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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
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https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
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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.

نادره نوایی
کشیش کامیل نوایی

علیرضا علیزاده
راد محمدخانی

تهمینه.م
داریوش گلباغی

مهران پورپشنگ
میالد برادران تمدن

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 
سحر آپیستوال / سازمان خدماتی 

واحه فیالدلفیا / وب سایت سبزک /  
حنیف اورسجی / استدیو نیکو نوا / 

موسا رسایی / خانه هنرمندان 
مسیحی / 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

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.
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فهرست

سرزمینشادی

سریال   انیمیشنی    

»خـانـــه   محـبـت«

بخشش

قسمت هفتم

برایدیدناینویدیوازطریقیوتوب،ضربهبزنید

برایدیدناینویدیوازطریقتلگرام،ضربهبزنید

https://youtu.be/A7RFvKBGyZ8
http://sabzak.com/
https://t.me/SabzakMedia/766
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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


سرزمینشادی

15 July - 2022 Photographer: Pavel Danilyuk

فهرست

سخنی با والدین

چگونه کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟ 
دیگر  انسان های  با  ارتباط  در  ما  همه ی  زندگی 
زندگی  مسیر  در  ما  حقیقت  در  می یابد؛  معنا 
نیازمند برقراری ارتباط با اطرافیانمان هستیم. 
کودکان نیز همانند آب نهرهای باریک، همیشه 
ناگزیر  بمانند،  باقی  جدا  و  مستقل  نمی توانند 
روزی باید به دریای اجتماع وارد شوند. بدیهی 
خروشان  امواج  برابر  در  موجودیت  حفظ  است 
اجتماع، نیاز به مهارت های اجتماعی قوی دارد و 
حتا  والدین  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
کمترین فرصت را به کودکان خود نمی دهند تا 
و  افکار  که  باشند  داشته  را  این  مجال  آنان 

احساسات خود را نشان دهند.
از  بسیاری  در  امروزه  مشکل،  این  متأسفانه 
خانواده ها مطرح می شود. پدر و مادر به قدری 
درگیر مسائل خود هستند که دیگر وقتی برای 
نمی ماند؛  باقی  برایشان  فرزندان  از  دلجویی 
وظیفه ای  هر  از  ارتباط  این  داشتن  درحالی که 

مهم تر است.
خوشبختانه طی چند سال اخیر این موضوع برای 
اهمیت  پیش  از  بیش  جوان  مادرهای  و  پدر 
یافتن  درصدد  آنها  از  بسیاری  و  است  یافته 

اجتماعی  مهارت های  تقویت  برای  راه هایی 
فرزندانشان هستند.

برای فرزندانتان وقت بگذارید
اولین  از  را  رفتارها  از  بسیاری  کودکان 
معلم هایشان که همان پدر و مادرشان هستند، 
تقلید می کنند؛ درنتیجه وجود یک ارتباط صمیمی 
مهارت های  آموزش  نوع  بهترین  آنها  میان 

اجتماعی به این شکوفه های زندگی است. 

استفاده از عروسک های انگشتی
در  مهارت  این  تقویت  راه های  از  دیگر  یکی 
انگشتی  عروسک های  از  استفاده  فرزندان، 
صورت  در  و  ترفند  این  از  استفاده  با  است. 
امکان با تغییر صدا، تبدیل به دوستی هم سن و 
جدانشدنی برای فرزند خردسال خود شوید و 
دائماً در خانه با او صحبت کنید. قبل از رفتن به 
توضیح  او  به  عروسک  از  استفاده  با  میهمانی 
دهید که در برخورد با دیگران چگونه رفتار کند 
و در بازگشت به خانه، رفتارهای او را بررسی 
کنید و از خودش بخواهید به عروسک توضیح 
تا چه میزان در طول میهمانی درست  دهد که 



سرزمینشادی

16 July - 2022 Photographer: Pavel Danilyuk

فهرست

رفتار کرده و اشتباهاتش چه بوده است. به یقین 
با ادامه ی این روند، از پیشرفت فرزندتان در 
خواهید  دیگران شگفت زده  با  ارتباط  برقراری 

شد.

با کودکتان به تماشای کارتون بپردازید
در زمانی که با کودکتان تلویزیون تماشا می کنید، 
از او بخواهید درباره ی آن برنامه صحبت کند. 
قدرت  و  عالیق  برای  که  مسئولند  والدین 
شوند؛  قائل  احترام  خود  فرزندان  تشخیص 
و  دارند  وجود  که  کنند  باور  آنها  که  طوری 
می توانند فکر کنند و نیز نظراتشان برای والدین 

بسیار مهم است.
اجازه دهید فرزندتان نظرش را درباره ی برنامه 
برایتان شرح دهد؛ چراکه از این طریق شما نیز 
با افکار و سلیقه اش آشنا می شوید و همچنین 
درمی یابید که کدام قسمت برایش جذابیت و 

اهمیت بیشتری داشته است.
آیا این واقعیت را می دانید که همین صحبت های 
به ظاهر کم ارزش چقدر در بارورشدن شخصیت 
اجتماعی فرزند شما مؤثر خواهد بود؟! مطمئن 

باشید که اگر یک برنامه ریزی صحیح در تقسیم 
ارتباط  ایجاد  این  باشید،  زمان های خود داشته 
وارد  وظایف شما  دیگر  انجام  به  لطمه ای  هرگز 

نخواهد کرد.

به صحبت های جگرگوشه تان با دقت گوش کنید
یکی از مهم ترین فواید این کار این است که به 
چگونگی حاالت روانی او پی خواهید برد و اگر 
نگرانی  خاص  مسئله ای  از  شما  کودک  احیاناً 
این مشکل در گفته های او  داشته باشد، قطعاً 
بروز خواهد کرد. باالخره اینکه اگر به هیچ وجه 
را  خود  فرزند  حرف های  به  گوش دادن  وقت 
ندارید، حتماً به او قول بدهید که در فرصتی 
و  کرد  خواهید  گوش  حرف هایش  به  مناسب 
فراموش نکنید که نوع برخورد شما در این میان 

نیز حائز اهمیت است.
گوش  خود  کودک  صحبت های  به  که  زمانی 
او  که  نگیرید  خود  به  حالتی  هرگز  می کنید، 
زیرا  کنید؛  محکومش  می خواهید  کند  احساس 
نامعقول  برخورد  یک  موارد  از  بسیاری  در 
را  کودک  و  کند  خراب  را  همه چیز  می تواند 



17 July - 2022 Photographer: Pavel Danilyuk

فهرست

سرزمینشادی
محتاط تر خواهد کرد؛ موضعی که در نهایت موجب سلب 

اعتماد به نفس از وی خواهد شد.

زمان خواب برای کودکتان داستان بخوانید
فرزندتان  برای  خواب  موقع  که  داستان هایی 
تعریف می کنید، کامالً در ذهن آنها حک می شود. 
بنابراین می توانید بسیاری از درس های اخالقی 

و اجتماعی را در قالب داستان به او آموزش 
شما  برای  بخواهید  او  از  گاهی  دهید. 

داستان بگوید؛ زیرا این کار، موجب باال 
مهارت های  و  به نفس  اعتماد  رفتن 

اجتماعی او می شود.

خردسالتان  کودک  صحبت های  به 
نخندید

الزم  که  مهمی  نکات  از  یکی 
با  صحبت  هنگام  در  است 
این  کنید،  رعایت  کودکان 
به  نباید  هرگز  که  است 
بخندید؛  آنها  صحبت های 
خود  صورتی که  در  مگر 
انجام  را  عمل  این  آنها 

دهند.
باید تمامی توان خود را به 

کار ببندیم تا در این هنگام 
بسیار جدی برخورد کنیم. شاید 

برای  کودکان  حرف های  از  بسیاری 
به  حرف های  همین  اما  باشد؛  خنده دار  والدین 

ظاهر بی اهمیت، تمامی شخصیت او را تشکیل می دهد.
اگر از شما احتماالً برخوردی توأم با تمسخر سر بزند، کودک به شما اطمینان نخواهد کرد و در 
حقیقت در زمان صحبت، خود را محدود می کند و درست از همین نقطه است که ارتباط شما با او 

سست خواهد شد.

فرزندتان را در تعامل با سایر هم سن و سال ها یا بزرگساالن قرار دهید
در  داد.  خواهد  فرزندتان  به  ارتباط  برقراری  برای  را  مناسب  فضایی  ایجاد  امکان  مهد کودک 
حوصله  و  وقت  منزل  در  باید  نیستید،  مهدکودک  به  خود  فرزند  فرستادن  به  مایل  صورتی که 



سرزمینشادی

18 July - 2022 Photographer: Pavel Danilyuk
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همچنین  و  بگذارید  او  با  بازی  و  برای صحبت کردن  بیشتری 
اجازه دهید آخر هفته ها را با دوستان هم سن و سالش به بازی 

بپردازد.

ارتباط با دوستانتان را قطع نکنید
اگر  می یابند.  انتقال  هم  اجتماعی  مهارت های 
آمد  و  رفت  آنها  با  و  دارید  زیادی  دوستان 
می کنید، فرزندتان نیز شانس بیشتری برای 
برقراری ارتباط با کودکان یا بزرگساالن دیگر 
روش  همچنین  و  داشت  خواهد 
شما  از  را  ارتباط  شروع کردن 
به  پس  کرد.  خواهد  تقلید 
خاطر فرزندتان هم که شده 
را  تلفن  حاال  همین  است، 
بردارید و از احوال یکی از 
که  قدیمی تان  دوستان 
مدت هاست با او در ارتباط 

نیستید، باخبر شوید.
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سرزمینشادی

باهم دعا کنیم

خاطر  به  می کنیم  شکرت  می پرستیم.  را  تو  جالل،  پر  خدای  قدوس،  خدای 
و  اطاعت  و  صبر  ما  به  که  ممنونیم  کردی.  مهیا  ما  برای  که  چیزهایی  تمام 
محبت را یاد دادی. خدایا از تو می طلبیم که مریض ها را شفا بدهی و مردمی 
ما  به  روحت  با  می خواهیم  بدهی.  برکت  را  هستند  غذا  بدون  و  بی خانه  که 
گمشده ی  فرزندان  و  باشیم  تو  برای  خوبی  فرزندان  بتونیم  تا  ببخشی  قدرت 
ما  از  باشیم. خدایا  تو  کنار  ما دوست داریم که همیشه  پیدا کنیم.  را هم  تو 
مسیح،  عیسای  نام  در  نکنیم.  گناه  تا  کن  دور  شیطان  از  را  ما  و  کن  محافظت 

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

نکته!



مهران پورپشنگ
تجزیه و تحلیل دانشگاه ها 

تا پیش از سال 1200 میالدی، تحصیالت عالیه 
در صومعه ها و مدارس کلیسایی متمرکز بود. اما 
عنوان  به  دانشگاه ها   ،1200 سال  حدود  در 

کانونی برای فراگیری و تحقیق به وجود آمدند. 

در سال 1400، هفتاد و پنج دانشگاه در اروپا 
معروف ترین  اکثر  تأسیس  داشت.  وجود 
دالیل  بازمی گردد.  زمان  آن  به  دانشگاه ها 

پیدایش دانشگاه عبارتند از:

نظیر  کلیسایی  مدارس  معلم های  شهرت  یک. 
‘آبالر’ و ‘ایرنریوس’ سبب تأسیس دانشگاه ها 
برای  نفر  هزاران  گاه  مثال،  عنوان  به  گردید. 
االهیات  پیرامون  ‘آبالر’  سخنرانی  استماع 
مسیحی گرد می آمدند و یا بسیاری برای شرکت 
به  نقاط  همه ی  از  ‘ایرنریوس’  کالس های  در 

شمال ایتالیا می شتافتند.

میالدی،   1100 تا   550 سال های  بین  دوم. 
مراکز  سایر  بودند.  فعال  صومعه ای  مدارس 
تحصیالت عالیه توسط اسقفان اعظم و اسقفان 
عنوان  به  می آمدند.  به وجود  بزرگ  کلیساهای 
“کلیسای  مدرسه ی  از  پاریس  دانشگاه  مثال، 

جامع نوتردام” به وجود آمد.

سوم. در سال 425 ‘مارتیانوس کاپال’ دروس سه گانه)دستور زبان، 
علم معانی یا سخنوری و منطق( و دروس چهارگانه)هندسه، حساب، 
نجوم و موسیقی( را برای کلیسا اقتباس کرد. دروس سه گانه به 
و  می شد  تدریس  تعلیم  و  موعظه  برای  کشیش ها  آمادگی  منظور 
کلیسایی  جشن های  و  تاریخ ها  تعیین  برای  نیز  چهارگانه  دروس 
استفاده می گردید. این سیستم تا سال 1100 میالدی متداول بود.

نقش کلیسا در پیدایش دانشگاه ها در 
اروپا و آمریکا

21 July - 2022

فهرست

نکته!

ایرنریوسآبالر



تأسیس  کلیساها  توسط  یا  دانشگاه ها  چهارم. 
شدند و یا به علت مهاجرت دانشجویان به وجود 
جنگ های  خاطر  به  مثال،  عنوان  به  آمدند. 
فرانسه و انگلستان و بدرفتاری با دانشجویان 
قرن  اواسط  در  پاریس  دانشگاه  در  انگلیسی 
خود  وطن  به  دانشجویان  این  دوازدهم، 
افتتاح  را  “آکسفورد”  دانشگاه  و  بازگشتند 
اعتراض،  دلیل  به   1209 سال  در  کردند. 
نقل مکان  کمبریج  به  آکسفورد  دانشجویان 

کردند و دانشگاه “کمبریج” تأسیس شد.
مقایسه ی برنامه های آموزشی قرون 14-12 با 
و  آداب  از  بسیاری  امروزی  کالج  برنامه های 
دانشگاه های  از  امروز،  دانشگاه های  رسوم 
درسی  مواد  نظیر  گرفته،  نشأت  وسطا  قرون 
لباس  امتحانات،  نحوه ی  درجات،  عناوین  پایه، 
و  آموزش  شیوه های  برخی  فارغ التحصیلی، 

تحقیق.
که  دانش آموزانی  میالدی،   12-14 قرن  در 
موفقیت  با  مدرسه  در  را  دستورزبان 
می گذراندند، اجازه می یافتند تا به دانشگاه راه 
یابند. اکثر آنان از سنین 15-14سالگی وارد 
طلوع  از  پیش  روز  هر  می شدند.  دانشگاه 
شروع  کالس ها  صبح(،   6 یا   5 آفتاب)ساعت 

می گردید.

دانشگاه  چهار  از  متشکل  معموالً  دانشگاه ها 
برای همه  بودند. رشته ی هنر، دوره ی عمومی 
و  االهیات، حقوق  را  پیشرفته تر  مطالعات  بود. 
پزشکی تشکیل می داد. در دوره ی عمومی هنر، 
علم  زبان،  سه گانه)دستور  دروس  دانشجو 
معانی یا سخنوری و منطق( را می گذراند و مدرک 
بعدی  تحصیالت  می کرد.  دریافت  را  لیسانس 
شامل دروس چهارگانه)هندسه، حساب، نجوم و 
اخذ مدرک فوق  به  دانشجو  که  بود  موسیقی( 
به صورت  امتحان ها  می گردید.  نائل  لیسانس 
امتحان،  هنگام  به  می شد.  برگزار  شفاهی 
در  تز)پایان نامه(  یک  از  می بایست  دانشجو 
مقابل استاد یا دانشجویان دفاع کند. کالس ها 
استادان  فقط  که  آنجا  از  بود.  التین  زبان  به 
دارای کتاب درسی بودند، دانشجویان می بایست 
می کردند.  را  استفاده  نهایت  خود  حافظه ی  از 
حافظه ی خوب و استفاده از منطق، به اندازه ی 
امروز  دانشگاه های  در  تحقیق  و  کتابخوانی 
و  سخنرانی  طریق  از  آموزش  داشت.  اهمیت 

بحث صورت می گرفت.
وسطا  قرون  دوران  با  امروزی  کالج های  تفاوت 
به  محدود  عمومی  دروس  دیگر  که  است  این 
جدا  تخصصی  رشته ی  از  و  نمی باشند  هنر 
شده اند. دروس عمومی امروزی شامل ریاضی، 

22 July - 2022 Photographer: Vadim Sherbakov
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نکته!
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نکته!
فیزیک، شیمی، علوم تجربی، جغرافی، تاریخ، 
ادبیات و زبان خارجی است. دانشجویان همگی 
دارای کتاب های درسی هستند و امتحانات به 
می شود.  برگزار  شفاهی  و  کتبی  صورت 
آنالین  یا  کتبی  صورت  به  درسی  پروژه های 
انجام شده و نیازی به فعالیت حضوری)مانند 
دفاع از یک تز در مقابل استاد و دانشجویان( 

نمی باشد.
امروزه استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند 
ماشین حساب و کامپیوتر، آزاد و حتا در برخی 

از کالج ها اجباری است.
کالج ها و دانشگاه ها به کتابخانه ی بزرگ مجهز 
پروژه های  انجام  برای  دانشجویان  و  هستند 
رجوع  مرجع  کتاب های  به  می توانند  تحصیلی 
البراتورهای  از  دانشگاه ها  همچنین  کنند. 
قادر  را  دانشجویان  و  برخوردارند  کامپیوتر 
می سازد تا به تحقیقات، مطالعه ی آنالین و اجرا 

یا تکمیل پروژه های خود بپردازند.
دانشگاه ها با مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی 
کالس های  شروع  ساعات  هستند.  ارتباط  در 
کالج و دانشگاه ها مطابق با وضعیت دانشجویان 
تنظیم شده است. برخی از دانشجویان صبح ها 
در محل کار هستند و بعدازظهرها می توانند 

در کالس ها حاضر شوند.
بـرای آن دسـته از دانشـجویان کـه حضـور در 
کالس ها در صبح زود دشـوار است، می توانند 
کالس هـای  در  بعدازظهـر  یـا  ظهـر  از  قبـل 

مورد نظرشان شرکت نمایند.
تکنولـوژی،  پیشـرفت  بـا  دیگـر  سـوی  از 
دانشـگاه  بـه  دسترسـی  کـه  دانشـجویانی 
مورد نظر را ندارند و یا به علت گرفتاری شغلی 
قادر به حضور مرتب در کالس ها نمی باشند، 
می توانند از طریق آنالین یا مکاتبه، دروس را 

بگذرانند.



ارتباط موجود میان دانشگاه ها و کلیسا
را  مسیحی  االهیات  وسطا،  قرون  دانشگاه های 
زنده نگه داشتند. استادان برجسته دانشگاه ها 
درنتیجه،  بودند.  بزرگ  االهیدان های  واقع  در 
آماده  کلیسایی  خدمات  برای  را  دانشجویان 
می کردند. به عبارت دیگر، دانشگاه ها کامالً در 
خدمت کلیسا بودند. اما امروزه دانشگاه ها در 

خدمت علوم و صنعت می باشند.
با این توصیف، بسیاری از کلیساها و یا مؤسسات 
و  به تأسیس دانشگاه همت گماردند  مسیحی، 
موازات  به  صنعت  و  علم  آموزش  درنتیجه 
و  مسیحی  دانشجویان  برای  مسیحی  االهیات 
از  برخی  است.  شده  فراهم  غیرمسیحی 
در  آمریکا”  “هاروارد  دانشگاه  نظیر  دانشگاه ها 

قرون گذشته به وجود آمدند.
شعبات  کلیسا،  به  وابسته  دانشگاه های  اکثر 
دانشجویان  و  دارند  جهان  سراسر  در  زیادی 

را  دروس  خود  مادری  زبان  به  حتا  می توانند 
دانشگاه ها  این  دهند.  امتحان  و  کرده  مطالعه 
به  بلکه  هستند،  کلیسا  خدمت  در  نه فقط 
توجهی  شایان  کمک  صنعت  و  علم  پیشرفت 
از طریق دانشگاه های مسیحی  کرده اند. کلیسا 
خدمات زیادی در مناطق محروم دنیا انجام داده 
و  معلم ها  پزشکان،  اعزام  مثال  برای  است. 
مهندس ها برای احداث درمانگاه و بیمارستان، 
فقرزدایی،  به  کارخانه،  و  دانشگاه  و  مدرسه 
آموزش و ایجاد اشتغال در مناطق محروم یاری 

رسانده است.
و  محلی  کلیساهای  با  مسیحی  دانشگاه های 
و  می باشند  ارتباط  در  میسیونری  سازمان های 
خدمات مشاوره و آموزشی را ارائه می دهند. از 
تأسیس  به  نیز  دانشگاه ها  این  دیگر،  سوی 
کلیسا، گروه های میسیونری و بنیادهای نیکوکاری 

مبادرت ورزیدند.

24 July - 2022
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نکته!
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نکته!

که  می دهند  تعلیم  چنین  مسیحیان  از  برخی 
عیسا به مرور زمان متوجه شد که خداوند است. 

آیا این تعلیم صحیح است؟
گزارش  کتاب مقدس  که  است  این  واقعیت 
نداده که در چه زمانی عیسا پی برد که او خدا 
در جسم است. حتا نمی دانیم زمانی که در رحم 
موضوع  این  از  نوزاد  و  جنین  عنوان  به  بود، 
آگاهی داشت یا خیر. کتاب مقدس تعلیم می دهد 
که مسیح، قدرت و جالل خود را کنار گذاشت و 
در   )۷ درآمد.)فیلیپیان2:  انسان  شکل  به 
یک  صورت  به  عیسا  که  می خوانیم  غالطیان 
همین  به   )4  :4 آمد.)غالطیان  دنیا  به  یهودی 
دلیل او مطیع شریعت خدا بود و آن را به طور 

کامل به انجام رساند.
از سوی دیگر، در اناجیل و رساله های رسوالن 
درباره ی  عیسا  که  این  بر  مبنی  گزارشی  هرگز 
هویت خود، دچار شک و تردید شده بود، ارائه 

نشده است.
ستاره شناسان  بود،  کودک  که  زمانی  عیسا 

امپراطوری پارس در برابر او سجده کردند و او 
را پرستیدند.)متی 2: 11(

وقتی عیسا دوازده ساله بود، برای اجرای مراسم 
عید پسح )یادآور ترک قوم اسرائیل از مصر/
به  یوسف،  و  مادرش  همراه   )12 فصل  خروج 
اورشلیم سفر کرد. اما عیسا بدون اطالع آنان، 
در اورشلیم ماند. وقتی یوسف و مریم متوجه 
شدند که عیسا همراه آنان نیست، به اورشلیم 
بازگشتند و سرانجام عیسا را در معبد یافتند. 
او در میان علمای دینی نشسته بود و درباره ی 
و  فهم  از  همه  می کرد.  گفتگو  عمیق  مسائل 
جواب های او در حیرت بودند. وقتی عیسا متوجه 
نگرانی مادرش و یوسف شد، چنین سوال کرد: 
“چه لزومی داشت برای پیدا کردنم، به این سو 
و آن سو بروید؟ مگر نمی دانستید که من باید 

در خانه ی پدرم باشم؟”)لوقا 2: 49-41(
از این آیات درمی یابیم که عیسا از همان دوران 
کودکی می دانست خداوند و مسیح موعود است. 
عیسا  که  می دانستند  یوسف  و  مریم  اگرچه 
به فردی  منحصر  شخصیت 
او  هنوز  اما  داشت، 
کامل  طور  به  را 

نمـی شـناخـتـند.

زمانی که مسیح به شباهت انسان درآمد، 
آیا از ابتدا می دانست که خداوند است؟

مهران پورپشنگ

فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت

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

زبان  به  عیسا  که  عبارتی  توصیف،  این  با 
خانه ی  در  باید  من  که  نمی دانستید  آورد)مگر 
و  مریم  که  است  آن  بیانگر  باشم؟(،  پدرم 
کامالً  با خدای پدر  او  رابطه ی ویژه ی  از  یوسف 
نشان  عبارت  این  همچنین  داشتند.  آگاهی 
می شناخت  را  خود  هویت  عیسا  که  می دهد 
است. آمده  زمین  به  چرا  می دانست  و 

سن  از  پسران  یهود،  سنت  روزگارطبق  آن  در 
12 سالگی شروع به فراگیری حرفه و پیشه ی 
پدران خود می کردند. درحالی که عیسا در همان 
می داد!  تعلیم  را  یهود  مذهبی  رهبران  سن، 
‘ویلیام بارکلی’ از مفسران معروف کتاب مقدس 
می گوید که هر ساله در روز پسح، اعضای شورای 
سنهدرین در معبد حضور می یافتند و به سؤاالت 

مردم درباره ی عهد عتیق پاسخ می دادند.

عیسا بارها مورد پرستش قرار گرفت.
)متی 14: ۳۳ و 2۸: 9، یوحنا 9: ۳۸( فرشتگان، 
که  نمی دادند  اجازه  هرگز  رسوالن  و  پیامبران 

مورد پرستش قرار بگیرند.
نمی گفت:  هیچگاه  خویش  تعالیم  در  مسیح 
“خداوند می فرماید.” او با اقتدار تعلیم می داد: 

“اما من می گویم.”)متی فصل های ۷-5(

که  مرا  “شما  پرسید:  شاگردانش  از  عیسا 
فرزند  “مسیح،  داد:  جواب  پطرس  می دانید؟” 
پسر  شمعون،  “ای  فرمود:  عیسا  زنده.”  خدای 
یونا، خوش به حال تو! زیرا تو این حقیقت را از 
انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من این را بر 

تو آشکار ساخته است.”)متی 16: 1۷-1۳(
او  می آمرزید.  را  گناهان  خدا،  عنوان  به  عیسا 
توانایی بخشیدن گناهان  فرمود: “من اختیار و 

بشر را دارم.”)مرقس 2: 10(
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نکته!
“چرا  پرسید:  یهود  مذهبی  رهبران  از  عیسا 
داوود پادشاه با الهام از خدا، مسیح را خداوند 

می خواند؟”)متی 22: 4۳(
مسیح فرمود: 

 )۳0  :10 هستیم.”)یوحنا  یکی  پدر،  و  “من 
یهودیان بالفاصله خواستند او را سنگسار کنند. 
در موقعیت دیگر فرمود: “من قبل از ابراهیم 
وجود داشتم.” رهبران مذهبی که طاقت شنیدن 
سخنان او را نداشتند، سنگ برداشتند تا او را 

بکشند.)یوحنا ۸: 59-5۸(
کاهن اعظم پرسید: “آیا تو مسیح، فرزند خدای 
متبارک هستی؟” عیسا گفت: “هستم و یک روز 

مرا)پسر انسان( خواهی دید که در دست راست 
خدا نشسته ام و در ابرهای آسمان به زمین باز 
می گردم.” کاهن اعظم لباس خود را پاره کرد و 
شاهد  هم  هنوز  می خواهید؟  چه  “دیگر  گفت: 
الزم دارید؟ خودتان شنیدید که کفر گفت. چه 
رأی می دهید؟” پس به اتفاق آراء او را به مرگ 

محکوم کردند.)مرقس 14: 64-61(

همواره  عیسا  کنیم  ادعا  که  است  دشوار 
می دانست به خاطر گناهان ما باید قربانی شود، 
اما درباره ی هویت االهی خود چیزی نمی دانست.
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فهرست

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

پدر در نام عیسای مسیح 
می طلبم که چشم ها، گوش ها و 
قلب مرا بگشایی تا اراده ی تو 
را برای زندگی ام درک کنم. ای 
روح القدس، به تو همچون معلِم 

خود می نگرم تا در حین 
مطالعه، دیدگاه تازه و عمیقی 
به من بیاموزی. می خواهم که 

در میان هر جمله ی این پیام، با 
من سخن بگویی تا زندگی ام 
برای همیشه تبدیل گردد. 

آمین
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پیام

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، گاهی 

شکست ها و ... تعریف می کنیم.
حقیقت این است که از زمان سقوط انسان به علت گناه اولیه ی آدم 
و حوا، شکاف عظیمی بین خدا و انسانی که خدا به شباهت خود 
آفریده بود، پدید آمد. در پی آن، شیطان همیشه در تالش بوده که 
با 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 

می خواهد  خداوند  گذراست.  کرده، 
و  حقیقی  هویت  ما  از  یک  هر 
فناناپذیر خود را در اتحاد با مسیح 
درک کنیم و در آنچه خدا ما را به 
آن فراخوانده، پیروزمندانه گام 

و  رشد  کلید  که   چرا   برداریم. 
شکوفایی ما در  مسیح، درک 

هویت ماست. 

کشــف کنیــد کــه در مســیح چه کســی هســتید و 
ــد. ــدم بگذاری ــود ق ــی خ ــت حقیق در هوی

من 
کیستم 
و 
هویت من 
در 
مسیح 
چیست؟!

https://www.instagram.com/child_of_god_agapeh/
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)12  :1 )یوحنا  هستید  خدا  فرزند  مسیح،  در  شما 

)۳0  :5 )افسسیان  هستید  مسیح  بدن  عضو  شما 

شـما در مسـیح، محبـوب خـدا هسـتید )کولسـیان ۳: 12(

)2  :11 قرنتیان  )دوم  هستید  مسیح  عروس  16(شما   :2 قرنتیان  )اول  هستید  مسیح  فکر  دارای  شما 

)۳5  :1۳ )یوحنا  هستید  مسیح  شاگرد  شما 

)۳  :2 تیموتائوس  )دوم  هستید  مسیح  سربازان  6(شما   :۷ )تثنیه  هستید  خدا  گنج  مسیح،  در  شما 

شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید)مزمور 1۳9(

)6  :1 )مکاشفه  هستید  کاهن  مسیح،  در  10(شما   :2 )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 1: 4(شما در مسیح، شاهدان خدا هستید )اعمال رسوالن 1: ۸(

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

)15  :15 )یوحنا  هستید  مسیح  دوست  1(شما   :5 )رومیان  هستید  خدا  با  صلح  در  مسیح،  در  شما 

)14  :1۷ )مکاشفه  هستید  شاهزادگان  مسیح،  در  شما 

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

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

)24  :۳ )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 ۸: 1۷(

)9  :2 پطرس  )اول  هستید  مقدس  مسیح،  در  4(شما   :4۳ )اشعیا  هستید  گرانبها  مسیح،  در  شما 

شـما در مسیح، شـهروند آسمان هسـتید )فیلیپیان ۳: 20(

قرنتیان 6: 19( )اول  هستید  خدا  معبد  مسیح،  در  16(شما   :15 )یوحنا  شده اید  برگزیده  مسیح،  در  شما 

)۳  :1 )افسسیان  هستید  مبارک  مسیح،  در  شما 

)۳۷  :۸ )رومیان  هستید  پیروزمند  مسیح،  در  ۸(شما   :2 )زکریا  هستید  خدا  چشم  مردمک  مسیح،  در  شما 

)1۳  :4 )فیلیپیان  هستید  قوی  مسیح،  در  شما 

)14-1۳  :5 )متی  هستید  نمک  و  نور  مسیح،  در  14(شما   :5 یوحنا  )اول  می شوید  شنیده  مسیح،  در  شما 

24(شما در مسیح، خلقت تازه ای هستید )دوم قرنتیان 5: 1۷(  :2 پطرس  )اول  هستید  یافته  شفا  مسیح،  در  شما 

)۳6  :۸ )یوحنا  هستید  آزاد  مسیح،  در  شما 

)5  :15 )یوحنا  هستید  حقیقی  تاک  از  ای  شاخه  2۳(شما   :۳ قرنتیان  )اول  هستید  خدا  به  متعلق  شما 

1

9

۳

5

۷

6

۸

2

10۳0

11۳1

21

15۳5

25

1۳۳۳

2۳

1۷۳۷

2۷

19۳9

29

12۳2

22

16۳6

26

14۳4

24

1۸۳۸

2۸

2040

4

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.

شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید )افسسیان 2: 10(
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ما  هستیم.  زمین  روی  بر  خداوند  دستان  همچون  مسیح،  در  شما  و  من 
می توانیم در مشارکت با یکدیگر، کارهای خدا را به انجام رسانیم. برای این 
برای  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  خدا  اراده ی  از  صحیحی  درک  باید  منظور، 
اجرای آن، با او همکاری نماییم. هر چقدر بیشتر در محبت خدا رشد  کنیم، 
توجه ما به نیازهای اطرافیانمان بیشتر می شود و زمانی که تسلیم روح خدا 
می گردیم، او ما را در هر آنچه باعث خشنودی و جالل پدر آسمانی مان است، 
هدایت می کند. ما خوانده شده ایم تا با قدرت روح القدس برای پیشبرد 
ملکوت خدا قدم برداریم، به فقیران بشارت دهیم و رهایی را به اسیران 
و بینایی را به نابینایان اعالم کنیم. البته این همه از فیض خداست که به ما 

افتخار همکاری با خود را بخشیده است.

و  او هستیم  ما همکاران  خدا،  در خدمت  زیرا 
شما مزرعه ی او و عمارت او هستید. 

)اول قرنتیان ۳: 9(

         آیات مربوطه: 
پیدایش 2: 15 / یوحنا 14: 12 / 

دوم قرنتیان 6: 1 / میکاه 6: ۸ 

2۳   شما در مسیح، همکار خدا هستید:
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فهرست
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شما بدون علت و به صورت تصادفی به دنیا نیامده اید،  بلکه برای هدف 
خاصی آفریده شده اید.

همانطور که تنها سازنده ی یک محصول می تواند به طور قطعی در مورد آن 
محصول با شما صحبت کند، به  همین سان خدایی که من و شما را خلق کرده 
نیز تنها کسی است که می تواند به درستی درباره ی کیستی ما و هدف از 
خلقتمان، با ما سخن بگوید. کالم خدا می فرماید که هر یک از ما چون ظروفی 
گرفته  کار  به  گوناگون  مصارف  برای  که  هستیم  خدا  توسط  ساخته شده 
می شویم. خدا، من و شما را به صورت و شباهت خود به طرز منحصر به فرد، 
و  کتاب مقدس  مطالعه ی  با  است.  نموده  خلق  شگفت انگیزی  و  عجیب 
او برای زندگی مان  از اهداف نیکویی که  با خدا، می توانیم  وقت گذاشتن 

دارد، آگاه شویم.

زیرا ساخته ی دست خداییم و در مسیْح عیسا آفریده شده ایم 
تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد 

تا در آنها گام برداریم. )افسسیان 2: 10(

         آیات مربوطه: 
 / پیدایش 1: 26-2۷ / مزمور 1۳9: 14-1۳ 

اول پطرس 4: 10-11 / مزمور 119: ۷۳

24   شما در مسیح، صنعت دست خدا هستید:
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آنچه ما در مورد خود یا دیگران می دانیم، محدود است، زیرا تنها  معموالً 
خداست که کامالً ما را می شناسد. او از همه ی زوایای شخصیت ما، قلب و 
فکر و عمق وجود ما آگاه است. خدا تمام جزئیات زندگی ما را می داند. وقتی 
احساس می کنید که هیچ انسانی نمی تواند شما را به  خوبی درک کند، این 
خداست که شما را می پذیرد، با محبت در آغوش می کشد و تسلی می دهد. 

او ما را حتا بهتر از خودمان می شناسد و از نیازهایمان مطلع است.
تأیید  مورد  و  شناخته شدن  برای  مردم  که  می کنیم  زندگی  دنیایی  در 
قرارگرفتن، تالش بسیاری می کنند و گاهی دست به کارهای عجیبی می زنند. 
بنابراین، درک این حقیقت که در این جهان پهناور، خداوند من و شما را 

به طور کامل می بیند، می شناسد و درک  می کند، بسیار مهم است.
خداوندا، تو مرا آزموده ای و می شناسی. تو از نشستن و برخاستن من آگاهی 
و تمام افکار و اندیشه های مرا از دور می دانی. تو از رفتار، کردار، کار و 

استراحت من آگاهی و تمام روش های مرا می دانی. 
)مزمور 1۳9: ۳-1(

         آیات مربوطه: 
یوحنا 10: 14 / اول قرنتیان ۸: ۳ / عبرانیان 4: 15 / دوم قرنتیان 6: 9 

25   شما در مسیح، شناخته شده و درک شده هستید:
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اگر تا به حال به شما گفته شده که برای هیچ چیز خوب نیستید، این دروغ 
را رد کنید و کالم راستین خدا را درباره ی خود بپذیرید. مسیح، ضعیفان و 
باور داشته  آنها آشکار سازد.  تا جالل خود را در  افتادگان را برمی گزیند 
باشید که در مسیح، شما قدرت بسیار دارید. این یک تلقین یا حس مثبت  
واهی نیست، بلکه وعده ی خدا و تجربه ی تمام کسانیست که با مسیح زندگی 
کرده اند. وقتی این حقیقت را می پذیرید که در طی این سفر زندگی، خدا با 
شماست، می توانید این اطمینان را داشته باشید که در هر شرایطی قرار 
بگیرید، او از شما حمایت می کند. روح القدس با همان قدرتی که مسیح را 
زندگی می کند.  و شما فرزندان خدا  امروز در من  برخیزانید،  از مردگان 

کافیست کالم خدا را باور کنید و خود را از چشمان خدا بنگرید.

قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. 
)فیلیپیان 4: 1۳(

آیات مربوطه: 
اول قرنتیان 1: 2۷- ۳1 /

 افسسیان ۳: 20 / 
یوئیل ۳: 10 / 

دوم قرنتیان 12: 9 /
 اشعیا 41: 10

26   شما در مسیح، قوی هستید:
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چه خلقت زیبایی!
هنگام پیاده روی،  صدای باد، آواز بلبالن و مرغ های مینا و 
انواع پرندگان دیگر از البه الی درختان به گوش می رسد. 
از  به شکرگزاری  باز کرده و شروع  نیز دهان  آنها  گویی 

خالق آسمان و زمین، می کنند.
مدتیست به این فکر می کنم که به عنوان یک 

مسیحی، چه کار مثبتی می توانم 
برای طبیعت انجام دهم؟ 

طبیعت  به  نسبت  مسیحیان  ما  آیا 
احساس مسئولیت داریم؟ 

یا اصالً آیا طبیعت را دوست داریم؟

طبیعت را 
دوست بداریم

تهمینه. م
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در  خدا  می کنیم،  نگاه  پیدایش  کتاب  به  زمانی که 
همان ابتدا به زیبایی از عمل دست خویش سخن 
می گوید. خدای زیبایی ها بعد از خلقت هر یک روزی 
خدا  پس  “نیکوست”.  که  می گوید  می آفریند،  که 
همه چیز را به نیکویی خلق کرده و تمایل دارد که 

این نیکویی حفظ شود. 
خدای زیبایی ها، آنچه خلق نموده را دوست می دارد.
به طبیعت  به عنوان یک مسیحی چطور  من و شما 

نگاه می کنیم؟
گفت  و  دید  که  خدا  زیبای  چشمان  با  بیایید 
عنوان  به  و  کنیم  نگاه  جهان  این  به  “نیکوست”، 
فرزندان این خدای پدر، مأمورانی باشیم که نسبت 
احساس  پیرامونمان  دنیای  پاکیزگی  و  حفظ  به 
مسئولیت نماییم. ما می بایست به خالق این خلقت، 
حیوانات  برای  باشیم  کمکی  و  بگذاریم  احترام 
انسان ها  ما  که  زباله هایی  خاطر  به  که  بی دفاعی 
زمین می اندازیم، آسیب می بینند.  به روی  راحت 
دهانمان  از  ما  که  کوچکی  آدامس  می دانستید  آیا 
به زمین می اندازیم، می تواند باعث چسبندگی نوک 
پرندگان کوچک شود یا حتا باعث مرگ آنها گردد؟! 
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مرور  به  و  قرن ها  طی  در  اینکه  با 
انسان ها  دست  به  خلقت  زمان،  
خدا،  اما  است،  رفته  تباهی  به  رو 
هنوز خلقت خود را دوست دارد و 
ما  از  او  می کند.  احیا  و  حفظ  را  آن 
نیز انتظار دارد که در نگهداری این 

طبیعت سهیم باشیم.
خودم  از  پیش،  سال  شانزده 
را  عشقم  می توانم  چطور  پرسیدم 
کمک  و  دهم  نشان  طبیعت  این  به 

کوچکی برای آن باشم؟
از زباله های خانه شروع کردم و آنها 
را از هم تفکیک نمودم؛ ترها را از 
خشک ها و شیشه ها و کاغذها را از 
هم جدا کردم. بعد از مدتی، تصمیم 
گرفتم هنگام پیاده روی، نایلونی به 
همراه داشته باشم و زباله هایی را 
که در مسیر می بینم، بردارم، مانند 
بطری ها و ماسک هایی که این روزها 
خیلی به چشم می خورند و می توانند 
آسیب زیادی به پرندگان و حیوانات 

کوچکی مثل سنجاب ها بزنند.

این کار به ظاهر کوچک، می تواند تأثیر 
بسزایی در طبیعت داشته باشد.
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ما قرار نیست به یکباره کل جهان را پاکیزه کنیم، ولی می توانیم از خودمان 
نگاه  تمیز  را  آن  و  نماییم  توجه  اطرافمان  دنیای  به  کافیست  کنیم.  شروع 
داریم، اینگونه می توانیم به خلقت خدا احترام بگذاریم. این کار ما، باعث 
تشویق دوستانمان هم می شود تا آنها نیز برای این طبیعت زیبا و شگفت انگیز، 

اهمیت بیشتری قائل شوند.
ما  باشیم.  کوشا  شده،  داده  ما  به  که  خلقتی  از  مراقبت  برای  بیایید  پس 
مسیحیان می توانیم با همین قدم های کوچک، الگوی مناسبی برای دیگران 
است،  ویرانی  به  رو  که  دنیایی  تا  کمک   کنیم  آینده  نسل های  به  و  باشیم 

بیشتر از این زیان نبیند.
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می آورید؟  یاد  به  را  خودتان  زندگی  داستان  آیا 
از چه زمانی به یاد دارید که خود و محیط اطرافتان 
خاطره ای  چه  با  شما  زندگی  داستان  شناختید؟  را 
فکر  می آورید؟  یاد  به  را  مواردی  چه  شد؟  شروع 
جلوی چشمان شما  از  برق  مثل  خاطرات شیرین  کنید! 
یک  مثل  دلهره آور  و  دردآور  خاطرات  ولی  می گریزند، 
نورافکن شدید، به چشم و ذهن شما آسیب می زنند؛ حتا با 
اینکه سعی می کنید چشم خود را ببندید تا احساسات دوران 

قبل، زنده نشوند، اما آنها از ذهن شما خارج نمی شوند.

ممکن است شما یک مسیحی باشید که به تازگی و یا سال های 
داده اید. شاید هم شما  به مسیح  را  قلبتان  که  سال است 
خادمی هستید که خدا را خدمت می کنید و یا احتمال دارد 
تحقیق  مسیح  شناخت  مسیر  در  که  باشید  حق جویی  شما 
از گروه های ذکر  نمی کند که جزو کدام یک  می کنید. فرقی 
شده باشید، در هر صورت حتماً در معرض یک سری مشکالت 
و سختی ها، آسیب ها، نگرانی ها، غم ها، افسردگی ها، خشم و 
تلخی ها، شکست های عاطفی و مالی و یا دردسرهای ازدواج 
ناموفق و شکست ها و جدایی ها بوده اید و یا متأسفانه در حال 

حاضر هستید و یا خواهید بود. 

مسیحی،  غیر  یا  مسیحی  یک  برای  زندگی  واقعیت های  این 
از  زیادی  تعداد  است.  انکار  غیرقابل  و  طبیعی  متأسفانه 
تسلط  گناه،  سلطه ی  از  اینکه  با  نجات،  زمان  در  مسیحیان 
شیطان و موت ابدی نجات می یابند، ولی در مسیر زندگی در آن 
پیروزی که مسیح روی صلیب خریده است، زندگی نمی کنند. 
مشکالتی به سبب امیال نفس و جنگ درون به وجود می آید و 
حمالتی از بیرون وارد می شود که خود شخص حتا اگر گناهی 

هم در آن مورد نکرده باشد، می تواند آسیب بخورد. 

 شناخت شفا و آزادی و
 جنگ روحاین چه فایده ای
برای من دارد؟

کشیش کامیل نوايی
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زندگی ای که توأم با نبرد و شکست های پی در پی 
است، موجب می شود شخص مسیحی که می بایست 
باشد،  دیگران  نجات  باعث  آرامش  و  شادی  در 
و  گردد  فلج  روحانی  لحاظ  از  حتا  و  دلسرد  خسته، 
در یک زندگی بدون ثمر، اسیر نگاه داشته شود. 
خود  و  تاریکی  قدرت های  که  است  نقشه ای  این 
شیطان برای تک تک مسیحیان کشیده اند. شیطان، 
من و شما را در زمان دریافت نجات، از دست داده 
خدا  دیگر  فرزندان  شما  که  نمی خواهد  و  است 
شیطان  آنجاکه  از  بیاورید.  بیرون  او  چنگال  از  را 
وارد  او  حیطه ی  به  که شما  اجازه دهد  نمی خواهد 
شده و باعث رهایی صدها و هزاران نفر از اسارت 
او شوید؛ پس سعی می کند تا از طرق مختلف شما را 

فلج کند و در اسارت خودش قرار دهد. 

به زودی  به مسیح  ایمان  و  نجات  از  بعد  مسیحیان 
متوجه می شوند که در جنگی که قبل از نجات، آن 
از  را حس نمی کردند، گیر کرده اند. این جنگ چه 
درون و چه از بیرون باعث می شود که شیطان، آنها 
را در بند و قلعه و اسارت  نگاه دارد، بدون اینکه 
داشته  آگاهی  اسارت ها  آن  از  نجات یافته  شخص 
ابزار  نمی تواند  دیگر  شخص  این  درنتیجه  باشد. 
دست خدا باقی بماند و او نبرد بزرگی را جلوی روی 
خود می بیند؛ نبردی درونی در نفس خود و نبردی 
آنها  بر  نمی تواند  که  پلید  ارواح  طریق  از  بیرونی 

پیروز شود. 

پیروزی  که مسیح،  دارند  باور  از مسیحیان  بعضی 
را روی صلیب برای ایشان خریده است که صد در 
صد صحیح هست و در آیات مختلف کالم خدا این 
مطلب تأیید شده است. ولی آیا یک ایماندار از این 
حقیقت و قدرت، آگاهی دارد؟ آیا امیال نفس خود 
و  است؟  داده  تشخیص  باب 5«  »غالطیان  طبق  را 
و  از مکائد شیطان طبق »دوم قرنتیان 2: 11«  یا 
»افسسیان 6: 10-12« باخبر است؟ آیا به ابزار 
به کار می برد، واقف  جنگی و حیله هایی که شیطان 
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است؟ و از ابزاری که مسیح خداوند در اختیار 
او گذاشته است، آگاهی دارد؟ آیا از اقتداری 
و  است  باخبر  داده،  او  به  مسیح  که  )قدرتی( 
آیا  اجرا می کند؟  را  آیا آن  و  باور دارد؟  را  آن 
ایمانداران این حق  او و تمام  باور دارد که به 
اجرایی)قدرت روحانی( داده شده است که تمام 
می داند  آیا  کنند؟  اخراج  را  تاریکی  قدرت های 
مسحی که در »لوقا 4: 1۸« بر روی خود خداوند 
ما مسیح بود، طبق »اعمال رسوالن1: 4-5 و ۸« 
که  می داند  آیا  است؟  کرده  پیدا  انتقال  ما  به 
مسیح آمد تا کارهای شیطان را طبق »اول یوحنا 
صلیب  روی  را  شیطان  سر  و  کند  باطل   »۸  :۳
ُخرد کند و در »رومیان 16: 20« او این قدرت 
را به من و شما داده است؟ آیا می داند که مسح 
و اقتداری)قوت و قدرت( که عیسای مسیح به 

شاگردانش در سال اول خدمتشان طبق »لوقا 
9: 1-2« و در آخر خدمتشان طبق »متی 2۸: 
برای  بخشید،   »1۸-1۷  :16 »مرقس  و   »19
همه ی ایمانداران است؟ و آیا می داند که این 
یا  و  خاص  افراد  مختص  فقط  اقتدار  و  مسح 
خادمین و شبانان و کشیشان نیست، بلکه برای 

همه است؟ 

اطالعی  اقتدار  و  مسح  این  از  ما  زمانی که  تا 
نداریم و از این جنگ درون و جنگ بیرون بی خبر 
ما و حتا تصمیمات  هستیم، افکار و احساسات 
ما در کنترل و اسارت شریر باقی خواهند ماند 
و شیطان و قدرت های تاریکی، از گذشته ی ما، 
خاطرات  و  ما  ما، مذاهب  ما، فرهنگ  خانواده ی 
تلخ و دردآور و حتا تجارب لذت بخش  و وقایع 
نفسانی و غیر االهی ما سؤاستفاده می کنند و ما 
را فلج می کنند. شیطان طبق »یوحنا 10: 10« 
او می خواهد  و هالک کننده است؛  قاتل  دزد، 
حداقل شادی ما را بدزدد و حتا ما را با خود 
یا  و  کند  هالک  و  ببرد  گوگرد  دریاچه ی  به 

اینکه مسح خدمت ما را بدزدد. 
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آشنایی با ریشه های درون و راه شفا و آزادی آن و شناخت جنگ بیرون باعث نمی شود که شیطان 
به ما کاری نداشته باشد، بلکه این به ما کمک می کند تا با آگاهی از مکائد او بتوانیم در برابرش 
مقاومت کنیم و با اطاعت از کالم خدا بر او و مسائل زندگی خود پیروز شویم؛ به حدی که قادر 

باشیم برویم و هاویه را غارت نماییم. 
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اکنون اگر مشتاق هستید که در 
مسیحی  پیروزمند  زندگی  یک 
راه حل  که  بدانید  ببرید،  به سر 
و کلیدهایی وجود دارد. از روح 
و  مسح  این  که  بخواهید  خدا 
و  فعال شدن  موانع  و  اقتدار 
جاری شدن آن در زندگی تان را 
موانع  این  دهد.  نشان  شما  به 
به وسیله ی مبحث و تعالیم شفا 
باز  روحانی  جنگ  و  آزادی  و 
می گردند که این امتیاز و اقتدار 
در  تا  می دهد  مسیحیان  به  را 
پیروزی و با قدرت زندگی کنند 
و میوه آورده، آن هم میوه  های 

فراوان و ماندنی.

تــمــایـــل  چـنـانـچــــه 
داشــتید، می توانیــد 
طریــق  از  مــا  بــا 
واتــس اپ شــماره 
 +۱ ۴۰۸ ۷۳۲ ۷۰۷۰

بگیریــد. امیدواریــم بتوانیــم تماس 
کلیدهــای  ایــن  از  بعضــی  راهــکار 
پیروزی را با شما به اشتراک بگذاریم. 
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داریوش گلباغی
اینستاگرام

)قسمت ششم- بخش آخر(

این مقاالت به صورت موضوعات 
به هم پیوسته هستند.

بخش های گذشته  را می توانید 
در شماره ی قبلی مجله آگاپه 

آزادیمطالعه کنید.

تقریباً به انتهای راه رسیدیم.
به  که  نیست  این  منظورم  نکنید!  اشتباه  نه، 
انتهای جاده ی آزادی رسیدیم و یا هر آنچه که 
باید درباره ی آزادی درک می کردیم را در این 

پنج مقاله متوجه شدیم. 
آزادی، مقوله ی بسیار پیچیده ای است که فقط و 
فقط با شناخت حقیقت می توان به آن دست یافت؛ 
حقیقتی که نزد خدا بود و در عیسای مسیح برای 
همه ی ما قابل لمس و قابل درک شد یا 
مسیحی    االهیدانان  قول  به 
شد”. “مکشوف     

اجازه دهید با 
توجه به 

صحبت  “آزادی”  درباره ی  امروز  تا  آنچه  همه ی 
کردیم به این موضوع نگاهی مجدد بیندازیم و 

آن را از زاویه ی دیگری بررسی کنیم. 
آزادی چه چیزی نیست؟ 

صحبت  آن  درباره ی  کتاب مقدس  که  آزادی 
درباره ی  ما  آنچه  با  اساسی  تفاوت  می کند چند 

این مقوله فکر می کنیم، دارد.
اولین مطلب مهم این است که آزادی، حق انجام 
انجام  توانایی  بلکه  نیست؛  می خواهیم،  آنچه 
آنچه باید، است. اگر هر آنچه که می خواهید و 
یا دوست دارید انجام بدهید را آزادی بنامید، 
دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. مثالً تصور 
کنید همکالسی و یا همکار شما در مقابل چشم 
همه، سیلی محکمی به صورتتان بزند و زمانی که 
از او می پرسید چرا این کار را انجام دادی؟ در 
»دلم خواست، دوست داشتم.«  بگوید:  جواب 

https://www.instagram.com/dariushgolbaghi/
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چقدر شوکه کننده خواهد بود. آن وقت شما هم 
چرخ های  منزل،  به  برگشت  هنگام  دارید  حق 
در  نامه  یک  و  کنید  سوراخ  کامالً  را  او  ماشین 
پشت برف پاک کن ماشین بگذارید با این عنوان 
که »این کار را در جواب سیلی نکردم، بلکه چون 
دلم خواست و دوست داشتم.« چه دنیای عجیب 
و بی در و پیکری خواهد بود جهانی که هر کس 
هر چه را که دوست دارد در کمال وقاحت انجام 
دهد فقط صرفاً به این علت که آنقدر آزاد است 
که هر کاری که دلش می خواهد را می تواند انجام 
دهد. پس آزادی که کتاب مقدس از آن صحبت 
می کند، حق انجام آنچه می خواهیم نیست، بلکه 

توانایی انجام آنچه باید، است.
سؤال بعدی حتماً این خواهد بود که آنچه باید، 

چیست؟
برای پاسخ به این سؤال و درک بهتر آن، باید 

صحبت  بیشتر  مقدار  یک  دوم  مورد  درباره ی 
کنیم.

چیزی  چه  آزادی  اینکه  درباره ی  مطلب  دومین 
عیسای  بدون  ما  که  بود  خواهد  این  نیست 
مسیح، برده ی گناه هستیم و اگر هم بخواهیم، 
انجام  به  است  درست  که  را  آنچه  نمی توانیم 

برسانیم.
پس می توانیم بگوییم: »انجام دادن هر کاری که 
فکر می کنیم در آزادی تعریف می شود، درست 
را  پازل  این  شد  قرار  اگر  درنتیجه  نیست.« 
کامل کنیم و یا قطعات دومینو را به درستی پشت 
سر هم قرار دهیم، بهتر است اینطور بگوییم: 
که  می شود  باعث  شما  و  من  در  گناه  »ریشه ی 
ما هر آنچه دوست داریم را انجام دهیم، بدون 
توجه به شرایط و قوانین، بدون در نظر گرفتن 
حال و اوضاع خودمان و حتا اطرافیانمان.« این 
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دقیقاً همان دلیلی است که باعث می شود من و 
شما هم به خودمان و هم به دیگران صدماتی 

گاهاً جبران ناپذیر وارد کنیم.
آن  انجام  در  نه تنها  نحوی  یک  به  ما  بنابراین 
اسیر  لحظه،  آن  در  بلکه  نیستیم،  آزاد  کارها 
آن  به  را  ما  که  بود  خواهیم  حسی  برده ی  و 
سمت می کشاند و یا به عبارتی در بند اسارت 
زنجیرهای گناه زندگی خواهیم کرد و آن را به 

اشتباه “آزادی” تعبیر می کنیم.
تصور کنید هر لحظه که احساس شهوت بر شما 
و  کوچه  در  که  فردی  اولین  با  کند،  پیدا  غلبه 
خیابان می بینید وارد رابطه ی جنسی شوید، یا در 
هنگام احساس گرسنگی نان های اولین نانوایی 
را بدزدید و نوش جان کنید؛ فقط صرفاً به این 
علت که مفهوم آزادی این است که من در لحظه،  
هر  در  ما  برسانم.  انجام  به  را  دارم  نیاز  آنچه 
دوی این شرایط که مثال زدم نه تنها آزادی را 
تجربه نکردیم، بلکه اسیر هوس و شهوت و یا 

حس گرسنگی و تشنگی شدیم. 
بنابر آنچه که گفتیم، قطعه ی دیگر این پازل و یا 

جورچین این خواهد بود: »من و شما تا ابد 

اسیران گناه خواهیم ماند، مگر آنکه با عیسای 
و  بشناسیم  را  او  صلیب  شویم،  آشنا  مسیح 
بدانیم که او به بهای آزادی ما، جان عزیز خود را 
فدا کرده و این نکته ی مهم را فراموش نکنیم 
که او مرده نیست، بلکه زنده است تا به ما قوتی 

نو در درک زندگی آزاد ببخشد.«
شکل،  عالی ترین  به  مسیح  دلیل،  همین  به 
کالم  در  »اگر  کرد.  بیان  را  بزرگ ترین حقیقت 
من بمانید، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت 

شما را آزاد خواهد ساخت.«
پس اگر آزادی، توانایی انجام آنچه که درست 
است، باشد؛ بنابراین در ادامه می بایست ادعا 
و  هستیم  گناه  برده ی  مسیح،  بدون  که  کنیم 
نمی توانیم آنچه را که درست است انجام دهیم 

و این نه فقط یک ادعا، بلکه حقیقت است.
قطعه ی بعدی پازل چه چیزی خواهد بود؟ سؤال 

بعدی چیست؟
آزاد  چگونه  هستیم،  اسیر  و  برده  ما  اگر 

می شویم؟ 
اگر اینطور باشد که اصالً آزادی در مجموع، مفهوم 
کنید!  صبر  داد.  خواهد  دست  از  را  خود 

خدا هرگز ما را در اواسط راه ترک نخواهد 
کرد و تنها نخواهد گذاشت. او مشکل ما 
را می داند و برای آن راه حلی شگفت انگیز 

دارد.
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سومین مطلب مهم این است که مرگ مسیح بر 
روی صلیب، ما را از مجازات و قدرت گناه آزاد 

کرد.
با ایمان به کار عظیم و عجیب خدا بر روی صلیب، 
یک اتفاق حیرت انگیز رخ می دهد. مرگ مسیح 
بر صلیب، به ما قدرت می بخشد تا از زنجیرهای 
اسارت و از سلطه ی گناه آزاد شویم. مرگ مسیح 

بر صلیب، به ما حیات می بخشد. 
شگفت انگیزی!  االهی  معاوضه ی  و  معادله  چه 
مرگ مسیح - حیات ما / زخم مسیح - شفای ما 

/ میخ به دست و پای او - آزادی و رهایی ما

اینطور می گوید:  آیه ۳2  یوحنا فصل ۸  انجیل 
»پس اگر پسر شما را آزاد کند، براستی آزاد 

خواهید بود.«
این براستی خود حقیقت است. اینها فقط واژگان 
و کلمات مکتوب و نوشته شده در بین صفحات 
کتاب مقدس و یا ادعای شخصی من نیست، بلکه 
صدها سال تاریخ مسیحیت و کلیسا و شهادت 
این  مسیح  به  ایمانداران  از  نفر  میلیون ها 
حقیقت را بیان می کند که اگر پسر یعنی عیسای 

مسیح شما را آزاد سازد، براستی آزاد خواهید 
بود. 

بیایید با هم دعا کنیم. 
آشنا  مسیح(  پسر)عیسای  با  امروز  به  تا  اگر 
بار  اولین  برای  مقاالت  این  طریق  از  و  نبودید 
با او آشنا شدید، می توانید با این دعای ساده، 

قلب و جان و زندگی خود را به او بسپارید:
»عیسای مسیح، من تازه تو را شناختم و متوجه 
بند  از  را  من  تا  داری  را  قدرت  این  تو  شدم 
این  تو  شدم  متوجه  کنی.  آزاد  اسارت هایم 
اقتدار را داری تا مرا از قدرت و سلطه ی گناه 
را  کار  این  می کنم  درخواست  تو  از  کنی.  آزاد 
برای من و در حق من انجام دهی. می خواهم به 
تو ایمان بیاورم. می خواهم تو را بیشتر بشناسم؛ 
به من در این راه کمک کن. در این مقاالت متوجه 
صلیب تو شدم که به جای من مردی تا من حیات 
جاودان داشته باشم. متوجه شدم که اگر به تو 
بلکه  نیستم،  برده  و  بنده  دیگر  بیاورم  ایمان 
فرزند خواهم بود. تازه متوجه شدم که تو زنده 

هستی و صدای دعای من را می شنوی.«
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بخش بعدی دعا مخصوص ایمانداران به مسیح است. 
اگر سال های سال به عیسای مسیح ایمان داری، ولی 
گناه های  اسارت  بند  در  تو  زندگی  از  قسمت هایی 
اگر هنوز آن طعم شیرین و بی نظیر  مختلف هست، 
کن. دعا  من  با  نکردی،  تجربه  را  مسیح  در  آزادی 

»خداوندم عیسا، ایمان دارم که تو برای گناهان من 
مصلوب شدی و از مردگان قیام کردی. ایمان دارم 
برای  و  نشسته ای  پدر  راست  دست  بر  اکنون  که 
من و ما شفاعت می کنی و تمام قدرت های آسمان و 
زمین در زیر اقتدار نام و فرمان توست. کمکم کن 
تصور  امروز،  به  تا  بچشم.  را  تو  در  آزادی  طعم  تا 
دیگری نسبت به آزادی داشتم و با افکار و کارهای 
خودم زندگی می کردم. فکر می کردم که در تو آزاد 
زنجیرهای  دانه های  ندانسته  روز  هر  اما  هستم، 
اسارت زندگی و روابط خودم را ضخیم تر می ساختم. 
اما حاال می خواهم بخش هایی از زندگی، افکار، قلب، 
خواسته ها، تصمیم ها و روابط من که در اسارت هست 
حقیقی  آزادی  تا  کنم  دعا  و  بیاورم  تو  حضور  به  را 
با  تا  و واقعی تو بر آن قرار گیرد. به من کمک کن 
مطالعه ی کالم تو و با حساس بودن نسبت به روح پاک 
خدا درک درستی از آزادی در تو بیابم و بدانم که 
آزادی حقیقی زمانی به اوج خود می رسد که اراده ی 

تو انجام شود و نه خواست من.«



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

بشناسید.

قـسـمـت های قـبـلی

شخصیتهایکتابمقدس
این قسمت:

سامسون، داوری نذیره

فرح معصومی

اینستاگرام

تلگرام

اینستاگراموبسایت

وبسایت
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https://www.instagram.com/tv/CfuhqKcoAsV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/32
https://agapeh.net/2022/07/07/%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-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%87/
https://www.instagram.com/agapeh.magazine/guide/_/17871556763151221/
https://agapeh.net/category/bible-characters/
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آنچه در این بخش می خوانیم
این است که از نخستین شاگردان مسیح تا آخرین واعظان و 
مبشران مسیحی، جملگی بر این باورند که زنان در زنده نگه 
روایات  در  زنان  کرده اند.  ایفا  مهمی  نقش  ایمان،  داشتِن 
مسیحی نشان می دهند که چگونه در این رابطه عمل نموده اند. 
اینک اندیشیدیم تا با توجه به اینکه وجود زنان به عنوان 
فضا   این  در  را  فرصت  بدن مسیح ضروریست،  در  عضوی 
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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در  که  هستم  ایرانی  یک  نوایی،  نادره  من 
خانواده ی مسلمان غیر افراطی شیرازی در سال 
1۳۳4 شمسی مطابق با 195۷ میالدی در تهران 
سن  در  و  شدم  بزرگ  تهران  در  شدم.  متولد 
19 سالگی با همسرم ‘کامیل نوایی’ در ایران 
و  دختر  دو  ازدواج،  این  حاصل  کردم.  ازدواج 
دو داماد و پنج نوه است که همگی هدایای خدا 

هستند. 
به  ازدواج،  از  بعد  میالدی   199۷ سال  در 
شهر  در  آمریکا-کالیفرنیا  به  همسرم  اتفاق 
سال  آپریل  در  کردیم.  مهاجرت  لوس گاتوس 
19۷۸ بر اثر معجزه ی شفای جسم برای خودم 
و فرزند دومم ‘سوگل’، با مسیح شفادهنده و 
نجات دهنده آشنا شدم و قلب و زندگی خود را 

به او تقدیم کردم. 

بعد از یک ماه، همسرم نیز نجات پیدا کردند و با 
هم در جوالی سال 19۸۷ در آب تعمید گرفتیم. 
‘کشیش  با  همراه  سال،  همان  سپتامبر  در 
و  شریعت’  هرمز  ‘کشیش  اسحق’،  فریدون 
“کلیسای  همسرم،  و  من  و  دیگر  خانواده ی  دو 
ما  و  ایجاد شد  لوس گاتوس  در شهر  ایرانیان” 
جوانمان  و  عزیز  شبان  با  همراه  خانواده  چهار 
خدمت  به  مشغول  اسحق’  فریدون  ‘کشیش 
و  داشتم  سال   ۳0 بنده  سال،  آن  در  شدیم. 
همسرم ۳۳ ساله بود. شبان ما نیز ۳0 ساله و 

گفتگوییدوســتانهواختصاصی
نـادرهنـوایــیبــایکــیازبانــوانخــادممســیح
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تازه از دانشکده ی االهیات فارغ التحصیل شده 
بود.

و  بوده  مبشر  دو  هر  ‘کامیل’  همسرم  و  من 
جاهای  دیدن  افتخار  خدا  تاکنون  و  هستیم 
زیادی را در کلیسای محلی به ما عطا کرده است. 
باید خاطرنشان کنم که تعالیم صحیح ‘کشیش 
شاگردسازی  و  تشویق ها  همچنین  و  فریدون’ 
‘کشیش هرمز’، باعث شد تا در همان سال اول، 

ما در مسیر خدمت هدایت شویم. 
در سال 199۷ میالدی بعد از ده سال خدمت، 
دو  نبوت های  توسط  را  همسرم  و  من  خداوند 
روحانی مان  زندگی  از  جدیدی  بُعد  وارد  نبی، 
جنگ  سربازان  ما  که  بود  این  بر  نبوت  کرد. 
روحانی خواهیم بود و مسائل و مصائبی برای ما 
به وجود خواهد آمد که خود خدا برایمان خواهد 
جنگید و پیروزی را به ما خواهد داد. درحقیقت 
این اتفاق در همان سال افتاد و من و همسرم 
با هدایت و دست خدا از این آتِش بدون دود 

تجربه  این  آمدیم.  بیرون  تجربه  و  درد  با  ولی 
که کامالً در هدایت خود روح القدس بود باعث 
شد که ما در مسیر شفا و آزادی و جنگ روحانی 
رشد کنیم و خداوند به من و همسرم رحم کرد 
و ما را پرورش داد تا مثل ‘شدرک’ و ‘میشک’ 

و ‘عبدنغو’ از آتش و آزمایش بیرون آمدیم. 
در  و  همسرم   2000 سال  در  آن،  از  پس 
“کلیسای  کشیشان  به عنوان  بنده   2001 سال 
ایرانیان” دستگذاری رسمی شدیم. برای واجد 
شرایط شدن این خدمت و دستگذاری، همسرم 
دوره ی لیسانس از دانشکده ی االهیات آمریکائی 
دو  دوره ی  بنده  و  میالدی   1995 سال  در  را 
ساله     ی دانشکده ی تربیت خادم کلیسای ایرانیان 

را در سال 2001 به اتمام رساندیم. 
در سال 199۸، کانال محلی تلویزیون کلیسای 
ایرانیان افتتاح شد و کشیش هرمز و کشیش 
کامیل در آنجا مشغول به خدمت بودند تا اینکه 
در سال 2001 این خدمت به ماهواره گسترش 



52 July - 2022

شهِربانو

فهرست

یافت و من نیز از سال 2002 همراه با همسرم، 
شبکه های  در  را  آزادی«  و  »شفا  برنامه های 
سال  تا  خدمت  این  کردیم.  شروع  ماهواره ای 
هم اکنون  تا   2010 از  و  داشت  ادامه   2009
بنده در کلیسای ایرانیان محلی و جهانی)لوکال 
و   ۷ شبکه  و  ماهواره  طریق  از  گلوبال(  و 
رسانه های مجازی، مشغول به خدمات گوناگونی 
مثل »کنفرانس های ازدواج موفق« و یا »تعالیم 

شفا و آزادی و جنگ روحانی« هستم. 

معموالً روزهایتان را چگونه سپری می کنید؟ 
هر روز صبح زود به طور مستمر و ممتد همراه 
همسرم،  به مدت یک ساعت شروع به پیاده روی 
و همزمان با آن دعا و شفاعت می کنیم. بعد از 
کارهای  انجام  برای  و  کرده  شنا  نیم ساعت  آن 
منزل و نگهداری نوه ها )دو روز در هفته( آماده 
می شوم. همچنین در طول هفته به مالقات های 

و  آزادی  و  شفا  مشورت  خدمت  هفتگی، 
و  و خدمات محلی  جنگ روحانی 

شبانی کلیسا، مشغول هستم. 

کـه  خدمتـی  دربـاره ی 
انجـام می دهیـد بیشـتر 
آیـا  بگوییـد،  برایمـان 
تجربـه ی ایمانی خاصی 

بخواهیـد  کـه  بـوده 
بـا خواننـدگان مجله 
در میـان بگذاریـد؟ 

می دانیـم کـه مسـیر 
خدمـت، مسـیر راحتـی 
و  فـراز  از  نیسـت، 

خدمتتـان  نشـیب های 
و  بگوییـد  برایمـان 
از  چگونـه  اینکـه 
آنهـا عبـور می کنیـد؟ 
روش شـما چیسـت؟

ولی  می باشد،  بشارت دادن  من  اول  عطیه ی   
با  و  مستقیم  به طور  را  و همسرم  من  خداوند 
نبوت ها و حتا سختی ها و تجارب گرانبها به مسیر 
شفا و آزادی و جنگ روحانی سوق داد. او ما را 
استفاده  طرز  و  داد  تعلیم  کرد،  مجهز  ساخت، 
از کلیدهای پیروزی را به ما آموخت. در مسیر 
زندگی من و همسرم با اینکه در 45 سال پیش 
با عشق با هم ازدواج کردیم، ولی قبل از نجات 
سپری  را  سال  هفت  زناشویی  سختی های  در 
کردیم که باعث خشم همسرم و افسردگی من 
ازدواجمان،  دهم  سال  در  اینکه  تا  بود  شده 
عطف  نقطه ی  ما،  نجات  هرچند  یافتیم.  نجات 
زندگی مان بود، اما در خود نیاز به شفا و آزادی 
می دیدیم. پس از گذشت ده سال از نجاتمان، 
در بیستمین سال ازدواجمان، خداوند به طور 
بنا کرد  تازه  معجزه آسایی ما را در این دیدگاه 
دردآور  بسیار  سختی های  از  اگرچه  ساخت.  و 
عبور کردیم،  ولی در نهایت خداوند من و 
همسرم را به یک مرحله عشق جدید 
برای خدا و یکدیگر وارد کرد. ما 
در  پیروزی  و  االهی  برکت  این 
را  خدمتی  و  زناشویی  زندگی 
کالم  و  روح القدس  مدیون 
خدا در مسیر شفا، آزادی 
هستیم. روحانی  جنگ  و 
اکنون نیز نه اینکه مشکالت 
و سختی ها و پستی و بلندی 
ندارد،  وجود  خدمتی 
اقتدار خون  به خاطر  اما 
مسح  و  مسیح  عیسای 
روح القدس و کلیدهای 
ما  به  او  که  پیروزی 
با قوت روح  آموخته، 
از  مسیح  اقتدار  و 
عبور  آنها  همه ی 
می کنیم و هر چالش 
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شهِربانو
مکشوف  من  برای  را  آن  بخواهم 
یاد  روحانی  جنگ  مسیر  در  کند. 
کالم  اطاعت  در  اگر  که  گرفته ام 
نباشم،  مسیح  عیسای  خداوندم  و 
پلید  ارواح  بر  اقتداری  هیچ گونه 
ندارم. ولی بر این نیز واقف هستم 
و  خدا  روح  به  تسلیم شدن  با  که 
پیروی از کالم او، می توان هر روزه 

در پیروزی کامل زندگی کرد. 

بزرگ ترین تحول زندگی شما پس 
از ایمان چه بوده است؟ 

بعد  من  تحول شخصی  بزرگ ترین 
و  درک  نجات،  زیبای  تجربه ی  از 
به صورت  آزادی  و  زندگی در شفا 
خدا  اقتدار  جاری کردن  و  روزانه 

در جنگ روحانی بوده است. 

آیه ی مورد عالقه شما کدام است 
و چرا؟ 

رومیان باب ۸ آیات ۳۸ و ۳9
مرگ  نه  که  دارم  یقین  »زیرا 
نه  و  فرشتگان  نه  زندگی،  نه  و 
نه  و  حال  چیزهای  نه  ریاست ها، 
و  قدرتی  هیچ  نه  آینده،  چیزهای 
نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز 
دیگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد 

ارزشمند  تجربه ی  به یک  تبدیل  و هر سختی 
می شود که ما را قوی تر می کند.

تعالیم کالم خدا را چطور در زندگی روزمره و 
دوستان(  و  )خانواده  دیگران  با  ارتباطتان  در 

به کار می گیرید؟ 
من و همسرم یاد گرفته ایم که کالم خدا را هر 
روزه بخوانیم، باور کنیم، نقد کنیم، با اطاعت 
زندگی کنیم و آن را انتقال دهیم. باور دارم 
می شود.  متجسم  و  مکشوف  مکتوب،  کالم  که 
البته به شرطی که من با اطاعت از روح القدس 
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شهِربانو

بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما 
مسیْح عیسا است، جدا سازد.«

و  قدرتی  هیچ  یا  و  هیچ کسی  چون  چرا؟ 
هیچ چیزی نمی تواند مرا از عشق مسیح به 

من جدا کند.

رؤیای شما چیست؟ 
کلیسای  در  ما  رؤیای  همان  من  رؤیای 
ایرانیان است؛ یعنی نجات، شفا و آزادی 
و زندگی سالم و پیروزمند برای ایران و 
ایرانی تا کالم خدا در ارمیا 49 انجام گیرد.

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

آگاه  خداوند  در  خود  هویت  از  زنان   .1
شوند. 

2. بدانند که زنان و مردان در چشم خدا 
یکسان و هم ارزش، ولی با مسئولیت های 

متفاوت هستند. 
۳. زنان، جایگاه خود را در خانه، خانواده، 
کلیسا و دنیا از دیدگاه خدا بدانند و آن 
را باور کرده و با اقتدار و فروتنی زندگی 

کنند.
من باور دارم که خدا، زنان مسیحی ایرانی 
را به جهت هدف بزرگی برای نجات ایران 

انتخاب کرده است. 

خوانندگان  که  شما  با  ارتباط  راه های 
بگیرند.  برکت  بیشتر  شما  از  مجله 
کلیسا واتساپ  شماره ی  با  می توانند  عزیزان 

+1 40۸ ۷۳2 ۷0۷0
تماس گرفته، پیام صوتی بگذارند و مطلب و 
دلیل تماس خود را بیان کنند تا من بتوانم از 
طریق واتساپ شخصی ام با آنها تماس بگیرم. 



زنانکتابمقدس
این قسمت: 

ملکه ی ســبا در حضور ســلیمان
در هر شماره ای از مجله ی  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/CgCG-1jooS-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/38
https://agapeh.net/2022/07/15/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%84%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

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.

خداونـد را شـکر کنیـد و عظمـت او را بیـان نماییـد. کارهایـی را 
کـه انجام داده اسـت بـه جهانیان اعالم نمایید. برای او سـرود 
بگوییـد. مـردم  بـه  را  او  عظیـم  کارهـای  و  بسـرایید  حمـد 

اول تواریخ ۱۶: ۹-۸
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پیشگاه

علیرضا
علیزاده

رهبر پرستش
خواننده

شبان

اینستاگرام

یوتوب

https://www.instagram.com/alirezaa.alizade/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.youtube.com/channel/UCJhtxrtTBMwymp_MsUgBLhg


فهرست

من علیرضا علیزاده متولد سال 1۳6۳ 
متدین  و  شیعه  خانواده ی  یک  در  هستم. 
در تهران به دنیا آمدم. از دوران کودکی، 
انجام فرایض مذهبی مانند نماز و روزه 
موضوع  بسیار  من  برای  عبادت ها  و 
همیشه  و  بود  وظیفه  نوعی  به  و  مهم 
می خواستم از این طریق، خودم را به 
خدا و دیگران اثبات کنم. ولی رابطه ی 
و  بود  یک طرفه  به صورت  خدا  با  من 
هیچ وقت به یاد نمی آورم که در این 
که  خدایی  سمت  به  یک طرفه  مسیر 
یا  آرامش  یا  تسلی  نمی شناختم،  را  او 

شادی دریافت کرده باشم.
و  زنده  خدای  با  سالگی   21 سن  در 
حقیقی آشنا شدم و خداوند وارد قلب و 
جان و زندگی من شد؛ آن زمان بود که با 
تمام وجودم حضور خدا را چنان درک کردم 
که سال ها میان هیچ کدام از این رفتارهای 
مذهبی و دینی، او را نیافته بودم. من آغوش 
نوازشگری را حس کردم که گویی  و دستان 

سال ها در انتظارش بودم.

July - 202258

پیشگاه
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از آنجاکه رشته ی تحصیلی ام “موسیقی” بود،  در دو کلیسای خانگی در 
به خدمت در همین زمینه کردم. ‘یونا’ شروع  برادر  با  تهران همراه 

پس از مدتی، به امارات سفر کردیم و ماه ها در کلیسای دبی به همراه 
عزیزان دیگر در خدمت بودم. بعد از دو سال که به ایران برگشتم، 
قبالً  را  ایشان  البته  شدم.  آشنا  همسرم  با  خانگی  کلیسای  یک  در 
تصادفی  خیلی  به طور  ما  بودم.  دیده  مرکز  کلیسای  خدمتی  تیم  در 
گرفتیم. قرار  خانگی  کلیساهای  پرستش  خدمت  در  هم  با  زیبا  و 

ابتدای سال 2015 میالدی همراه همسرم به ترکیه آمدیم و االن نزدیک 
به هفت سال و نیم است که با هم در شهرهای مختلف ترکیه به عنوان شبان 
و ناظر چند کلیسا، رهبر پرستش و رهبر جوانان، مشغول خدمت هستیم و 
تجربه ی بسیار عالی توأم با سختی و جفا از خدمت کردن به پناهندگان داریم. 
یکی از تجربیات مفید و دلگرم کننده برای من و همسرم، شاگردسازی 
نوجوانان  امروز  درنتیجه  و  دادیم  انجام  کلیسا  در  که  بود  گسترده ای 
نوازندگی،  پرستش،  رهبری  قسمت  در  که  می بینیم  را  جوانانی  و 
هستند. خدمت  به  مشغول  دیگر  کشورهای  و  ترکیه  در   ... و   تئاتر 

در کنـار همـه ی روزهـای سـخت و طاقت فرسـا و تمام چیزهایـی که من و 
همسـرم بـرای هـدف شاگردسـازی قربانی 
کردیـم، وقتـی ثمـره ی آن را در کلیسـا 
می گیریـم.  قلـب  قـوت  می بینیـم، 
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پیشگاه

امروز پیغام من به تک تک عزیزانی که این متن 
را در »مجله ی الکترونیکی آگاپه« می خوانند این 
است که در روزهای سخت و در تنگی و جفا، به 
اعتماد کنند، زیرا که خداوند درد  خدای زنده 
دردمندان را حس می کند و صدای دل شکستگان 

را می شنود و آنها را التیام می بخشد.
من در این سال ها در روزهای بسیار پر دردی 
قرار گرفتم که حتا فکر نمی کردم روزی تسلی 

و  رحمت ها  جمیع  پدر  من  اما خدای  کنم،  پیدا 
خدای تمامی دلگرمی هاست.

با تمام وجود از شما می خواهم که در فصل های 
سرد زندگی تان، اعتماد و امید خود را به خدا از 
دست ندهید، به او توکل کنید، او در کنارتان 
خواهد بود و شما را از آن طوفان و یا از باتالقی 

که درونش گیر افتاده اید، خواهد رهانید.
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معرفی سرود پرستشی »توبه«
سرايندگان:
متن سرود: 
ملودى: 

 بهار و علیــرضا
بــهار

علیــرضا

سرودپرستشیتوبه

https://www.youtube.com/watch?v=cgH_ZP8GCg4&feature=youtu.be
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پیشگاه

معرفی موزیک ویدیوی 
»نامش زیبا«

 هلـن

تولید شده در استودیو نیکونوا

موسیقی، متن و تنظیم: تاده آبولیان
تهیه کننده اجرایی: آرا توروسیان

Directorzane :کارگردان

اینستاگرام

اینستاگرام

یوتوب

https://www.instagram.com/helenthevoice/
https://www.instagram.com/nikoonava/
https://www.youtube.com/watch?v=w0Wt0nQfjuI
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پیشگاه

1 من به خداوند توکل دارم. چرا به من می گویید: »مانند پرنده به کوه ها فرار کن.  
2 زیرا شریران کمان به دست گرفته و تیر را به زه نهاده اند تا آن را در تاریکی به سوی نیکان 

پرتاب کنند.  
۳ در زمانی که نیکی از بین رفته است، نیکان چه می توانند بکنند؟«  

4 خداوند در معبد مقدس خویش است. تخت خدا در آسمان استوار است. او همه جا مراقب 
مردم است و هر چه می کنند، می داند.  

5 خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار می دهد. او با تمام وجود از 
بدکاران بیزار است.  

بادهای  آنان،  و نصیب  و گوگرد می فرستد  باران آتش  بر شریران،   6
سوزاننده است.  

۷ خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست 
می دارد و درستکاران در پیشگاه او 

خواهند زیست.

مزمور11 

توکل   بر خداوند

برای دریافت فایل های 
صوتی و تصویری این 
مزمور، روی گزینه های 

زیر ضربه  بزنید.

اینستاگرام

تلگرام)تصویری(

تلگرام)صوتی(

وبسایت

https://www.instagram.com/tv/CfwbrZoIcXE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/34
https://t.me/content_of_agapeh/33
https://agapeh.net/2022/07/14/psalm11/
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موسا به خدا گفت: »تو را چه کسی بگویم؟«
هسمت آنکه هسمت.خدا پاسخ داد: 

خدای سرمدی که از ازل بوده، هست و خواهد بود، وعده هایش تغییرناپذیر است.
در این بخش، مروری بر  مفاهیمی نمادین از عیسای مسیح در عهد قدیم داریم.

این قسمت:
بررسی عید پنطیکاست در عهد عتیق 
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عید پنطیکاست یکی از مهم ترین اعیاد مسیحیت 
است که همه ساله مسیحیان این عید بزرگ نزول 
روح القدس را در سرتاسر جهان جشن می گیرند.

فرح معصومی

اما آیا این عید، تهنا مختص به مسیحیان در عهد جدید است؟
چرا خداوند دقیقًا در چنین روزی، روح القدس را بر ایمانداران انزل منود؟

برای درک بهتر این مطلب، ابتدا نگاهی به مفهوم، 
هدف و منشأ این روز مهم داشته باشیم.

زیادی  اعیاد  کتاب مقدس،  قدیم  عهد  بخش  در 
وجود دارند که از میان تمامی آنها، خداوند ۷ عید 

بزرگ و مقدس را از آِن خود می نامد.
»اینهاست اعیاد خداوند، یعنی محفل های مقدسی 

که باید آنها را در موعدشان اعالم کنید.«
)الویان 2۳: 4(

‘عید پنطیکاست’ چهارمین عید از اعیاد مقدس 
خداوند است که نام های مختلفی دارد از قبیل 
‘عید  محصول’،  جمع آوری  ‘عید  هفته ها’،  ‘عید 
شاووت’  ‘عید  عبری  زبان  در  را  آن  که  حصاد’ 
نام  به  عید  این  نیز  یونانی  زبان  در  می نامند. 
‘پنطیکاست’ یعنی ‘عید پنجاهم’ خوانده می شود.
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شروع این عید به زمانی که قوم اسرائیل پس از خروج از اسارت مصر به صحرای 
طریق  از  سینا،  کوه  پای  در  خداوند  یهوه  آنجا  در  برمی گردد.  شدند،  وارد  سینا 
کرد.  عطا  آنان  به  را  فرمان  ده  و  نمود  مالقات  اسرائیل  قوم  با  موسا،  خود  خادم 
به قوم داد. را  پنطیکاست  برگزاری عید  همان روز، خداوند فرمان چگونگی  دقیقاً 

»از فردای آن َشبّات، یعنی از آن روز که بافه ی 
تکان دادنی را آوردید، هفت هفته ی کامل برای 
خود بشمارید. پنجاه روز تا فردای هفتمین َشبّات 
بشمارید؛ آنگاه هدیه ای از غله ی تازه به خداوند 

دو  خود  سکونت  مکان های  از  کنید.  تقدیم 

قرص ناِن تکان دادنی به عنوان نوبر برای خداوند 
بیاورید که از دو دهم ایَفه آرد مرغوب تهیه شده 

و با خمیرمایه پخته شده باشند.« 
)الویان 2۳: 1۷-15(

در همان روز یهوه خدا در ابری غلیظ بر کوه 
به  نمود.  عطا  قوم  به  را  فرمان  ده  سینا، 
عنوان  به  را  روز  این  یهودیان  دلیل  همین 
به  تاریخ خود،  بزرگترین رویدادهای  از  یکی 
می گیرند. جشن  ساالنه  را  آن  و  آورده  یاد 
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سال ها بعد درست در روز برگزاری همین عید پنطیکاست 
بود که عیسای مسیح، روح قدوس خود را بر ایمانداران که 
فرستاد.  فرو  بودند،  جمع شده  اورشلیم  در  باالخانه ای  در 
طبق برنامه ی خداوند، این روز بهترین معنا را برای نازل شدن 

روح القدس داشت. 

»چون روز پنطیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا جمع 
از  تندبادی  وزش  صدای  همچون  صدایی  ناگاه  که  بودند 
آسمان آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند، به تمامی 
پر کرد. آنگاه، زبانه هایی دیدند همچون زبانه های آتش که 

تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت.«
)اعمال رسوالن 2: ۳-1(

این درست همان وعده ی خداوند بود که تحقق یافت.)یوئیل 
با صدای  روح القدس  دریافت  از  پطرس پس   )29-2۸ :2
بلند، به مردم اعالم کرد که این همان تحقق وعده ی خداست 

که انتظارش را می کشیدند.
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قوم ارسائیل این جشن پرشکوه را چگونه برگزار یم کردند؟

خداوند در کتاب الویان فصل 2۳ به قوم اسرائیل 
یهوه  داد.  را  پنطیکاست  عید  برگزاری  فرمان 
خدا، شروع شمارش عید پنطیکاست را درست 
همانند عید نوبرها از فردای روز سبت)َشبّات( 
یعنی یکشنبه آغاز نمود. بنابراین، این دو عید 
بزرگ همیشه در روز یکشنبه برگزار می شدند. 
خداوند ۷ عید مقدس خود را به گونه ای تعیین 
نمود که هر خانواده ی اسرائیلی در هر کجا که 
اورشلیم  به  سال  در  بار   ۳ می بایست  باشند، 
برای پرستش و گذراندن مراسم قربانی وارد 
اجباری ولی  یهود،  برای مردان  امر  این  شوند. 

بود. اختیاری  آنان،  فرزندان  و  زنان  برای 

برداشت  پایان  در  تابستانی،  بزرگ  جشن  این 
برای  می شد.  برگزار  میوه ها  و  غالت  محصول 
فراوانی  و  شادی  از  پر  عید  این  کشاورزان، 
نعمات بود. خانواده های اسرائیلی شب قبل از 
برگ های  با  و  کرده  تمیز  را  خانه هایشان  عید، 
کنار  صبح  تا  آنان  می آراستند.  زیتون  سبز 
خورشید  طلوع  با  و  می پرداختند  به شادی  هم 
شامل  که  خود  هدایای  با  همراه  هلهله کنان 
میوه های  از  پر  سبدهای  و  نان  قرص  دو 
راه  به  اورشلیم  معبد  سمت  به  بود،  تازه 
بود. قوم  به  خداوند  فرمان  این  می افتادند. 
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همچنین خداوند دستورالعمل دیگری در ارتباط 
با چگونگی برداشت محصول زمین به قوم داد. 
او به آنها فرمود که محصول زمین خود را به طور 
و  نیازمندان  برای  بلکه  نکنند،  برداشت  کامل 
 )22  :2۳ بگذارند.)الویان  سهمی  نیز،  غریبان 
بدین ترتیب در جشن بزرگ پنطیکاست، نه تنها 
کشاورزان و صاحبان زمین، بلکه همه ی فقیران، 
یتیمان، غریبان)غیریهودیان( و بیوه زنان دارای 

سهمی بودند. 
یهوه  بی پایان  رحمت  بیانگر  دستورالعمل  این 
همچنین  می شود.  همه  حال  شامل  که  است 
اشاره ای زیبا به داستان روت، بیوه زن غیریهودی 
که از سرزمین موآب به اسرائیل وارد شد، دارد. 
این بیوه زن غیریهودی از باقی مانده های محصول 
کنار مزرعه استفاده می کرد. داستان زندگی او 
در کتاب روت به طور کامل نوشته شده است. 
غیریهودی  اولین  ورود  واقع  در  روت  زندگی 

با عید  ارتباط مستقیم  بیان می نماید که  را 

پنطیکاست و رحمت خداوند دارد.
دلیل،  همین  به  بود.  داوود  مادربزرگ  روت، 
یهودیان در مراسم عید پنطیکاست، کتاب روت 

و ده فرمان را در کنیسه ها می خوانند.
برجسته ترین نکته در عید پنطیکاست، دو نان با 
وزن برابر است که می بایست با خمیرمایه پخته 
شوند. کاهن باید این دو قرص نان را به عنوان 
تکان  خداوند  حضور  به  تکان دادنی  هدیه ی 

دهد.)الویان2۳: 20(
تفاوت مهمی بین نان در عید پنطیکاست با نان 
در عید فطیر وجود دارد. در عید فطیر، خداوند 
به قوم اسرائیل فرمود که اجازه ندارند برای 
باید  و  کنند  استفاده  خمیرمایه  از  نان  تهیه ی 
عید  در  ولی  شود.  تهیه  خمیرمایه  بدون  نان 
پنطیکاست خداوند اجازه می دهد که به نان ها 
بدون  اول  نان  زیرا  شود.  اضافه  خمیرمایه 
و  قدوس  بدن  نماد  فطیر،  عید  در  خمیرمایه 

بدون گناه عیسای مسیح است.
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در الویان فصل 2 آیه 11، خداوند می فرماید: 
»هیچ یک از هدایای آردی که به خداوند تقدیم 
باشد.«  شده  تهیه  خمیرمایه  با  نباید  می کنید 
عید  در  خمیرمایه  با  همراه  دوم  نان 
از  که  کلیساست  نماد  پنطیکاست، 
می شود. تشکیل  زبان ها  و  قوم ها  همه ی 
»زیرا او خود، صلح و سالمت ماست که این دو 
گروه را یکی ساخته است. او در بدن خود دیوار 
جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخته، زیرا 
به واسطه ی او، هر دو توسط یک روح به حضور 
پدر دسترسی داریم.«)افسسیان 2: 14 و 19(

زیبای  حقیقت  یک  بیانگر  نان  قرص  دو  این 
روحانی است که یهوه خدا از یهود و غیریهود، 
این  واقع  در  برمی گزیند.  خود  برای  قومی 
دو  از  کلیسا  که  است  خداوند  فیض  اعالم 

خواهد شد.  تشکیل  غیریهود  و  یهود  گروه 

دوم: پنطیکاست  اب  اول  پنطیکاست  مقایسه ی 
نوبر  اولین  اسرائیلی ها  اول،  پنطیکاست  در 
برداشت محصول خویش را به خداوند تقدیم 
مطابق  خداوند  دوم،  پنطیکاست  در  می کردند. 
کسانی  تمام  بر  را  خود  قدوس  روح  وعده اش 
روحانی  محصول  برداشت  میوه های  اولین  که 
یافت. تولد  کلیسا  و  کرد  نازل  بودند  او 
»روِح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما 
و  گردانید  خواهم  سالک  خود  فرایض  به  را 
آنها  و  داشت  خواهید  نگاه  مرا  قوانین  شما 
)2۷  :۳6 آورد.«)حزقیال  خواهید  به جا  را 

را  خود  احکام  خداوند  اول،  پنطیکاست  در 
پنطیکاست  در  داد.  زبان  یک  و  قوم  یک  به 
مژده ی  و  خود  احکام  خداوند  دوم، 
داد. زبان ها  و  قوم ها  تمامی  به  را  نجات 
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در پنطیکاست اول، خداوند از طریق موسا، قوم 
اسرائیل را برای دریافت ده فرمان آماده ساخت. 
»خداوند به موسا فرمود: “نزد قوم برو و ایشان 
را امروز و فردا تقدیس کن. به آنها بگو جامه های 
خود را بشویند و روز سوم آماده باشند، زیرا در 
روز سوم خداوند در برابر دیدگان همه ی قوم بر 
کوه سینا نزول خواهد کرد.«)خروج 19: 11-10(
از  قبل  مسیح،  عیسای  ترتیب  همین  به 
را  خود  شاگردان  روح القدس،  فرستادن 
بمانید.  منتظر  که  فرمود  و  ساخت  آماده 
»یک بار دیگر در حین صرف غذا بدیشان امر 
فرمود که: “اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر 
آن وعده ی پدر باشید که از من شنیده اید. زیرا 
بیش  روزی  چند  اما  می داد،  تعمید  آب  با  یحیا 
تعمید  روح القدس  با  شما  که  گذشت  نخواهد 
)5-4  :1 رسوالن  یافت.”«)اعمال  خواهید 

را  خود  احکام  اول، خداوند  پنطیکاست  در 

به قوم اعالم کرد؛ از این طریق، با آنان پیمان 
آنان ساکن شد)خیمه زد(. در  بین  بست و در 
داد.  رخ  اتفاق  همین  دقیقاً  دوم  پنطیکاست 
خداوند از طریق روح القدس، احکام خود را بر 
قلب های ایمانداران نوشت، با آنان پیمان بست 
و توسط روح القدس در ایمانداران ساکن شد. 

مطالعه ی این اعیاد، اهمیت بسیاری دارد، زیرا 
پیش نیاز درک روشن تری از عهد جدید است. 
تاکنون، چهار عید از هفت عید مقدس خداوند 
را مطالعه کرده ایم. سه عید اول نزدیک به هم 
رخ دادند. پس از زمان کوتاهی، عید چهارم یعنی 
همان عید پنطیکاست بود که با آمدن روح القدس، 
ثانوی  بازگشت  با  آخر،  عید  سه  و  یافت  تحقق 
یافت.  خواهد  تحقق  که  است  مرتبط  مسیح 

به فیض خداوند، بررسی دیگر اعیاد را در 
شماره های بعدی ادامه خواهیم داد.
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در هـر شـماره از مجلـه الکترونیکی آگاپـه، کارهای 
می گذاریـم. اشـتراک  بـه  را  هنرمنـدان  هنـری 

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

برای ارتباط با ما، 
 روی گزینه ی زیر ضربه بزنید.

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


73 July - 2022

فهرست

هنرهایزیبا

راد 
محمد خواین

لینکدین

ایمیل

خانههنرمندانمسیحی

انیماتور

https://www.linkedin.com/in/radmkhani
mailto:rad.mk7%40gmail.com?subject=
https://epiphanychristianarts.com/artists/rad-mohammad-khani/
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 1۳61 ماه  دی   10 متولد  محمدخانی،  راد  من 
هستم. در یک خانواده ی متوسط در تهران به دنیا 
آمدم و از همان کودکی به موسیقی و همچنین 
به کارهای گرافیکی عالقه مند بودم. در زمینه ی 
داشتم،  درامز  به  خاصی  عالقه ی  موسیقی، 
دو  با  همیشه  کودکی  دوران  در  به طوری که 
شاخه ی کوچک درخت، به میله های نرده ی بالکن 
خانه مان، ضربه می زدم و برای خودم به عبارتی 
اشتیاق  نوجوانی  دوران  در  می نواختم.  آهنگ 
خاصی به استفاده از حروف برگردان پیدا کردم 
و اکثر اوقات در حال درست کردن کاور برای نوار 
کاست و یا فیلم های ویدیویی)vhs( بودم. آن 
زمان این هنر را درست نمی شناختم، اما سالیان 
بعد متوجه شدم که این به نوعی “تایپوگرافی” 
است. متأسفانه در زمینه ی موسیقی نتوانستم 
شرایط  به خاطر  چراکه  باشم،  داشته  پیشرفتی 
درامز  یک  که  نبود  امکان پذیر  برایم  خانه   مان، 
بپردازم. داشتم،  عالقه  آنچه  به  و  کنم  تهیه 

نزدیک،  اقوام  از  یکی  توسط   1۳۸0 سال  در 
مژده ی نجات را شنیدم و به خداوندی عیسای 
مسیح ایمان آوردم. سپس به کلیسای جماعت 
ربانی در تهران  رفتم. در کلیسا همیشه هنگام 
پرستش، با ذوق و شوق به برادری که در حال 
همان  از  می کردم.  نگاه  بود،  درامز  نواختن 
انجام  با  را  اشتیاق درونی خود  ایمانم،  ابتدای 
در  مثال  طور  به  دادم.  نشان  کارها  یک سری 
کلیسا برای برادرم ‘یونا ثابت’ که در آن زمان 
به تازگی آلبومی تهیه کرده بود، یک کاور نوار 
آن،  از  بعد  کردم.  درست  ساده  بسیار  کاست 
هنرهای  مورد  در  شخصی  یادگیری  به  سال ها 
منبع  تنها  دوران،  آن  در  پرداختم.  گرافیکی 
برای من کتاب های آموزشی بود. در دانشگاه در 
رشته ی نرم افزار کامپیوتر مشغول به تحصیل 
کردم  احساس  که  نگذشت  چندی  اما  شدم. 

راد محمدخانی
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علم  به  نه  هست،  هنر  به  من  عالقه ی  تمام 
برنامه نویسی کامپیوتر. در سال 1۳۸2 برای 
نخستین بار در یک شرکت تبلیغاتی استخدام 
شدم و اولین ویدیوی تبلیغاتی را ساختم که 
آن کار در تلویزیون صدا و سیما پخش گردید. 
این سرآغاز کار من در خصوص طراحی گرافیکی 
متحرک )motion graphic( و تبلیغات بود. پس 
کار  مختلفی  تبلیغاتی  شرکت های  با  آن،  از 
شرکت های  با  دورانی  در  همچنین  و  کردم 
زیادی  پروژه های  تولید  در  انیمیشن سازی 
بودم  مشتاق  همیشه  من  داشتم.  همکاری 
فعالیتی  هم  کلیسا  در  هنر  زمینه ی  در  که 
از  مختلفی  تعالیم  برای همین،  باشم.  داشته 
‘کشیش  آنها  جمله ی  از  که  خدا  کالم  اساتید 
ادوارد  ‘کشیش  و  توسلی’  ساسان  دکتر 
هوسپیان مهر’ می باشند را دانلود کردم، برای 
ویدیویی  منوی  همچنین  و  کاور  دروس،  این 
در  را  آنها  و  کردم  درست  دی وی دی ها  برای 
این  کنار  در  نمودم.  پخش  و  تکثیر  کلیسا 
فعالیت ها، در کلیسای خانگی مشغول به خدمت 
در زمینه ی پرستش و موعظه و تعلیم نیز بودم.

ایمانمان  خاطر  به  میالدی،   2016 سال  در 
و  من  برای  ناخوشایندی  اتفاقات  مسیح،  به 
خانواده ام پیش آمد که مجبور شدیم به ترکیه 
مهاجرت نماییم. این موضوع باعث شد که ما 
مهاجرت و سختی های آن شویم. بحران  وارد 
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در ترکیه طبق اراده ی خداوند در کلیسایی مشغول به خدمت شدم 
و در کنار خدمات مختلف کلیسایی، کار بخش مدیا را چه در داخل 
کلیسا و چه در فضای مجازی کلیسا، به عهده داشتم. در آن سال های 
ابتدایی، شروع به همکاری با “مجله ی سبزک” کردم و مدتی در قسمت 
برای کودکان فارسی زبان در فضای  کتاب مقدسی  انیمیشن   تولید 
دیگری  مسیحی  سازمان های  در  همچنین  داشتم.  فعالیت  مجازی 
ویدیوهای  تولید  گوناگون  بخش های  در  بودم.  خدمت  به  مشغول 
کتاب مقدسی به زبان های بومی برای مردم سرزمینم و در راستای 
دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی در ایران نیز فعالیت هایی داشته ام.
من  در  کودکی  از  که  را  آنچه  تمام  خداوند  سال ها،  این  طی  در 
استفاده  کلیسایش  و  نامش  جالل  برای  بزرگسالی  در  بود،  نهاده 
او را به تصویر بکشم.  بتوانم کالم  تا  کرد و من را ظرفی ساخت 
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به یاد دارید که عیسای مسیح معموالً سخنانش 
را با مثل ها به مردم بیان می کرد. او به این شیوه 
عمل می نمود تا مردم بتوانند در ذهن خود، آنها 
را تصور کنند و بهتر درک نمایند. من هم این 
مسیر را در پیش گرفته ام و به فیض او ادامه 
خواهم داد تا از این طریق کالم مکتوب خداوند 
در ذهن و دل فرزندان خدا کاشته شده، نمو 
گرداند. سیر  را  بسیاری  و  دهد  میوه  کند، 

هم اکنون در محبت و فیض خداوند و با معجزه ی 

آمده ام.  بیرون  ترکیه  از  که  است  مدتی  او 
امروز یکی از بزرگترین دغدغه های من، برادران 
و خواهران مسیحی ما در ایران و ترکیه هستند 
که در شرایط بسیار سختی به سر می برند. امید 
دارم که بتوانم در دنیای غرب برای آنها صدایی 

باشم.
روزی  بتواند  فارسی زبان  کلیسای  که  آمین 
آزادانه در سرزمین خویش، خداوند را پرستش 

کند و جالل دهد.
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نمونه ای 
کوچک از
 اثرهای

راد محمدخانی



79 July - 2022

فهرست

هنرهایزیبا

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 تلگراماینستاگرام

http://epiphanychristianarts.com/
https://www.instagram.com/epiphanychristianarts/
https://t.me/epiphanychristianarts
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دوباره انم تو تکرار می شود عیسی

رد این جهان کس و ان کس نمی شود غمخوار

کار ربای بی رس و سامانی ام رد این    پی

سقوط سلطنت این گناه سلسله وار

تجسم توست
چقدر منظره ی انب رد 

و من هک لحظه هب لحظه نیاز می شوم و

همیشه هست امیدی رد این رخاب آوار

کار رد این تداوم کابوس نفرت و ان

تمام می شود این رمگ بی رقار این بار

همیشه رمزک رپگار می شود عیسی

تمام معنی دلدار می شود عیسی

گاهن رسور و رسدار می شود عیسی ی

و شاه اتزه ی ردبار می شود عیسی

خدا هک رد تو پدیدار می شود عیسی

تو رذه رذه ات ایثار می شود عیسی

هک دستهای تو معمار می شود عیسی

جهان هب عشق تو   بیدار می شود عیسی

صلیب از تو هک رسشار می شود عیسی

شاعر: حامی
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رافائلبرهانیفر

اینستاگرام

معرق چوب ، هنر 
اصیل ایرانی است.

معرق یکی از 
رشته های 

پر پیشینه 
صنایع دستی 

ایران است 
که نسبت به 
صنایع دیگر 

چوبی در ایران از 
قبیل خاتم، 

نازک کاری، منبت، 
خراطی و بافت 

سبد و حصیر دارای 
قدمت بیشتری 

است. 

معرقکارچوب

https://www.instagram.com/borhanyraphael/
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معرفی فیلم

گارس  کارگردانی  به   201۸ سال  محصول  تاریخی  و  ماجرایی  فیلمی  مجدلیه،  مریم 
دیویس می باشد. از بازیگران مطرح این فیلم می توان به رونی مارا ، واکین فینیکس 
و چویتل اجیوفور اشاره کرد. این فیلم داستان زندگی مریم مجدلیه ، یکی از پیروان 

عیسای مسیح را روایت می کند و...

نمایشبخشهاییازفیلم

https://www.youtube.com/watch?v=Rn3OMfnwOt8
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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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خداوند در لحظه لحظه های زندگی ما حضور داره.
در تمام اگم های برداشته

پلک زدن ها
نفس کشیدن ها

برای لمس کردن حضور خداوند،کمی توجه اکفیست...

این داستان: کشاورز و ساعت

باران جوکار

عاشقانه هایی برای آسمان

بــا انتخــاب هر یــک از گزینه هــای زیــر می توانید 
ادامــه ی داســتان را بــه صورت صوتی بشــنوید:

اینستاگرام

تلگرام

ان
سم

عاشقانه هایی برای آ

https://www.instagram.com/tv/Cf_hDxnIJg1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/content_of_agapeh/37
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1 ای فرزند من، به حکمت من توجه داشته باش 
و پند و نصیحت مرا گوش کن.  

2 آنگاه خواهی دانست که چگونه درست رفتار 
کنی و سخنان تو نشان خواهند داد که عاقل و 

دانا هستی.  
۳ لب های زن زناکار شاید از عسل شیرین تر و 

بوسه هایش از روغن زیتون مالیم تر باشد.  
4 اما در پایان کار غیر از تلخی و درد و رنج چیزی 

برایت باقی نمی گذارد.  
5 چنین زنی، انسان را به طرف مرگ می کشاند 

و به انتهای دنیای مردگان می اندازد.  
6 هرگز در راه راست قدم نمی گذارد، بلکه آواره 

و سرگردان است و خودش این را نمی داند.  
۷ پس ای پسران من، به من گوش کنید و آنچه 

را که می گویم هرگز فراموش نکنید.  
این قبیل زنان دوری کنید و حتا نزدیک  از   ۸

خانه آنها هم نروید.  
9 مبادا عزت و احترام خود را از دست داده و 

در جوانی به دست ظالمان هالک شوید.  
و  شده  بیگانگان  نصیب  شما  اموال  مبادا   10

نتیجه یک عمر زحمتتان به هدر رود،  
11 گوشت و استخوان هایتان فاسد شوند و در 

آخر عمر برای خودتان ماتم بگیرید  
12 و به خود بگویید که چرا به پند و نصیحت 

دیگران گوش ندادم و نخواستم عبرت بگیرم،  
1۳ به سخنان معلمان خود گوش ندادم و به آنها 

توجه نکردم.  
چشمان  پیش  در  که  شدم  متوجه  ناگهان   14

مردم رسوا شده ام.  
15 به زن خود وفادار باش و فقط او را دوست 

بدار  
مردهای  دنبال  به  و  بماند  وفادار  تو  به  تا   16

دیگر نرود.  
1۷ او فقط مال توست و نباید با مردهای دیگر 

رابطه داشته باشد.  
او  با  جوانی  در  که  خود  زن  از  بنابراین،   1۸

ازدواج کرده ای، لذت ببر  
19 بگذار او مانند آهوی زیبا و خوش اندام، تو 

را با عشق و خوشی در آغوش بکشد.  
زن  به  را  خود  عشق  باید  چرا  پسرم،  ای   20
زنان  دنبال  چشمانت  و  کنی  ابراز  دیگری 

شوهردار باشد؟ 
دهی،  انجام  که  کاری  هر  و  بروی  جا  هر   21

خداوند می بیند.  
22 گناهان شخص شریر مانند دامی است که 

خودش در آن گرفتار می شود.  
بگیرد، هالک  را  نمی تواند جلوی خود  2۳ چون 

می گردد و نادانی او، او را به گور می فرستد.

امثال سلیمان  فصل  ۵

از زناکاری دوری کنید

در ادامــه همــراه مــا باشــید تــا از امثــال ســلیمان 
بیشتر بدانیم.
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سلیمان در این فصل از کتاب امثال در مورد یکی از گناهانی که انسان ها و 
به خصوص جوانان را درگیر خود می کند، به فرزندش و همچنین به ما اخطارهایی 
را می دهد. او می گوید افرادی که به نصیحت های دیگران توجه الزم را دارند 
بوده اند پند می گیرند،  از تجارب کسانی که در پیداکردن راه راست موفق  و 
کامیاب خواهند بود. چراکه سخنان آنها حقیقت محض است و کسانی که شنونده 

و همچنین عمل کننده ی این سخنان هستند، هنگام رویارویی با 
مشکالت در امان می باشند.

عزیزان، به یقین هیچ چیز به جز کالم خداوند محافظ امینی 
در مقابل گمراهی ها و گناهانی که در روزگار ما حکم فرما 
به  خود  تعالیم  در  هم  رسول  پولس  نیست.  شده اند، 
تیموتائوس، به او می گوید “در مواقعی که در محاصره ی کفر 

و شرک قرار گرفتی، تنها به کالم خدا بچسب.”
)دوم تیموتائوس ۳: 1۷-1۳(

از امثال سلیمان 
فصل ۵ بیشتر بدانیم

برادر جهانگیر
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منظور از آیه ۳ این است که وسوسه و از راه 
فریبکاری  و  چرب زبانی  با  انسان،  بردن  به در 
تنها  باید  عسل چکان  لب های  می شود.  شروع 
جزئی از عشق حقیقی در پیوند زناشویی باشد.

)غزل غزل ها 4: 11(

آیه 4 اشاره می کند که گناه از دور جذاب است، 
اما از نزدیک وحشتناک و دارای عواقب ناگوار 
است. افسنطین که در این بخش از کالم آمده، 
نوعی گیاه است که نمادی از درد و رنج و عذاب 

می باشد.)تثنیه 29: 1۸(

به  ارتکاب  را که  بهای گزافی  نیز  تا ۷  آیات 5 
دارد،  همراه  به  جنسی  نامشروع  روابط  و  زنا 
عذاب  به شرح  آیات  این  است.  کرده  توصیف 
و تقصیر آن کسی می پردازد که به جای اطاعت 
شهوت  تسلیم  را  خویشتن  خداوند،  احکام  از 
می کند. نقطه ی مقابل این نمونه، ‘یوسف’ است 
که به چنین وسوسه هایی واکنشی صحیح نشان 
داد.)پیدایش ۳9: 1-12( این را باید همیشه 
در ذهن داشته باشیم که گناهاِن ما در وهله ی 

اول به خداست.
یکی  است  آمده  هم   ۸ آیه   در  که  همان طور 
این  برابر  در  حفاظت  مهم  راه های  از 
که  آنجایی  تا  که  است  این  وسوسه ها، 
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این  باید  ما  عملکرد  مهم ترین  داریم.  نگاه  دور  وسوسه ها  از  را  خود  طریق های  می توانیم 
که  زمانی  همانند  بگیریم.  فاصله  می اندازند،  گناه  دام  در  را  ما  که  موقعیت هایی  از  که  باشد 
گناه  موقعیت  از  باید  نیز  ما  کرد،  فرار  فوتیفار  از زن  دام وسوسه،  در  نیفتادن  به خاطر  یوسف 
خود  از  افتد  اتفاقی  اگر  و  داریم  را  الزم  توانایی  که  بیندیشیم  خود  با  شاید  کنیم.  فرار 
گناه قرار  “حتا در موقعیت و شرایط  به صراحت می فرماید  اما کالم خدا  محافظت خواهیم کرد، 
بازیچه ی  که  می ورزیم  اصرار  وقتی   )12 قرنتیان10:  شوید.”)اول  وسوسه  مبادا  نگیرید، 
است. بی ثمر  و  بیهوده  نجات،  و  رهایی  برای  خداوند  از  ما  تقاضای  شویم،  گناه آلود  امور 

همچنین در آیه 9 و10 می فرماید “اسارت و بردگی از عواقب این گناه است.” در واقع این اسارت 
می شود،  شخص  مرگ  جایگزین  که  است  مجازاتی  بردگی  و 
این  در   )22  :22 است.)تثنیه  مرگ  زنا،  مجازات  چراکه 
در  »دیگران«  و  قاضی  نقش  در  »ستمکیشان«  مورد، 
نقش اربابانی هستند که توان و قوت و ارزش جوانی 
همه ی  بنابراین  می شود.  آنها  بردگی  صرف  شخص، 
زندگی شخص خطاکار برای بیگانگان و ثروتمندکردن 

آنها خواهد بود.

)اول  آمیزشی  بیماری های  به  آیه 11 می تواند 
قرنتیان 6: 1۸( و یا به پایان عمر طبیعی انسان 
این مقطع، گناهکاری  باشد. در  اشاره داشته 
با حسرتی که  که زندگی اش تباه شده است، 
راه برگشت ندارد)آیه 12(، بی نتیجه به سوگ 
می نشیند و به خاطر بی اعتنایی به هشدارها و 
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به سبب بدنامی و رسوایی غم انگیزش همیشه 
ناله ی افسوس سر خواهد داد.)آیات 1۳ و 14(

در آیات 15 تا 19، از تشبیه آب استفاده شده 
و  پاک  آب،  همانند  زناشویی  رابطه ی  باید  که 
به  دو  هر  »چشمه«  و  »منبع«  باشد.  شفاف 
همسر اشاره دارند که شوهر در کنارش از لحاظ 
غزل ها  می شود.)غزل  سیراب  عاطفی  و  جنسی 
4: 9-11( در واقع نویسنده،  شادی یک پیوند 
زناشویی متعهدانه را با مصیبت روابط نامشروع 

مقایسه کرده است.
کارهایی  که چنین  این است  آیه 20  از  منظور 
سودی ندارند. از اینرو، توجیه چنین حماقتی، 

بی منطق و بی معنی است.

در آیات 21 و 22 آمده است “کسانی که در گناه 
از نگاه خداوند بیرون نخواهند بود.”  هستند، 
باشد.  پنهان  خداوند  دید  از  که  نیست  مکانی 
گناهان پنهان بر روی زمین، در آسمان آشکارند. 
خداوند شاهد و ناظر جمیع اعمال انسان است، 
اما در رحمت پایدار خویش انسان را بی درنگ 
مجازات و داوری نمی کند و به گناهکار فرصت 

توبه  انسان  اگر  اما  می دهد.  بازگشت  و  توبه 
نکند و همچنان به کارهای بد خود ادامه دهد، 
شد. خواهد  گرفتار  خویش  گناهان  دام  در 

)اعداد ۳2: 2۳/ غالطیان 6: ۸-۷(
کرد.  فرار  گناه  عواقب  از  نمی توان  بنابراین 
سخت  بسیار  گناه آلود  عادت های  ترک  هرچند 
از  بیش  را  انسان  نشوند،  ترک  اگر  اما  باشد،  
به  آورد.  درخواهند  خود  کنترل  تحت  پیش 
همین دلیل است که عیسای مسیح می فرماید: 
را  آن  می کشاند،  گناه  به  را  تو  تو،  چشم  »اگر 
در آور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک 
به آتش  با دو چشم  تا  چشم وارد حیات شوی 

دوزخ افکنده شوی.« )انجیل متی 1۸: 9(
در  که  “شخصی  می فرماید   2۳ آیه  پایان  در  و 
را  خویشتن  نمی تواند  می کند،  زندگی  گناه 
کنترل نماید و سرانجام در گناه خویش خواهد 

مرد.”)رساله یعقوب 1: 14(
و  ویژه  نگاه  وی،  آموزه های  و  مسیح  عزیزان، 
منحصر به فردی به موضوع »گناه« دارد. درواقع 
این آموزه ها در هیچ دین و مذهب و آئینی و در 

هیچ فلسفه و باوری یافت نمی شوند.
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 داستان های کوتاه و 

آموزنده

ابریشمی  کرم  پیله ی  روی  بر  کوچکی  شکاف 
ظاهر شد. مردی ساعت ها به تالش پروانه برای 
از  دست  پروانه  کرد.  نگاه  پیله  از  خارج شدن 
تالش برداشت. به نظر می رسید خسته شده و 

نمی تواند به تالش هایش ادامه دهد.
مرد تصمیم گرفت به این مخلوق کوچک کمک 
را  شکاف  قیچی،  از  استفاده  با  بنابراین  کند. 
پهن تر کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، 
اما بدنش کوچک و بال هایش چروکیده بود. مرد 
به پروانه همچنان زل زده بود و انتظار داشت 
پروانه برای محافظت از بدنش بال هایش را باز 

پروانه  حقیقت  در  نشد.  اینطور  ولی  کند، 

مجبور بود بقیه ی عمرش را روی زمین بخزد و 
نمی توانست پرواز کند.

مرد مهربان پی نبرده بود که خدا محدودیت را 
پروانه  برای  را  خروج  برای  تالش  و  پیله  برای 
از  مایع خاصی  که  این صورت  به  آورده؛  بوجود 
پرواز  به  قادر  را  او  و  می شود  ترشح  بدنش 

می سازد.

بعضی اوقات تالش و کوشش تنها چیزی است 
که باید انجام بدهیم. اگر خدا آسودگی را بدون 
سختی برای ما مهیا کرده بود، توان پرواز از ما 

سلب می شد.

پروانه و پیله ی کرم ابريشم



91 July - 2022 Photographer: Tima Miroshnichenko

فهرست

ارزشمند

معرفی کتاب

نویسنده:کشیشرافیشاهوردیان

اشک هایم را پاک کن
نســخه ای شــفابخش بــرای تســلی از ســوگواری

به هنگام سوگواری برای 
عزیز از دست رفته،

ایماندار و بی ایمان هر دو 
می گریند،

با این تفاوت که بی ایمان 
از میان اشک هایش به 

خاک می نگرد،
ولی ایماندار به سوی 

آسمان ...

دریافتکتابازطریقتلگرام

ویراستار: آرش
صفحه آرایی: حسین امیری

طرح روی جلد: هرمینه وارتانیان
تایپ: مریم مغربی نژاد

https://t.me/content_of_agapeh/35
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معرفی کتاب

نویسنده:دیتریشبونهافر
ترجمه: روبرت آسریان

بهای شاگردی

بیداری در حیات کلیسـا همواره باعث 
کتاب مقـدس  عمیق تـر  درک 
ورای  در  اسـت.  شـده 
و  شـعارها  همـه 
مباحثـات  و  تأکیـدات 
در  کلیسـایی،  ضـروری 
مورد شـخصی کـه موضوع 
مباحثـات  ایـن  اصلـی 
عیسـای  یعنـی  می باشـد؛ 
مسـیح، سـؤاالت مشخصی 
و  معنـا  می شـود.  مطـرح 
عیسـا  سـخنان  مفهـوم 
چیسـت؟ او چگونه می تواند 
بـه ما کمـک کند کـه در دنیای 
خوبـی  مسـیحیان  معاصـر، 
باشـیم؟ در نهایـت، آنچـه کـه 

... بدانیـم  می خواهیـم  مـا 

دریافتکتابازطریقتلگرام

https://t.me/content_of_agapeh/36


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

ارزشمند
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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.

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

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
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