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آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست 7

به طور محرمانه با او مالقات كنند و به 

این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره 

لحم بعد از آن، آنها را به بیت8آگاه شد. 

بروید و با دقّت به دنبال »فرستاده گفت: 

که او را یافتید و همین آن كودک بگردید

ا به من خبر دهید تا من هم بیایم و او ر

آنان بنا به فرمان 9« پرستش نمایم.

ای كه پادشاه حركت كردند و ستاره

طلوعش را دیده بودند، پیشاپیش آنان 

رفت تا در باالی مكانی كه كودک در می

وقتی ستاره را 10آن بود، توقّف كرد. 

و به روی در پس به آن خانه وارد شدند و كودک را با مادرش مریم دیده 11دند. نهایت خوشحال شدیدند، بی

افتاده او را پرستش كردند. آنگاه صندوقهای خود را باز كردند و هدایایی شامل طال و ُكنُدر و ُمرّ به او تقدیم 

ی دیگر به وطن خود چون در عالم خواب به آنان اخطار شد كه به نزد هیرودیس بازنگردند، از راه12نمودند. 

  .برگشتند

 

و رفته اند. در حال حاضر بر عکس کریسمس است. به جای آوردن هدایا، هر آمده اند  کریسمس و سال نو بارها

، کوتوله  پس می آورد پس بیاورد یا آنها را تغییر بدهد. مرد بدون مو ژل مو خود را کس می خواهد هدایای خود را

، که  اعت زشتپیدا کند. و س باید دوباره در پنجره فروشگاه، جای مناسبش را ت،باغ که هیچ کسی آن را نخواس

است.  دهیفا یفقط ب میکرد افتیدر سمسیکه ما در کر یایاز هدا یبرخ .خراب است، باید بازگردانده شود

 یایهدا نیف اما   هنوز  هد  رایز میتوانم ارزش خود را درک کن یارزشمند هستند. اما من نم اریبس گرید یایهدا

 زا یسیاست. در واقع   ارزش ع یا هیهد نیساخته است چن یسیع قیکه خدا از طر   یا هی. هد میدان ینم

است که خداوند ستار شنسان   را فرستاد. آن ستار شنسان  لیدل نی. و به همستیانسان مشخس ن یاول برا

. اکثر مردم دهند حیاو را به ما توض یو معنا یسیخواهند ع یاوردند. اما آنها واقعا م یسیبه ع یا ژهیو هیهد

که  دوندیدانند و هم نم ینم یسیآمد. اما آنها هدف ع ایبه دن سمسیکردر زمان  یسیدانند که ع یجهان م

را در  یسیآنها ع لیدل نیما است. و به هم یبرا  یسیانقدر ارزش ع دیدان یو آنها قطعا نم ست؟یچ یسیع

 جهیکنند .   و در نت یکند، چرا که آنها هرگز ارزش او درک نم یمل رد مبطور کارا و ا ایو  دیقرار ده یگوشه ا

و هم آنچه او  ستیچ یسیدهد که عمی   حیبه ما توض   هم است چون آنها م اریبس   ُكنُدر و ُمرّ  و  یطال  هیهد

 دهد. یم حیدهد توض یما انجام م یبرا

 

تولید شود. عالوه بر این، طال باید یک فلز  ما باارزشترین چیز است که می تواند از دنیای فیزیکی طال :از اول طال

سیح عیسی م برای طال شناسان از آنچه که این ستاره .این با سایر فلزات مخلوط نشده استبنابر خالص باشد.

ارزش ترین چیز  از طریق عیسی با خداوند به ما :انقدر ارزشماند عیسی است.   آورند، اشکار می شود که می

رمغان می اورد! و پسر خود را می ا به ارمغان می اورد. خدا به ما خودش را به شت بیایدکه می تواند از به را

ست. هدیه شگفت گناه ا و خطر بدون نتیجه هم و در نیست دهد و این پسر خدا تنها کسی است که واقعا آلوده

اما این کار  . می کندبه صورت انسان تغییر  این است که این پسر خدا اکنون انگیز که خداوند به ما می دهد،

 آن را تحسین کنید! و این همان چیزی است که ستاره ی توانید با تعجبغیرممکن است که شما فقط م چیزی

  نُدرکُ عطر است که در هوا است.  ُكنُدراین هدایا  دوم .داده اند نجاما ُكنُدر با آوردن هدایا و ایرانی شناسان

خلقت زمان  می توان دررا   این هدیه معنای با خدا است.  ارتباط عنی به م این هدیه هم به نماز است.ی نشان 

که خدا نفس خود را به بینی آدم  : کرد، این بود احساس شای که آدم در خلقتبخوانیم . در آن زمان، اولین تجربه 

شت انسان را به خدا است و بنابراین سرنو  طتبابا انسان اراست: نفس خدا،  به این معنی دقیقا  ُكنُدر  کرد. وارد



تباطی با خدا ندارند. آنها از خدا و بنابراین هیچ ار . که مردم به گناه افتاده اندتعریف می کند. حاال ما می دانیم 

گناه,   نیدر زمان اول  مردم لیدل نیو به هم می شوند. با خداوند بزرگ روبرو کشمکش جدا شده و اغلب با

   دیخواه یما م.  شاست ارتباط با خدا هم نفس خداوند است! و نیند. ارا از دست گرفت ییزهایچ نیمهمتر

 .اشداقالنه نباید از دست رفته براین، هدیه سوم عبناب د؟یخداوند  نفس بکش پاک دوباره از  نفس

 

ُمر نیز به عنوان  از رنج است. ین عصرتلخ است. باالتر از همه، معنی ا هدیه سوم ُمر است: ُمر معطر و

مسیح یاد می گیریم که عیسی قبل از  استفاده می کردند . از داستان عذاب عیسی جسدگان سازیآماده

است، که به مرگ و رنج  شناسان ین ترتیب هدیه ای از ستار هده بود. ُمر به اعطر زده ش مصلوب شدنش با ُمر

به  .ج می کشدبه ما نشان می دهند که عیسی برای ما رن شناسان می کند. ستاره عیسی مسیح اشاره

 .میریو ممکن است خدا را نفس گ میشکه   ما دوباره از گناهان آزاد با یطور

 

اما باالتر از همه، آنها به ما انسان ها نشان می دهند  .به عیسی مسیح دادند شناسان را ستاره سه تا هدیه

  .به ارمغان می آورد ارزش ترین چیز را خداوند به ما از طال، می رسد. عیسی به مااز تولد   چه معنی

نشان دادند  به ما شناسان ُمر، ستاره انسانها متصل کرده است. و سوم، از طریقبا  خداوند را با کندر عطری که

 چه کار کردند؟ همهمریم و یوسف با این سه هدیه عجیب و غریب  .بود رنج کشیده و مرده که عیسی برای ما

انستند این را اده فقیر بتوانند از آن استفاده کنند. و قطعا نمی تومناسب نیست که خانو دیه هدایاییاین سه ه

، آنها ممکن است تک تک و بعد از مدتی همه چیز را درک کردند،بنابراین این سه  ال، درک کنند. و با این ح

طال,   کنم: طال، یشما آرزو م یرا برا نیبا ارزش تر زیچ  .را نداشتند در قفسهفایده  یه،عنوان هدایای بیهد

   .نیآم !دیباش حیمس یسایکنم که در ع یآرزو م  آینده سال  یمر! براکندر و 
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