات مختلف 
شادی،  غم،  نظیر  خود 
و  را بشناسد  و...  خشم 

در  دهید  آموزش  او  به 
مواجهه با هر کدام از آنها باید 

چه رفتاری از خود نشان دهد. 
مقابله ای  روش های  یادگرفتن 

هوش  پرورش  در  منفی،  هیجانات  با  درست 
در  بیشتر  شادی  تجربه ی  نهایت  در  و  هیجانی 

زندگی اهمیت بسیاری دارد. 

5- زمان های بازی با کودک را افزایش دهید. 
در  کودکی  دوران  در  فرزندان  با  بازی کردن 
تأثیر  آنها  اجتماعی  و  شناختی  هیجانی،  رشد 
بسزایی می گذارد. هنگام بازی، هم شما و هم 
کودک می آموزید که فعالیت های مثبتی را خلق 
کنید، هیجانات مثبتتان را ابراز کرده و در لحظه 
زندگی نمایید. این تجربیات همراه با احساس 
در  شما  جانب  از  عاطفی  حمایت  دریافت 
جریان بازی، بر روحیه ی کودک تأثیر بسیار 
زیادی دارد و به او کمک می کند 
بیشتری  مثبت  هیجانات  که 

را پرورش دهد.
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سرزمینشادی

باهم دعا کنیم

ای خداوند، خدای مهربون، خدای عالی و نیکو، خداوند عظیم، خداوند پر 
قدرت، خداوند محبت، خدای قدوس دوستت دارم. تو را شکر می کنم 

برای برکاتی که به ما دادی. ممنونم که مراقب ما هستی و ما را از بدی ها 
و مریضی ها محافظت می کنی. 

خداوندا ممنونم که ما را نجات دادی؛ ازت می خوام که انسان های دیگه را 
هم نجات بدی، مردم کشورمون ایران را هم نجات بدی خداوندا!

خداوندا لطفاً بدی و مریضی ها را دور کن و از بین ببر. هر کس که در 
سختی هست، سختی ها و ناراحتی هاش را بردار و غم هاش را به شادی 

تبدیل کن!
 

با شکر و سپاس در نام عیسای مسیح طلبیدم، 
آمین.



آن  به  بخش  این  در  آنچه 
به  مربوط  می پردازیم، 
پژوهش هایی  و  آموزه ها 
می باشد که هر ایماندار 
زندگی  در  مسیح  به 
روحانی خود به آن نیاز 

دارد.

نکته!
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نکته!

امروزه دانشمندان معتقد به نظریه ی »انسان های نئاندرتال« عقب نشینی کرده اند. در دهه های 
گذشته، دانشمندان تکامل گرا، این ادعا را مطرح می کردند که گزارش 

کتاب مقدس مبنی بر آفرینش آدم و حوا مبنای تاریخی ندارد، زیرا 
قبل از نسل انسان مدرن، انسان هایی وجود داشته اند. این 

گروه از دانشمندان، با اتکا به یافته هایی که تصور می شد 
انسان های ماقبل تاریخ هستند، نئاندرتال ها را گونه ی 
تکامل یافته ی انسان معرفی می کردند. اما تحقیقات و 
پژوهش های علمی به همراه شواهد تاریخی ثابت کرد 
اکثر  اکنون  ندارد.  صحت  نظریه ای  چنین  که 
دانشمندان پذیرفته اند گونه ای را که ‘نئاندرتال’ 
می زیستند.  کتاب مقدس  دوران  در  می نامیدند، 
امروزه تکامل گراها به ندرت درباره ی نئاندرتال ها 

اظهارنظر می کنند.
واژه ی “انسان نئاندرتال” زمانی متداول شد که 

داروین نظریه ی تکامل را ارائه داد. تکامل گراها بر 
این باور بودند که نئاندرتال ها در زنجیره ی تکامل، در 
مرحله ی میانی بین انسان و میمون قرار داشتند. اما 

یافته های تاریخی بر این ادعا خط بطالن کشید.

اول. تحقیقات باستان شناسی
در سال ۱856 کارگران در دره ی ‘نئاندر’)نزدیک شهر 

کشف  استخوان  و  جمجمه  یک  دوسلدورف/آلمان(، 
کردند. این جمجمه بزرگ تر از جمجمه ی معمولی بود و 

کاسه های چشم نیز بزرگ بودند. سال ها بعد، نمونه های 
مشابه ای در سایر مناطق دنیا نظیر فرانسه، ایتالیا، عراق و 

اسرائیل به دست آمد.
یک کالبدشناس آلمانی به نام ‘رودلف فیرخو’ اولین جمجمه را 

مهران پورپشنگ

از  قبـل  نئاندرتـال  انسـان های  آیـا 
داشـتند؟  وجـود  حـوا  و  آدم  پیدایـش 
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نکته!
بررسی کرد و متوجه شد که نرمی جمجمه، 

ناشی از کمبود ویتامین دی بود. با کشف 
بـل’  ‘مـارسـل  مشابه،  نمونه های 
دیرین شناس فرانسوی این نظریه 
را مطرح کرد که “انسان نئاندرتال” 
می رفت.  راه  جلو  به  خمیده 

تئوری و کشف  این  تکامل گراها 
جمجمه ی بزرگ را تأییدی بر 

»نظریه ی تکامل« دانستند. 
»نظریه ی   ۱957 سال  در 

بل« دوباره مورد بــررسـی 
و  گرفت  قـرار 

مشخص گـردیـد 
کــه 

بــا  ‘نئاندرتال ها’ 
راه  راست  قامت 

شواهد  می رفتند. 
بیشتر از غارها و حفاری های مختلف نشان داد 

با واقعیت تضاد دارد. عالوه بر آن،  »نظریه ی بل« 
دانشمندان متوجه شدند که ‘نئاندرتال ها’ ابزار، سالح و 
حتا زیورآالت در اختیار داشتند و مراسم فرهنگی و 

مذهبی نظیر دفن مردگان را به اجرا درمی آوردند. 
آنان برای گرم کردن خود و پختن غذا از آتش 
قبور  از  بعضی  در  می کردند.  استفاده 
شده  مشاهده  گل  شاخه های  نئاندرتال ها، 
است. امروزه نیز مردم با گل از مردگان خود 

خداحافظی می کنند. آنان غارهای مخصوصی را برای 

دفن مردگان خود اختصاص داده بودند. در واقع 
آنها مقبره داشتند. جالب است که برخی از این 

مقبره ها دارای مهر و موم بوده اند.
که  می دهد  نشان  نئاندرتال ها  فسیلی  بقایای 
تارهای صوتی آنان قادر به ایجاد اصواتی مانند 
انسان مدرن بوده است. بنابراین زبان پیچیده ای 
داشته اند. در غاری در اسلوانی، باستان شناسان 
کنار  در  فلوت،  شبیه  موسیقی  ابزارهای 

استخوان های نئاندرتال ها کشف کردند. از نظر 

زندگی  مناطقی  در  نئاندرتال ها  جغرافیایی، 
می کردند که انسان های مدرن هم می زیستند. 

طبق یافته ها، مغز نئاندرتال ها ۱۳ درصد بزرگ تر 
بنابراین  است.  معمولی  انسان  مغز  اندازه ی  از 
نئاندرتال ها انسان های هوشمندی بوده اند. چگونه 
هوشمند  و  کثیر  جمعیت  که  کرد  باور  می توان 
ناگاه  به  بودند،  پراکنده  جهان  در  که  نئاندرتال 

منقرض و نابود شدند؟ 
در  را  ‘نئاندرتال ها’  تکامل گراها  گذشته،  در 
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نکته!

مقایسه با انسان مدرن، فاقد شعور، غیرخالق و 
پژوهش ها،  برخالف  می کردند.  ارزیابی  ناتوان 
مانند  انیمیشن ها  و  نقاشی ها  در  نئاندرتال ها 
که  درآمده اند  تصویر  به  میمون نما  انسان های 

خمیده به جلو راه می روند.
DNA انسان های نئاندرتال مشابه انسان مدرن 
به  آنها را  بوده، پس چرا دانشمندان تکامل گرا 
چرا  می گیرند؟  نظر  در  جداگانه  گونه ی  عنوان 
تکامل گراها حتا نئاندرتال ها را به عنوان قوم دیگر 
انسان ها تلقی نمی کنند؟ تفاوت میان نئاندرتال ها 
و انسان مدرن، حتا کمتر از تفاوت میان نژادهای 
مختلف سگ است. جالب است بدانید صرف نظر از 

نژاد، همه ی سگ ها رفتارشان یکسان است.
چرا نسل نئاندرتال ها ناگهان منقرض شد؟ جمعیت 
نئاندرتال ها  نسل  از  چرا  پس  نبود.  کم  آنان 
هیچکس باقی نماند؟ چرا قبل از رخنه ی گناه و 
 ،)۱9  -۱۴ آیات   ۳ فصل  )پیدایش  لعنت 

نئاندرتال ها منقرض شدند؟
تکامل گراها پاسخ روشن و قانع کننده ای برای این 

سؤاالت ندارند. 

در قرن نوزدهم، اکثر دانشمندان)از جمله داروین 
در کتاب خود به نام »تبار انسان«( مردم آفریقا را 
در  اما  می دادند،  تشخیص  نزدیک تر  گوریل  به 
نظری  چنین  سفیدپوست  انسان های  مورد 
و  داروین  برداشت  می توان  آیا  نداشتند. 
همفکرانش را گرایش به “تبعیض نژادی” تلقی 

کرد تا نظریه ی علمی؟ 

دوم. تعیین قدمت نئاندرتال ها
با آزمایش های کربن ۱۴ دانشمندان دریافتند که 
قدمت استخوان های نئاندرتال ها به هزاران سال 
قبل بازمی گردد. به عبارت دیگر، آنان در دوران 
چگونه  اما  می کردند.  زندگی  کتاب مقدس 
دانشمندان تکامل گرا به این نتیجه رسیدند که 
نئاندرتال ها در ۳۲ هزار سال قبل منقرض شدند؟

دایناسورها  فسیل های  اکثر  مثال،  عنوان  به 
همچنان دارای استخوان های اصلی می باشند. این 
استخوان ها برای تبدیل شدن به فسیل، به زمان 
بسیار طوالنی )میلیون ها سال( نیاز نداشتند، زیرا 
با جاری شدن سیل و جمع شدن رسوبات، در ظرف 
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نکته!
فسیل  صورت  به  استخوان ها  کوتاهی  مدت 

درمی آمدند. 
استخوان های  قدمت  بخواهند  تکامل گراها  اگر 
نئاندرتال ها را با سنجش اورانیوم تعیین کنند، 
قبل  سال  میلیون  چند  به  آنها  انقراض  زمان 
بازمی گردد و ادعایشان مبنی بر ۳۲ هزار سال 
قبل، زیر سؤال می رود. اگر آنان میلیون ها سال 
آن  فسیل های  چگونه  پس  شدند،  نابود  قبل 
دوران سالم مانده، اما از استخوان های انسان های 
بعد از نئاندرتال ها هیچ گونه اثری باقی نمانده؟ یا 
قدمت  اورانیوم  سنجش  با  کنید  فرض 
اعالم  و  کرده  آزمایش  را  ناپلئون  استخوان های 
زندگی  قبل  سال  میلیون  ده  ناپلئون  که  کنند 
می کرد. آیا این ادعا را باور می کنید؟ آیا شواهد 

تاریخی، این سنجش را تأیید می کند؟

سوم. کتیبه ها
که  داده اند  گزارش  سومری  و  بابلی  کتیبه های 
آمده اند،  وجود  به  او  از  انسان ها  که  را  مردی 
دیده اند. این کتیبه ها هیچ گونه اشاره ای به وجود 

انسان های ماقبل آن مرد نکرده اند.

چهارم. نئاندرتال ها در کتاب مقدس
مفسران کتاب مقدس معتقدند که اولین اشاره به 
نئاندرتال ها در پیدایش فصل 6 آیه ی ۴ یافت 
می شود. در این آیه به مردان غول پیکری اشاره 
بدون  بوده اند.  قوی هیکلی  انسان های  که  شده 
انسان هایی  همان  غول پیکر  افراد  این  تردید، 
بودند که در اعداد فصل ۱۳ آیه ی ۳۳ به آنها 
اشاره شده است: »ما در آنجا عناقی ها را دیدیم 
که از نسل مردمان غول پیکر قدیم اند. چنان قد 
بلندی داشتند که ما در برابرشان همچون ملخ 
بودیم.« موسا افرادی را برای تحقیق به سرزمین 
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کنعان فرستاد. وقتی آنها بازگشتند، مشاهدات 
آنجا  خود را گزارش دادند و گفتند که ساکنان 
افرادی مهیب و غول پیکرند با قدی بین دو تا سه 
متر و اسرائیلیان در مقایسه با آنان ملخ هایی بیش 
غول پیکر  مردان  و  حصاردار  شهرهای  نیستند. 
کنعان، اکثر فرستادگان موسا را به وحشت انداخته 
آیه ۱۱( می خوانیم که  تثنیه )فصل ۳  بود. در 
آخرین  اسرائیل،  دشمن  و  باشان  پادشاه  عوج، 
تختخواب  بود.  غول پیکر”  “رفائی های  بازمانده ی 
آهنی او در حدود چهار متر طول و دو متر عرض 
داشت. در اول سموئیل فصل هفدهم به ُجلیات 
برمی خوریم که قدش به سه متر می رسید. این 
برای  خود  بدنی  برتری  از  غول پیکر  انسان های 
ستم رساندن به انسان های پیرامونشان استفاده 

می کردند.

وقوع  باستان شناسی  علم  و  کتاب مقدس  پنجم. 
طوفانی سهمگین را در دوران نوح تأیید کرده اند. 
هم اکنون  آرارات،  کوه  ارتفاعات  در  نوح  کشتی 
محل تجمع جهانگردان در ترکیه است. هشت نفر 

از آن کشتی بزرگ بیرون آمدند و در غارها 

زندگی کردند. آنها انسان های بدوی نبودند، بلکه 
افرادی بودند که وسایل و ابزار کافی در اختیار 

نداشتند. 
باید در نظر داشت شواهدی که در غارها وجود 
دارد، متعلق به بعد از طوفان روزگار نوح است. 
دورانی که انسان ها به مناطق دیگر مهاجرت کردند. 
آنان برای دوری از گزند حیوانات وحشی یا حمالت 
بردند. پناه  غارها  به  موقت  طور  به  دشمنان، 

)پیدایش فصل ۱0(
کتاب مقدس بارها گزارش داده که به دالیلی مردم 
به غارها پناه بردند. اما آن به معنای انسان های 
غارنشین که موردنظر تکامل گرایان است، نیست. 
کسانی که در غارها سکونت گزیدند، از نسل آدم 
و نوح بودند و فقط برای مدت کوتاهی در آن غارها 
اقامت کردند. مواردی مانند: لوط و دو دخترش)تنها 
بازماندگان سدوم و عموره- پیدایش فصل ۱9 
آیه ۳0(، پنج پادشاه در یک غار پنهان شدند)یوشع 
در  سامسون  سکونت   ،)۱6 آیه   ۱0 فصل 
غار)داوران فصل ۱5 آیه 8(، داوود از شهر جت 
فرار کرد و به غار عدوالم رفت، طولی نکشید که 
شدند. ملحق  او  به  نیز  بستگانش  سایر 

نکته!
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نکته!
)اول سموئیل فصل ۲۲ آیه ۱( داوود در غاری در صحرای عین جدی سکونت داشت)اول سموئیل فصل 
۲۴(، ایلیای نبی از بیم انتقام ملکه  ایزابل گریخت و به غاری پناه برد)اول پادشاهان فصل ۱9 آیات 9 و 
۱۳(، صد نفر از انبیا در دو غار پنهان شدند)اول پادشاهان فصل ۱8 آیه ۴(، اسرائیلی ها از ترس 
فلسطینی ها در غارها پناه گرفتند)اول سموئیل فصل ۱۳ آیه 6(، اسرائیلی ها از ترس قوم بی رحم 
مدیان به غارها پناه بردند)داوران فصل 6 آیه ۲(... از غار برای دفن مردگان نیز استفاده شده است. 

ابراهیم غاری را به عنوان مقبره ی خانوادگی 
خریداری کرد.)پیدایش فصل ۲۳(

بلکه  اسرائیل  قوم  نه فقط  تاریخ  طول  در 
غارها  در  نیز  دیگر  سرزمین های  مردمان 
می شدند.  ساکن  دائم  یا  موقت  به طور 
بنابراین سکونت در غارها به معنای “ماقبل 
تاریخ”، “عصر حجر” و “دوران مفرغ” نیست. 
خداوند، آدم و حوا را در باغ عدن آفرید و نه 

در غار.)پیدایش فصل ۲ آیه ۱5(

بر  تکامل باوران  اعتقادات  اساس  ششم. 
دندان های  و  جمجمه 
نخستین  انسان های 
استوار است. این در حالی 

کامل  کالبدهای  که  است 
یافت  به ندرت  اولیه،  انسان های 

شده اند. همچنین میان پژوهشگران و 
طبقه بندی فسیل ها،  مورد  دانشمندان در 
اتفاق نظر وجود ندارد. درنتیجه هنرمندان 
را  آنان  واقعی  اندام  و  چهره  نمی توانند 
‘کارل   ۲00۳ سال  در  نمایند.  بازسازی 
کالبدشناسی  علم  بخش  در  که  استیون’ 
دانشگاه ‘آدالید’ در استرالیا فعالیت می کند، 
چنین اظهارنظر کرد: »تصاویر نقاشی چهره های 
نیستند.  واقعیت  بیانگر  اولیه،  انسان های 
بررسی های  اساس  بر  تخیلی  تصاویر  این 
دانشمندان نمی باشند و مخاطبان ناآگاه به 

پژوهش های علمی را فریب می دهند.«

فیسبوک اینستاگرام وبسایت

Mehran Pourpashang

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


26 July - 2021

نکته!

فهرست

اگر به وجود خدا اعتقاد داشته 
باشید، تصور معجزه غیرممکن 
نیست. کسانی که فقط به خدا 
اعتقاد دارند می گویند: “دشوار 
انسانی  کنیم  باور  که  است 
پاسخ  شود.”  خدا  بتواند 
“اما  است:  این  مسیحیان 
خدا  که  کنیم  باور  می توانیم 

می تواند انسان شود.”
خدا قادرمطلق است و می تواند 
هرگز  او  اما  کند.  معجزه 
گردد.  گناه  مرتکب  نمی تواند 
برای خدا، فرستادن انبیا بسیار 
به  آمدنش  اما  است.  آسان 
می دهد  نشان  انسان ها،  میان 

است.  انسان ها  عاشق  او  که 
خدا  ملحدها،  ادعای  برخالف 

متکبر و مغرور نیست.
مسیح از رهبران مذهبی یهود 
که  پرسید  او  کرد.  سؤالی 
“مسیح چه کسی است؟” پاسخ 
آنها آن بود که او از نسل داوود 
بود،  درست  آنها  پاسخ  است. 
مسیح،  سپس  نبود.  کامل  اما 
مزمور صد و دهم آیه ی اول را 
نقل قول کرد: »خدا به خداوند 
من گفت: “به دست راست من 
زیر  را  دشمنانت  تا  بنشین 
پاهایت بیفکنم.”« اولین کاربرد 
واژه ی ‘خداوند’ به خدای پدر 

و دومین به مسیح اشاره دارد. 
را  دیگری  سؤال  عیسا  اکنون 
ممکن  “چگونه  می کند:  مطرح 
نسل  از  پسری  داوود  است 
بخواند؟”  خود  خداوند  را  خود 
پاسخی  یهود  مذهبی  رهبران 
نداشتند. رابطه ی داوود با خدا 
آنقدر صمیمی بود که با تثلیث 
رهبران  اما  نداشت.  مشکلی 
مذهبی یهود فقط به خدا اعتقاد 
داشتند و می کوشیدند فرایض 
همین.  کنند،  اجرا  را  مذهبی 
خدا  را  پدر  خدای  مسیح  اگر 
می خواند، شگفت انگیز نیست. 
سه شخصیت، خدای واحدی را 

اگر مسیح خدا بود، چرا گفت: 
“خدای من، چرا من را ترک کردی؟” 

)متی فصل 27 آیه 46(

مهران پورپشنگ
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نکته!
تشکیل می دهند. 

را  نکته  این  اگر  گفت.«  من  خداوند  به  »خدا 
کنید.  بحث  باید  عمر  آخر  تا  نکنید،  درک 
نیست.  غیرطبیعی  پدر،  و  مسیح  گفت وگوی 
تثلیث،  که  می داد  نشان  پدر  با  او  گفت وگوی 
واقعی است. زمانی که مسیح در جهان بود، دعای 

خدابودن  نه فقط  پدر،  خدای  به  او 
بلکه  نمی برد،  سؤال  زیر  را  مسیح 
بود.  تثلیث  در  رابطه اش  نشانه ی 
اما  می نامید.  پدر  را  خدا  مسیح، 

پیامبران می گفتند: “خدایا”
مسیح، نماینده ی پدر و روح القدس 
در جهان بود. مانند سفیر یک دولت. 
مقصود این نیست که مسیحیان سه 
خدا را پرستش می کنند. اصالً چنین 

تشکیل  را  واحد  خدای  شخصیت،  سه  نیست. 
می دهند. مسیح هم مانند یک پیامبر، فرستاده ی 
خدا بود. اما عملکرد او ورای یک پیامبر بود. مثالً 
خود را با خدا برابر می دانست و می گفت: “من و 
پدر یک هستیم.” یا “من قبل از ابراهیم وجود 

حکم  یهودیان  برای  اینها  داشتم...” 
قصد  بار  دو  داشت.  را  کفرگویی 

حتا  کنند.  سنگسارش  داشتند 
را  نکته  این  تاریخی،  شواهد 

تأیید می کنند.
دعاها  خداوند،  مسیِح  نام  به  چرا  طرفی،  از 
خداوند  مسیح  نام  به  چرا  می شود؟  مستجاب 
زندگی منفی انسان ها به مثبت و مفید تبدیل 
می شود؟ اگر به نام عیسای خداوند اتفاقی رخ 

نمی داد، کامالً حق با مخالفان مسیحیت بود. 
عبادت یهودیان همراه با ترس بود. 
یک  صورت  به  ظاهرشدن  با  خدا 
آیا  کرد.  حیرت زده  را  همه  طفل، 
می توان از یک طفل ترسید؟ خدا از 
با  ارتباط  برای  راهی  عیسا  طریق 
ترس  به  آمیخته  که  یافت  انسان 
نبود. به عبارت دیگر، خدا مانند یک 
یا  شد.  نقاشی اش  از  جزئی  نقاش، 
خودش  نمایشنامه نویس،  یک  مثل 
یکی از شخصیت های نمایشش شد. اگر خدا در 
روح  مانند  مثالً  و  نمی شد  مجسم  انسان  قالب 
گناهان  خاطر  به  نمی توانست  می گردید،  ظاهر 
از بدنش  انسان، جان خود را فدا کند و خون 

جاری نمی شد.
انتظار  می شد،  انسان  خدا  اگر 
داشتیم که به گونه ای منحصر به 
همه ی  شود.  جهان  وارد  فرد 
طبیعت  روال  طبق  پیامبران 

‘‘خـــدا به خداوند 
گــفــــت.  مـــن 
اگـــر ایـــن نکتـــه را 
درک نکنیـــد، تـــا 
آخـــر عمـــر بایـــد 
کنیـــد.’’ بحـــث 
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از یک پدر و مادر به وجود آمدند، اما در مورد 
عیسا چنین نبود. عیسا پدر بشری نداشت. تولد 
است،  واقعه ای  باکره ی  دختر  یک  از  او 
منحصربه فرد در تاریخ بشر. نخستین پیشگویی 
آیه ی  سوم  فصل  پیدایش  در  مسیح  درباره ی 
پانزدهم یافت می شود که خدا وعده می دهد که 
کسی از ‘نسل زن’ متولد خواهد شد و شیطان 
زن’  ‘نسل  از  مسیح  داد.  خواهد  شکست  را 

یعنی ‘مریم باکره’ بود، نه از نسل مرد.
عیسا بر روی صلیب فریاد زد: »خدای من، خدای 
من، چرا من را ترک کردی؟« )متی فصل ۲7 آیه 

)۴6
عیسا از خدا سؤال نمی کرد. او جمله ی اول از 
مزمور۲۲ را نقل قول می کرد. این جمله، بیان 
عمیقی بود که مسیح با گرفتن گناه جهان بر خود 
و درنتیجه جدایی از خدای پدر، احساس کرد. 
درد و رنج بشری وحشتناک بود، اما بدتر از آن، 
از خدا جدا می شد.  روحاً  باید  که  بود  لحظه ای 
عیسا عذاب مرگ دوم را کشید تا ما در صورت 

خدا  از  را  ابدی  جدایی  هرگز  ایمان،  حصول 
تجربه نکنیم.

شود،  مصلوب  نمی داد  اجازه  مسیح  اگر 
به  را  خود  اعتبار  همیشه  برای 
عنوان نجات دهنده و پسر خدا از 

مسیح  وقتی  می داد.  دست 
مرا  چرا  من،  خدای  من،  “خدای  می پرسد: 

عملکرد  به  اشاره  گذارده ای؟”  تنها 

تثلیث دارد.
)پدر، پسر، روح القدس(

محرز  مرگش  لحظه ی  در  حتا  مسیح  خدابودن 
نه  و  نبود که جان می داد  این خدای پدر  بود. 
خدای روح القدس که می مرد، بلکه قربانی خدا 
بود و نه چیزی کمتر، یعنی خدای پسر. در ارتباط 
که  شد  خواهیم  متوجه  خدا  با  صمیمانه 
روح القدس کیست و مسیح نیز شخصیت االهی 

دارد.
مسیح بر روی صلیب، غضب و لعنت کامل خدا 
طی  کرد.  احساس  گناهکار  انسان های  بر  را 
بود،  شده  آویخته  صلیب  بر  عیسا  که  زمانی 
خدای پدر او را به راستی واگذاشت. گناه ما بر 
عیسا افتاد و او برای ما گناه شد.)دوم قرنتیان 

فصل 5 آیه ۲۱(
را  عیسا  و  آمد  فرشته ای  جتسیمانی،  باغ  در 
تقویت نمود، اما بر روی صلیب هیچکس او را 
تسلی نداد و تقویت نکرد. این بود بهایی که 
عیسا برای رستگاری ما، برای رهایی ما از 
خاطر  به  پرداخت.  خدا  غضب  و  خشم 
گناهان  اکنون  خدا  عیسا،  قربانی شدن 
ایمانداران را بخشیده و آنها 
را ‘عادل’ قلمداد کرده است. 
اکنون می توانیم مستقیماً به 
حضور خدا بیاییم. عیسا آخرین قربانی بود. 

قربانی دیگر، هرگز ضروری نخواهد بود.
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اینستاگرام

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

می کنیم. تعریف   ... و  شکست ها  گاهی 
حقیقت این است که از زمان سقوط انسان 
و حوا، شکاف  آدم  اولیه ی  گناه  به علت 

به  خدا  که  انسانی  و  خدا  بین  عظیمی 
شباهت خود آفریده بود، پدید آمد. 

در پی آن، شیطان همیشه در تالش 
به  جعلی  هویتی  دادن  با  که  بوده 
انسان از روش های گوناگون، او را 

بفریبد. درنتیجه، در دنیای امروز 
می بینیم که بحران هویت کاذب، 
مشکالت  از  بسیاری  ریشه ی 

جوامع بشری است.
در  که  اینجاست  خوش  خبر  اما 

تولد تازه ای که از طریق ایمان به 
عیسای مسیح در ما صورت می گیرد، 

من و شما می توانیم هویت خود را از 
چشمان خدا ببینیم. آن چیزهایی که 
دنیا برایمان تعریف کرده، گذراست. 

هویت  ما  از  یک  هر  می خواهد  خداوند 
حقیقی و فناناپذیر خود را در اتحاد با مسیح 
آن  به  را  ما  خدا  آنچه  در  و  کنیم  درک 
فراخوانده، پیروزمندانه گام برداریم. چرا  
که  کلید رشد و شکوفایی ما در  مسیح، 

درک هویت ماست. 

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

من کیستم و 
هویت من در 
مسیح چیست؟!

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


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

)۳0  :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدن  عضو  شما 

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

)۲  :۱۱ قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروس  ۱6(شما   :۲ قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکر  دارای  شما 

)۳5  :۱۳ )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرد  شما 

)۳  :۲ تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازان  6(شما   :7 )تثنیه  هستید  خدا  گنج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور ۱۳9(

)6  :۱ )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  ۱0(شما   :۲ )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 

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

شما در مسیح، شریک طبیعت الهی هستید)دوم پطرس ۱: ۴(شما در مسیح، شاهدان خدا هستید )اعمال رسوالن ۱: 8(

)7  :۴ غزل ها  )غزل  هستید  زیبا  مسیح،  در  شما 

)۱5  :۱5 )یوحنا  هستید  مسیح  دوست  ۱(شما   :5 )رومیان  هستید  خدا  با  صلح  در  مسیح،  در  شما 

)۱۴  :۱7 )مکاشفه  هستید  شاهزادگان  مسیح،  در  شما 

شـما در مسـیح، بخشـیده شـده هستید)کولسـیان ۱: ۱۴(

)5  :۲ پطرس  )اول  هستید  زنده  سنگ  مسیح،  در  شما 

)۲۴  :۳ )رومیان  شده اید  شمرده  عادل  مسیح،  در  شما 

)۲0  :5 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  سفیراِن  شما 

شما وارث خدا و هم ارث با مسیح هستید )رومیان 8: ۱7(

)9  :۲ پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  ۴(شما   :۴۳ )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهروند آسمان هسـتید )فیلیپیان ۳: ۲0(

قرنتیان 6: ۱9( )اول  هستید  خدا  معبد  مسیح،  در  ۱6(شما   :۱5 )یوحنا  شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 

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

)۳7  :8 )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  8(شما   :۲ )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمک  مسیح،  در  شما 

)۱۳  :۴ )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)۱۴-۱۳  :5 )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  ۱۴(شما   :5 یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید )افسسیان ۲: ۱0(

۲۴(شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید )دوم قرنتیان 5: ۱7(  :۲ پطرس  )اول  هستید  یافته  شفا  مسیح،  در  شما 

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

)5  :۱5 )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  ۲۳(شما   :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  به  متعلق  شما 
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در ایـن بخـش، ما به بررسـی چند تعریـف از هویت ایمانداران در اتحاد با مسـیح، مطابق 
بـا کالم خداونـد می پردازیم و در شـماره های آینده نیز این مبحـث را ادامه خواهیم داد.

پیام

31 July - 2021 Photographer: Priscilla Du Preez

فهرست



هنگامی که اتفاق خوبی در زندگی  هر یک 
از ما می افتد، معموالً آن خبر را با شادی به 
دیگران اعالم می کنیم. اما بزرگ ترین خبر 
خوشی که می توانیم به مردم بگوییم، چیست؟ 
بله، مژده این است که “ما نجات یافته ایم.”

در کالم خدا ما خوانده شده ایم که شاهدان مسیح 
باشیم، یعنی باید همواره شهادت کار خدا را به 
دیگران اعالم نماییم. این نه تنها بخشی از هویت 
ما در مسیح است، بلکه این فرمان 
خداست که همه ی ما ایمانداران ملزم 
به اطاعت از آن هستیم. از همان 
ابتدا که ما نجات می یابیم، 
روح القدس این قدرت و جرأت را به 
ما می بخشد که شاهدان مسیح باشیم. 
همان گونه که عیسای مسیح در طی 
خدمت خود همواره خستگی ناپذیر با 
شفقت و محبتی بی نظیر به دنبال یافتن 
گمشدگان بود، ما نیز باید با هدایت 
روح القدس به مردمی که در تاریکی 
هستند، نزدیک شویم و از کالم خدا و آنچه 
مسیح در زندگی مان انجام داده، با آنها 
صحبت کنیم.
فراموش نکنیم که آنچه بر آن شهادت 
می دهیم، ابتدا باید در شخصیت و 
زندگی ما دیده شود.
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اما وقتی روح القدس بر شما 
نازل شود قدرت خواهید 
یافت و در اورشلیم و تمام 
یهودیه و سامره و تا 
دورافتاده ترین نقاط عالم 
شاهدان من خواهید بود. )اعمال 
رسوالن ۱ : 8(

آیات مربوطه: 
 /  ۲0-۱9 : متی ۲8   /  ۱5 : مرقس ۱6 
رومیان ۱0 : ۱۴-۱7 / اول قرنتیان 9 : ۱6

پیام

۱7  شما در مسیح، شاهدان خدا هستید:



پیام

زمانی که به مسیح ایمان می آوریم، خداوند مطابق وعده اش روحی تازه به ما می بخشد و معجزه ی 
تولدتازه در زندگی ما پدید می آید. 

از آن لحظه به بعد، شخصیت ما وارد پروسه ی دگرگونی می شود. 
مانند نوزادی که تازه متولد شده، روح ما نیز در مسیح، خلقتی تازه را تجربه می کند. این به آن 

معناست که تمامی گذشته ی گناه آلود ما به دور انداخته می شود و فرصتی تازه به دست می آوریم 
تا با قدرت روح خدا، زندگی جدیدی را شروع کنیم. 

روح القدس، راه و روش زندگی ما را تغییر می دهد تا در همه ی شرایط، مطابق هویت تازه مان در 
مسیح، عمل نماییم. 

در این میان، همکاری ما با خدا نیز نقش اساسی دارد، زیرا او هیچ کاری را به اجبار در ما انجام 
نمی دهد!

۱8  شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید:

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. 
چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! 

)دوم قرنتیان 5 : ۱7(

آیات مربوطه: 
حزقیال ۳6 : ۲6 / افسسیان ۴ : ۲۲-۲۴ /  اول پطرس ۱ : ۳ /  

تیتوس ۳ : 5 /  یوحنا ۳ : ۳
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یک دوستی واقعی در “ارتباطی شفاف و صادقانه” معنا 
و مفهوم می یابد. همان طور که ما انسان ها برای ایجاد یک رابطه ی 
صمیمانه با دوستانمان وقت می گذاریم، در دوستی با خدا نیز هر 

چقدر وقت بیشتری با او بگذاریم، می توانیم او را بهتر 
بشناسیم؛ درنتیجه رابطه ای عمیق و صمیمی با او 
خواهیم داشت. مسیح برای این دوستی، تنها یک 
شرط گذاشته است و آن هم اینکه ما از احکام او 

اطاعت کنیم. او جان خود را برای بهای این دوستی 
داد تا امروز من و شما هم، او را به عنوان دوست 

حقیقی خود بپذیریم. ما می توانیم به خداوند مانند یک 
دوسِت صمیمی اعتماد کرده و محرمانه ترین اسرارمان 

را با او در میان بگذاریم. خداوند هم می خواهد از 
بسیاری چیزها که به دیگران نمی تواند بگوید، با ما 

صحبت کند. مسیح توسط روح القدس، از برنامه ها و 
نقشه های خدا ما را آگاه می کند. یادتان باشد فرق 

زیادی هست بین یک آشنایی معمولی و یک دوستی 
صمیمانه. این رابطه ی شیرین دوستی با مسیح را از 
دست ندهید، او به راستی مشتاق دوستی با ماست!

۱9   شما دوسِت مسیح هستید:

محبّتی بزرگتر از این نیست 
که کسی جان خود را فدای 

دوستان خود کند. شما 
دوستان من هستید اگر 

احکام مرا انجام دهید. دیگر شما 
را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند 

اربابش چه می کند. من شما را دوستان 
خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم 

برای شما شرح دادم. )یوحنا ۱5 : ۱5-۱۳(

آیات مربوطه: 
مزمور ۲5 : ۱۴/  امثال ۱8 : ۲۴ / لوقا ۱۲ : ۴ / 

یعقوب ۲ : ۲۳

پیام
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در موقع سیل، مورچه ها بدون اینکه فکر کنند 
متعلق به کدام گروه هستند، محکم به همدیگر 
تا غرق  و روی آب، شناور می شوند  می چسبند 

نشوند.
البته ما انسان ها هم در مصیبت ها به هم نزدیک 
می شویم و خیلی آسان و بدون ناراحتی با حالتی 
ترحم آمیز، کلمات زیبا و تسلی بخش به یکدیگر 
می گوییم و تا حدودی هم کمک می کنیم. اما هیچ 
و  موفقیت ها  در  که  ندارد  وجود  تضمینی 
و  باشیم  خوشحال  حتماً  یکدیگر  پیروزی های 
و  صادقانه  جان،   و  دل  تمام  با  و  ببریم  لذت 

صمیمانه با دیگران همکاری و شادمانی کنیم.
مشکل ما انسان ها چیست؟ 

با هم  چرا مورچه ها می توانند در هر موقعیتی 
همکاری کنند؟ 

در  فقط  مورچه ها  که  است  این  مهم  نکته ی 
در  بلکه  نمی چسبند،  همدیگر  به  طوفان ها 
برای  هم  دردسر  بدون  و  آرام  روزهای 
را  یکدیگر  و  هستند  متحد  هم  با  موفق شدن 
بلند می کنند. آنها در تابستان با همدیگر جمع 

همدیگر  با  زمستان،  در  و  می کنند 
می خورند و هیچ مشکلی مانند 

اتحاد،  داشتن  برای  ما 
ندارند. چـــرا؟ 

بیشتر  موفقیت مان  برای  انسان ها  ما  چون 
ولی  داریم،  خصوصی«  و  شخصی  »اهداف 
مورچه ها برای موفقیت شان »اهــداف جمعی و 
گروهـی« دارند. این اصل، مشکل عدم اتحاد ما 
انسان هاست و تا اهداف شخصی ما به اهداف 
غیرممکن  داشتن،  اتحاد  نشود  تبدیل  جمعی 
در  چه  فامیل،   در  چه  زناشویی،  در  چه  است؛ 

کلیسا و سایر روابط اجتماعی. 
کالم خدا می گوید: »نزد مورچه برو و در راه های 

او تأمل کن و حکمت را بیاموز.«
)امثال 6: 6( 

خودمحوری و فردگرایی، آتش حسادت و نفرت 
از موفقیت دیگران را شعله ور می سازد و باعث 
دهند  اجازه  خودشان  به  قائـن هـا  که  می شود 
خون  و  خاک  به  رقیب  عنوان  به  را  هابیل هـا 
با  سپس  کنند،  پنهان  زمین  زیر  در  و  بکشند 
هــابیل  “نمی دانم  بگویند:  معصومانه  چهره ای 

کجاست؛ مگر مـن پاســبان بـرادرم هستم؟” 
)پیدایش ۴: 9( 

چطور می توان  با دیگران اتحاد داشت؟
جلیل سپهر

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

https://www.facebook.com/jalil.sepehr
https://www.instagram.com/jalilsepehr/
https://t.me/jalilsepehr
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این نظر من نیست، بلکه نظر کتاب مقدس است. 
این را من نمی گویم، بلکه کتاب مقدس می گوید. 
اما وقتی به نظرها و تفاسیر نگاه می کنیم متوجه 
می شویم که این تنها یک برداشت و تفسیر در 
جامعه ی  بین  در  که  است  دیگری  تفاسیر  بین 
مسیحی وجود دارد. این ادعا که کلید اصلی و 
تنها و آخرین کلید نزد یک نفر، یک دیدگاه و یک 
شاخه و یا چشم انداز االهیاتی وجود دارد، مضحک 

است.
اما با این حال باید این را هم باید در نظر داشته 
باشیم و بر آن تأکید زیادی دارم که نمی توانیم 
می خواهیم  که  شکلی  هر  به  را  کتاب مقدس 
تفسیر کنیم و در نهایت برای پشتیبانی و تأیید 
نماییم.  استفاده  خودمان  تفکرات  و  نظرات 
آنچه  هر  تا  واداشت  را  کتاب مقدس  نمی توان 
دلمان می خواهد بگوید. این بدان معنی نیست 
که برخی رویکردها بهتر از سایر تفاسیر نیستند. 
حقیقت امر این است که همه ی روش های تفسیر 
به  من  نمی باشند.  معقول  کتاب مقدس، 
کثرت گرایی در تفسیر کتاب مقدس باور ندارم. 
کالم خدا یک چیز را می گوید و باید آن یک چیز را 

فهمید. اما پرسش این است که آن یک چیز 

چیست و چه کسی تفسیر آن متن را به درستی 
و  معقول  تفسیری  آن  است.  فهمیده 
کمتری  مشکالت  که  است  کتاب مقدسی)تر( 
داشته باشد و این را هم باید گفت که قدمت 
یک چشم انداز االهیاتی و یا گستردگی در تأیید 

آن، به منزله ی درست بودن آن نیست.
یکی از رویکردهای رایجی که در بین پروتستانیزم 
کلیشه ای  اعتقاد  دارد،  وجود  مدرن  محافظه کار 
است که حتماً شنیده اید. گفته می شود که باید 
کتاب مقدس را لغوی تفسیر کرد و اگر الزم بود 
به شکل تشبیهی به آن نزدیک شد. اما تفسیر 

لغوی بر هر نوع تفسیری می چربد.
آن  از  کسی  اگر  و  می آید  خوبی  قانون  نظر  به 
متابعت کند، مشکلی در تفسیر نخواهد داشت. 

ادوین   
کشیش آبنوس

تفسیر صحیح  
چیست؟ کتاب مقدس 
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باید اقرار کرد که نظر مردم در مورد آنچه  اما 
می توان به معنای واقعی کلمه به شکل تحت الفظی 
اینگونه  نمی توان  را  چیزی  چه  و  کرد  تفسیر 
فهمید، شدیداً متفاوت است. با وجود چنین اصل 
تفسیری که بسیار هم محبوب است، هنوز هم 
بکارگیری این اصل، کلیساهای پروتستان را در 
ارائه ی تفسیر های کتاب مقدس، یکدست نساخته 
است. در اینکه چه بخش هایی را باید تحت الفظی 
تفسیر کرد و چه قسمت هایی را باید به شکل 
تشبیهی فهمید، اتفاق نظری وجود ندارد. بنابراین 
این یک قاعده ی کلی و خوبی است و کامالً هم 
هم  مشکل  حل کننده ی  اما  نیست،  اشتباه 

نمی باشد.
مارتین لوتر و برخی دیگر از اصالحگران پروتستان 
خود  مفسر  خود  کتاب مقدس،  که  داشتند  باور 
است. یعنی باید کتاب مقدس را توسط خود کالم 
تفسیر نمود. این نظر بر علیه کلیسای کاتولیک 
تفسیر  کاتولیک  کلیسای  زیرا  شد،  ارائه 
کتاب مقدس را منحصر به گروه خاصی در کلیسا 
مدیریت  رأس  در  که  آنانی  یعنی  می دانست 
دو  هر  نظرم  به  داشتند.  قرار  کلیسا  روحانی 

رویکرد، منطقی نیستند.
کتاب مقدس آنقدر هم که فکر می کنیم روشن 
نیست. بله، بخش هایی از آن روشن است و پیام 
مختلفی  الیه های  حقیقت،  اما  است.  آشکار  آن 
دارد و برای درک عمیق و گسترده ی آن، نیاز به 

ابزارها و توانایی های خاص است. بخش های 

که  دارد  کتاب مقدس وجود  دشوار بسیاری در 
برای فهم آن، نیازمند متخصصین هستیم.

از طرف دیگر این را هم باید در نظر داشت که 
کتاب مقدس را نمی توان به شکل عرفانی )حداقل 
به عنوان رویکرد اصلی و اولیه( فهمید و تفسیر 
کرد. برخورد کامل عرفانی با کتاب مقدس، بوی 
‘ناستیکی’ می دهد. اما نقش تجربه ی انسانی هم 
بُعدی است که در دنیای کاتولیک ها و پروتستان ها 
کمتر به آن پرداخته شده و کلیسای ارتدوکس 

در این قسمت از سایرین پیشی گرفته است.
برای تفسیر کتاب مقدس باید از قوانینی بنیادی 
و اصلی پیروی کرد که اساساً برای همه ی کتب 

ادبی، یکسان است.
پیش از هر چیز باید متن را با توجه به سیاق آن 
تفسیر کرد و این شامل فرهنگ زمان و مکانی 
است که در آن به نگارش درآمده است. هرگز 
قول  به  و  کرد  برخورد  متن  با  گزینه ای،  نباید 
میوه فروشان تنها خوب هایش را سوا نکنیم. چون 
آیات  که  می شود  باعث  متن  با  برخوردی  چنین 
انتخابی تبدیل به کلیشه هایی شوند که منظور 
تفسیر  کتاب های  است.  نبوده  نویسنده  اصلی 
خوبی وجود دارند که در این زمینه به ما کمک 
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خواهند کرد. درباره ی اینکه از چه کتاب تفسیری 
بهره ببریم، باید صحبت جداگانه ای داشت. اما به 
این بسنده می کنم که یک معلم کتاب مقدس باید 
از  که  حرفه ای  تفسیر  کتاب  ده  از  حداقل 

زمینه های االهیاتی مختلف و تعهدات 
متنوع شاخه ای، به متن نگاه می کنند، 
استفاده کند و نه یک مفسر واحد که 
تأیید  را  خودش  دیدگاه های  تنها 
می کند. چنین برخوردی تنها تعهدات 
ما را به یک شاخه، قوی خواهد ساخت 
و نه صرفاً درک ما را از کتاب مقدس.
توجه  آن  به  باید  که  دیگری  نکته ی 
داشت این است که متنی را که مطالعه 

می کنیم باید با توجه به کل کتاب مقدس خوانده 
شود. یعنی کانون کتاب مقدس باید به ما در فهم 
کل  ما  حالی که  در  کند.  کمک  جزئی  متن  آن 
تفسیر’  ‘هادی  عنوان  به  را  کتاب مقدس 
مکاشفه ی  که  باشیم  داشته  یاد  به  می پذیریم، 
عهد جدید در شخص مسیح، باید دید ما را جهت 

بخشد. تفسیر ما باید مسیح محور باشد.
از  نباید  که  باشیم  متوجه  باید  مهم تر  همه  از 
خود  پیش فرض های  تأیید  برای  کتاب مقدس 

به  را  کتاب مقدس  بسیاری  کنیم.  استفاده 

که  بدهد  را  معنی  آن  تنها  که  می خوانند  نوعی 
همسو با باورهای االهیاتی شان است. به عبارتی 
کتاب مقدس  از  که  پرسش هایی  پاسخ  دیگر، 
می پرسند را پیش از بررسی آن، در ذهن دارند 
و برای رسیدن به آن حاضر هستند 
که  طرفی  هر  به  را  کتاب مقدس  که 
می خواهند بچرخانند. این ژیمناستیک 
تفسیری، امری رایج است که هنگام 
بود.  واقف  آن  به  باید  کالم  خواندن 
یک مفسر صادق، اگر به قسمت هایی 
از کالم رسید که باورش را به چالش 
کشید، نباید از آن بگذرد و یا معنایی 
نماید.  اعمال  متن  به  را  بیرونی 
رویکردی  چنین  که  می گوید   پست مدرنیزم 
امکان پذیر نیست. اما برای آنانی که هنوز در دام 
که  می کنم  پیشنهاد  نیفتاده اند  پست مدرنیزم 
خرج  به  شهامت  کتاب مقدس،  مطالعه ی  هنگام 
دهیم و حاضر باشیم که کتاب مقدس، دیدگاه ما 

را شکل دهد و نه ما کتاب مقدس را.
نکته ی دیگر آنکه، وقتی کتاب مقدس را می خوانیم 
از سبک ادبی آن آگاه باشیم. یعنی هر وقت کتب 
مزامیر را می خوانید به همان شکلی که رساالت 
پولس را مطالعه می کنید، آن را تفسیر نکنید و یا 

‘‘شهامت به خرج 
دهیم و حاضر 

باشیم که 
کتاب مقدس، 

دیدگاه ما را شکل 
دهد و نه ما 

کتاب مقدس را.’’
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مطالعه  مکاشفه  کتاب  مانند  را  پیدایش  کتاب 
نکنید. هر سبک ادبی، قانون تفسیر خودش را 
دارد و باید ساختار ادبی آن را مورد توجه قرار 
داد. وقتی که اناجیل را می خوانید گمان نکنید که 
آنها بیوگرافی زندگی مسیح هستند، بلکه از این 
مطلب آگاه باشید که نویسندگان اناجیل، زندگی، 
مرگ و قیام مسیح را به شکل ویژه ای بیان کردند 
بیاورد.  ایمان  آنها،  مطالعه ی  از  خواننده پس  تا 
تفاوت  مدرن  بیوگرافی  کتاب های  با  اناجیل 
بسیاری دارند. پیش از تفسیر کتاب مقدس باید 
بدانیم که سبک های ادبی کهن با روش نگارش 
را  مکاشفه  کتاب  وقتی  دارند.  فرقی  چه  نوین 
مطالعه می کنیم، متوجه باشیم که این نوع کتب 
که در باب آخر زمان صحبت می کنند، مانند روایات 
اعمال رسوالن نیستند و از تفسیر تحت الفظی آن 

باید اجتناب نمود.
در حالی که کتاب مقدس، یک متن الهامی است و 
تشویق  را  می بخشد)او  الهام  نیز  خواننده  به 
را  مطیعانه ای  زندگی  و  آورده  ایمان  تا  می کند 
داشته باشد(، یک کتاب باستانی نیز است. برای 
یک  که  نیست  الزم  حتماً  کتاب مقدس  تفسیر 
محقق و پژوهنده ی حرفه ای باشید، اما تخصص 

در این زمینه، بسیار مفید است.
در آخر، الزم به ذکر است که به دالیل بسیاری 
همیشه کلیسا قادر نبوده است که درک کاملی از 

متون کالم داشته باشد. به هر حال طبیعت ما 

به خاطر گناه، سقوط کرده است و درک روحانی مان 
کامالً احیا نشده و هنوز نَْفس، دیدگاه های ما را به 
سویی که برای ما لذت بخش است و هویت ما را 
خوراک می دهد، سوق می بخشد. افزون بر این، 
کتاب مقدس کتابی کهن است. کتابی که در کنار 
قدمت آن، زبان و فرهنگ بسیار متفاوتی از بستر 
مدرن ما دارد و خواننده ملزم است تا این شکاف 
تاریخی و فرهنگی و زبانی را با ابزارهایی که در 
دست دارد، حداالمکان طی کند. البته عوامل زیاد 
دیگری نیز وجود دارد که به این ابهام می افزاید.
دالیل  به  ما  دید  زاویه ی  گاهی  این،  کنار  در 
مختلفی با دیگران فرق دارد و این کمک می کند 
تا الیه های تازه ای از حقیقت را کشف کنیم که 
بلکه  نیست،  تناقض  در  دیگران  نظر  با  لزوماً 

کامل کننده ی آن است.
در هر صورت باید با احترام و صبر و بردباری، 
کنار  را  االهیاتی  گستاخی  و  را  روحانی  غرور 
بگذاریم و با عشق و دوستی که روح خدا در وجود 
کلیسا دمیده است، کنار هم قرار گرفته، در فهم 
کاروان  این  در  هم  با  خدا  عاشقانه ی  نامه ی 

همسفر شویم.

فیسبوک

وبسایت

Edwin Keshish Abnous

https://www.facebook.com/edwinkeshishabnous
http://edwinabnous.com/
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حاال بیاییم یک مقدار با خودمان روراست باشیم و با صداقت 
حقیقت  برخالف  و  اشتباه  می توانند  که  را  موضوعاتي  کامل 

باشند، بررسي کنیم.

وقتي مسیح مي گوید: »اگر در کالم من بمانید، 
را  شما  حقیقت،  و  شناخت  خواهید  را  حقیقت 
آزاد می کند.« در واقع او به چه چیز اذعان دارد؟ 
درباره ی کدام آزادی صحبت می کند؟ پس آن طور 
که او ادعا می کند یک “حقیقت” وجود دارد که 
اعالم  یوحنا  انجیل  در  او  ماست.  آزادی  بهاي 
مي کند که ‘راه’ و ‘راستي’، خود اوست. پس آن 
او  اوست.  خود  دارد،  وجود  که  حقیقتي  یک 
خداست،  کلمه ی  که  او  خود  و  است  حقیقت 
حقیقت است. پس چیزهاي دیگری در پیرامون 
حقیقت  که  دارند  وجود  ما  اطراف  جهان  و  ما 
ناراستي ها،  آن  در  ما  اگر  بنابراین  نیستند. 
آزاد  نه فقط  بمانیم،  کج فهمي ها  و  اشتباهات 
ماند.  خواهیم  اسارت  و  بند  در  بلکه  نیستیم، 
ولي توجه کنیم که عیسا در جمله ی قبلي به کالم 
خدا اشاره دارد و می گوید: »در کالم من بمانید.« 
یادمان نرود که مخاطب او در آن لحظه جمعیتي از 
یهودیان بودند، مردماني از قوم برگزیده ی خدا 

و اهل کتاب و کالم و شریعت و مذهب. در 

که  دارد  اشاره  موضوع  این  به  او  انگار  واقع 
هرچه برخالف کالم من باشد، حقیقت نیست و 
تنها راه آزادی این است که در عیسا و کالمش 

ماندگار باشیم.
شما  نظر  است.  خوبي  شروع  می کنم  فکر  من 
در  که  را  اشتباهی  موارد  اگر  ما  پس  چیست؟ 
و  خدمت  شخصیت،  و  کالم  مخالف  و  ناراستي 
مأموریت عیسای مسیح هستند بدانیم، با آگاهی 
کامل تري در جهت رفع این اشکاالت برمي آییم و 
مي توانیم براي رسیدن به آزادی خودمان اقدام 
حرکت  اشتباهات  آن  همه ی  مخالف  و  نماییم 

کنیم.
از لقمان حکیم پرسیدند: »ادب از که آموختی؟« 

گفت: »از بي ادبان.«
من ایمان دارم که خداي ما قادر است تا به قوت 

روح القدس، ما را از تمام بندهایمان آزاد 
سازد. همچنان که در زندگي شخصي خود من تا 
افتاده  اتفاق  آزادی ها  این  از  خیلي  امروز  به 
بود. این طور خواهد  براي شما هم حتماً  است، 

داریوش گلباغی
اینستاگرام

)بخش سوم و چهارم(

موضوعـــات  به صـــورت  مقـــاالت  ایـــن 
به هم پیوسته هستند.

می توانیـــد  را  گذشـــته   بخش هـــای 
آگاپـــه  مجلـــه  قبلـــی  شـــماره ی  در 

مطالعه کنید.

آزادی

https://www.instagram.com/dariushgolbaghi/
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جوانان عزیزم! لطفاً از این قسمت تا چند مقاله ی بعدي که با هم به این موضوعات مي پردازیم، اگر 
در هر جایي احساس کردید که باید لحظاتي متوقف شوید، دوباره مطالعه نمایید و یا نیاز هست که 
سکوت، تأمل و یا حتا دعا کنید و با پدر آسمانی و روح خدا وقت بگذارید، حتماً این کارها را انجام 

دهید. این موضوع در زندگي شما تأثیر عمیقي خواهد داشت. 

آزادی نه فقط هدیه اي از سمت خدا خواهد بود، 
بلکه شما آن را به رایگان می توانید به دیگران 
نجات  را  خود  پیرامون  دربند  جهان  و  ببخشید 
اطراف  به  را  خود  سر  است  کافي  فقط  دهید. 
بچرخانید تا صدها هزار معتاد به هیوالي مواد 
مخدر و الکل و یا میلیون ها انسان در بند اسارت 
اگر  نمایید.  مشاهده  را  جنسي  شهوات  غول 
سري  روزنامه ها  حوادث  صفحه ی  به  روزانه 
هزار  هزاران  گزارش  می توانید  بزنید، 
کودک آزاری، تجاوز، قتل و خودکشي را مطالعه 
آدم های شهر  به  بیشتر  کمي  اگر  این بار  کنید. 
خودتان دقت کنید، حتماً هزاران اسیر خرافات و 
جادو و فال بیني و صدها دیدگاه و راه و روش و 
مکتب و مذهب نادرست را نه فقط در شهر، بلکه 
مالقات  نزدیک  از  خودتان  محله ی  و  کوچه  در 
خانه ی  داخل  برویم،  دور  راه  چرا  مي کنید. 
خودمان، اتاق نشیمن، اتاق خواب و یا پشت میز 
کار و حتا همین لحظه که در حال مطالعه ی این 

مقاله هستید، کمي تأمل کنید.
بار  چند  به حال  تا   ... لحظه  یک  کنید،  صبر 

تالش کردید تا شخصي را ببخشید، ولي موفق 
نشدید؟ هر بار که به آن فرد فکر مي کنید آنقدر 
افکارتان به هم می ریزد که حتا در ذهن خودتان 
با او گالویز می شوید. تا جایي پیش می رود که 
احساس بد خفگي می کنید. خودتان هم از این 
شرایط، راضي نیستید. حتا از دست خودتان هم 
خسته شدید و گاهي اوقات آنقدر حق به جانب 
در رابطه با موضوع و یا بحثي که پیش آمده، فکر 
را  شخص  آن  می توانید  به راحتي  که  مي کنید 
قضاوت کرده و حکم را یک طرفه صادر نمایید. 
االن  همین  داشتید  چاره اي  و  بود  فرصتي  اگر 
گوشه اي  به  را  موبایلتان  گوشي  یا  و  لپ تاپ 
مي انداختید و مي رفتید سراغش تا حسابش را 
کف دستش بگذارید! البته من پیشنهاد مي کنم 
گوشي موبایل را با خودتان ببرید، چون حتماً به 
آن نیاز خواهید داشت. کینه و ناراحتي، بغض و 
و  کوچه  به  نه تنها  گناه،  و  تاریکي  نبخشیدن، 
محله ی ما و تا پشت در خانه های ما، بلکه تا اتاق 
نشیمن و اتاق خواب و حتا تا اعماق فکر و قلب ما 

نفوذ کرده است.

وقت آن رسیده به هم کمک 
پیدا  را  ریشه ها  تا  کنیم 
کرده و با آن وارد یک جنگ 

اساسي و جدي شویم. 
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به  برای رسیدن  بسیاری  راه های 
آسمان، به حضور خدا، رستگاری و 
نجات و همچنین آزادی وجود دارد 
براي  است  متعددی  راه هاي  یا 
اینکه مورد قبول و پذیرش خدا 
مسیح  عیسای  ولی  بگیریم.  قرار 
خیلی  به صورت  پسر(  )خداي 
صریح و واضح ادعا می کند که او 
براي  هست  ‘راه’  تنها  و  تنها 
رسیدن به خدایي که آن را ‘پدر’ 

معرفي مي کند.
در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه ی 6 
مسیح در جواب یکی از شاگردانش 
به نام توما که از او پرسیده بود: 
به  تو  نمی دانیم  ما  خداوند،  »ای 
کجا می روی، پس چگونه می توانیم 
راه را بدانیم؟« می گوید: »من راه 
و راستی و حیات هستم، هیچکس 

پیام
اگر یادمان باشد قرار شد با خودمان روراست 
باشیم و با قضیه به صادقانه ترین شکلش مواجه 

شویم.
یک پیشنهاد دیگر هم دارم! اگر برایتان امکان 
دارد یک کاغذ و قلم بردارید و لیستي از مواردي 

که اشاره مي کنم را تهیه کنید. 
را  امور  همه ی  که  دارم  عادت  همیشه  من 
ریشه یابی کنم و وقتی به نتایج خوبی دست پیدا 
کردم، آنها را طبقه بندی و خالصه نویسی می کنم 
تا به یک سری موارد و یا حتا تک واژه هایی برسم 
که به صورت خیلی روزمره و کاربردی به دردم 
بخورد. پس وقتی می گوییم “حقیقت” ما را آزاد 
خواهد  این  می آید  پیش  که  سؤالی  می سازد، 

بود: »از چه؟ او ما را از چه آزاد می کند؟« 

همچون  که  اشتباهات  از  بسیاری  »از  پاسخ: 
به  بسته اند،  را  ما  افکار  پاي  و  دست  زنجیري 
عمر  گذران  عجیبي  بالتکلیفي  در  که  طوري 
مي کنیم.« یکی از این اشتباهات که قرار شد در 
موردش بیشتر فکر کنیم و در لیست -آزادی های 

خود- بنویسیم، همین است.
این طور نیست؟  راستی چه اسم قشنگی شد، 

››لیست آزادی ها‹‹ 
روی  بر  را  خودمان  آزادی های  لیست  کاش  ای 
روزانه  کارهاي  و  خرید  لیست  کنار  یخچال 
جان  مسیح،  که  نرود  یادمان  تا  می چسباندیم 

خودش را براي ما فدا کرد.
حاال برگردیم به موضوع مورد بحث یعني بررسي 
زندگي  آن  در  که  دنیایي  غلط  افکار  ریشه ای 

مي کنیم. 
اشتباه اول )زنجیر اول(: دنیایی که ما در آن 
می کند  فکر  می کنیم  زندگی 
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جز به وسیله ی من نزد پدر نمی آید.«

همچنین در همان انجیل، مسیح می گوید که سخنان 
او روح و حقیقت است و به ما جان می بخشد. »این 
روح است که حیات می بخشد، ولی جسم فایده ای 
ندارد. سخنانی که به شما می گویم، روح و حیات 

است.« )انجیل یوحنا 6: 6۳( 
اشتباه دوم )زنجیر دوم(: برخی دیگر می گویند 
درست است که عیسای مسیح ‘راه’ است، ولی 

تنها راه نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد. 
که  باشد  حقیقت  یوحنا(  باال)انجیل  جمالت  اگر 
هست و عیسا آن را گفته باشد که گفته است، 
براي  پذیرفته شدن،  برای  راه  یک  فقط  پس 
اسارت ها  از  آزادی  و  نجات  آرامش،  دریافت 
وجود دارد. یکی از بندها و ریشه ی زنجیرهایي 
که افکار ما را به جای ایمان به حقیقت، درگیر 
خودش کرده و یا می تواند درگیر کند، این تفکر 
آن  با  جا  هر  و  بنویسید  را  این  است.  اشتباه 

آن  با  جدی  خیلي  به صورت  کردید،  برخورد 
مقابله کنید و فراموش نکنید که کالم خدا، 

حقیقت محض است.
کتاب اعمال رسوالن فصل ۴ در جواب 

این طرز فکر اشتباه این طور می گوید:
»در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر 
آسمان هیچ نامی جز نام عیسا به مردم عطا نشده 

است تا به وسیله ی آن نجات یابیم.« 
اشتباه سوم )زنجیر سوم(: پذیرش این موضوع 

است که ما نه فقط توسط کار عیسای مسیح بر 
روی صلیب، بلکه توسط اعمال خوب خودمان هم 
مورد قبول و پذیرش خدا خواهیم بود و نجات 
خواهد  روزي  مي گویند  برخي  مي کنیم.  پیدا 
کفه ی  بر  ما  بد  و  خوب  کارهاي  باید  که  رسید 
ترازویی قرار بگیرند تا بر حسب سنگیني یکي 
جهنمي  باالخره  ما  که  شود  مشخص  کفه ها  از 
هستیم و یا در بهشت خواهیم بود. این مشکل 
در ذات خود دو ایراد اساسی دارد. ولی اجازه 
بدهید قبل از آن به این موضوع اشاره کنم که 
اگر معیار، اعمال ما باشد، چه ضمانتي وجود دارد 
جان  مهلکه  از  و  کنیم  پیدا  نجات  اساساً  ما  که 
سالم به در ببریم؟ چطور می توان اعمال خوب را 
اندازه گرفت؟ چه مقدار کار خوب کافي است؟ 
شوند؟  انجام  باید  کارها  این  مدت  چه  تا  و 
کار خوب و اعمال نیک یعني چه؟ و  اصالً 

استاندارد تشخیص چه خواهد بود؟
و حاال ایرادات اساسي این تئوري و طرز فکر مخصوصاً براي ایمانداران به مسیح این خواهد بود که 
اگر مالک نه فقط رحمت و فیض خدا بلکه اعمال ما نیز باشد، کار بزرگ عیسای مسیح بر روي صلیب 
براي نجات ما چقدر بي ثمر و بیهوده خواهد بود. این طور نیست؟ و اگر اعمال، مالک باشند، آن وقت به 
راحتي مي توانیم دیگران را قضاوت کنیم. هر شخصي خود را به خاطر ذره اي کار بهتر، برتر از دیگري 

مي داند و اگر برتر هم نداند به ناچار دیگري را پایین تر از خود مي بیند.
ولی کتاب افسسیان فصل ۲ آیات 8 و 9 در این باره به صراحت می گوید:

»زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش 
خداست. این نجات، نتیجه ی کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد.«

در شماره ی بعدی نیز این مبحث را ادامه خواهیم داد...
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آنچهدراینبخشمیخوانیم
ایناستکهازنخستینشاگردانمسیحتاآخرینواعظانو
مبشرانمسیحی،جملگیبراینباورندکهزناندرزندهنگه
روایات در زنان  کردهاند. ایفا مهمی نقش ایمان، داشتِن
مسیحینشانمیدهندکهچگونهدراینرابطهعملنمودهاند.
اینکاندیشیدیمتاباتوجهبهاینکهوجودزنانبهعنوان
فضا این در را فرصت بدنمسیحضروریست، در عضوی
غنیمتشمردهودرکنارهمموجببنایزنانگرانقدرگردیم.
آمینکهبهفیضخداویاریروحالقدس،اینمطالبباعث

جاریشدنبرکتیتازهدرزندگیشماگردد.
بـامـهـر
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من از بازی و طرز تفکر کودکان الهام های زیادی می گیرم، به خصوص 
زمانی که با اسباب بازی هایشان نقش یک قهرمان را بازی می کنند 

مثل ‘مرد عنکبوتی’ یا ‘سوپرِگرل’.
آیا شما هم در دوران کودکی تان از این تخیاّلت داشتید؟ پسر من 
عاشق قهرمانان خیرخواه سینمایی است که قدرت های فراانسانی 
دارند و تمامی فیلم های ‘اَِونجرز’ را دیده و مطمئن هستم خودش 
هم در رؤیای خود، هر از گاهی خود را در نقش یکی از این قهرمانان 

و دالوران قرار داده است.

اغلب ما انسان ها دوست داریم در زندگی خود و دیگران، قهرمان 
باشیم و شاید بعضی از شما خواهران عزیزی که این مقاله را مطالعه 
می کنید، در حال حاضر خودتان را یک قهرمان می بینید. ناگفته 
نماند برای همه ی ما ایماندارانی که عیسای مسیح را به عنوان 
و  بزرگ ترین  او  پذیرفته ایم،  گناهانمان  از  خود  نجات دهنده ی 

کامل ترین قهرمان زندگی ماست و نه تنها برای ما، بلکه برای 

مقطع  هر  در  بشریت  تمامی 
زمانی و هر قوم و ملیتی. 

در  می توانیم  ایمانداران  ما 
زندگی خود و خدماتی که با نام 
او انجام می دهیم در هر زمان 
پیروز  هستیم،  که  مکانی  و 
شده و قهرمان زندگی خود و 
که  همان طور  باشیم.  دیگران 
خداوند  کالم  مکاشفه،  در 
می فرماید “با شهادت هایمان و 
را  او  نام  مسیح  عیسای  خون 
بلند کرده و بر حاکم این دنیا 

پیروز شویم.” 
)مکاشفه ۱۲: ۱۱(

موضوعی که در این مقاله مایل 
این  به آن اشاره کنم  هستم 
حاضر  عهد  در  دنیا  که  است 
حقیقتاً احتیاج به زنان دلیر و 
شجاع دارد که در نام عیسای 

مسیح خداوند بایستند.
این  شما  از  اینجا  من  سؤال 
است “آیا خود را یک قهرمان 

می بینید یا نه؟”
است،  »بله«  شما  جواب  اگر 

شکر برای وجودتان.

آیا ما زناِن ایمان، 
باید با دنیا 
سازگار باشیم؟

سحر 
اپیستوال

اینستاگرام

https://www.instagram.com/filadelfia_oase_ministries/?r=nametag
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اما تمرکز من در این متن بر شما خواهر عزیزی 
است که خودت را نه تنها قهرمان نمی بینی، بلکه 
با  منظورم  درسته،  بله  شده ای!  هم  گوشه گیر 
وقت  من  به  دیگر  دقیقه  ی  چند  لطفاً  شماست! 
بدهید تا این موضوع را بیشتر برایتان باز کنم. 
یک مثال از کتاب مقدس بزنم تا شما باور کنید که 
وجود  کتاب مقدس  در  فکر  طرز  این  با  افرادی 

داشته اند!
 یک نمونه اش ‘جدعون’ است.)کتاب داوران 6: 
۱۱-۱۲( زمانی که فرشته ی خداوند به جدعون 
ظاهر شد، جدعون از ترس مدیانیان پنهان شده 
بود. اما فرشته ی خداوند او را صدا زد و گفت: 

»ای جنگاور ِ دالور، خداوند با توست!«
و االن من این را می خواهم به شما بگویم: »ای زِن 

خدا، خدا با تو است!«
زمانی که فرشته ی خدا ‘جدعون’ را دالور نامید، 
جدعون دلسرد، ترسان و لرزان و ناامید در یک 
حال  در  هم  شاید شما  بود.  پنهان شده  مزرعه 
خود  زندگی  مزرعه ی  از  گوشه ای  یک  در  حاضر 
قهرمان  یک  را  خودتان  نه تنها  و  پنهان شده اید 

نمی بینید، بلکه دلسرد و ترسان هم هستید. 
اما دعا می کنم به نام عیسای مسیح که این مقاله 
بتواند به شما کمک کند تا از امروز، خودتان را یک 
دالور ببینید و به قهرمانان ایمان در کتاب مقدس 
از  را  پیروزی  کلیدهای  باشید.  داشته  نگاهی 
زندگی هایشان بیرون بیاورید و همان طور که در 
امثال سلیمان، خداوند از زبان سلیمان می فرماید: 

آماده ی  و  مشتاق  همیشه  دانا  »اشخاص 

یادگیری هستند.«)امثال ۱8: ۱5(، از این به بعد 
وقتی شما جلوی آینه رفتید، بر زندگی خودتان 
اعالم کنید که “من یک قهرمان در مسیح هستم و 

در ضعف های من، قوت او نمایان می شود.”
خداوند مي خواهد در زمان هاي آخر زناني را بلند 
کند که مثل شیر ماده برمي خیزند و مانند شیر نر 

به پا مي ایستند.)اعداد ۲۳: ۲۴( 

یاد  ما  به  را  چیز  همه  فن  و  فوت  خداوند  کالم 
می دهد و حتا خود خداوند ما را تکمیل می کند. 
بیایید نگاهی بیندازیم به کتاب عبرانیان فصل 

۱۲آیات ۳-۱.
»پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین 
بی شماری قرار گرفته اند، ما باید از هر قید و بندی 
و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است، آزاد 
شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار 
گرفته است، بدویم. به عیسا که ایمان ما را به 
وجود آورده و آن را کامل می گرداند، چشم بدوزیم. 
بود،  انتظارش  در  که  شادی ای  به خاطر  او  چون 
بر روی  به رسوایی مردن  و  متحمل صلیب شد 
صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت االهی 
نشسته است. به آنچه او متحمل شد و به ضدیت 
و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید، بیندیشید 

و مأیوس و دلسرد نشوید.« 
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خداوند در این آیات، ما را دعوت به یک مسابقه ای می کند که تماشاچیان آن مردان و زنان خدا در 
کتاب مقدس هستند تا ما از زندگی و تجربیات آنها استفاده کنیم و در این مسابقه نه تنها دلسرد نشویم، 

بلکه پیروز گردیم. 
یکي از این شاهدان که مایل هستم راجبش بگویم، ‘ملکه استر’ است. ‘استر’ زنی بود که باعث نجات 
قومش شد و من امیدوارم هر کدام از شما بانوان مانند ‘استر’ شجاعانه عمل کنید و باعث نجات قوم 

فارسی زبان شوید و استرهایی در این دوره ی زمانی باشید. 

به  محدود  فقط  ما  خدمت  که  می کنید  فکر  اگر 
خدمت در منزل هایمان است و باقی وقت هایمان 
برای رسیدگی به ظاهر و آرایش خود می باشد، 
باید بگویم بیایید ببینیم استر چگونه زندگی و 
عمل کرد و ما چه درس هایی می توانیم از زندگی 
او بگیریم. استر یک موقعیت عالی داشت و در 
رفاه کامل زندگی می کرد. لوازم آرایش، کیف و 
کفش گران قیمتش و ناخن های الک زده اش، همه 
حقیقت  این  به  استر  اما  بودند.  تکمیل  همه  و 
رسید که خداوند او را برای انجام کار بزرگ تری 
در این موقعیت قرار داده. زمانی که عمویش به او 
سلطنت  به  زمانی  چنین  برای  که  »شاید  گفت: 
رسیدی«)استر ۴: ۱۴( استر شانه باال ننداخت و 
نگفت چرا باید زندگی ام رو به خطر اندازم، شوهرم 
به من چه  عالی ای دارم،  پادشاه است و زندگی 

ارتباطی دارد.
را  مطلب  این  که  عزیزی  بانوی  ای  امروز شما  و 

مطالعه می کنی، زندگی ما زنان تنها به تمیزکردن 

و آشپزی یا از این سالن زیبایی به آن آرایشگاه 
رفتن خاتمه پیدا نمی کند. خداوند کارهای بزرگی 
می خواهد از طریق ما زنان به انجام برساند. اما 
واقعاً آماده اید تا قدم بردارید؟ مایلید از حیطه ی 
امنیت و راحتی خود بیرون بیایید؟ و به شرایطتتان 
که  کنید  نگاه  خدایی  آن  به  بلکه  نکنید،  نگاه 
‘قادرمطلق’ هست و همان طور که استر را انتخاب 

کرد، من و شما را هم می تواند انتخاب کند.
در بین تماشاچیان میدان مسابقه، شاهد دیگری 
عاشقش  ایمانداران  ما  همه ی  که  هست  هم 
هستیم، چون او ناجی و سرور زندگی هایمان است. 
او به ما خادم بودن را یاد داد. در کالمش به ما یاد 
داد بزرگ ترین در میانمان باید مانند کوچک ترین 

باشد! )لوقا ۲۲: ۲6(
او به ما یاد داد که هیچ عملی را از روی چشم و 
با  بلکه  ندهیم،  انجام  خودخواهی  و  هم چشمی 
فروتنی دیگران را بهتر از خود بدانیم.)فیلیپیان 

 )۳ :۲
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طرز فکر ما باید طرز فکر مسیح باشد، یک رهبر، 
خدمتکار  رهبر،  یک  بلکه  نیست.  رئیس  یک 
دیگران است. یک رهبر باید از خودش بگذرد 

همان طور که مسیح از خود گذشت. 
یک رهبر مسئولیت و مأموریت دارد تا فرزندان 
از  که  شبانی  مانند  کند،  محافظت  را  خداوند 
ما  به  بره هایش مراقبت می کند. عیسای مسیح 
روش شبانی و رهبری را یاد داد و هر که خوانده 
شده تا رهبر و شبان کلیسا باشد، باید برای هر 
خود  از  و  بازایستد  لحظه ای  چند  تصمیم گیری، 

بپرسد “اگر مسیح به جای من بود چه می کرد؟” 
رفتار عیسای مسیح در آن زمان، بسیار انقالبي 
بود. مسیح خیلي به زنان احترام می گذاشت و آنها 
از رستاخیزش،  بعد  مي کرد. همچنین  محبت  را 
اولین کسي که مي بایست شهادت رستاخیزش را 

به گوش شاگردان مي رساند، یک زن بود . 
خیلی از پیروان عیسای مسیح افرادی بودند که 
دنیا آنها را طرد کرده بود، از جمله باجگیران یا 
در  بزرگی  اشتباهات  مرتکب  که  زنانی 
زندگی هایشان شده بودند و از سوی جامعه، بدنام 
شناخته می شدند. اما عیسای مسیح دستشان را 

گرفت و بلند کرد و آنها شاگردانش شدند. 
عیسای مسیح دنبال اشخاص کامل نبود که پیرو و 
شاگرد او شوند، بلکه گفت “بیماران هستند که 

احتیاج به شفا دارند.” 

بعضی اوقات خجالت می کشم وقتی می بینم بعضی 
از رهبران، خود را آنقدر مقدس می دانند یا به 
عبارتی شرمشان می آید اگر دست یک خالفکار یا 
زناکار را بگیرند و مثل دنیا آنها را قضاوت می کنند. 
ولی این درسی نبود که مسیح به ما یاد داد. مسیح 
به ما یاد داد تا بینوایان را مژده دهیم، اسیران را 
آزاد و کوران را بینا کنیم و رهایی ستمدیدگان 

باشیم. )لوقا ۴: ۱9-۱8(

کار  خیلی  کمال،  به  تا رسیدن  ما  همگی  مطمئناً 
تشویق  را  ما  خداوند  مسیح  عیسای  اما  داریم. 
می کند تا در این مسابقه مستقیماً به سمت هدف 
بدویم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک 
زندگی آسمانی به وسیله ی عیسای مسیح است، 

به دست آوریم. )فیلیپیان ۳: ۱۴(
از  که  آیاتی  و  نمونه  چند  این  بیان  امیدوارم 
کتاب مقدس نقل قول کردم، با قلب شما صحبت 
کند و به نمونه هاي زیادي از زنان در کتاب مقدس 
تمرکز کنید و از زندگی شان کلیدهای پیروزی را 
و  زندگی خود  قهرمان  تا حقیقتاً  بیاورید  بیرون 

اطرافیانتان باشید! 

فیض خدا با شما و همه ی زناني باد که عیسای 
مسیح خداوند را با محبتی عظیم دوست دارند.



زنانکتابمقدس
این قسمت: 

دبوره
در هر شماره ای از مجله   آگاپه می توانید یک شخصیت از زنان 

کتاب مقدس را  عمیق تر بشناسید.

تلگراماینستاگرام وبسایت

فرح معصومی

قـسـمـت های قـبـلی

وبسایتاینستاگرام

شهِربانو
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https://www.instagram.com/tv/CRXTnXNHCnk/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/25
https://agapeh.net/2021/07/16/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/
https://www.instagram.com/agapeh.magazine/guide/_/17945472136407301/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://agapeh.net/category/bible-women/
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پیشگاه

پیشگاه به معنای پیش تخت پادشاه است.

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

در ستایش خدا سرود بخوانید، 
برای پادشاه ما سرود نیایش بخوانید.

مزمور 47: 6
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52 July - 2021
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پیشگاه

رهبر پرستش
خواننده

اینستاگرام یوتوب

فیسبوک وبسایت

خانههنرمندانمسیحی

https://www.instagram.com/gilberthovsepian/
https://www.youtube.com/channel/UC1yHugzjq8FdFiXFxNpoJFg
https://www.facebook.com/gilberthovsepian/
https://sendmeout.org/
http://epiphanychristianarts.com/artists/gilbert-hovsepian/
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پیشگاه
ژیلبرت هوسپیان درچهارم آگوست سال 
در  او  گردید.  متولد  ایران  کشور  در   ۱976
موسیقی  و  دلگرمی  عشق،  از  سراسر  خانه ای 
تمامی  سرپرست  ‘هایک’،  پدرش  شد.  بزرگ 
کلیساهای جامع خداوند در ایران بود. ژیلبرت 
در محیطی مملوء از عبادت، خدمت و در کلیسای 
مسیحی پرورش یافت. در چنین محیط بی نظیری، 
ژیلبرت در هفت سالگی مشتاقانه عشق خود را 
به پیانو کشف کرد. سال ها بعد، این استعداد به 
یک خواندگی پرشور برای برکت دادن به کلیسای 

ایران تبدیل شد.
در سال ۱99۴، خانواده ی وی با شهادت غم انگیز 
امر  این  و  شدند  عظیم  دردی  متحمل  پدرش 

باعث شد تا خانواده ی او در سال ۱999 به 

ایاالت متحده  آمریکا مهاجرت کنند. این فقدان 
و  ژیلبرت  برای  بیشتری  فرصت های  بزرگ، 
خانواده اش به وجود آورد. تنها در طی چند سال، 
ژیلبرت به صدایی برجسته برای تغییر موسیقی 
در فرهنگ پرستش کلیساهای ایرانی و ارمنی 
در ایالت کالیفرنیا، جایی که در آن اقامت دارد، 
تبدیل شد. اندکی بعد، ژیلبرت تصمیم گرفت با 
دانشگاه  بعداً  و  پاسادنا  شهر  کالج  در  حضور 
ایالتی کالیفرنیا در نورتریج، تحصیالت موسیقی 

خود را ادامه دهد.
وی همان گونه که به سفر موسیقایی خود ادامه 
و  جهان  سراسر  در  ماهواره  طریق  از  می داد، 
همچنین با برگزاری کنسرت های پرستشی محلی 
می پرداخت.  بشارت  خدمت  به  ملی،  تورهای  و 
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پیشگاه

توسط  پدرش  بی رحمانه ی  شهادت  عالرغم 
تندروهای اسالمی در ایران، او نه تنها توانست 
آنها را دوست داشته باشد و ببخشد، بلکه به 
رسانه های  طریق  از  که  سال هاست  خدا  لطف 
بین المللی در راه اعالم انجیل عیسای مسیح به 

ایرانیان خدمت می کند.

ژیلبرت هوسپیان به کشورهای بی شماری و به 
بیش از ۲00 کلیسا در سراسر جهان سفر کرده 
و  پرستش  رسانه،  موسیقی،  طریق  از  و  است 
برنامه های ماهواره ای  تدریس، خدمت می کند. 
بین المللی او، هزاران زندگی را تحت تأثیر قرار 
داده و افراد زیادی را به شناخت عیسای مسیح 
آلبوم  چندین  ژیلبرت  تاکنون،  است.  رسانده 
در  خود  استودیوی  در  را  مسیحی  معروف 
کالیفرنیا ضبط و تولید کرده است و در زمینه ی 

در  تعقیب  تحت  “مسیحیان  به  خدمت 

ادامه  فعاالنه  ایران”  زیرزمینی  کلیساهای 
می دهد.

ازدواج  ‘آنی’  همسرش  با  ژیلبرت  خوشبختانه 
کرده است و آنها سه دختر به نام های جسیکا و 

جولیانا و جویال دارند.

با اینکه ژیلبرت در یک خانواده ی تحت تعقیب و 
جامعه ی کلیسایی تحت جفا به دنیا آمد و رشد 
کرد، اما در میان این آزار و شکنجه ها، او شاهد 
قدرت خدا در عمل بود. زیرا می دید که بسیاری 
از مسلمانان از طریق بشارت پدرش، به سوی 
ژیلبرت  که  هنگامی  می آورند.  روی  مسیح 
۱7 ساله بود پدر خود ‘اسقف هایک هوسپیان’ 
طرز  به  و  ربوده شد  وی  پدر  داد.  از دست  را 
وحشیانه ای با ۲6 ضربه ی چاقو کشته شد و به 

شهادت رسید.
نیز  پدرش  از شهادت  حتا پس  و شکنجه  آزار 
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پیشگاه
ادامه یافت و همین موضوع باعث شد که ژیلبرت بیشتر به 

دنبال “روی خدا” باشد. در آن دوران بسیار سخت، ژیلبرت 
شش مرحله را سپری کرد که به بیان آنها خواهیم پرداخت 
و »Send Me Out« یا »مرا بفرست«، دعا و دعوت او 

شد که بعدها به یک آهنگ و مینیستری تبدیل گردید.

شش،  باب  ِاشعیا  در  کتاب مقدس  طبق 
طی  را  زیر  مرحله ی  شش  نبی  ِاشعیای 

کرد:
۱. او خداوند را دید.
۲. او خودش را دید.

۳. خداوند، اشعیا را پاک کرد.

۴. اشعیا صدای خدا را شنید.
“اینجا هستم، مرا  پاسخ داد:  5. اشعیا 

بفرست.”
خود  هدف  برای  را  اشعیا  خداوند،   .6

فرستاد.

مینیستری »مرا بفرست« فرصت هایی را برای 
مردم ایجاد می کند تا آنها بتوانند نیکویی خداوند 
را مشاهده کرده )مرحله ۱( و با گذراندن این 
کنند. طی  را   )6-۲( باقی مانده  مراحل  مرحله، 

عیسا این دعوت را این گونه بیان کرد: “نزد 

من بیایید و من به شما آرامش خواهم داد.” اما 
شاگردان  و  “بروید  فرمود:  امر  ما  به  بعداً 
بسازید.” بنابراین ما می آییم و تجربه می کنیم؛ 
سپس به بیرون رفته و این تجربه را با دیگران 

به اشتراک می گذاریم.
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پیشگاه

اینستاگرام

یوتوب

شاعر و ترانه سرا: کاوه رفیعی

معرفي سرود
»با قلب من سخن بگو«

از ژيلبرت هوسپيان

https://www.instagram.com/tv/CQrGwWqHrbC/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=D8FZ2IdkbH0
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پیشگاه

۱ خدایا تو خدای من هستی. 
من مشتاق تو هستم. مانند یک زمین خشک و سوزان و بی آب، با تمام وجود خود تشنه توام.  

۲ عطا فرما که به جایگاه مقدس تو داخل شوم و قدرت و جالل تو را ببینم.  
۳ محبت پایدار تو برای من شیرین تر از زندگی است، بنابراین تو را ستایش می کنم.  

۴ تا زنده ام از تو سپاسگزارم و دسِت دعا به درگاهت بلند می کنم.  
5 جان من سیر خواهد گردید و زبانم سرودهای شاد برای تو خواهد سرود.  

6 شب ها وقتی که به بستر خود می روم، تو را به یاد می آورم و تمام شب درباره تو تفکر می کنم،  
7 زیرا تو مددکار من بوده ای و در سایه ی بال های تو سرود شادی می سرایم.  

8 من به تو متکی هستم و دست تو مرا محافظت خواهد کرد.  
9 اما کسانی که قصد کشتن مرا دارند به دنیای مردگان خواهند رفت،  

۱0 با شمشیر کشته خواهند شد و جسد آنان طعمه ی شغاالن خواهد گردید.  
۱۱ اما پادشاه به خاطر پیروزی که خدا به او عطا کرده است، شادی خواهد کرد و همه ی کسانی 

که به نام خدا وعده می دهند، او را سپاس خواهند گفت، اما دهان دروغگویان بسته خواهد شد.

مزمور63  
اشتیاق برای خداوند

برای دریافت فایل های صوتی و تصویری این مزمور، روی گزینه های زیر ضربه  بزنید.

اینستاگرام

تلگرام)صوتی(تلگرام)تصویری(

وبسایت

https://www.instagram.com/tv/CRPxEWYHR10/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/21
https://t.me/content_of_agapeh/22
https://agapeh.net/2021/07/13/psalm63/
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خدای سرمدی که از ازل بوده، هست و خواهد 
بود، وعده هایش تغییرناپذیر است.

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

خدا پاسخ داد: 

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

هستم آنکه هستم.

این قسمت:
مفهوم ۷ عید بزرگ در کتاب مقدس



59 July - 2021

فهرست

هستم

اعیاد بسیاری در کتاب مقدس ذکر شده است 
که در بین آنها 7 عید بزرگ و اصلی وجود دارد. 
عید ِپَسخ- عید فطیر- عید نوبر ها- عید هفته ها 
یا پنطیکاست- عید شیپورها- روز کفاره- عید 

آالچیق یا خیمه ها.
این 7 عید در باور یهود و مسیحیت از جایگاه 
خاصی برخوردار هستند. هر یک از این اعیاد، 
را  مسیح  عیسای  کار  و  شخصیت  از  جنبه ای 
هدف  از  کامل  تصویری  که  می نمایند  توصیف 
خداوند برای نجات بشر و داشتن مشارکت با او 
را نشان می دهد. خداوند در کتاب الویان ۲۳: ۲ 

می فرماید: »این ها اعیاد من است.«
ِپَسخ و عید فطیر در کتاب  با عید  این 7 عید، 

خروج فصل ۱۲ آغاز می شوند. 
قبل از اینکه قوم اسرائیل از مصر خارج شوند، 
خداوند همزمان با فرستادن آخرین بال بر مصر، 
دستورالعمل برگزاری عید ِپَسخ و عید فطیر را 

به قوم داد. 

واژه ‘ِپَسخ’ یا ‘ِفَصح’ به معنای عبور یا گذشتن است. 
خداوند به آنان فرمود که برای ِپَسخ چه حیواناتی 
را می توانند قربانی کنند و چگونه و در چه زمانی 

مراسم قربانی را انجام دهند.

نحوه ی خوردن شـام ِپَسخ 
بـره ی  خـون  نقـش  و 
سـردر  بـر  قربانـی 
می بایسـت  خانه هایشـان 
کـه  همان طـور  دقیقـاً 
خداوند فرمـان داده بود، 

انجام می شد.

از مصر  خروج  از  قبل  که شب  فرمود  خداوند 
باید این شام خورده  شود و هر مرد خانواده، بره 
و یا بز نر جوان و بی عیب را برای اهل خانواده اش 
برگزیند، آن را به مدت ۴ روز نگه دارد و بعد 
تا  ابیب  ماه  دهم  روز  از  کند.  قربانی  را  آن 
بعدازظهر چهاردهمین روز ماه ابیب، باید تمامی 
جماعت اسرائیل قربانی های خود را ذبح کرده و 
مقداری از خون آن را با دسته ای از گیاه زوفا بر 
سردر خانه های خود می کشیدند.)خروج ۱۲: 7(

بر  می بایست  را  قربانی  بره ی  اسرائیل،  قوم 
آتش که نماد تقدیس و حضور خداست، کباب 
با نان بدون خمیرمایه و سبزیجات تلخ  کرده و 
می خوردند. هیچ استخوانی از بره ی ِپَسخ نباید 
شکسته می شد. قوم اسرائیل از فرمان خداوند 

فرح معصومی
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از اسارت در مصر نجات  و  اطاعت کردند 
مصر  سرزمین  از  آنان  که  زمانی  یافتند. 
شدند،  ساکن  بیابان  در  و  آمده  بیرون 
صندوق  و  خیمه  ساختن  فرمان  خداوند 

عهد را به موسا داد. 
از آن پس، قوم خدا هر ساله عید ِپَسخ و 
دیگر اعیاد را طبق فرمان خداوند ابتدا در 
خیمه ی خدا و بعد ها در معبدی که سلیمان 

برای خداوند ساخت، برگزار می کردند.
)تثنیه ۱6: 7-5(

قوم اسرائیل چند روز قبل از شروع عید 
ِپَسخ، خانه های خود را از هر گونه خمیرمایه 
که نماد ناپاکی و آلودگی بود، پاک کرده و 

آماده ی اجرای مراسم ِپَسخ می شدند.

چنین  قوم  به   7  :۱۳ خروج  در  خداوند 
نان  روز،  هفت  آن  »در  بود:  فرموده 
بی خمیرمایه بخور؛ نزد تو و نیز در سرتاسر 

حدود تو، اثری از خمیرمایه یافت نشود.«

مراسم  مخصوص  ظرف های  تمامی  آنان 
آماده  و  شسته  خاص،  دقتی  با  را  ِپَسخ 
از  پر  ظرفی  آنان  این  بر  عالوه  می کردند. 
جهت  به  تمیز  پارچه ای  با  همراه  پاک  آب 
پاهای  و  دست ها  خشک کردن  و  شستن 
افراد خانواده و یا مهمانان آماده می کردند 
حضور  در  ِپَسخ  شام  خوردن  هنگام  تا 

خداوند پاکیزه باشند.
بر  عالوه  خود،  ِپَسخ  میز  بر  اسرائیلی ها 
فطیر،  نان  همراه  قربانی  بره ی  گوشت 
از  ظرفی  با  تلخ همراه  مقداری سبزیجات 
نیز  شراب  جام  چهار  و  نمک  و  آب 

می گذاشتند. 
آنها قبل از خوردن بره ی ِپَسخ، ابتدا اولین 
جام شراب را می نوشیدند، بعد سبزیجات 
تلخ را که نماد رنج و درد آنان در اسارت 
نماد اشک های  بود، در ظرف آب نمک که 
می خوردند.  برده،  فرو  بود  مصر  در  آنان 
بقیه ی جام ها را نیز در مراحل مختلف شام 

ِپَسخ به ترتیب خاص می نوشیدند. 
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بایستی  ابتدا  یهود،  سنت  طبق  بر 
سؤال  چهار  خانواده،  پسر  کوچک ترین 
ترتیب  و  آداب  مورد  در  خود،  پدر  از 
جام ها  نوشیدن  و  غذا ها  خوردن 
این چهار  تا زمانی که پدر  و  می پرسید 
شام  خوردن  نمی داد،  پاسخ  را  سؤال 

ِپَسخ نیز آغاز نمی شد. 
کتاب  در  خداوند  که  بود  فرمانی  این 
آنان  به  خروج فصل ۱۲آیات ۲7-۲۴ 

فرموده بود.
»بر شماست که این آیین را به عنوان 
فریضه ای برای خود و فرزندانتان تا به 
سرزمینی  وارد  چون  دارید.  نگاه  ابد 
شدید که خداوند آن را به شما وعده 
داده است، این عبادت را به جا آورید. 
که  بپرسند  شما  از  فرزندانتان  اگر 
چیست؟”  شما  عبادت  این  “معنای 
بگویید: “این قربانی ِپَسخ برای خداوند 
خانه های  از  مصر  در  که  است 

بنی اسرائیل حفاظت کرد، آنگاه که 

مصریان را زد ولی خانه های ما را رهایی 
بخشید.”«

بنابراین پدر خانواده، شرح اسارت در 
توسط  قوم  رهایی  چگونگی  و  مصر 
خداوند و مفهوم و اهمیت عید ِپَسخ را 
ِپَسخ  آنگاه خوردن شام  بیان می نمود. 
شروع شده و با خواندن قسمت هایی از 
کتاب ِاشعیا و مزامیر به پایان می رسید. 

برگزاری ِپَسخ و عید فطیر در ۴ مکان 
خاص توسط اسرائیلی ها:

۱- در مصر، دقیقاً شب قبل از خروج، 
خداوند  فرمان  طبق  شتابان  را  ِپَسخ 

به جا آوردند. 
۲- زمانی که وارد صحرای سینا شدند، 
در خیمه ی خداوند ِپَسخ را به جا آوردند. 
موعود  سرزمین  به  که  زمانی   -۳
در  را  ِپَسخ  شدند،  ساکن  و  رسیدند 

معبد اورشلیم به جا آوردند. 
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هستم
۴- یهودیان، ِپَسخ و عید فطیر را امروزه 

درخانه هایشان به جا می آورند .زیرا معبد سلیمان 
طبق پیشگویی عیسای مسیح در سال 70 میالدی 

کامالً ویران گشت. 
در انجیل متا ۲۴: ۲ عیسا فرمود: »همه ی اینها را 

می بینید؟ آمین به شما می گویم سنگی بر سنگ 
دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد 

ریخت.« 
بنابراین دیگر معبدی برای گذراندن مراسم 

قربانی وجود ندارد. یهودیان تمام مراحل ِپَسخ و 
عید فطیر را با همان ترتیب، اما بدون بره ی 

قربانی در خانه هایشان به جا می آورند. 
در مرکز عید ِپَسخ، بره ی قربانی و نان بدون 
خمیرمایه بود که نمایانگر مفهوم خون و بدن 

عیسای مسیح در عهد جدید است. 

عیسای مسیح همان بره ی بی عیب و بی گناه است 
که برای جهانیان فدیه گشت. پولس در اول 

قرنتیان 5: 7 اعالم می کند: »زیرا مسیح، بره ی ِپَسخ 
ما، قربانی شده است.« در انجیل یوحنا ۱: ۲9 نیز 
یحیای تعمیددهنده اعالم می کند: »این است بره ی 

خدا که گناه جهان را برمی گیرد.« 
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چهار  می بایست  قربانی  بره ی  ِپَسخ،  مراسم  در 
روز نگه داشته شود، بعد از آن قربانی گردد. 
تصویر روحانی آن در عهد جدید زمانی است که 
وارد  نخل  یکشنبه ی  روز  در  مسیح  عیسای 
اورشلیم شد، در آنجا چهار روز ماند و پس از 
آنکه ِپَسخ را با شاگردان خود گذرانید، بر صلیب 

رفت و قربانی ِپَسخ را کامل نمود.
ِپَسخ  بره ی  می بایست  که  فطیر  عید  روز  »پس 
قربانی شود، فرا رسید. عیسا، پطرس و یوحنا را 
فرستاده، گفت: “بروید و شام ِپَسخ را برایمان 

تدارک ببینید تا بخوریم.”«
)لوقا ۲۲: 8-7(

خانه های  سردر  بر  ِپَسخ  بره ی  خون  پاشیدن 
همین  به  شد.  آنان  نجات  سبب  اسرائیلی ها 
صورت پاشیدن خون مقدس مسیح بر قلب های 

ایمانداران، سبب نجات آنان می شود.

»در او، ما به واسطه ی خون وی رهایی یافته ایم، 
که این همان آمرزش گناهان است.«

)افسسیان ۱: 7(

خمیرمایه  بدون  نان  با  می بایست  ِپَسخ  بره ی 
خورده  شود. خمیرمایه در  کتاب مقدس، تصویر 
همان  مسیح  عیسای  بدن  است.  ناپاکی  و  گناه 
نان بدون خمیرمایه و خون مقدس او، پاک کننده ی 

گناهان است. 
به  لوقا ۲۲: ۲0-۱9  انجیل  در  مسیح  عیسای 
شاگردان خود، هنگام خوردن شام ِپَسخ فرمود: 
»این بدن من است که برای شما داده می شود« 
و همچنین فرمود: »این جام، عهد جدید است 

در خون من، که به خاطر شما ریخته می شود.«

اعیاد در عهد قدیم، سایه ای از کار عیسای مسیح 
در عهد جدید است. 

به فیض خداوند در شماره های بعدی، توضیحاتی درباره ی سایر اعیاد 
خواهیم داشت.



مجلــه  از  شــماره  هــر  در 
آگاپــه،  الکترونیکــی 
کارهــای هنــری هنرمنــدان 
را به اشــتراک می گذاریم.

هنرمندان زعزی می توانند کاراهی 
هنری خود را رد این مجله هب 

اشتراک بگذارند. 
برایارتباطباما،

رویگزینهیزیرضربهبزنید.

هنراهی زیبا

64 July - 2021 Photographer: Julia Volk

فهرست

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

انیماتور

اینستاگرام

فیسبوک

وبسایت

https://www.instagram.com/maralka.art/
https://www.facebook.com/maralito
https://maralkaraee.com/
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مارال کارایی در زمینه ی تولید و نویسندگی انیمیشن فعالیت می کند. 
او در ایران، دیپلم خود را در رشته ی گرافیک دریافت کرد. سپس در 
سال ۲00۱ سرزمین مادری خود را برای دنبال کردن آرزوهایش ترک 
نمود. بعد از آن، در خارج از کشور تحصیالت خود را در زمینه ی گرافیک 
رساند.  پایان  به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  کامپیوتری  انیمیشن  و 

مارال از کودکی عاشق و شیفته ی دنیای فانتزی بود. مانند بسیاری از 
مورد  کارتون های  جمله  از  دیزنی”  “انیمیشن های  زمان،  آن  کودکان 
عالقه ی او بودند. دنیای فانتزی، آنقدر او را مجذوب خود می کرد که 
دلش نمی خواست این دنیا با آن همه رنگ و فریبندگی تمام شود.
در واقع تخیل و دنیای فانتزی برای مارال مانند راه فراری بود از 
دنیای واقعی که در آن مدام صحبت از ترس بود؛ ترس از اینکه هر 
به  بزرگ  خطایی  می تواند  دختر(  یک  عنوان  به  ویژه  )به  تو  حرکت 
حساب بیاید و درنتیجه تو همیشه با حس محکومیت زندگی می کنی.
درست به همین دلیل بود که مارال تصمیم گرفت تا خودش دست 
به خلق دنیای پر از رنگ و زیبای فانتزی و تخیلی برای کودکان بزند. 
دنیایی که در آن نیکی و محبت همواره پیروز است. او ابتدا نام این 
دنیا را »یک دنیا« نهاد و شرکتی رسانه ای به همین نام تأسیس کرد. 

مارال کارایی
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هنرهایزیبا
همسرش  با  هلند  در   ۲0۱0 سال  در  مارال 
در  دو  هر  آنها  و  شد  آشنا  عالی پور’  ‘کیارش 
همین راستا هم رویا شدند. پس نام »یک دنیا« 
این  با  دادند؛  تغییر  دنیا«  یک  و  »هزار  به  را 
امید که بتوانند هزار و یک در به روی کودکان، 
به خصوص کودکان سرزمین مادری خودشان باز 
کنند. از آن پس تصمیم گرفتند با هر سختی و 
محدودیتی، کار کودک را ادامه دهند با آرزوی 
اینکه بتوانند امید و شادی را در دل کودکان 
فارسی زبان، زنده نگه دارند. در همین راستا 
آنها 6 شماره ی مجله به نام »هزار و یک دنیا« 
تولید کردند که به دو خط فارسی و سیریلیک 
و  افغانستان  ایران،  کودکان  به  و  نوشته 
را  کشورها  این  نام  شد.  تقدیم  تاجیکستان 
کامالً  ماهنامه  این  نهادند.  »نوروزستان« 
با  داوطلبانه تولید شد و به دور از انتظار آنها 

استقبال بسیاری در کشور های فارسی زبان 

کوتاه  ویدیوی   ۳ آنها  همچنین  شد.  مواجه 
که  کردند  تولید  نوروز  با  رابطه  در  انیمیشنی 
بیش از یک میلیون بار در یوتیوب دیده شد. 
تلویزیونی،  برنامه های  قسمت   ۱00 از  بیشتر 
سریال های  و  عروسکی  برنامه ی  قسمت   5۲
این  در  آنها  تولیدات  دیگر  از جمله  انیمیشنی 

سال ها است. 



68 July - 2021

فهرست

هنرهایزیبا

مارال به همراه همسرش ‘کیارش’ در سال ۲0۱8 
به کانادا مهاجرت کردند. همان سال مارال توانست 
دوره ی  یک  تورنتو،  در   )Seneca(ِسِنکا کالج  در 
بگذراند.  انیمیشن  زمینه ی  در  ماهه   8 فشرده ی 

در  بتواند  که  است  این  مارال  رویای  و  هدف 
انیمیشنی  بلند  فیلم های  دور،  نه چندان  آینده ای 
در ژانر فانتزی -اسطوره ای بسازد. او می خواهد با 
کالسیک  غنی  و  زیبا  داستان های  از  الهام گرفتن 
کودکان  برای  زیبا  دنیای  یک  نه تنها  ایرانی 
و  اساطیر  بلکه  بیاورد،  به وجود  فارسی زبان 
داستان های فولکلور ایرانی را به دنیا معرفی کند.
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و  شخصیت ها  از  الهام گرفتن  با  کارایی  مارال 
ادبیات کالسیک ایرانی و همچنین افسانه ها و 
اسطوره های باستانی ایران، اولین کتاب خود را 
با نام »ماجراهای سرزمین نوروزستان« نوشت. 
“نوروزستان” سرزمینی  است متعلق به همه ی 

کسانی که نوروز را جشن می گیرند. 
و  ‘عمو نوروز’  کتاب  این  اصلی  شخصیت های 
‘سرما’ هستند که به همراه دیگر شخصیت ها 
از جمله ‘پیروز’، ‘بهار’، ‘یلدا’ و ‘تیرداد’، طی 
یک سری ماجراهای جالب و هیجان انگیز تالش 
و  ابلیس  دست  از  را  نوروزستان  می کنند 

دزدیده  که  را  بهار  و  دهند  نجات  اهریمنان 
کتاب  این  بازگردانند.  سرزمین  آن  به  شده، 
از  بسیاری  از  آن  در  و  دارد  فصل   ۱0
ایرانی  فانتزی  و  اسطوره ای  شخصیت های 
این  ماجراهای  از  برخی  است.  شده  استفاده 
داستان های  از  الهام گرفته شده  نیز  کتاب 
امیدوار است  مارال  ایرانی هستند.  کالسیک 
که در آینده بتواند به همراه همسرش، فیلم 
انیمیشنی این داستان را تولید کنند. از جمله 
کارگاه های  در  شرکت  آنها،  فعالیت های  دیگر 

تئاتر، نمایشنامه نویسی و فیلم سازی است. 

ماجراهای 
سرزمین 

نوروزستان

کتاب الکترونیکی ‘ماجراهای سرزمین نوروزستان’ را 
می توانید با لمس گزینه ی زیر خریداری کنید.

https://play.google.com/store/books/details/Maral_Karaee_The_Adventures_of_Nowruzestan_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7?id=DbUgEAAAQBAJ
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خانه ی هنرمندان مسیحی و اخبار هنرمندان 
اجتماعی  تلویزیون و شبکه های  عزیزان خداوند می توانید در 
را  برنامه  این  مسیحی،  هنرمندان  خانه ی  و   محبت  کانال 

مشاهده کنید.

پنجشنبه هر هفته 
ساعت ۷:۳۰ شب به وقت تهران 

خانههنرمندانمسیحی

اینستاگرام

http://epiphanychristianarts.com/
https://www.instagram.com/epiphanychristianarts/
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فهرست

آنکه با دستان خود از آب موسی را رگفت

او هک انمش از ازل انجی، خدای زنده بود

باراه او آدم و عالم نشانش را ندید

رغق خون شد پیکرش با جانفشانی رب صلیب

ره هک او را دید با چشمان دل از رمگ جست

ما همه انسان، خطا از ما رفاوان رس زده

يم َ
با رپستش با نیایش انم او را می رب

جام يكتا جام عشقی بی نهایت از خدا

بود آ   ن واال هک روحش جسم عیسی را رگفت

گشت محبوبی هک يادش خواب و رويا را رگفت

واپسین بار آدم و با نور دنیا را رگفت

او پسر، انسان کامل، نقش ربا را رگفت

ره هک رب او تكیه زد روحی تواان را رگفت

او هک آدم نور آدم دست بی  ان  را رگفت

چون هک او با اقتدارش جام يكتا را رگفت

ره هک شد زنده از او مسح مسیحا را رگفت

شاعر:ن.ب.پناه
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ابوذر سلطانی
اینستاگرام

عیسا بره خدا که گناه از 
جهان برمی گیرد

انجیلیوحنا۲۹:۱
عیسابرهیخدا

https://www.instagram.com/abouzar_soltan82/
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CLEMENT
اینستاگرام

زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال 
مطلوب و پُر جاللی که خدا انتظار دارد، نرسیده 

است.اما اکنون اگر به عیسا ی مسیح ایمان 
آوریم، خدا ما را کامال »بی گناه« به حساب 

می آورد، چون عیسا ی مسیح به لطف خود به طور 
رایگان گناهان ما را برداشته است.

رومیان۲4-۲3:3

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

در سال 605 قبل از میالد، اورشلیم توسط بابلی ها تصرف شد و بسیاری از مردان آنها از جمله 
دانیال به اسارت برده شدند. دانیال به بابل رفت تا به مردم آنجا خدمت کند...

https://www.youtube.com/watch?v=GcVja9u9UKA&t=5s
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ارزشمند
دنیای کتاب ها و داستان ها، آموزنده و حکمت بخش 
باشد. ارزشمند  برای ما می تواند  بسیار  است و 

معرفی  آموزنده،  داستان های  و شنیدن  خواندن 
کتاب های مسیحی و امثال سلیمان قسمت هایی از 

بخش ارزشمند می باشند.
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ارزشمند

ان
سم

عاشقانه هایی برای آ

شـاید خیلـی از روزهایمـان بی یاد خداوندمان سـپری شـود. 
شـاید اوقاتـی را در اندوه غوطه  ور باشـیم و به دنبـال خداوندی 
باشـیم کـه بر طبق خواسـته های مـا زندگی مان را رقـم بزند.
امـا پـدر آسـمانی، خداوند قدوس، مثل همیشـه صبور اسـت نسـبت 
تمـام  بـا  ناشـکری هایمان!  حتـا  بی قراری هایمـان،  بـه 
ناسپاسـی های مـا، او هرگـز از محـور زندگی مـان خارج 
نخواهـد شـد. خداوند همـواره از شـادی های ما لذت 
می بـرد و بـرای غصه های مـا چاره می اندیشـد.

»بگذارید خداوند بار تمام غصه ها و نگراني های 
گیرد،  دوش  به  را  شما 
به  اوقات  تمام  در  او  زیرا 
می باشد.«  شما  فکر 

اول پطرس ۵: ۷

این داستان: جعبه های سیاه و طالیی

باران جوکار

عاشقانه هایی برای آسمان

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

اینستاگرام

تلگرام

https://www.instagram.com/tv/CRRf29ECX0W/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/23


امثال سلیمان  فصل  4 

فواید حکمت

ارزشمند
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۱ ای فرزندان من، به آنچه من، پدرتان به شما 
تعلیم می دهم گوش کنید. توجه کنید تا معرفت 

پیدا کنید.  
۲ زیرا چیزهای خوبی به شما یاد می دهم، پس 

آنها را فراموش نکنید.  
۳ وقتی در خانه ی والدین خود پسر بچه کوچکی 

بودم و تنها فرزند مادرم،  
۴ پدرم مرا تعلیم داده می گفت: »سخنان مرا با 
تا  بده  انجام  مرا  و دستورات  بشنو  و جان  دل 

رستگار شوی.  
بینش  و  عقل  و  برو  حکمت  دنبال کسب  به   5
از  و  را می گویم فراموش مکن  آنچه  پیدا کن. 

آنها سرپیچی منما.  
6 خردمندی را ترک مکن تا تو را محافظت نماید. 

آن را دوست بدار تا از تو مواظبت کند.  
ارزنده تر است،  کاری  از هر  7 تحصیل حکمت 
دست  به  که  چیزهایی  همه ی  بر  عالوه  پس 

می آوری، بینش را هم بیاموز.  
8 حکمت را دوست بدار تا تو را بزرگ و محترم 
سازد. آن را با اشتیاق طلب نما تا به تو عزت و 

شکوه ببخشد.  
9 حکمت برای تو تاج افتخار خواهد بود.«  

۱0 ای فرزند من، به آنچه می گویم خوب گوش 
کن و آن را جدی بگیر تا عمری طوالنی داشته 

باشی.  
۱۱ حکمت را به تو آموختم و راه راست را به تو 

نشان دادم.  
۱۲ پس، در سفر زندگی خسته نخواهی شد و 

اگر بدوی، به زمین نخواهی خورد. 
۱۳ آنچه را که یاد گرفته ای، پیوسته به خاطر 
آنها  چون  مکن،  فراموش  را  آنها  باش.  داشته 

زندگی تو را می سازند.  
۱۴ از مردم شریر پیروی مکن و از راه مردمان 

ظالم دوری کن.  
۱5 کارهای آنها را انجام نده، از آنها دوری نما و 

راه خود را ادامه بده.  
۱6 آنها تا کار خالفی نکرده باشند نمی خوابند و 
تا به کسی صدمه نزده باشند، آرام نمی گیرند.  
۱7 چون ظلم و شرارت برای آنها مثل نان و آبی 

است که می خورند و می نوشند.  
۱8 راه مردم نیکوکار مانند سپیده َدم است که 
روز  تا  می شود  بیشتر  آن  روشنایی  لحظه  هر 

برسد.  
۱9 اما راه مردم شریر مثل شب، تاریک است. 
آنها به زمین می خورند اما علت آن را نمی دانند.  
۲0 ای فرزند من، به سخنان من گوش بده و به 

آنچه می گویم توجه داشته باش.  
۲۱ آنها را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد 

مبر.  
و  سالمتی  دارای  بفهمد  را  آنها  که  کسی   ۲۲

زندگی بهتری خواهد شد.  
می کنی،  فکر  چطور  که  باش  داشته  توجه   ۲۳

زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست.  
۲۴ سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود دور 

کن.
و  کن  نگاه  جلو  به  اطمینان،  و  جرأت  با   ۲5

سرافکنده مباش. 
۲6 برای هر کاری که می کنی، خوب نقشه بکش 

تا کارهایت به خوبی انجام شود.  
۲7 حتا یک قدم از راه راست منحرف مشو و از 

بدی دوری نما.
در ادامــه همــراه مــا باشــید تــا از امثــال ســلیمان 

بیشتر بدانیم.
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در 9 آیه ی ابتدایی این فصل، ‘سلیمان’ تعالیمی 
را که پدرش ‘داوود’ به او داده است، یادآوری 
هیچ  از  که  می خواهد  پسرش  از  او  می نماید. 

کوششی برای درک بصیرت واقعی، دریغ نکند.
سلیمان  امثال  می دانید  که  همان طور  عزیزان، 
به  ارزنده  و  مفید  نصایح  و  اندرزها  از  سرشار 
جوانان است تا ›حکمت‹ والدین خود را بیاموزند. 

همچنین این پیام ها برای ما نیز مفید هستند.
شما  و  من  که  می گوید  نویسنده   ،۲ آیه ی  در 
می توانیم چیزهای زیادی را از والدین و بزرگترها 
یاد بگیریم و از تجارب ارزنده ی سالیان طوالنی 

زندگی آنها بهره مند شویم.
او در آیه ی ۴ درباره ی ضرورت “پیروی از کالم 
خداوند با تمامی دل” تأکید می کند. زیرا هر کسی 
که چنین کند، زنده خواهد ماند.)امثال ۳: ۱8 و 

۲۲/ متی ۱9: ۱7(
در ادامه می بینیم توجه عمده ی داوود نسبت به 
فرزندش سلیمان، به این مهم بوده است که او را 
تشویق کند تا در جستجوی ›حکمت‹ و فهم واقعی 
طبق  بر  زندگی کردن  واقع همان  در  این  باشد. 

اراده  و هدایت خداوند است. سلیمان هم در 

برای  “زیستن  که  را می گوید  جایی دیگر همین 
خداوند منظور نظر اوست.” نویسنده به ما می گوید 
که “حکمت را تحصیل نما و فهم را پیدا کن.”)آیه 
5( ما باید فعاالنه، ›حکمت‹ را کسب کنیم و سپس 
آن را حفظ کرده و ذخیره نماییم. یعنی باید هر 

روزه با عزمی راسخ به دنبال آن باشیم.
در آیه ی 7، سلیمان، اولین گام برای به دست آوردن 
›حکمت‹ را داشتن انگیزه و اراده ی راسخ عنوان 
و  اعمال  نتیجه ی  ما  اینکه  به  توجه  با  می کند. 
دسترنج خود را در زندگی خواهیم دید، بنابراین 
بایستی تمامی تالش خود را برای به دست آوردن 
›حکمت‹ و تعلیم آن به فرزندانمان داشته باشیم. 
درحقیقت، ما در تعالیم و دریافت ›حکمت‹ االهی، 
افکار  نیکی کردن،  نحوه ی  که  می گیریم  یاد 
پسندیده داشتن و به طور کلی عملکرد روحانی را 
که مدنظر خداوند است، تشخیص دهیم و به آن 
›حکمت‹  با  می توانیم  ما  همچنین  نماییم.  عمل 
پایدار  که  آنهایی  و  موقتی  که  چیزهایی  االهی، 

هستند را از یکدیگر تمییز دهیم.
در آیه ی 8 می گوید اگر ما ›حکمت‹ را در درجه ی 
اول اهمیت قرار دهیم، ›حکمت‹، ما را سربلند 

از امثال 
سلیمان 

فصل 4 بیشتر 
بدانیم
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خواهد ساخت. اگر ›حکمت‹ را در آغوش بگیریم، 
›حکمت‹، ما را عزیز و پر افتخار خواهد گردانید.

در آیه ی 9 می گوید که ›حکمت‹، تو را با زیبایی و 
جالل زینت خواهد داد. ›حکمت‹، به فرزندان ما 
نیز زیبایی رفتار و اخالق نیکو را هدیه خواهد 

داد.
و  از مشورت ها  نقل قول  پایان  از  بعد  سلیمان 
توجه   ۱0 آیه ی  در  داوود،  پدرش  اندرزهای 
به نصایح خود  را  ما  توجه  و همچنین  فرزندش 
معطوف می کند. یک زندگی پاک، باعث طول عمر 
است. یعنی هر چیزی که افکار، رفتار و عملکرد ما 
را از آن قدوسیت و پاکی که مدنظر خداست دور 
کند، در واقع در زندگی، قلب و درون ما تأثیرگذار 

است.
در آیات ۱۱ و ۱۲ نوشته شده زمانی که والدین، 
›حکمت‹ و طریق آن را به فرزندان تعلیم دهند، 
نه تنها به عنوان یک الگوی خوب عمل کرده اند، 
بلکه این کار ایشان خشنودی خداوند را نیز به 
همراه خواهد داشت. در واقع سلیمان بر اینکه 
تعالیم ما بایستی با الگوبودن ما همراه باشد، تأکید 
عیسای  جانب  از  می بایست  که  الگویی  می کند؛ 

مسیح و تعالیم او در زندگی داشته باشیم.

عزیزان، عملکرد و رفتار والدین بسیار مؤثرتر از 
صد  “دو  بود.  خواهد  فرزندان  برای  آنها  گفتار 

گفته چو نیم کردار نیست.”
در  که  فرزندی  می گوید  ادامه  در  همچنین 
طریق های راستی گام برمی دارد، به مانعی برخورد 
نخواهد کرد و بدون لغزش و گمراهی خواهد بود. 
ترجمه ی آرامی )زبان عهد عتیق( این آیه چنین 
می گوید: »همچنان که گام به گام می روی، من راه 
را پیش تو می گشایم.« در واقع این آیه به دو 
اصل مهم اشاره می کند: اول اینکه، خدا به جای 
اینکه تمامی نقشه ی خود را به یکباره بر ما آشکار 
سازد، گام به گام ما را از آن آگاه می کند. دوم 
اینکه، خداوند کسانی را که به طور مستقیم به 
می نماید.  رهبری  و  هدایت  می روند،  او  سوی 
درست مثل این است که ابتدا باید موتور کشتی 
روشن شود تا ناخدا قادر به هدایت آن باشد. به 
یقین خداوند هم زمانی ما را هدایت می کند که 

برای او قدم برداریم و حرکت کنیم.
ماست،  حیات  ›حکمت‹  می گوید   ۱۳ آیه ی  در 
به خصوص وقتی که ›حکمت‹ را در تجسم شخص 

عیسای مسیح مشاهده کنیم.
آیات ۱۴ تا ۱9 در مورد مشارکت با شریران، به 
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ما هشدار می دهد و طریق گناهکاران را با طریق 
نور و عادالن مقایسه می کند. کالم خدا در اول 
نخورید؛  »گول  می فرماید:   ۳۳  :۱5 قرنتیان 
معاشران بد، اخالق خوب را فاسد می سازند.« و یا 
وابستگی های  »از  می فرماید:  دیگر  جایی  در 
نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه 
شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی 
بین روشنایی و تاریکی؟ چه توافقی بین مسیح و 
ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و 

بی ایمان؟)دوم قرنتیان 6: ۱5-۱۴(
و  بی ایمانان  به  که  نیست  این  منظور  البته 
گناهکاران، انجیل را بشارت ندهیم؛ بلکه به این 
نشویم.  آنان  با  همسو  و  همرنگ  که  معناست 
کسانی هستند که ما را به گمراهی و گناه و بدی 
سوق می دهند؛ این آیه ما را از شهادت دادن به 
در  مشارکت  گونه  هر  بلکه  نکرده،  منع  آنها 

نقشه های آنها را برای ما ممنوع کرده است.
آیه ی ۱5، یک هشدار و فرمان کوتاه برای ما دارد 
و آن اینکه از گناه کردن اجتناب ورزیده و فکر و 
دل خود را از آن پاک نماییم؛ چراکه جز   تباهی، 

سرانجام دیگری نخواهد داشت.
آیات ۱6 و ۱7 می گوید: بردگان گناه، خوب 

نمی خوابند مگر اینکه کسی را لغزانیده باشند. 
آنها اگر کسی را فریب نداده و یا به کسی آزار 
نرسانده باشند، خواب راحت ندارند. نان و شراب 
که  گفت  می توان  حتا  و  است  ظلم  و  تقلب  آنها 
شرارت، آب و نان آنهاست. این آیات، تصویری 
قوی از طبیعت گناه آلود انسان را عنوان می کند 
ِارمیا فصل ۱7 آیه ی 9 نیز به آن  که در کتاب 

اشاره شده است.
افراد  زندگی  که  می گوید  ما  و ۱9به  آیات ۱8 
درستکار این گونه نیست، بلکه مثل نور مشرق 
است که تا هنگام نیمروز هر لحظه رو به فزونی 
حال  در  عادالن  طریق  دیگر  کالمی  به  می رود. 
بهترشدن و درخشان ترشدن می باشد. شریران 
در تاریکی غلیظ دست و پا می زنند، بدون اینکه 

علتش را بدانند.
سلیمان در آیه ی ۲0 به پسرش تأکید می کند که 
در فراگرفتن ›حکمت‹، کوشا باشد. ما باید صدای 
خداوند خود را بشنویم که در این آیات با ما سخن 
می گوید. صالح ما بر این است که اجازه ندهیم 
آموزه های ›حکمت‹، از ذهن ما خارج شوند، بلکه 
باید این تعالیم را چون گنجی در اندرون دل خود 

حفظ کنیم.)آیه ۲۱(
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خالق  آنها  و  است  حیات  چون  ›حکمت‹  سخنان 
می باشند. آنچنان که عیسا فرمود: »کالمی که من 
حیات است«)یوحنا 6:  و  روح  به شما می گویم، 
6۳( سخنان ›حکمت‹، سالمتی برای بدن است، 
چون شخص را از فشار گناه که موجب بسیاری از 

امراض است، می رهاند.)آیه ۲۲(
رومیان  در  جدید  عهد  قرینه ی   ،۲7-۲۳ آیات 
که  می طلبند  ما  از  آیات  این  می باشند.   ۱ :۱۲
سراسر هستی و وجود خود، دل، دهان، چشمان و 
پاهایمان را به خدا تقدیم کنیم. خدا از دل انسان 
شروع می کند و سپس اعمال ظاهری انسان را 
تبدیل می نماید. حضور روح القدس در قلب، در 
اول  مقام  در  دل  می شود.  نمایان  زبان  و  ظاهر 
است. دل از حیات درونی صحبت می کند. دل از 
افکار، انگیزه ها، اشتیاقات سخن می گوید. مغز، 
منبعی است که اعمال انسان از آنجا سرچشمه 
می گیرد. اگر این منبع پاک باشد، جریانی که از 
آن بیرون می آید، پاک است. فکر انسان از مغز 
سرچشمه می گیرد. بنابراین این آیه به اهمیت 

فکر پاک در زندگی، تأکید می کند.
طرز  روی  بر  که  می گوید  ما  به  آیه ی ۲۴  در  او 
سخن گفتن،  در  و  کنیم  کار  خود  سخن گفتن 

برای  باشیم)هشداریست  داشته  ›حکمت‹ 

گناهان زبان که در دهان ما دروغ و فریب نباشد.
)افسسیان ۴: ۲5( 

سپس در آیه ی ۲5 او به ما می گوید که چشمان 
خود را یعنی دل و ذهن خود را بر روی خداوند 
متمرکز کنیم. بدین معنی که چشم ها باید از یک 
بگیرد. تأثیر  خداوند  توسط  هدایت شده  قلب 
)انجیل متی 6: ۲۲-۲۳( در این بخش به ما نشان 
می دهد شخصی که می خواهد زندگی پر برکتی را 
به دست آورد، باید اجازه دهد تا کلمات ›حکمت‹ 
به درون او نفوذ کند. او برای این منظور می بایست 
مراقب کارهایی که انجام می دهد، باشد، زیراکه 
منفی  تأثیر  او  درونی  نگرش  بر  فریب  و  دروغ 
همیشه  که  است  مهم  همچنین  می گذارد. 
آن  از  و  داشته  ذهن  در  را  درست  مسیرهای 
منحرف نشود. این روند یک شبه اتفاق نمی افتد 
یک  واقع  در  دارد.  مداوم  هوشیاری  به  نیاز  و 
ایماندار می بایست در تقدیس خود بی وقفه کار 

کند.)اول پطرس ۱: ۱6-۱۴(
تقدس  طریق  در هموارساختن  ما  اگر   ۲7-۲6
و  سالم  ما  طریق های  همه ی  نماییم،  دقت  خود 
منظم خواهند شد. در تمام طول راه، چه سمت 
گذرگاه هایی  و  کوچه ها  چپ،  سمت  یا  راست 

هستند که منجر به کمینگاه گناه می شوند. 
بیایید با عیسا روراست باشیم! هرچند که هزاران 
وسوسه  که  وقتی  بخوانند،  را  ما  دنیا  از  صدا 
می شویم تا به جای مشکوکی قدم بگذاریم، از 
خود بپرسیم: »آیا هنگام بازگشِت عیسا به جهان، 
شایسته است در اینجا باشم؟ آیا جای فرزند خدا 
اینجاست؟« سپس پای خود را از بدی نگاه بداریم 

و طریق تقدس را دنبال کنیم. 
آمین
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آرایشگاه  به  و صورتش  اصالح سر  براي  مردي 
و  او  بین  جالبي  گفت وگوی  کار،  بین  در  رفت. 
موضوعات  مورد  در  آنها  درگرفت.  آرایشگر 
مختلفي صحبت کردند، اما وقتی به موضوع ‘خدا’ 
نمی کنم که  باور  آرایشگر گفت: »من  رسیدند، 

خدا وجود دارد.«
مشتري پرسید: »چرا باور نمی کنی؟«

آرایشگر جواب داد: »کافیست به خیابان بروي تا 
ببیني چرا خدا وجود ندارد. شما به من بگو اگر 
مریض  انسان ها  این همه  داشت،  وجود  خدا 
می شدند؟ این همه بچه های فقیر و بی سرپرست، 
پیدا می شد؟ من نمی توانم خداي مهرباني را تصور 
کنم که اجازه دهد این همه درد و رنج وجود داشته 

باشد.«
مشتري لحظه ای فکر کرد اما جوابي نداد، چون 

نمی خواست جر و بحث کند.
بعد از اتمام کار، وقتی مشتری آرایشگاه را ترک 
می کرد، درست در همان لحظه مردي را با موهاي 
بلند، کثیف و به هم تابیده و ریش اصالح نکرده در 
خیابان دید. ظاهر این مرد بسیار به هم ریخته بود.
مشتري دوباره به آرایشگاه برگشت و به آرایشگر 
گفت: »مي دوني چیه، به نظر من آرایشگرها هم 

وجود ندارند!«
آرایشگر گفت: »چطور چنین ادعائی می کنی، در 
دقیقه ی  چند  و همین  اینجا هستم  من  حالی که 

پیش، موهای تو را اصالح کردم؟!«
وجود  آرایشگرها  »نه!  گفت:  تأکید  با  مشتري 
ندارد، چون اگر وجود داشتند هیچ کس مثل مردي 
که بیرون است با این وضع ژولیده و نامرتب پیدا 

نمی شد.«
دارند.  وجود  »آرایشگرها  داد:  جواب  آرایشگر 
موضوع این است که بعضی از مردم به ما مراجعه 

نمی کنند.«
مشتري گفت: »دقیقاً نکته همینجاست. خدا هم 
وجود دارد. ولی دلیل این همه درد و رنج در دنیا 

این است که مردم به او مراجعه نمی کنند.«

داستان های کوتاه و آموزنده
اثبات وجود خدا
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معرفی کتاب

نویسنده: چارلز شلدون

کتاب »در پی عیسا« داستان زندگی افراد مختلفی را بیان می کند که در اثر شنیدن یک سری پیام هایی 
در کلیسا، بعضی از آنها حاضر می شوند که در اطاعت خداوند قدم بردارند و در پی آن، زندگی آنها به 
طرز شگفت انگیزی متحول می شود. یکی از ویژگی های این کتاب این است که به نحوی نگارش شده 
است که در حین مطالعه ی آن، گویی در مقابل پرده ی سینما نشسته اید و نمی خواهید هیچ کدام از 
تصاویر را از دست بدهید. اگر شما به زمان چاپ نخست و زمان ویرایش مجدد آن توجه فرمایید، 
درخواهید یافت که سال های زیادی از انتشار آن می گذرد و آنچه باعث گردید که این کتاب مجدداً تایپ 
و ویرایش شود، تأثیر عمیق آن بر خوانندگانش بود. در البه الی تمامی فصل های کتاب »در پی عیسا« 
یک جمله ی تکراری اما بسیار قابل تأمل و کاربردی برای شرایط مختلف زندگی ما مسیحیان، این است: 

»اگر عیسا به جای من بود، چه کار می کرد؟«

ترجمه: جمشید صفای اصفهانی و سهیل آذری

تایپ و ویرایش دوم: مرجان فارسی/  سال ۱۳99 شمسی

چاپ نخست: 
سال ۱۳۳6 شمسی

دریافتکتابازطریقتلگرام کتابصوتیازطریقیوتوب

https://t.me/content_of_agapeh/27
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg4EYxVl9tZBL8GPWX3Q1wRbitgUxgApr
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معرفی کتاب
نویسنده: جان بیور

احترام! وقتی  قانون روحانی 
را  تعلیم  این  حیاتی  نقش 
و  حال  در  را  برکت  دریابید، 
خواهید  خود  آن  از  آینده 

ساخت.
جان بیور با تعمق در کالم خدا، 
نشان می دهد که چگونه احترام 
و ارج نهادن به دیگران و رفتار 
درست با آنان، پاداش شما را 
تعیین می کند. این کتاب پربار 
به شما تعلیم می دهد که چگونه 
خانواده،  اعضای  آفریدگار،  به 
اطرافیانتان  و  قدرت  صاحبان 

احترام بگذارید.
این کتاب بی نظیر، رمز دستیابی 
راه  از  را  خدا  فراوان  برکات  به 
احترام، بر شما آشکار می کند و از 
منقلب  را  ایمانتان  طریق  این 

می کند.

پاداش احترام

دریافتکتابازطریقتلگرام

https://t.me/content_of_agapeh/26
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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

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

شبکه های مجازی ما دنبال نمایید.

دعایماایناستکهمطالباینمجلهباعثبرکتشماباشدتادرشناخت
عمیقترخداوندمانعیسارشدنمایید،دوستیصمیمیترباروحالقدسرا
تجربهکنیدوهموارهازمحبتبیپایانخدایپدرسیرابگــردیــد.

آمــیــن

اینستاگرام

وبسایت

ایمیل

تلگرام
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https://agapeh.net/
mailto:e-magazine%40agapeh.net?subject=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7
https://t.me/Agapeh_magazaine

