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Artwork: Isaac Tangestani

آنکه به خـدای 
قادر مطلق پناه 

می بـرد، زیر سایه 
او در امان خواهد 

بود.



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

آگـاپـه
آگاپه یک کلمه ی 

یونانی است که به 
معنای عشق بی قید 

و شرط خداوند 
می باشد.
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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.

عرفان حاتمی
سابرینا اصالن

مهران پورپشنگ
 جلیل سپهر

داریوش گلباغی
میالد برادران تمدن

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 
باران جوکار /  وب سایت سبزک /  

سحر آپیستوال /  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

October 2021
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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

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

بخش های مجله آگاپه

4 October - 2021



October  2021
فـهرسـت

سرزمین شادی
9

سریال انیمیشنی 
خانه ی محبت

10

سخنی با والدین
16

دعا
21

برنامه ی کتاب مقدس
برای کودکان

15

نکته !
22

ایوب در چه دورانی زندگی 
می کرد؟ )مهران پورپشنگ(

23
آیا سلیمان قبل از مرگ خدا را ترک کرده بود؟ 

)مهران پورپشنگ(

24

داستان
شروعی تازه

11

5 October - 2021



October  2021
فـهرسـت

پیام
26

درسی که باید از فصل 
پاییز آموخت )جلیل سپهر(

32

آزادی )بخش پنجم(
)داریوش گلباغی(

33

من کیستم؟! )بخش ششم(
)مرجان فارسی(

27

شخصیت های کتاب مقدس
)فرح معصومی(

36

شهِر بانو
37

مصاحبه ی اختصاصی با 
سابرینا اصالن

38
 زنان کتاب مقدس

)فرح معصومی(

48

6 October - 2021



October  2021
فـهرسـت

پیشگاه
49

معرفی آثار
)عرفان حاتمی(

55

مقررات خداوند
57

معرفی خادمین پرستش
)عرفان حاتمی(

50

خانه هنرمندان مسیحی
56

7 October - 2021



October  2021
فـهرسـت

ارتباط با ما
63

برنامه ی
کتاب مقدس

62

8 October - 2021

هستم
58

عید تقدیم
)فرح معصومی(

59



9 October - 2021

فهرست

در این بخش که 
ویژه ی کودکان 

عزیزمان است، 
قصد داریم آنها را 

با کتاب مقدس 
آشنا کنیم.



سریال   انیمیشنی    

»خـانـــه   محـبـت«

سخاوتمندی

قسمت ششم

برایدیدناینویدیوازطریقیوتوبضربهبزنید
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فهرست

سرزمینشادی

https://www.youtube.com/watch?v=O5YKaq1Kp6w&t=1s
http://sabzak.com/
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سرزمینشادی

فهرست

http://sabzak.com/
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سرزمینشادی

فهرست

http://sabzak.com/
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سرزمینشادی

فهرست
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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

دوران کودکی، مرحله ای از رشد است که 
باید والدین از آن استفاده کنند تا 
و  زندگی  روش  و  راه  و  نکات 
موارد مهم در ساختار زندگی 
را به کودک آموزش دهند 
موارد،  این  از  یکی  و 
»شکرگزاری«  موضوع 
آموزش  برای  است. 
شکرگزاری باید از همان 
سال های اول در کودکی 
و  کرد  را شروع  آموزش 
زمینه  این  در  الگو بودن 
بسیار مهم است. نمی توان 
کاری را از کودک خواست که 

در بافت خانواده نیست.
 

شکرگزاری و قدردانی چیست؟
در  متخصصان  و  روانشناسان 
جهان در زمینه ی شکرگزاری 
این گونه  قدردانی  و 
می گویند که “قدردانی 
به عنوان یک توانایی 
خوبی های  تشخیص 
است.  زندگی 
قدردانی و شکرگزاری 
که  می شود  باعث 
خوبی ها را در زندگی 
اطرافیان  در  و  خود 

ببینید.”

سخنی با والدین

دکتر فرزاد طباطبایی
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فهرست

آموزش شکرگزاری به کودکان - اثرات شکرگزاری
شکرگزاری در کودکان اثراتی به بار می آورد از 

جمله:
 رضایت بیشتر از زندگی در سنین نوجوانی.

 این افراد نسبت به هم سن های خود، حسادت 
کمتر و افسردگی کمتر نشان می دهند.

بهزیستی روانشناختی فرد  باعث   شکرگزاری 
می شود.

 اثرات مثبتی بر سالمت روان و جسم دارد.
 شکرگزاری تأثیر زیادی بر صبر و خویشتنداری 

افراد دارد.
در  آموخته اند،  را  شکرگزاری  که  کودکانی   
بزرگسالی احساس خوشبختی بیشتری دارند و 

امیدوارتر هستند.
زمان  تا  می دهد  اجازه  کودک  به  شکرگزاری   
حال را جشن بگیرد، احساسات منفی را از بین 

ببرد و انعطاف پذیری بیشتری ایجاد کند.

آموزش به کودک 
برای آموزش دادن اصول و و راه 

گام هایی  والدین  باید  زندگی  سبک  و  روش  و 
درفرزندپروری خود بردارند که در ابتدا سخت 
باشند  پایبند  اصول  این  به  اگر  اما  است، 
کنند و آموزش  می توانند در کودک نفوذ پیدا 
بسیار  قدردانی  و  شکرگزاری  مانند  مواردی 

آسان خواهد بود.

گام اول
برای اینکه والدین بتوانند در تربیت کودک خود 
به درستی ایفای نقش کنند و مسئولیت خود را 
انجام دهند، باید با کودک تعامل خوب و سازنده 
برقرار کنند. در طول روز برای کودک خود وقت 
کارهایی که کودک  و  بازی کنند  او  با  بگذارند، 
را  آنها  می تواند  نیز  والد  خود  و  دارد  دوست 

انجام دهد را با کودک، روزانه انجام دهد.
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سرزمینشادی

فهرست

گام دوم
کودک یک فرد ارزشمند و قابل احترام است. 
والدین باید نگاه از باال به پایین را کنار بگذارند 
و با کودک خود، با احترام رفتار کنند. برای او 
ارزش قائل شوند، نظر او را بپرسند، از او در 

حل مسائل شخصی شان کمک و راهکار بگیرند.

گام سوم
نکات  با  را  کودک  وقت  مدام  والدین  معموالً 
صرف  را  زیادی  زمان  می کنند.  پر  آموزشی 
نصیحت و پند می کنند یا اینکه کودک را تحقیر و 
سرزنش می کنند و از تنبیه کودک برای آموزش 
و تربیت استفاده می کنند. اینها از خطاهای بسیار 
بزرگی است که رابطه با کودک را خراب می کند 
فاصله  بیشتر  والد  از  روز  به  روز  کودک،  و 
می گیرد و والدین را بیشتر اذیت می کند. بهتر 
است به جای صرف وقت برای تنبیه، از تشویق 
او  رفتار  و  کودک  و  شود  شروع  مثبت  کارهای 
درک شود و پذیرش بی قید و شرط انجام گردد.

گام چهارم
با کودک و آموزش گفتگوی مؤثر بین  صحبت 
والد و کودک: با کودک باید صحبت کرد. 
آموزش  صحبت کردن  با  که  کودکانی 

می بینند و مسیر رشد را طی 

می کنند، دیگر نیازی به تنبیه ندارند. آنچه برای 
شما اهمیت دارد را با گفتگو به کودک بفهمانید.

روش های آموزش شکرگزاری به کودکان
 تشکر از کودک: کودکان نسبت به واکنش های 
ما بسیار حساس هستند. هیچ راهی بهتر از این 
نیست که شما از کودکتان برای انجام کارهایش 
تشکر کنید. او را دوست داشته باشید و ابراز 
در  شما  عکس العمل  نحوه ی  کنید.  احساسات 
برابر رفتارهای فرزندتان، بر رشد و پرورش او 
تأثیر می گذارد؛ به این صورت کودک یاد می گیرد 

که سپاسگزاری و تشکر کند.
 به کودک خود بیاموزید تشکر کند: گام اول در 
گفتن  به  کودک  تشویق  شکرگزاری،  آموزش 
کلمه ی ‘تشکر’ است. کودک را تشویق کنید تا 
به طور منظم برای کارهایی که الزم است، تشکر 
کند. مثالً اگر به او عروسکش را می دهید، به او 
یادآوری کنید که تشکر کند. شاید در نگاه اول، 
نظر  به  غیرمرتبط  اصالً  یا  غیرضروری  گام  این 
برسد، اما این اولین گام ضروری است، زیرا به 
کوچک ترین  برای  تا  می شود  یادآوری  کودک 

چیزی که به او داده شده، قدردانی کند.
 توجه کردن: کودک را تشویق کنید تا به 

تمام چیزهایی که دارد و برای او ارزشمند 
است، توجه کند و آنها را بشناسد.
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سرزمینشادی

فهرست

 فکر کردن: کودک یا نوجوان در مورد اینکه چرا این نعمت ها به او داده شده، فکر کند.
 احسـاس و هیجـان: بعـد از فکرکـردن در مـورد آنچـه برای او ارزشـمند اسـت، نوبت می رسـد به 

احساس کردن. فرد می تواند احساساتی که در مورد آنها دارد را بنویسد و تجربه کند.
 در گام نهایی، آموزش یا نوشتن روش های قدردانی است. لیستی تهیه کنید که در آن مواردی را 

با کمک کودک نوشته اید و آنچه برای او ارزشمند است، در آن لیست 
قرار دارد. هرچیزی که کودک دوست دارد می تواند در آن لیست 

قرار بگیرد.

آموزش شکرگزاری به کودکان -  شکرگزاری به عنوان عادت 
روزانه

بعد از تهیه ی لیست موارد شکرگزاری، باید در هفته های 
از آن  برای مرور و سپاسگزاری  اول یک زمان مشخص 

چیزهایی که در لیست است، قرار دهید. بعد از اینکه این 
انجام  زمان  می تواند  شد،  تبدیل  عادت  به  روند 

سپاسگزاری هر لحظه از روز باشد و الزم نیست ثابت 
باشد.

نوشتن یادداشت های تشکر
دیگران  برای  که  دهید  آموزش  خود  کودک  به 
نامه ای بنویسد که محتوای قدردانی دارد، مثالً 
برای مادربزرگ یا معلم. از این طریق یاد می گیرد 
روحیه ی  و  دهد  بروز  را  خود  احساسات  تا 

قدردانی در او تشویق می شود.

کتاب و انیمیشن های مرتبط
برای  است  بهتر  قدردانی،  روحیه ی  حفظ  برای 

یا  داستان  کتاب  مانند  محتوایی  کودکان 
انیمیشن های مرتبط تهیه شود تا کودک بیشتر در 

این فرایند درگیر شود و آموزش عمیق تر گردد.

آموزش شکرگزاری به کودکان - الگو بودن
والدین به عنوان الگو برای کودکان بسیار مهم 
و  نباشند  قدردان  والدین  خود  اگر  هستند. 
این  نیز  کودک  ندهند،  انجام  را  شکرگزاری 

روند را انجام نخواهد داد.
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سرزمینشادی

برای  به کودکان - تشکر  آموزش شکرگزاری 
کارهای روزمره

احتیاجی نیست که قدرشناسی برای موضوع قابل 
برای  سپاسگزاربودن  حقیقت  در  باشد.  توجهی 
امور روزمره مانند یک فنجان قهوه ی تازه یا یک روز 
تا  آفتابی می تواند روحیه ی فرد را تقویت کند 
مغز فرد برای دیدن امور، خوب تربیت شود.

آموزش شکرگزاری به کودکان - سخن آخر
والدین به کودکان خود موارد بسیاری را 
به  اعتماد  افزایش  از  می دهند.  آموزش 
اهداف  برای  تالش کردن  سخت  تا  نفس 
سپاسگزاری  و  قدردانی  آموزش  اما  خود. 
نیز از مواردی است که باید انجام شود و 
به کودک از سنین پایین تعلیم داده شود. 
کودک  که  می شود  باعث  شکرگزاری 
زندگی  از  و  باشد  داشته  بهتری  احساس 
انسان شادتری  زندگی  در  و  ببرد  لذت  خود 
باشد. برای اینکه بتوان به کودک آموزش های 
فرزندپروری  سبک  بتوان  باید  داد  را  الزم 
مثبتی داشت و تعامل خوبی با کودک برقرار 
کرد. درنتیجه کمک گرفتن از یک متخصص 
نیز می تواند فرد را در این راه کمک کند.
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سرزمینشادی

باهم دعا کنیم

خداوندا شکرت می کنم برای برکت هایی که به ما دادی. 
شکر برای عیسای مسیح که روی صلیب رفت و گناهان 
ما را بخشید. ممنونم که تو همیشه پیش ما هستی. 

خدایا ازت تشکر می کنم برای خانواده ای که دارم. برای 
روح القدس و برای اینکه مراقب من هستی، تو را شکر 
می کنم. خدایا ازت می خوام که مراقب همه ی بچه ها 
باشی تا هیچ بچه ای مریض نشه. از اینکه به دعاهای 

من جواب دادی، ازت ممنونم. تو پادشاه 
هستی و من تو را خیلی دوست دارم. 

من می خوام که برای تو کارهای 
زیادی انجام بدم. می خوام که 

مردم نجات پیدا کنند. 
همه  ی آدم ها را به 

دست های تو می سپارم.
در نام عیسای مسیح، 

با شکر و سپاس…  
آمین

دعا: رامیال  



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

روحانی خود به آن نیاز دارد.

نکته!

22 October - 2021

فهرست
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ایلیا ِرپین، 1869

نام اثر: ایوب و دوستانش، )موزه روسیه ، سن پترزبورگ(

فهرست

نکته!

اتفاق نظر دارند که کتاب ایوب،  بی تردید همه 
متعلق به دوران باستان است. اما ایوب در کدام 

دوران می زیست؟
از آنجا که موسا قبل از رهبری قوم اسرائیل، به 
کرده  زندگی  مدیان  بیابان  در  سال  چهل  مدت 

بود)خروج فصل 2 آیه 15(، بنابراین 
یا  فرزندان  از  را  ایوب  حال  شرح 
زندگی  منطقه  آن  در  که  او  نسل 
از  برخی  است.  شنیده  کرده اند، 
مفسران هم معتقدند که شاید ایوب 
همزمان با موسا زندگی کرده است. 

با این توصیف، احادیث سنتی یهود، موسا را به 
عنوان نگارنده ی این کتاب معرفی می کنند. 

سرزمین »عوص« )ایوب فصل 1 آیه 1(، احتماالً 
در امتداد حاشیه ی بین فلسطین و عربستان قرار 
گرفته بود. این منطقه از شمال شرقی به ادوم 
بابل و  )به طرف رود فرات( و در مسیر جاده ی 

مصر واقع گردیده بود. 
»عوص«  که  می دهند  گزارش  باستانی  احادیث 
منطقه ای در بخش شرقی دریای جلیل بود که به 
خاطر خاک حاصلخیزش بسیار شهرت داشت. این 
منطقه که بعدها »حوران« نام گرفت، زمانی آباد و 
پر جمعیت بود. ولی امروزه مجموعه ای است از 

ویرانه های 300 شهر. 

مفسران معتقدند که ایوب از نسل ابراهیم است، 
زیرا او خدای حقیقی را کامالً می شناخت. ایوب از 
اقوام و طوایفی از نسل ابراهیم بود که همزمان 
با قوم اسرائیل در مصر، در شمال غربی عربستان 

زندگی می کردند. 
دالیلی که کارشناسان کتاب مقدس 
ایوب  کتاب  وقایع  زمان  درباره ی 

برشمرده اند عبارت است از:
یک. هیچ اشاره ای به شریعت دوران 

موسا و مذهب یهود نشده است. 
دو. هیچ اشاره ای به تعلیم انبیایی 

نظیر اشعیا، ارمیا، هوشع و... نشده است. 
سوم. وضعیت زندگی ایوب مانند دوران ابراهیم، 

اسحاق و یعقوب است.
یعنی  اسرائیل  خدای  به  اشاره ای  هیچ  چهارم. 
»یهوه« نشده است.)خروج فصل 3 آیات 13- 15( 
بنابراین درمی یابیم که ایوب یک شخص اسرائیلی 

نبود.
پنجم. ایوب 140 سال دیگر بعد از دوران سخت 
و بحرانی گذراند.)ایوب فصل 42 آیه 16( عمر 
طوالنی ایوب احتماالً بیانگر زندگی او در دوران 

کتاب پیدایش است.

ایوب در چه دورانی زندگی می کرد؟

مهران پورپشنگ

فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت

Mehran Pourpashang

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

نکته!

که  را  چیزی  هر  سلیمان  که  رسید  فرا  زمانی 
می خواست، می توانست از خدا درخواست نماید. 
او به جای شهرت یا ثروت بیشتر، حکمت را برگزید. 
با این درخواست، سلیمان نشان داد که زندگی او 
کامالً به خداوند وقف شده است. اما با گذشت 
زمان، سلیمان محبت اولیه ی خود را نسبت به خدا 
از دست داد، به طوری که بعد از مرگ او، اسرائیل 
گردید.  تقسیم  جنوبی  و  شمالی  حکومت  دو  به 
به  است  هشداری  واقع  در  سلیمان  زندگی 

ایمانداران مسیحی.
بررسی اجمالی زندگی سلیمان

بود. سلطنت  اسرائیل  پادشاه  سلیمان، سومین 
تلقی  اسرائیل  طالیی  دوران  چهل ساله اش، 
می گردید و به عصر شکوفایی و وحدت ملی معروف 
است. سلیمان دومین فرزند داوود و بتشبع بود و 
این  با  پادشاه.  داوود  پسر  نوزده  از  هفدهمین 
شرایط احتمال جانشینی برای سلیمان غیرممکن به 

نظر می رسید. اما از طریق دسیسه های مادرش 

و حمایت ناتان نبی، در سال 961 قبل از میالد به 
عنوان جانشین داوود پادشاه معرفی شد. 

درخواست سلیمان از خداوند این بود که به او 
حکمت عطا کند. خداوند عالوه بر حکمت، ثروت را 
نیز به او بخشید، به طوری که سلیمان از تمام 
)اول  بود.  داناتر  و  ثروتمندتر  دنیا  پادشاهان 
پادشاهان فصل 10 آیه 23( قلمرو سلیمان از 
می یافت.  امتداد  مصر  مرزهای  تا  فرات  رود 
سر  به  آرامش  و  صلح  در  قلمرو  این  سرتاسر 
می بردند.)اول پادشاهان فصل 4 آیات 20 - 25(

از مهم ترین اقدامات سلیمان، ساختمان معبد در 
‘امثال’،  کتاب های  نویسنده ی  او  بود.  اورشلیم 

‘جامعه’ و ‘غزل غزل ها’ است.
با این توصیف، به تدریج سلیمان برخالف احکام و 
فرامین خداوند عمل کرد. عملکردهای غلط سلیمان 
به ما یادآوری می کند که اطالع داشتن از کار درست 
چقدر آسان است، اما عمل کردن به آن، چه دشوار. 
هدیه ی خدا به سلیمان، یعنی حکمت، به آن معنا 
نبود که امکان نداشت اشتباه کند. اگرچه سلیمان 
به عنوان سازنده ی معبد اورشلیم و کاخ های عظیم، 

آیا سلیمان قبل از مرگ، 
خدا را ترک کرده بود؟

مهران پورپشنگ
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نکته!
تجارت  به  و  یافت  شهرت 
اما  آورد،  روی  بین المللی 
شهرت منفی او این بود که 
بر خالف حکم خدا عمل نمود: 
فکر  به  نباید  »پادشاه 
و  باشد  اسب  جمع کردن 
افرادش را به مصر بفرستد 
اسب  برایش  آنجا  از  تا 
بیاورند. چون خداوند به شما 
گفته است: “هرگز بار دیگر 
به مصر بازنگردید.” او نباید 
خود  برای  زیادی  زن های 
بگیرد، مبادا دلش از خداوند 

دور شود. همچنین نباید برای خود ثروت بیندوزد.« 
)تثنیه فصل 17 آیات 17-16(

اشتباهات سلیمان
اول. به تعدد همسر روی آورد و با زنان بت پرست 
خاطرنشان  کتاب مقدس  کرد.  ازدواج 
می کند که سلیمان 700 زن و 300 
کنیز داشت.)اول پادشاهان فصل 
11 آیه 3( این زنان از قوم های 
عمون،  موآب،  بت پرست 

ادوم، صیدون و حیت بودند و سلیمان را از خدا 
دور کردند. وقتی سلیمان به دوران پیری رسید، 
به جای اینکه مانند پدرش داوود با تمام دل و جان 
خود از خداوند پیروی کند، به پرستش بت ها روی 
آورد. او حتا برای هر یک از زنان بت پرست خود، 

بتکده ساخت.)اول پادشاهان فصل 11 آیه 8(
دوم. برای احداث قصرهایش و اندوختن ثروت 
زیاد، از مردم مالیات سنگین می گرفت و از آنان 

بیگاری می کشید.
تعداد  سلیمان  آرامش،  و  صلح  عالرغم  سوم. 
اسب ها را افزایش داد و لشکر عظیمی به وجود 
آورد که شامل دوازده هزار اسب و 1400 ارابه 
بود. مشکل ارتش های بزرگ، نه فقط مخارج سنگین 

نیز  بلکه عدم حضور مردان در خانه  است، 

هست. این امر باعث نارضایتی عمومی گردید.
از  را  او  و  ظاهر شد  بر سلیمان  بار  دو  خداوند 
پرستش بت ها منع کرد، ولی سلیمان از امر خدا 
سرپیچی نمود، پس خداوند بر سلیمان خشمگین 
 )10-9 آیات   11 فصل  پادشاهان  شد.)اول 
در  سلیمان  که  نمی دهد  گزارش  کتاب مقدس 
اواخر عمر، توبه کرد. فقط اشاره کرده که سلیمان 
مدت چهل سال در اورشلیم بر اسرائیل سلطنت 
کرد و سپس وفات یافت.)اول پادشاهان فصل 
11 آیات 42- 43( با این توصیف، کتاب مقدس 
گزارش داده که رویدادهای سلطنت سلیمان و 
کارهای او در کتاب »زندگی سلیمان« ثبت شده 
است که احتماالً توسط مورخ )مورخان( دیگر نوشته 
شده است. در هر حال کتاب مقدس، اطالعات کافی 
را درباره ی سرگذشت سلیمان در اختیار خوانندگان 

قرار داده است.
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فهرست

در بخش پیام، از سخنان خادمین خدا برکت می گیریم 
تا هرچه بیشتر از کالم زنده ی خداوند تجهیز شویم.
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27 October - 2021 Photographer: Priscilla Du Preez

فهرست

اینستاگرام

مرجان فارسی

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

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

از مشکالت جوامع بشری است.
اما خبر خوش اینجاست که در تولد تازه ای که از 
طریق ایمان به عیسای مسیح در ما صورت می گیرد، 
من و شما می توانیم هویت خود را از چشمان خدا 

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

ماست. 

ــتید و  ــی هس ــه کس ــیح چ ــه در مس ــد ک ــف کنی کش
بگذاریــد. قــدم  خــود  حقیقــی  هویــت  در 

پیام

من کیستم و 
هویت من در مسیح چیست؟!

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

)16  :2 قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکر  دارای  شما 

)35  :13 )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرد  شما 

)6  :7 )تثنیه  هستید  خدا  گنج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور 139(

)10  :2 )کولسیان  شده اید  کامل  مسیح،  در  شما 

)9  :3 قرنتیان  )اول  هستید  خدا  همکار  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شریک طبیعت الهی هستید)دوم پطرس 1: 4(

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

)1  :5 )رومیان  هستید  خدا  با  صلح  در  مسیح،  در  شما 

)14  :17 )مکاشفه  هستید  شاهزادگان  مسیح،  در  شما 

)4  :43 )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

)16  :15 )یوحنا  شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 

)3  :1 )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 

)8  :2 )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمک  مسیح،  در  شما 

)13  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)14  :5 یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید )افسسیان 2: 10(

)24  :2 پطرس  )اول  هستید  یافته  شفا  مسیح،  در  شما 

)36  :8 )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 

)23  :3 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.

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

)30  :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدن  عضو  شما 

شـما در مسـیح، محبـوب خـدا هسـتید )کولسـیان 3: 12(

)2  :11 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروس  شما 

)3  :2 تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازان  شما 

)6  :1 )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شاهدان خدا هستید )اعمال رسوالن 1: 8(

)15  :15 )یوحنا  هستید  مسیح  دوست  شما 

شـما در مسـیح، بخشـیده شـده هستید)کولسـیان 1: 14(

)5  :2 پطرس  )اول  هستید  زنده  سنگ  مسیح،  در  شما 

)24  :3 )رومیان  شده اید  شمرده  عادل  مسیح،  در  شما 

)20  :5 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  سفیراِن  شما 

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

)9  :2 پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهروند آسمان هسـتید )فیلیپیان 3: 20(

قرنتیان 6: 19( )اول  هستید  خدا  معبد  مسیح،  در  شما 

)37  :8 )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  شما 

)14-13  :5 )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید )دوم قرنتیان 5: 17(

)5  :15 )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  شما 



29 October - 2021 Photographer: Priscilla Du Preez

فهرست

پیام
20  شما شاخه ای از تاک حقیقی هستید:

به  رسیدن  برای  زندگی  در  ما  از  بسیاری 
کارهای  کرده ایم،  زیادی  تالش  اهدافمان، 
بسیاری انجام داده ایم، اما گاهی آن نتیجه ای که 
انتظار داشته ایم را نگرفته ایم. در انجیل یوحنا، 
حقیقی  تاک  عنوان  به  را  خود  مسیح،  عیسای 
عنوان  به  را  ایمانداران  و  می کند  معرفی 
شاخه های این تاک می خواند. می دانید که رمز 
از  بتواند  که  است  این  شاخه   هر  ثمرآوردن 
ریشه ی درخت، به خوبی تغذیه کند. اگر شاخه ای 

کامالً به تنه ی درخت، متصل نباشد یا با آفات و 
حشرات پوشیده شده باشد، نمی تواند در زمان 
مناسب میوه دهد. مسیح نیز از ما می خواهد که 
در رابطه ای تنگاتنگ با او بمانیم و از هر آنچه 
می گیرد، دوری  را  ما  انرژی  و  بیهوده وقت  که 
کنیم. در این صورت است که دستان پدر مثل 
یک باغبان دلسوز و مهربان، شاخه های این تاک 
حقیقی را با عشق، هرس می کند تا ما رشد کرده، 

شکوفا شویم و میوه ی بسیار داشته باشیم.

من تاک هستم و شما شاخه ها. 
آنکه در من می ماند و من در او، میوه ی بسیار می آورد، زیراکه جدا از من هیچ نمی توانید کرد. 

)یوحنا 15: 5(

آیات مربوطه: 
یوحنا 15: 1-17 / کولسیان 2: 7 / متی 12: 33 / عبرانیان 12: 11-10



30 October - 2021 Photographer: Priscilla Du Preez

فهرست

پیام
21      شما شاگرد مسیح هستید:

ایمانداران  ما  همه ی  برای  مسیح  دعوت 
این است که شاگرد او شویم. ما از همان 
روحانی  سفر  یک  در  ایمانمان،  ابتدای 
قرار می گیریم. گاهی به عنوان یک شاگرد، 
به  منجر  که  می کنیم  عبور  مراحلی  از 
ما  کهنه ی  ارزش های  تغییر  و  تبدیل 
در  ما  استاد  عنوان  به  مسیح  می شود. 
توسط  روزه  هر  سفر،  این  طول 
روح القدس با ماست تا ما را تعلیم دهد 
هدایت  درست  راه های  سمت  به  و 
نماید. اما تصمیم گیری برای پیروی از 
او و برداشتن قدم های عملی در این 
ماست.  سهم  شاگردی،  پروسه ی 
مسیح در کالمش فرمود که الزمه ی 
شاگردی این است که صلیب 
دوش  بر  را  خود 

این  برویم.   استادمان  دنبال  به  و  بگیریم 
همان بهایی است که هر شاگرد مسیح ملزم 
به پرداخت آن است. یکی از نشانه های بارز 
هنگامی  شده اید،  مسیح  شاگرد  شما  اینکه 
خواسته های  از  اشتیاقتان  و  شور  که  است 
هیچ  می یابد.  تغییر  مسیح  سمت  به  دنیوی 
پیرو مسیح با روحیه ی بی میلی نمی تواند در 
تعمق  و  تفکر  به  استادش  سخنان  مورد 
بپردازد. یک شاگرد مسیح، با قلبی فروتن و 
مشتاق، همیشه آماده ی یادگیری و الگوبرداری 
از استاد خود است؛ چنین شخصی می داند که 
زندگی او از آن ِ خداوند است، پس در تمامی 
بخش های زندگی اش با شادی از استاد خویش 

پیروی می کند.
دنبال  به  مسیح  عیسای  که  نکنیم  فراموش 
دنبال  به  بلکه  نیست،  طرفدار  و  هوادار 

شاگردان امین است. 

از همین محبت شما به یکدیگر، 
همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. 

)یوحنا 13: 35(

آیات مربوطه: 
لوقا 14: 26-33 / مرقس 8: 34 / یوحنا 8: 31 / اول پطرس 2: 21



31 October - 2021 Photographer: Priscilla Du Preez

فهرست

پیام
22    شما در مسیح، مبارک هستید:

برای همه ی ما پیش آمده که در موقعیت های 
به ظاهر خوشایند این جمله را گفته ایم یا از 
برکت یافته ام!«  »من  شنیده ایم:  دیگران 
وقتی  شده ایم،  فرزند  صاحب  وقتی  شاید 
که  زمانی  آورده ایم،  به دست  را  خوبی  شغل 
خانه و ماشین رویایی خود را خریده ایم یا در 
در  و  گرفته ایم  اقامت  دلخواهمان  کشور 
آزادی و رفاه توانسته ایم زندگی کنیم. همه ی 
این اتفاقات بسیار خوب هستند، اما می دانیم 
که هیچ کدام از اینها تا ابد پایدار نمی باشند. 
خدا در مسیح ما را به نحوی خاص برکت داده 

نیازهای  زمین،  روی  بر  نه تنها  او  است. 
از  فراتر  بلکه  می کند،  تأمین  را  ما  روزانه ی 
نموده  فناناپذیر  میراثی  صاحب  را  ما  آن، 
است. مسیح بر صلیب،  تمام لعنت های ما را بر 
خود گرفت تا امروز من و شما در او برکت یافته 
خدا،  وعده ی  این  پذیرش  و  درک  با  باشیم. 
شما می توانید حتا در موقعیت هایی که به نظر 
نمی رسد برکتی در آن هست، در قلبتان این 
اطمینان را داشته باشید که توسط روح القدس 
هویت  اطرافتان،  شرایط  و  شده اید  مبارک 

شما را تعریف نمی کنند.

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که ما را در مسیح 
به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. 

)افسسیان 1: 3(

آیات مربوطه: 
لوقا 14: 26-33 / مرقس 8: 34 / یوحنا 8: 31 / اول پطرس 2: 21



32 October - 2021 Photographer: Yaroslav Shuraev

فهرست

پیام

هوای پاییزی، رنگ برگ ها را تغییر می دهد.
طوفان های پاییزی، بعضی شاخه های درختان را می شکند.

رعد و برق های پاییزی، گاهی درخت ها را به آتش می کشند.
اما پاییز با تمام اقتدارش قادر نیست هویت اصلی درخت را عوض کند.

بهاری دیگر دوباره جوانه و شکوفه ی سیب  در  به خاطر همین شاخه های شکسته، درخت سیب 
می آورد و نه هیچ میوه ای دیگر.

پاییز شرایط نامساعد زندگی فقط یک فصل است و همان طور که آمد، همچنان هم خواهد رفت و 
با هیچ قدرتی قادر نیست باور، فرهنگ و تمدن ریشه دار تو را عوض کند.

بنابراین خودت را درگیر هویت بی رحمانه ی پاییز نساز، بلکه با امیدی زنده مشغول ستایش باورها، 
احترام به فرهنگ و تمدن ریشه دارت باش تا زنده بمانند و جوانه هایت در بهاری دیگر جوابگوی 

زخم ها و جبران کننده ی خسارات خزان های زندگی ات باشند. 
به قول ایوب: »برای درخت امیدیست که اگر بریده شود باز دوباره 
خواهد رویید و از بوی آب مثل نهال تازه شاخه ها می آورد.«

)ایوب 14: 9-7(

از  بایـد  کـه  درسـی 
فصـل پاییـز آموخت

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

جلیل سپهر

Jalil Sepehr

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


33 October - 2021 Photographer: Ekrulila

فهرست

پیام

دریادداشت قبلي به سه ایراد و اشکال اساسي 
اشاره کردم که آزادی ما ایمانداران و حتا تمامي 

دنیا را زیر سؤال مي برد.
ایمان  مسیح  به  هنوز  اگر  عزیزم!  دوست 
انجام  را  کار  این  مي کنم  تشویقت  نیاوردي، 

این زمینه  اگر سؤالي در  دهی. 
با  داري،  دعا  به  نیاز  و  داری 
همکاران من تماس بگیر تا براي 
شما دعا کنیم و اگر ایماندار به 
عیسای مسیح هستی، مي خواهم 
بر روي مورد سوم مقاله ی قبلي 
بعد  چراکه  کنم،  بیشتري  تأکید 
از  خیلی  با  صحبت  و  مالقات  از 
رسیدم  نتیجه  این  به  جوان ها، 

از  آنها  ایمان  مدت زماني،  گذشت  از  بعد  که 
ایماني  به  صلیب محور  و  مسیح محور  اعتقادي 
خودمحور تبدیل شده است و این بسیار موضوع 
مهمي است و در عین حال خطرناک، چراکه پایه و 
اساس پذیرش ما از سمت خدا، اعمال ما نیست، 
بلکه کار عیسا بر روي صلیب و قیام اوست. اگر 

یا  و  نکنیم  توجه  مهم، خوب  نکته ی  این  به 

بعد از مدتي این موضوع براي ما کمرنگ شود، 
داشت.  خواهد  همراه  به  مخربي  بسیار  اثرات 
که  محکومیت  حس  و  دوري  حس  طردشدگي، 
ریشه ی بسیاري از ناهنجاری هاي روحي و رواني 
هستند، میوه هاي این درخت تنومند خودمحوري 

می باشند.
را  ایمانداري  جوان  پسر 
مي شناختم که خیلي جسورانه و 
کلیسا  در  حرارت  و  شور  پر 
مدتي  از  بعد  می کرد.  خدمت 
در  به ندرت  که  شدم  متوجه 
و  مي کند  شرکت  جلسات 
و  شده  کمتر  بقیه  با  روابطش 
رفت  پیش  جایي  تا  مسأله  این 
که دیگر حتا حاضر نبود کسي را ببیند و کم کم 
کارهاي  مشغول  انزوا  در  و  رفت  انزوا  به 
هم  خوابش  در  روزي  که  بود  شده  اشتباهي 

)بخش پنجم(آزادی

هستند. پیوسته  به هم  موضوعات  به صورت  مقاالت  این 
بخش های گذشته  را می توانید در شماره ی قبلی مجله آگاپه 

مطالعه کنید.

داریوش گلباغی
اینستاگرام

https://www.instagram.com/dariushgolbaghi/


34 October - 2021 Photographer: Ryanniel Masucol

فهرست

پیام
نمي دید. بعدها وقتي با او مالقات کردم و سعي 
کردم کمکش کنم، متوجه شدم که ریشه ی تمام 
او  در  که حسي  آنجایی شروع شد  از  مشکالت 
شکل گرفت و رفته رفته قوت پیدا کرد. او فکر 
حس  نیست؛  پذیرفته  دیگر  که  می کرد 
پذیرفته نشدن از سمت خدا که یک دروغ محض 
و  نماند شیطان  ناگفته  بود.  فریفته  را  او  بود، 
این  که  نمي آمد  بدشان  هم  تاریکي  نیروهاي 

عزیز را تا پاي انزوا و خودکشي بکشانند. 
فقط  این  ولي  نیست؟  اینطور  ترسناک!  چقدر 
و شما  من  براي  نمي افتد،  اتفاق  دیگران  براي 
هم هست. اگرحواسمان را به خوبي جمع نکنیم، 
اصلي  و  مهم  ریشه هاي  و  موضوعات  این  به 
نبندیم،  را  خودمان  دفاعي  گارد  و  نپردازیم 
گوشه ی  در  که  شد  خواهیم  متوجه  یکدفعه 

و  محکومیت ها  و  افتاده ایم  گیر  رینگ 

با  دیدني،  و  زیبا  پایي  رقص  با  طردشدگي ها 
مشت ها و حرکاتی پی در پی نه تنها آزادی ما را، 
بلکه جان ما، زندگي و عمر و استعدادهاي ما را 
و  جواني سرحال  اینکه  جاي  به  و  مي کنند  تلف 
به  باشیم،  موفق  و  پیروز  و  شور  پر  و  قبراق 
تبدیل  ناامید  و  شکسته  و  فرتوت  معتادي 
شده ایم که با نگاهي منفي، فقط و فقط به دنبال 

ایرادگیري و قضاوت دیگران است.
خوب دقت کنیم اگر قرار بود که ما امروز نجات 
را دریافت کنیم و فردا آن را از دست بدهیم، 
امروز مورد پذیرش خدا باشیم و فردا به هر 
علتي محکوم شویم، اگر قرار بود امروز از اهالي 
چرا  پس  باشیم،  جهنمي  روزي،  فردا  و  بهشت 
اصالً عیسای مسیح در میان ما آمد؟ چرا شبیه ما 
شد؟ چرا تا به مرگ بر روي صلیب پیش رفت؟ 
باز  دوباره  که  مي گوید  و  زنده شد  دوباره  چرا 



35 October - 2021 Photographer: Ekrulila

فهرست

پیام
می آید و ما را با خود مي برد به خانه ی پدر. 

شخص  هیچ  که  کرد  را  کاري  داوطلبانه  مسیح 
هیچ  چراکه  نبود،  آن  انجام  به  قادر  دیگري 
شخصي به کاملي او نبود. او تمام گناه بشر را 
در یک زمان مشخص بر خودش گرفت. یحیای 
تعمیددهنده در انجیل یوحنا فصل یک آیه 29 
می گوید: »این است بره ی خدا که گناه از جهان 

برمی گیرد.«
مسیح به جاي ما مرد و پذیرش ما فقط و فقط از 
به دست  ما  منجي  عنوان  به  او  پذیرش  طریق 
مي آید و آزادی ما منوط به ایمانمان به این بره ی 
و  نجات  یک  یک خداست،  است. پس  بي عیب 

یک حقیقت که قادر است ما را آزاد سازد. 
با  مي کردم.  صحبت  ناامید  جواني  با  روزي 
دستپاچگي به من گفت: »آخه می دونید همه ی 

حرف هاي شما درسته، ولي آخه یه اشتباهاتي 

تو زندگي من هست که شما ازش بي خبرید!« 
گفتم: »پسر خوب، یک چیزهایي در زندگي من 
و اخالق عجیب غریب من هست که اگر من بهت 
بگم، مغزت سوت مي کشه!« با چشمان بهت زده 
بهت  کي  »هر  گفتم:  می گید؟!«  »جدي  گفت: 
گفت کارش خیلي درسته، شک نکن یک جایي 
کارش می لنگه. فقط تفاوت تو با من در اینه که 
اشتباهاتم،  که  ندهم  اجازه  گرفتم  یاد  من 
رابطه ی من را با خدا مخدوش کنند. به حضورش 
میرم، به دست و پاش مي افتم و با قلبي پشیمان 
ازش کمک می خوام و با تمام وجودم نه به خودم 
بلکه به کار او براي من و در من، ایمان دارم. 
این موضوع به من کمک می کنه که در آرامش 
بیشتر و آزادانه تر زندگي کنم. اتفاقاً بهم کمک 
می کنه کمتر از محبت و فیض خدا سوءاستفاده 

کنم. کمک می کنه خودم باشم.

دوست عزیزم تشویقت مي کنم با 
من در مقاله هاي بعدي همراه 

باشي تا به کمک هم لیست 
اشتباهات و آن دانه هاي زنجیري 
که قبالً در مورد آن صحبت کرده 

بودیم را بنویسیم.

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



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

بشناسید.

قـسـمـت های قـبـلی

شخصیت های کتاب مقدس
این قسمت:
یوییل نبی

فرح معصومی

اینستاگرام

تلگرام

اینستاگرام

وبسایت
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وبسایت

پیام

https://www.instagram.com/tv/CVTV-Hao_Om/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/31
https://www.instagram.com/agapeh.magazine/guide/_/17871556763151221/
https://agapeh.net/category/bible-characters/
https://agapeh.net/2021/10/21/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a8%db%8c/


آنچه در این بخش می خوانیم
این است که از نخستین شاگردان مسیح تا آخرین واعظان و 
در  زنان  که  باورند  این  بر  جملگی  مسیحی،  مبشران 
ایفا کرده اند.  زنان در  ایمان، نقش مهمی  زنده نگه داشتِن 
روایات مسیحی نشان می دهند که چگونه در این رابطه عمل 
نموده اند. اینک اندیشیدیم تا با توجه به اینکه وجود زنان به 
عنوان عضوی در بدن مسیح ضروریست، فرصت را در این فضا  
غنیمت شمرده و در کنارهم موجب بنای زنان گرانقدر گردیم.
آمین که به فیض خدا و یاری روح القدس، این مطالب باعث 

جاری شدن برکتی تازه در زندگی شما گردد.
بـا مـهـر
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لطفًا کمی درباره ی خودتان و مسیر خدمتتان تا به 
امروز، برای خوانندگان مجله شرح دهید. 

در  تهران  شهر  در  پیش،  سال   53 حدود  من 
نام  آمدم.  دنیا  به  آشوری  و  خانواده ای مسیحی 
مسیح، انجیل، کتاب مقدس، رفتن به کلیسا و انجام 
از  اعیادی  جشن گرفتن  به ویژه  مسیحی،  رسوم 
قبیل کریسمس و عید قیام، جزو جدایی ناپذیری 
از فرهنگ خانوادگی ما بود. تا آنجا که به یاد دارم، 
روحیه ی  مخصوصاً  و  خدمت  فداکارانه،  محبت 

مهمان نوازی و رسیدگی به دیگران همیشه در 

قابل  چشمگیر  به صورتی  مادرم  و  پدر  زندگی 
مشاهده بود. پدربزرگ و مادربزرگم که در آن 
زمان با ما زندگی می کردند، در سنین جوانی قلب 
خود را به مسیح سپرده بودند. من از همان زمان 
کودکی می دیدم که آنها چطور کالم خدا را روزانه 
مسیحی  سرودهای  می کنند،  مطالعه  اشتیاق  با 
می خوانند و با اینکه متحمل روزهای سختی در 
و  شادی  بر  چیز  هیچ  اما  بودند،  شده  گذشته 
روحیه ی شکرگزار و محبت آمیز آنها خدشه وارد 
واکنش های  این  مجذوب  همیشه  من  نمی کرد. 

متفاوت آنها بودم. 
در این بین، به یاد دارم که گه گاهی در حالی که 
سپری  عمه ام  خانه ی  در  را  تابستان  روزهای 
برایم  را  کتاب مقدس  داستان های  او  می کردم، 
تعریف می کرد و با استفاده از سرودنامه ی کلیسای 
ایران، با هم سرودهای مسیحی می خواندیم. از 
آنجا که از کودکی عالقه ی خاصی به موسیقی 
بسیار  این سرودها  خواندن  از  داشتم، 
لذت می بردم و احساس می کردم که 
موسیقی  همراه  به  آنها،  کلمات 
بسیار  حس  درونم  در  زیبایشان، 
خاصی به وجود می آورد، گویا که 
کامالً  حسی  می شد؛  آب  دلم 
متمایز که هیچ آواز و موسیقی 
دیگری، قادر به ایجاد آن در من 
نبود. در همین اثنا بود که به 
خاطر تحوالت حاصل از انقالب 
تصمیم  خانواده ام  ایران،  در 
خارج  کشور  از  که  گرفتند 
شوند. به این ترتیب، در حالی 
که دختربچه ای کوچک بودم، ما 
به کشور انگلستان رفتیم. از آنجا 
به  کودکی،  زمان  همان  از  که 

گفتگویی دوستانه با 
یکی از بانوان خادم مسیح

سابرینااصالن
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تحصیل عالقه ای وافر داشتم و برای خودم آمال و 
این  از  می پروردم،  سر  در  مختلفی  آرزوهای 
را  روشن  آینده ای  و  بودم  هیجان زده  مهاجرت 
پیش روی خود می دیدم. ولی پس از مدتی اقامت 
در انگلستان، به دالیل متعدد ما دوباره به ایران 
برگشتیم. اما حاال با نگاه کردن به گذشته می بینم 
که خدا نقشه ای دیگر برای من داشت، نقشه ای 

بس فراتر از آمال و آرزوهای من. 
دو  در  که  بزرگم  خواهر  و  من  سال،  همان  در 
به صورت  می کردیم،  تحصیل  متفاوت  مدرسه ی 
دعوت  از همکالسی هایمان  یکی  توسط  هم زمان 
شدیم که در برنامه های متفاوتی که در آن زمان 
برای کودکان و نوجوانان در کلیسای انجیلی آشوری 
با  باالخره  کنیم.  شرکت  می شد،  برگزار  تهران 
تشویق آن دو دوست و والدینمان، من و خواهر 
کوچکترم شروع به رفتن به کانون شادی کلیسا 
کردیم و خواهر بزرگترم هم در جلسات نوجوانان 

بود که خدا  شرکت می کرد. در همین زمان 

بیداری عظیم روحانی ای در بین نوجوانان و جوانان 
ایجاد کرده بود. کالم خدا در این گروه ها توسط 
معلمین کتاب مقدس، تعلیم داده می شد و افراد 
زیادی با وجود اینکه در خانواده ای مسیحی به دنیا 
تازه  تولد  انجیل،  پیغام  تحت تأثیر  بودند،  آمده 
و سروری  آقایی  به  را  خود  زندگی  و  می یافتند 

مسیح می سپردند. 
به یاد دارم که همان احساسی که چندین سال 
قبل با شنیدن داستان های کتاب مقدس و خواندن 
سرودهای روحانی در من ایجاد می شد و جان و 
در  شرکت  با  هم  حاال  می کرد،  منقلب  را  روحم 
جلسات گروه نوجوانان دوباره در من پدید آمده 
بود؛ حسی بسیار منحصر به فرد که فقط تعالیم 
و پرستش و سرودهای  کالم خدا و ساعات دعا 
روحانی در من ایجاد می کرد. موقعیتی که در آن با 
واقعیت تلخ گناهکاربودن خودم در مقابل خدایی 
قدوس روبه رو می شدم، واقعیتی که به من نشان 
می داد که اگرچه از لحاظ اخالقی و رفتاری همیشه 
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زبانزد اطرافیانم بودم و از لحاظ روحانی هم در 
و  بزرگ  گناهان  مرتکب  دیگر،  افراد  با  مقایسه 
واضح و آنچنانی نشده بودم، اما در عین حال، به 

نجات در مسیح نیاز مبرم داشتم. 
به این ترتیب بود که در سنین نوجوانی در مسیح 
تولدی تازه را تجربه کردم و از همان ابتدا، خدا 
عطش و تشنگی خاصی برای کالم خودش در من 
نهاد، به طوری که احساس می کردم انگار پوششی 
از برابر چشمانم برداشته شده و وقتی کالم خدا 
را می خواندم و یا آن را می شنیدم، با درک و فهمی 
قبالً  که  ببینم  آن  در  حقایقی  بودم  قادر  جدید 

نسبت به آن کور بودم. از آن زمان تا به حال، 
 119 مزمور  در  هم  داوود  که  همان طور 
آیه ی 18 از خدا چنین می خواهد: »چشمانم 

را بگشا تا از شریعت تو شگفتی ها ببینم.« 
حقایق  درک  که  کرده ام  احساس  همواره 

شگفت انگیز کالم خدا و مکاشفات آن، بهترین 
همه ی  که  اتفاقی  است؛  زمین  روی  احساس 

را  ما  زندگی  بخش های 
قرار  خود  تحت تأثیر 
می دهد. این اشتیاق 

برای کالم خدا و شناخت 
سریع  رشد  باعث  او 

روحانی ام شد و از همان سنین 
خدمت  به  مشغول  کلیسا  در  جوانی 

و  نوجوانان  و  کودکان  به  خدا  کالم  تعلیم 
از  پس  بعد،  سال  چندین  شدم.  جوانان 
فارغ التحصیلی از مدرسه ی “االهیات انجیلی”، به 
عنوان معلم و مسئول تعیین دروس کودکان در 

کانون شادی کلیسا، خداوند و کلیسایش 

را خدمت نمودم. از آنجایی که از سن 7 سالگی 
تحت آموزش معلمین موسیقی متعدد شروع به 
آموختن موسیقی کرده بودم، در زمینه ی پرستش 
همچنین  و  پیانو  نوازنده ی  عنوان  به  کلیسا  در 
کنسرت های  و  کلیسایی  جلسات  در  سولیست 

مسیحی افتخار خدمت پیدا کردم.
رهبر  و  مسئول  عنوان  به  سالگی،   18 سن  از 
در  تهران،  آشوری  انجیلی  کلیسای  سرایندگان 
رهبری  و  مسیحی  کنسرت های  ساالنه ی  اجرای 



41 October - 2021

فهرست

شهِربانو
خدمت  متمادی  سالیان  صدایی،  چهار  ُکر  گروه 
کردم. سال ها بعد با همکاری با افرادی از قبیل 
کنسرت های  اجرای  به  موفق  یوسف’،  ‘هانیبال 

مسیحی زیادی به زبان آشوری شدیم. 
و  ترجمه  من،  عالقه ی  مورد  بخش های  از  یکی 
نوشتن سرود بوده و هست که در این زمینه هم 
ترجمه ی  و  نوشتن  به  مفتخر  خداوند،  کمک  با 

سرودهایی به زبان فارسی و آشوری شدم. 
از سوی دیگر، با اخذ مدرک کارشناسی در ادبیات 
زبان انگلیسی، در کنار آموزش زبان انگلیسی و 
پیانو به عنوان حرفه، خدا درهای تازه ای گشود تا 
در عرصه ی ترجمه ی کتب و مقاالت مسیحی هم 
بتوانم او را خدمت کنم. کتاب هایی که اخیراً ترجمه 
‘نانسی  اثر  خداوند”  طلب  “در  کتاب  کرده ام، 
بیداری  با  ارتباط  دیماس ولگموت’ است که در 
روحانی و شادی حاصل از آن می باشد و همچنین 
کتاب “جام زهرآلود پادشاه” اثر ‘آر.سی. اسپرول’ 
برای کودکان است و به صورت  که کتابی مصور 
برای  را  مسیح  کفاره ی  موضوع  گیرا  داستانی 
کودکان تشریح می کند؛ البته ویدیوی آن نیز به 
در  فارسی  دوبله ی  با  و  شده  ترجمه  فارسی 

دسترس عموم قرار دارد. 

در سال 1995 با همسرم ‘کشیش آلبرت اصالن’ 
که در کلیسا یکی از بهترین معلمان کتاب مقدس 
ازدواج کردم و در همان سال در حالی که  بود، 
همسرم برای ادامه ی تحصیل و شبانی در یکی از 
کلیساهای آمریکا دعوت شده بود، به این کشور 
مهاجرت کردیم. خداوند در این پیوند، ما را با تولد 
سه پسر به نام های ‘تیموتی’، ‘استیون’ و ‘اندرو’ 
مبارک نمود که همگی در حال حاضر در حال ادامه ی 
تحصیل در سطح دانشگاه و اشتغال به کار هستند. 
پس از مهاجرت به آمریکا، در کلیسای محلی کماکان 
به خدمات مشابهی که قبالً انجام می دادم ادامه 
دادم که خدمت به بانوان هم به آن اضافه شده 
دو  هر  شوهرم  و  من  که  آنجا  از  البته،  بود. 
می دانستیم که بر طبق کالم خدا، حاال به عنوان 
اولویت  باید در  را  به فرزندانم  مادر، رسیدگی 
قرار دهم، پس انجام بسیاری از خدماتی را که قبالً 
به آنها می پرداختم، متوقف کردم. تا اینکه بعدها با 
در  شبان،  همسر  عنوان  به  بچه ها،  بزرگ شدن 
زمینه ی خدمت به بانوان و تعلیم و شاگردسازی و 
مشاوره ی آنها دوباره به طوری خاص فعال تر شدم. 
من به جز خدمت در کلیسای محلی، در کنفرانس های 
زنان نیز به عنوان معلم سخنگو، فرصت تعلیم 
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کالم خدا به بانوان را داشته ام.

مسیحی  شبکه ی  درخواست  با  سال 2012،  در 
“ست سون پارس”، 40 برنامه  مختص بانوان تهیه 
کردم که تحت عنوان “زن راستین” در دسترس 

عموم قرار دارند.
در سال 2014، به همراه شوهرم، خدمت “راستی”  
)fact ministries( را تأسیس کردیم تا جامعه ی  
فارسی زبان را به صورت مجازی در معرض تعلیم 

کالم خدا قرار دهیم. هم اکنون نیز با 
نام  به  مربیانم  از  یکی  همکاری 
طریق  از  ولگموت’  ‘نانسی دیماس 
ترجمه و آماده سازی مطالبی در جهت 
فارسی زبان،  مسیحی  بانوان  رشد 

پادکست هایی تحت عنوان “دل هایمان احیا کن” را 
تهیه می کنم که به صورت هفتگی پخش می شوند. 
همچنین در سال 2020 با فیض و یاری خداوند 
دروسی با موضوع “زنان کتاب مقدس و دروغی که 
باور کردند” را تهیه کردم که به صورت مجازی، به 
مدت 10 هفته ی متوالی به بانوان عزیز تدریس 
شد. امید است که در آینده بتوانیم این دروس 
را به شکل کتاب و ویدیو در اختیار عاشقان کالم 

خدا قرار دهیم. 

معمواًل روزهایتان را چگونه سپری می کنید؟ 
یکی از معلمینم سال ها پیش به من جمله ای گفت 
که هنوز ملکه ی ذهنم است و برای اینکه بتوانم با 
دوستان فارسی زبانم، آن را به اشتراک بگذارم، 
این جمله را به صورتی شعرگونه اینچنین ترجمه 
با  کن  مالقات  روزت،  با  مالقات  »قبل  کرده ام: 

خدایت.« 
پس، معموالً روز خود را از صبح زود با رازگاهان 
دعا،  خدا،  کالم  مطالعه ی  شامل  که 
به  گوش فرادادن  و  پرستش 
شروع  است،  روحانی  سرودهای 
می کنم. سپس پیاده روی و ورزش و 
بعد با توجه به برنامه های مختلف آن 
روز، به انجام وظایف روزانه می پردازم که غالباً 
شامل تهیه و ترجمه ی دروس، ضبط برنامه، مالقات 
با برخی از زنان و یا برقراری مکالمه ی تلفنی با آنها، 
تعلیم کالم خدا به صورت هفتگی، دعای هفتگی با 
بعضی از خواهران، مشارکت و مصاحبت هفتگی با 
خانه،  در  آشپزی  و  نظافت  او،  با  دعا  و  شوهرم 
رسیدگی به والدینم، و ماهی یکبار وقت گذراندن 

‘‘قبــل مالقــات با 
مـالقــــات  روزت، 

ــا خدایــت.’’  کــن ب
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با هر یک از فرزندانم است. عموماً قبل از خواب 
به مطالعه ی کتاب و یا گوش دادن به پادکست ها 
می پردازم و یا مروری بر مطالب شبکه های مجازی و 
و  هفته  آخر  برنامه ی  البته  دارم.  روز  اخبار  یا 
مخصوصاً یکشنبه ها کامالً متفاوت است و بیشتر بر 
در  همچنین  می باشد.  متمرکز  خانواده  و  کلیسا 
شرایط سخت زندگی و یا نیازهای خاص، معموالً 
به صورت اضطراری، دعا و روزه را هم در برنامه  ام 
می گنجانم که این خود باعث می شود گاهی مجبور 
شوم که از بعضی برنامه های دیگر بکاهم و یا آنها 

را حذف کنم. 

بزرگترین تحول زندگی شما پس از ایمان، چه بوده 
است؟ 

رویدادهای مختلف در کتاب مقدس نشان می دهد 
که یکی از راه های مهمی که خدا از آن برای ایجاد 
تحول و تغییر مثبت در زندگی ما استفاده می کند، 
مسیح  است.  زندگی  مصائب  و  رنج ها  و  دردها 

فرمود: »من تاک هستم و شما شاخه های آن. 

کسی که در من می ماند و من در او، میوه ی بسیار 
می آورد؛ زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد.« 

)یوحنا 15: 5( 
او به عنوان خدایی نیکو، از مسائل بد، دردآور و 
سقوط کرده  دنیای  این  در  موجود  ناخوشایند 
متحمل  ما  که  می دهد  اجازه  و  می کند  استفاده 
میزان  تا  شویم  آن  از  حاصل  رنج های  و  دردها 
اعتماد و وابستگی ما به او ارزیابی شود. در واقع، 
دردها و مصائب زندگی به ما نشان می دهند که آیا 
ما واقعاً مثل یک شاخه به مسیح چسبیده ایم و یا 
هنوز نقاط اتکایی در زندگی ما وجود دارد که عمالً 

توکل و اعتماد خود را بر آنها قرار داده ایم؟ 
من باید اعتراف کنم که بهترین درس های ایمانی و 
و  سختی ها  دردها،  در  را  خدا  به  وابستگی 
این  از  یکی  آموخته ام.  زندگی  بن بست های 
واقعیت های دردناک زمانی بود که پسر سوم ما 
‘آندرو’ در سن شش سالگی مبتال به تومور سرطانی 
و  انتظار  غیرقابل  بسیار  شرایطی  شد.  مغزی 
شوکه آور که ایمان و اعتماد ما را به خدا به چالش 
می کشید و در عین حال، شرایطی که خدا در آن از 
ما دعوت می کرد تا مثل شاخه به او که تاک حقیقی 
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است بچسبیم و در خالل درد جانکاه و اشک هایمان، 
به او و راه هایش اعتماد کنیم؛ فرصتی که در آن، 
معلوم می شد که آیا ما به آنچه که در کالم خدا 
درباره ی او و شخصیت او آموخته بودیم و خود نیز 
آنها را به دیگران آموزش داده بودیم، در عمل 
باور داشتیم یا نه. اینجا بود که خدا از من دعوت 
می کرد که بیش از هر وقت دیگری، حتا به عنوان 
یک مادر، به نیکویی خدا و راه های او اعتماد کنم؛ 
و  تا تسلیم کردن  وادار می کرد  مرا  شرایطی که 
سپردن کامل به او را بیشتر و بیشتر بیاموزم، 
شرایطی که بایستی باور می کردم که خدا بر همه 
چیز از جمله این رویداد دردناک، کنترل و حاکمیت 
او خارج نشده  از دست  مطلق دارد و هیچ چیز 
است. خدایی که از هیچ اتفاقی غافلگیر نمی شود 
بلکه برعکس، نقشه ای خاص دارد و از آن اتفاق 

برای جالل نام خودش استفاده خواهد کرد. 
را  زندگی ام  اولویت های  رنج،  از  پر  شرایط  این 
داشت تغییر می داد. گویا که خود به خود امور مهم 
و بی اهمیت در حال پیدا کردن جای واقعی خودشان 

در زندگی ام بودند. 
در  عظیمی  تحوالت  خاص،  به طور  موقعیت  این 
میزان تسلیم روزانه و به خصوص زندگی 
دعایی من ایجاد کرد و در نهایت بسیاری از 
درس های دیگر که باید آنها را در زندگی 
خاص  رویداد  این  تحت  خود  ایمانی 
می آموختم، به من یاد داد. وضعیتی 

که مرا مجبور می کرد که به صورت 

روزانه، مثل یک شاخه به تاک که مسیح باشد، 
بچسبم و در این چسبیدن و اعتمادکردن به او، 
برای او میوه بیاورم. یکی از این میوه ها این بود 
که افراد بسیاری که زندگی ما را نظاره می کردند، 
با دیدن آرامش، تسلی و امیدی که خدا در این 
به  بود،  داده  ما  به  دردناک  و  غم انگیز  شرایط 
واقعی بودن مسیح و قدرت او پی می بردند و این، 
اشتیاقی تازه نسبت به مسیح در آنها ایجاد می کرد. 
خدا را سپاس باد که خداوند با راه های پر جالل 
خود، ‘اندرو’ را شفا داد. او در حال حاضر 18 ساله 
است و در سال اول دانشگاه، مشغول به تحصیل 

می باشد.
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آیه مورد عالقه شما چیست؟ 
من  محبوب  آیات  خدا،  کالم  در  زیادی  آیه های 
و  ترس ها  تنگی ها،  در  که  آیاتی  هستند؛ 
در  تاریک،  مکان  در  چراغی  مثل  سردرگمی ها، 
)و  کرده اند  کمک  مرا  و  شده اند  ظاهر  ذهنم 
می کنند( تا به جای ترس و شک، با ایمان و حکمت 
قدم بردارم. آیاتی که از شخصیت زیبا و بی نظیر 
مسیح صحبت می کنند و مرا یاری می دهند تا بیش 
شخصیت  و  او  بر  دیگر،  چیز  هر  بر  توجه  از 
اما  کنم.  تمرکز  او  بی همتای  و  تغییرناپذیر 
سال هاست که هر روز قبل از مواجهه با چالش های 
روزانه، آیه ای از انجیل لوقا را به خودم یادآوری 

زبان  در  آیه،  این  در  که  مخصوصاً  می کنم. 

اصلی، از ضمیر مؤنث استفاده شده است و مخاطب 
آن یک زن است. »خوشا به حال آن زنی که باور 
می کند که وعده ی خداوند برای او به انجام خواهد 

رسید.« لوقا 1: 45 )ترجمه ی مژده( 

رویای شما چیست؟ 
یکی از قسمت هایی که همیشه در مطالعه ی کالم 
بخشی  است،  کرده  جلب  خود  به  مرا  توجه  خدا 
است که درباره ی ‘مریم’ صحبت می کند. اینکه 
خبر  او  به  و  می شود  ظاهر  او  بر  فرشته  چطور 
دنیا  به  پسری  و  خواهد شد  باردار  که  می دهد 

خواهد آورد که نجات دهنده ی جهان خواهد بود. 
قطعاً برای هر زنی که مسیح موعود به وسیله ی او 
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که  بود  بزرگی  افتخار  این  می آمد،  دنیا  به 
نجات دهنده ای که همه منتظرش بودند، از طریق 
برای  متأسفانه  ولی  بگذارد.  جهان  این  به  پا  او 
مریم، این دختر جوان باکره، این خبر نتایج بغرنج، 
ترسناک و دردآوری می توانست به بار آورد. او به 
تازگی با آرزوها و رویاهایی که هر دختر جوان، قبل 
از ازدواج برای آینده ی خود در سر می پرورد، با 
عشِق زندگی اش ‘یوسف’ نامزد کرده بود. اما حاال 
خبر بارداری او، او را در معرض آینده ای ناخواسته 
خدا  کالم  ولی  می داد.  قرار  وحشتناک  بسیار  و 
بالفاصله اشاره می کند که پس از اینکه فرشته 
مریم را ترک می کند، مریم به نزد زنی دیگر به نام 
‘الیزابت’ می رود و به مدت سه ماه نزد او می ماند. 
کالم خدا صریحاً به ما نشان می دهد که در این 
با آن  به خدا  ایمانش  به خاطر  بحرانی که مریم 
مواجه بود، او احتیاج به یک مادر روحانی داشت تا 
در این شرایط به او گوش فرا دهد، او را درک 
کند، او را تسلی دهد، و باالتر از همه، او را در 
ایمان و اعتمادش نسبت به خدا تشویق کند. ما 
عمالً الیزابت را می بینیم که مریم را در نشان دادن 
تشویق  کالمش،  و  خدا  به  اعتماد  و  استقامت 

می کند. )لوقا 1: 45(
این همان اصلی است که در کتاب تیطس باب 2 
آیات 3-5 به آن اشاره شده است. اصلی که به 
وسیله ی آن، کالم خدا به رابطه ای مهم و حیاتی 
رابطه ای  می پردازد،  جوان  زنان  و  پیر  زنان  بین 

زنان  و  ایمان  در  بالغ  زنان  بین  که  مادرانه 

جوان تر وجود دارد. در این ارتباط، زنان ایماندار 
در  که  حاضرند  و مسئوالنه  می زنند  باال  آستین 
مشارکت و دوستی با زنان جوان تر، وقت صرف 
کنند، تجربیات و شکست های گذشته ی خودشان 
را با آنها در میان بگذارند، زندگی مسیحی و زنانگی 
کتاب مقدسی را در عمل به آنها آموزش دهند و 
آنها را در ایمان و اعتمادشان نسبت به خدا ترغیب 
و تشویق نمایند. این مسئولیتی است بسیار خطیر 

که به ما زنان مسیحی سپرده شده است. 
این همان نوع رابطه ای بود که بین الیزابت و مریم 
وجود داشت. دوستی و مشارکت یک زن پیر و یک 
به  خود  با  مبارکی  نتایج  آن،  وجود  که  جوان  زن 
همراه می آَوَرد و در عین حال، نبوِد آن در کلیسا 
بگذارد،  جا  به  خود  از  نامطلوبی  اثرات  می تواند 
همان طور که پولس هم در آخر آیه ی 5 می گوید: 

»تا هیچکس از پیام خدا بدگوئی نکند.«
بنابراین، آرزو و رویای من این است با توجه به 
اینکه هر یک از ما نسبت به زنان اطرافمان یا یک 
)زن  مریم  یک  یا  و  هستیم  پیر(  )زن  الیزابت 
جوان(، پس ای کاش زنان ایماندار در کلیساهای 
فارسی زبان با اطاعت از این اصل، اینگونه روابط 
روحانی مادر/دختر را در بین خود ترویج دهند تا 

به این ترتیب، خدا در میان ما جالل یابد. آمین!
برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه، می توانید به 
سری برنامه های “زن راستین” در وب سایت زیر 

مراجعه کنید.
وب سایت

http://www.factministries.org
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به عنوان یک زن، چه توصیه ای می توانید به بانوان 
داشته باشید؟ 

خواهران  به  می توانم  من  که  توصیه ای  بهترین 
عزیزم داشته باشم، این است که زنانی اهل کالم 
خدا باشند. این فکر و طرح خدا بود که انسان را 
به صورت مرد و زن بیافریند. هر طراح، از خلق 
آفرینش خود، هدفی اولیه در سر دارد و خدا ما 
را دعوت می کند که برای درک طرح زنانگی و هدف 
واقعی آن، به خود خداوند که طراح اصلی زنانگی 
است، مراجعه کنیم. این طرح در هیچ جا جز نزد 
طراح اصلی یافت نمی شود. او این طرح را در کالم 
خودش در اختیار ما قرار داده است. پس مواظب 
باشیم که فریب طرح های جعلی  را که در این دنیا 
برای زنانگی ما توسط شیطان، دشمن خدا، آن پدر 

همه دروغ ها ارائه داده می شود، نخوریم. او 

هنوز هم با همان سؤال اولیه از اولین زن یعنی 
خدا  »آیا  می گوید:  و  می شود  صحنه  وارد  ‘حوا’ 

واقعاً گفته است؟« 
حربه ی شیطان تغییر نکرده و امروز هم، او به کالم 
خدا حمله می کند و آنچه را که خدا گفته است، 

مورد سؤال قرار می دهد. 
پس توصیه ی من به همه ی خواهران عزیزم این 
است که در کالم خدا ریشه بگیرند، آن را به طور 
جدی مطالعه کنند، شاگرد کالم خدا باشند و در 
حقیقت و راستی ای که کالم خدا در اختیار ما قرار 
می دهد، رشد کنند. زیرا که مسیح فرمود: »اگر 
در کالم من بمانید، به راستی شاگرد من خواهید 
بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را 

آزاد خواهد کرد.« )انجیل یوحنا 8: 32-31( 



زنانکتابمقدس
این قسمت: 

الیزابــت زنی با ایمان
در هر شماره  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/CVdv2ilIqc0/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/28
https://agapeh.net/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 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.

اما زمانی می آید و این زمان 
هم اکنون شروع شده 

است که پرستندگان 
حقیقی، پدر را با روح و 

راستی عبادت خواهند کرد، 
زیرا پدر طالب این گونه 

پرستندگان می باشد .

انجیل یوحنا 4: 23
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عرفان
حاتمی

اینستاگرام

یوتوب

نوازنده
رهبر پرستش

https://www.instagram.com/erfanhaatami/
https://www.youtube.com/channel/UCcbsL-4wudu_emY3qLbJF2Q
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عرفان حاتمی، متولد اسفند 1363 در اصفهان است. او اصالتاً 
شمالی )رشت( می باشد. عرفان در رشته ی هنر، شاخه ی هنرهای 

تجسمی در هنرستان “هنرهای زیبای اصفهان” تحصیل کرده است، اما 
در دانشگاه، تحصیالت خود را در مقطع لیسانس در رشته ی مدیریت 

صنعتی ادامه داده و فارغ التحصیل شده است. 
برای عرفان، شروع فراگیری موسیقی به صورت آکادمیک از مرداد 

1371با ساز تنبک بود. سپس از سال 1372 به همراه برادرش که 
نوازنده ی سنتور بود، قدم به اجرا در صحنه گذاشت. او همکاری خود 

را با گروه های سنتی استان اصفهان آغاز کرد و اجراهای زیادی را 
تجربه نمود.

عرفان در مقطعی شروع به فراگیری ساز ‘تار’ نمود، اما از ادامه ی 
مسیر، صرف نظر کرد. سپس در سال 1379 با ساز ‘پرکاشن’)یکی از 
سازهای کوبه ای( آشنا شد. از آنجایی که عرفان، ساکن اصفهان بود و 

در آن زمان هیچ معلم واجد شرایطی برای تدریس این ساز در آنجا 
وجود نداشت، باالخره بعد از پیگیری های بسیار برای پیداکردن یک 

معلم، با استاد ‘همایون نصیری’ در تهران آشنا شد. پس از آن 
توانست نزد ایشان، شروع به فراگیری آکادمیک ساز کونگا 

)Conga( بنماید. عالقه ی بسیار زیاد وی تا آنجا بود که برای چند 
سال، هفته ای یک بار فقط برای اینکه بتواند کالس 20 تا 30 دقیقه ای 

خود را بگذراند، از اصفهان با اتوبوس به تهران می رفت و دوباره 
همان روز به اصفهان برمی گشت. در اغلب اوقات، او روزانه به مدت 

ده ساعت تمرین می کرد.



52 October - 2021 Photographer: Beni Shirazi

فهرست

پیشگاه  
عرفان خیلی سریع وارد گروه های موسیقی 
را  صحنه  اجرای  دوباره  و  شد  خود  شهر 
شروع کرد. همچنین او گروه موسیقی  به 
نام ِکَرش )Crash( را تشکیل داد که با 
صورت  به  و    Jazz و   latin سبک 
می شد. اجرا  خواننده(  بی کالم)بدون 
با  را  او  موسیقی،  به  عرفان  زیاد  عالقه ی 
نواختن ساز ‘گیتار’ و ‘کیبورد’ و ‘درامز’ 

آشنا نمود. 
وی همکاری خود را با گروه ها و خواننده های 
اجراهای  آنها  با  و  کرد  آغاز  ایرانی  مطرح 
بسیار زیادی در نقاط مختلف ایران داشت. 
هیچ چیز او را از تالش برای بهترشدن و 
نمی داشت. باز  موسیقی  در  پیشرفت 
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با  همسرش  طریق  از  ایران  در  حاتمی  عرفان 
کلیسا آشنا شد و چندین مرتبه به کلیسا رفت. 
در یکی از این جلسات کلیسایی، واعظ در مورد 
قسمتی از کتاب مکاشفه باب 3 آیه 20 صحبت 
می کرد که چنین می گفت: »من پشت در ایستاده 
در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در 
خواهم  شام  او  با  و  می شوم  وارد  کند،  باز  را 
خورد و او نیز با من.« فردای آن روز، از طریق 
همین آیات، خدا با قلب عرفان صحبت کرد. از 
رقم  عرفان  برای  متفاوتی  زندگی  بعد  به  آن 

خورد. 
به همین  و  خارج شود  ایران  از  مجبور شد  او 
خاطر کار خود و تمام آنچه در این سال ها برای 
از  را  بود  کشیده  زحمت  آنها  به دست آوردن 

تجربه ی  موضوع،  این  گرچه  داد.  دست 

سختی برای او بود،  اما ایمان به مسیح و هویت 
تازه  را  عرفان  بود،  یافته  خدا  در  که  تازه ای 
بیدار  او  قلب  در  خدا  که  امیدی  و  می ساخت 

کرده بود، او را پیش می برد. 
از  همسرش  همراه  به  سال 1392  در  عرفان 
ایران به کشور ترکیه مهاجرت کرد. او در ترکیه 
به مدرسه ی کتاب مقدس می رفت و به مطالعه ی 
االهیات مسیحی می پرداخت. در همان زمان در 
ایرانی،  کلیسای  پرستشی  موسیقی  قسمت 
کلیسا،  رهبری  و  پرستش  گروه های  رهبری 
خدمت خود را آغاز نمود و به مدت سه سال و 
این  کنار  در  او  کرد.  کشور خدمت  آن  در  نیم 
بسیار  که  شد  آشنا  نیز  دوبله  هنر  با  خدمات، 
برایش لذت بخش بود، پس به این خدمت نیز 

پرداخت.
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آمریکا  کشور  ساکن  هم اکنون  حاتمی،  عرفان 
به  موسیقی،  حرفه ای  فعالیت  کنار  در  و  است 
خدمت در قسمت پرستش کلیسا ادامه  می دهد. 
تلویزیونی  برنامه ی  چندین  مجری  همچنین  وی 
مسابقه ی  آنها  جمله ی  از  که  است  مسیحی 
توسط  که  می باشد  کتاب مقدس”  “چهارجوابی 
شبکه ی “گرانبها” تولید و پخش شده است. او 
برای ضبط فصل جدید برنامه ی “خانه ی پرستش” 
داشته  همکاری  نیز  پرستش”  “خانه ی  گروه  با 
‘ژیلبرت  همراه  به  تاکنون  همچنین  است. 
مسیحی،  خواننده های  دیگر  و  هوسپیان’ 
کنسرت ها و ویدیوهای پرستشی زیادی را اجرا 

و ضبط کرده است.    
فرزاد  حمید عسکری،  خواننده هایی چون  با  او 
فرزین، محمدرضا گلزار، مارتیک، شهیار قنبری، 
شهرام شبپره، سامی بیگی، کامیار، رعنا منصور، 

گروه  و  جمشید  صولتی،  شهرام 
بلک کتز نیز همکاری داشته است.



55 October - 2021

فهرست

پیشگاه

اینستاگرام

یوتوب

یوتوب

یوتوب

معرفي سرودها و اثرهای عرفان حاتمی
قسمت ششم خانه پرستش  
هوسپیان سازمان  از  کاری 

حاتمی عرفان  از  دیگر  اثری 

با   )6/8( کوبه ای  تک نوازی 
شریفیان محسن  و  ژیلبرت 

https://www.instagram.com/tv/CVMCPVqADDc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=hYSORwtu-gw
https://www.youtube.com/watch?v=DBTVWA3W_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=GhtfD4MCDfc&feature=youtu.be
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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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پیشگاه

1ای خداوند، چه کسی به خیمه ی مقدس تو وارد خواهد شد؟ چه کسی در کوه مقدس تو عبادت 
خواهد کرد؟  

2 کسی که بی عیب، نیکوکار، راستگو و صمیمی باشد.  
3 غیبت ننماید، در حق دوستان خود بدی نکرده و به تهمت ها گوش ندهد.  

4 گناهکاران را حقیر شمارد و نیکوکاران را احترام گذارد، به قول خود وفا کند هر چند به ضررش باشد.  
5 از رباخواری پرهیز نماید و با رشوه گرفتن، علیه مردم بی گناه شهادت ندهد. 

کسانی که اینها را انجام دهند، همیشه استوار خواهند بود. 

مزمور 15

مقررات 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/CVSY82JoVWA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://t.me/content_of_agapeh/30
https://t.me/content_of_agapeh/29
https://agapeh.net/2021/10/20/psalm15/
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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:
عید نوبرها یا عید تقدیم
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عـیـد تـقـدیـم

عید نوبرها یا عید تقدیم، سومین عید از 7 عید 
اصلی در کتاب مقدس است. 

 :23 فصل  الویان  کتاب  در  موسا  به  خداوند 
خطاب  را  »بنی اسرائیل  فرمود:  چنین   11-9
کرده، بدیشان بگو: چون به زمینی که من آن را 
به شما می دهم داخل شدید و محصول آن را 
نزد  خود  محصول  نوبر  از  بافه ای  کردید،  درو 
جهت  به  را  بافه  کاهن،  بیاورید.  کاهن 
تکان  خداوند  حضور  در  شما،  پذیرفته شدن 

دهد؛ آن را فردای شبات تکان دهد.« 
از  پس  روز،  اولین  در  دقیقاً  نوبرها  عید 

سبت)شبات( بزرگ بایستی برگزار می شد.
عید  است،  مشخص  آن  نام  از  که  همان طور 
نوبرها جشن اولین ثمر برداشت در بهار بود. در 
خداوند،  فرمان  طبق  بنی اسرائیل  روز  این 
بافه ای از نوبر محصول خود را به خداوند تقدیم 
می کردند. این زمانی بود که هنوز تمام محصول 
خروج  کتاب  در  خداوند  بود.  نشده  برداشت 

فصل 23 آیه ی 19 به قوم اسرائیل فرمود: 

به  را  خود  محصول  نوبر  )نخستین(  »بهترین 
خانه ی یهوه، خدایت بیاور.«

نوبر محصول به کاهن داده می شد و کاهن آن را 
به جهت پذیرفته شدن و شکرگزاری در حضور 
اولین برداشت  نوبر  این  بلند می کرد.  خداوند 

سال بود.
نکته ی مهم این بود که قوم اسرائیل تا زمانی 
را  بهترین قسمت محصول خود  و  که نخستین 
توسط کاهن به خداوند تقدیم نمی کردند، مجاز 
نبودند از آن محصول بخورند. خداوند در کتاب 
الویان فصل 23 آیه ی 14 به قوم فرمود: »تا 
این روز)عید نوبرها(، نباید نان یا غله ی برشته 
را  خدایتان  هدیه ی  اینکه  تا  بخورید،  تازه  یا 

تقدیم کنید.« 
زمانی که نوبر محصول توسط خداوند پذیرفته و 
مورد  نیز  محصول  بقیه ی  می شد،  تقدیس 
پذیرش خداوند قرار می گرفت. به این معنا که 
مراسم عید نوبر زمانی کامل می شد که خداوند 

اولین نوبر را می پذیرفت.

فرح معصومی



60 October - 2021

فهرست

هستم

این راز تقدیم و تصویر نبوتی عید نوبرها، در 
می شود.  آشکار  مسیح  عیسای  در  جدید  عهد 
زیرا این عیسای مسیح بود که با رستاخیز خود 
از مردگان، جشن عید نوبرها را به کمال رسانید. 
به  قدیم  عهد  طبق  ثمر  اولین  که  همان گونه 
تمامی  سبب  بدین  و  می شد  تقدیم  خداوند 
به  و  طریق  به همین  می شد،  تقدیس  محصول 
واسطه ی رستاخیز عیسا، تمامی ایمانداران به او 

نیز تقدیس می شوند. 
پولس رسول در نامه ی اول قرنتیان 15: 23-20 
نوبر  ما می گوید که عیسا همان  به  به صراحت 

خفتگان است. 
»اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر 
خفتگان شده است. زیرا همان گونه که مرگ از 
طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از 
طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه 
همه  نیز  مسیح  در  می میرند،  همه   آدم  در  که 
زنده  خواهند شد. اما هر کس به نوبه ی خود: 
نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن 

او، آنان که متعلق به اویند.« 

باید  محصول  از  بافه  اولین  که  همان طور  پس 
اول به حضور خداوند آورده شود، عیسا نیز به 
عنوان اولین بافه به خداوند تقدیم شد تا که 
بقیه ی محصول پذیرفته شوند. به همین دلیل 
انجیل یوحنا فصل 20 آیه ی  عیسای مسیح در 
17 به مریم مجدلیه فرمود: »بر من میاویز، زیرا 
هنوز نزد پدر صعود نکرده ام، بلکه نزد برادرانم 
برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و 

خدای خود و خدای شما صعود می کنم.«
زیرا طبق عهد قدیم، اول بایستی نوبر محصول 
توسط کاهن اعظم به حضور خداوند بلند کرده 
شود به جهت پذیرفته شدن، بعد از آن بقیه ی 

محصول مورد قبول خداوند قرار می گرفت. 
نوبر  که  بود  اعظم  کاهن  آن  خود  مسیح  عیسای 
محصول را به حضور خدا آورد تا ما در نزد خدا 
در  مسیحیان  شویم.  پذیرفته  و  شده  تقدیس 
سرتاسر دنیا روز “عید پاک” را که یادآور رستاخیز 
ازمردگان است، جشن می گیرند.  عیسای مسیح 
چراکه از طریق نوبر برخاستگان، تمامی ایمانداران 

به مسیح، عادل شمرده می شوند. 
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کالم خدا در اول تسالونیکیان 4: 14 می فرماید: 
»زیرا اگر ایمان داریم که عیسا مرد و برخاست، 
پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسای 

مسیح خفته اند، با وی باز خواهد آورد.« 
عیسای مسیح در عید فصح مصلوب گشت و روز 
بعد از شبات بزرگ در سپیده دم روز یکشنبه 

برخاست.)لوقا 24: 3-1(
طبق  که  می سازد  آشکار  ما  بر  کتاب مقدس 
در  می بایست  دقیقاً  مسیح  خداوند،  برنامه ی 
یکشنبه بعد از شبات بزرگ در عید نوبرها قیام 

نماید.

در واقع، سه عید اول)عید فصح، عید نان فطیر 
هم  با  خداوند،  اعیاد  هفت  از  نوبرها(  عید  و 
مرتبط هستند. زیرا این سه عید، مرگ، دفن و 

رستاخیز عیسا را نمایان می سازند. 
عید فصح نماینگر خون قدوس عیسای مسیح بر 

صلیب به عنوان بره ی قربانی فصح است.
نمایانگر  خمیرمایه(  بدون  فطیر)نان  نان  عید 
بدن قدوس و بی گناه عیسای مسیح است که در 
نمایانگر  نوبرها  پارچه ای سفید دفن شد. عید 
رستاخیز عیسای مسیح از مردگان به عنوان نوبر 

خفتگان است که عید نوبرها را کامل نمود. 

به فیض خداوند، دیگر اعیاد را در شماره های بعدی ادامه خواهیم داد.



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

صورتتمایلبهصورتصوتی،کالمخدارابشنوید.

کالم خدا همراه شما است

برنامه ی کتاب مقدس را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید
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https://apps.apple.com/app/bible/id282935706?_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android&_branch_match_id=770734920161488113&utm_source=Bible.com&utm_medium=marketing


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.

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

آمــیــن

اینستاگرام

وبسایت

ایمیل

تلگرام
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