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مــن حامــل مــژده ای بــرای شــما هســتم، مــژده ای مســرت بخــش 
بــرای همــه ی مــردم! و آن ایــن اســت کــه همیــن امــروز مســیح، 
خداوند و نجات دهنده ی شــما، در شــهر داوود چشــم به جهان 
ــوزادی را  گشــود. عالمــت درســتی ســخن مــن ایــن اســت کــه ن
خواهیــد دیــد کــه در قنــداق پیچیــده و در آخــور خوابانیده انــد.
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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  آگاپه یک مجلـه ی الکترونیکی 
اسـت کـه به صـورت فایـل PDF می باشـد، بـه 
ایـن منظـور تمامی صفحه های آن برای اسـتفاده 
در موبایل، تبلت و کامپیوتر طراحی شده اسـت. 
توصیه می شـود جهـت کارکرد بهینـه، این مجله 
خـوان   PDF نرم افـزار  از  و  کـرده  دانلـود  را 

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 بـه این 
فایل ها را در اختیارتان گذاشـته ایم، کافیسـت 

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

ذکر کنیم.

اینستاگرام ایمیلوبسایت

ارتباط با ما

c

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

می باشد.

https://www.instagram.com/agapeh.magazine/
https://agapeh.net/
mailto:e-magazine%40agapeh.net?subject=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20
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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.

سالومه ابراهیمیان
مهران پورپشنگ

 جلیل سپهر
میالد برادران تمدن

صنم طلوعی
برادر جهانگیر
مرجان فارسی
فرح معصومی

اسحاق تنگستانی
و  همه ی شما عزیزان که با اشتراک گذاری 

این مجله همراه ما هستید.

با تشکر فراوان از 
باران جوکار /  موسا رسایی /

خانه هنرمندان مسیحی /
برنادت پولیس / 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

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 
فهرست در بعضی از سیستم عامل های 

اندروید به خوبی کار نکند 

فهرست

فهرست

Content Button Touch the content
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فـهرسـت

آیا ستاره ای که مجوسیان را به 
محل تولد مسیح هدایت کرد، از نظر 
علمی ثابت شده است؟
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کریسمس تنها جشنیست که 
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تاریخچه ی کریسمس و 
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19
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شرقی  ستاره شناسان  که  داد  گزارش  متی 
به  ابتدا  ستاره ای  هدایِت  با  باستان(  )ایران 
اورشلیم و سپس به بیت لحم رفتند و عیسای 
کوچک را مالقات کردند.)متی فصل 2( مخالفان 
کتاب مقدس می گویند چنین ستاره ای هرگز در 
و  علم ستاره شناسی  زیرا  نکرده،  ظهور  آسمان 
اسناد دوران باستان، ادعای انجیل متی را ثابت 
درست  مخالفان،  ادعای  این  آیا  است.  نکرده 

است؟
ظهور  به  مربوط  واقعیت  دانشمندان،  امروزه 
ستاره در زمان تولد مسیح را کامالً پذیرفته اند. 
پروفسور ‘دیوید هیوز’ ستاره شناس دانشگاه 
شیفلید در بریتانیا، دو نکته ی علمی را درباره ی 
تشریح  به  او  است.  کرده  مطرح  ستاره  این 

با  زمینه  این  در  خود  علمی  یافته های 
“بی بی سی”  نظیر  جهان  معتبر  خبرگزاری های 

پرداخته است.
برای  ستاره  »این  می گوید:  هیوز  دیوید 
و  جذاب  بسیار  باستان،  دوران  ستاره شناسان 
در عین حال شگفت انگیز بوده است.« هیوز در 
ادامه می افزاید: »بهترین توضیح علمی درباره ی 
این پدیده، قرار گرفتن زمین، مشتری، زحل و 
خورشید در یک راستا می باشد. در این وضعیت، 
قرار  یکدیگر  نزدیکی  در  مشتری  و  زحل 
زمین  سیاره ی  ساکنان  درنتیجه،  گرفته اند. 
تا آن  تصور کرده اند که ستاره ای درخشان که 
ظاهر  شب  آسمان  در  بود،  نشده  رویت  زمان 

شده است.«

آیا ستاره ای که مجوسیان را به محل تولد مسیح هدایت کرد، 
از نظر علمی ثابت شده است؟

مهران پورپشنگ
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فهرست

Photographer: Justin W



به گفته ی پروفسور هیوز و همچنین پروفسور 
بار  تنها یک  این وضعیت استثنایی  ‘اوبرایان’، 
برای  پس  می افتد،  اتفاق  سال   900 هر  در 
باید  این  قبل،  سال   2000 در  ستاره شناسان 

نشانه و رویدادی بسیار مهم بوده باشد.
هیوز به نکته ی علمی دیگری درباره ی ظهور این 
ستاره ی عجیب می پردازد. او می گوید: »مدارک 
و شواهد تاریخی توسط اخترشناسان شرق)ایران 
ظهور  مورد  در  دور)چین(  شرق  و  باستان( 
این  اساس  بر  است.  موجود  جدید،  ستاره ای 
مسیح،  میالد  از  قبل  چهارم  سال  در  مدارک، 
ستاره ای جدید در “صورت فلکی عقاب” مشاهده 

شده است.«
آسمان نمای  مدیر  کرافت’،  ‘رابرت  دکتر 
اونتاریو’’  ‘‘مک مستر  دانشگاه  در  مک کیلون 
می گوید: »چنین رویدادی در آن دوران رخ داده 
است.« همچنین او می افزاید: »در صورت فلکی 
ناپدید  و سپس  متولد  ستارگان جدید،  معموالً 
)ستارگان(  ستاره ی  این  بنابراین  می شوند. 

ستاره شناسان  در  را  انگیزه ای  و  هدف  جدید، 
برانگیخته و آنان را روانه ی اورشلیم و بیت لحم 

کرده است.«
محل  باالی  در  ستاره  توقف  به  متی  اشاره ی 
صرفاً   ،)9 آیه   2 )فصل  کوچک  عیسای  زندگی 
قدیم  دوران  در  مثالً  است.  انسانی  توصیف 
خانه  آن  باالی  که  ببینید  را  »ماه  می گفتند: 
خانه  باالی  در  ماه  که  نبود  آن  مقصود  است.« 

قرار گرفته است.
مجوسیان،  که  معتقدند  مفسران  از  برخی 
به  و  بودند  پارس  امپراطوری  مقیم  یهودیان 
همین دلیل از پیشگویی های عهدعتیق درباره ی 
آمدن مسیح موعود مطلع بودند. این احتمال هم 
وجود دارد که خدا از طریق خواب با مجوسیان 
درباره ی معنای ستاره سخن گفته بود. زیرا خدا 
به  داد  هشدار  مجوسیان  به  خواب  طریق  از 
اورشلیم مراجعت نکنند و از راه دیگری به وطن 

بازگردند.)متی فصل 2 آیه 12(
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که  بپرسند  عزیز  خوانندگان  از  برخی  شاید 
‘‘صورت فلکی’’ چیست؟

صورت فلکی به مجموعه ستارگانی اطالق می شود 
پدید  شب  آسمان  در  را  شکلی  یکدیگر  با  که 
حیوان  یا  انسان  شبیه  شکل ها  این  می آورند. 
است. صورت فلکی ها بر اساس شکل، نامگذاری 

شده اند مانند شکارچی، شیر، ماهی...
در دوران باستان تعداد صورت های فلکی، 48 
مورد بود. اما امروزه 88 صورت فلکی شناخته 
در  مشخصی  محدوده ی  کدام  هر  و  شده اند 

آسمان دارند. آسمان آنقدر وسیع است که اگر 
به  نیاز  کنیم،  پیدا  آن  در  را  جرمی  بخواهیم 
آدرس داریم. مثالً اگر در کتاب مقدس به دنبال 
مجوسیان و ستاره ی نورانی هستید باید به عهد 
کنید.  رجوع  دوم  فصل  متی،  انجیل  جدید، 
دارند.  کاربردی  چنین  نیز  فلکی  صورت های 
نواحی مختلف تقسیم  به  بدین ترتیب، آسمان 
شده تا جستجو و پژوهش را برای ستاره شناسان، 
کاربرد  گفت  می توان  واقع  در  سازد.  آسان 

صورت فلکی، یافتن آدرس در آسمان است.

فیسبوک

اینستاگرام

وبسایت

Mehran Pourpashang
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فهرست

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


جشن تولد مسیح تنها جشنیست که به همه ی 
و  ملیت  و  مذهب  و  عقیده  هر  از  انسان ها 
سـالمتی  و  صلح  خواهان  که  اجتماعی  طبقه ی 
جهانی باشند، مربوط می شود. زیرا که مسیح نه 
برای قوم و قبیله و مذهب و ملیت و نژادی 
خاص، بلکه برای نجات و شفا و آزادی و صلح و 

بخشش همه ی انسان ها به دنیا آمد. 
او با مقدسترین و گناهکارترین، با ثروتمندترین 
بدون  دشمن،  و  دوست  با  فقیرترین ها،  و 

طرفداری برخورد کرد و با شفاها و معجزات 
همگانی اش ثابت کرد که برایش نژاد و 

او  ندارد.  و زبان فرقی  ملیت و رنگ 
زن  بین  تفاوتی  هیچ  خدمتش  برای 
نیقودیموس  رومی،  افسر  و  سامری 

مذهبی و زکی باجگیر، جوان ثروتمند و 

گدای نابینا، زن گناهکار در حال سنگسار و زن 
داده  دست  از  را  جوانش  پسر  که  بی گناهی 

بود، نگذاشت.
‘‘کریسمس’’، یک جشن جهانی است، زیرا تولد 
تنها شخصیتیست که هدفی جهانی برای نجاتی 

همگانی دارد. 
زمانی  مسیح،  تولد  جشن  همگانی بودن  درک 
ممکن است که همگانی بودن ثمره ی مرگ مسیح 
بر روی صلیب را درک کنیم و بدانیم که او برای 
آمرزیده شدن گناهان همه ی جهانیان بر روی 

صلیب رفت. 
صلیب  رهایی بخش  اقتدار  تا  طبیعتاً 
برایمان  او  تولد  نپذیریم،  را  مسیح 
بیشتر از برگزاری یک جشن و اجرای 

یک مراسم نخواهد بود. 

“کریسمس”تنها جشنیست که هدفی جهانی دارد.

جلیل سپهر

فیسبوک

اینستاگرام

تلگرام

Jalil Sepehr
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Photographer: David Chapman

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


مسیحیان در سرتاسر دنیا، روز 2۵ دسامبر را 
به عنوان ‘‘میالد مسیح’’ جشن می گیرند. 

تزئین درخت کریسمس با چراغ های کوچک و 
سرودهای  خواندن  هدایا،  دادن  رنگی، 

پرستشی، همگی جزو این مراسم است.
شور و شادی عظیمی، در جشن کریسمس به 

چشم می خورد. 
مطرح  سؤاالت  این  زیبا،  مراسم  این  کنار  در 
تولد  روز  واقعاً  دسامبر   2۵ آیا  که  می شود 
به  کتاب مقدس  در  آیا  است؟  مسیح  عیسای 
آیا  است؟  شده  اشاره ای  کریسمس  جشن 

تاریخ دقیق تولد عیسای مسیح در کتاب مقدس 
ذکر شده است؟

در واقع در هیچ جای کتاب مقدس اشاره ای به 
عیسای  تولد  زمان  و  نشده  کریسمس  جشن 
بیان  به طور واضح  نیز  مسیح در کتاب مقدس 
نشانه ها  و  آیات  طبق  بر  اما  است.  نشده 

می توان به حدود زمان تولد مسیح پی برد. 
عیسای  تولد  که  می کنند  اثبات  نشانه ها  این 
مسیح در روز 2۵ دسامبر نبوده است. یکی از 
تعمیددهنده  یحیای  تولد  زمان  نشانه ها،  این 

می باشد.

تاریخچه ی کریسمس و 
تولد عیسای مسیح

فرح معصومی
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 ،14 تا   ۵ آیات   1 فصل  لوقا  انجیل  در 
می خوانیم که زکریا پدر یحیا از گروه کاهنان 
ابیا بود. او در معبد اورشلیم، خدا را خدمت 
می کرد. طبق قرعه، نوبت به زکریا افتاد تا 
برای  خداوند  معبد  مقدس  مکان  به 
سوزاندن بخور خوشبو وارد شود. در آنجا 
فرشته ی خداوند بر زکریا ظاهر شد و گفت: 
به دنیا  تو پسری  برای  الیزابت  »همسرت 
خواهد آورد و تو او را یحیا خواهی نامید.«

9 ماه بعد در ماه مارس)نیسان( 
که  بود  پسخ  عید  با  هم زمان 
الیزابت  شد.  متولد  یحیا 
۶ماهه باردار بود که مریم به 
دیدار او آمد. بنابراین زمانی 
که یحیا متولد شد، ۶ ماه بعد 
ماه  در  یـحـیــا  تــولــد  از 
عـیـسـای  سپـتـامبر)تـشـری( 
در  دقیقاً  یافت.  تولد  مسیح 
عید خیمه ها )عید سوکوت( که 
یکی از سه عید بزرگ زیارتی 
یهودیان بود، عیسا تولد یافت.
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خدا  کالم   14 آیه ی   1 فصل  یوحنا  انجیل  در 
ما  میان  در  و  شد  انسان  »کالم،  می فرماید: 
مسکن گزید.« در ترجمه ی قدیم، به جای فعل 
‘‘مسکن گزید’’، ‘‘خیمه زد’’، آمده است. این 
وعده ی خداوند بود که در عید خیمه ها تحقق 

یافت.
مقدس  عید   ۷ از  عید  آخرین  خیمه ها،  عید 
خداوند بود که به مدت ۷ روز برگزار می شد. 
این مراسم یادآور زمانی بود که خداوند قوم 
خود را پس از بیرون آوردن از مصر، به بیابان 
سینا برد و در آنجا آنها را در چادرهایی ساکن 
تا  آیات ۳۳  الویان فصل 2۳  کتاب  در  نمود. 
را  موسا  »خداوند  است:  شده  نوشته   ۳4
از  بگو:  را  اسرائیل  ‘‘بنی  گفت:  کرده،  خطاب 
پانزدهمین روز این ماه هفتم ، به مدت هفت 

خداوند  برای  آالچیق ها)خیمه ها(  عید  روز 
برگزار خواهد شد.’’« عید خیمه ها، شش ماه 
برگزار  ماه هفتم   عید پسخ در شروع  از  بعد 

می شد. 
تا این عید بزرگ را هر ساله  خداوند فرمود 
جشن بگیرند زیرا یادآور این مطلب مهم بود 
که خداوند در بیابان سینا بین قوم اسرائیل 
خیمه زده بود. در کتاب خروج فصل 2۵ آیه ی 
8 خداوند به موسا فرمود: »آنها باید قدسی 
ساکن  ایشان  میان  در  تا  بسازند  برایم 
شوم)خیمه زنم(.« یهوه خدا، در عهد قدیم به 
عنوان نجات دهنده ی قوم در بین آنها خیمه ی 
روحانی زد و در عهد جدید خداوند عیسا مسیح 
قوم  بین  جسم  در  نجات دهنده،  عنوان  به 

مسکن گزید)خیمه زد(.
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شبانان  به  فرشتگان  اعالم  دیگر،  نشانه ی 
می باشد که در انجیل لوقا فصل 2 آیات 8 تا 
14 آمده است. »در آن نواحی، شبانانی بودند 
که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از 
گله ی خود، پاسداری می کردند. ناگاه فرشته ی 
خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جالل خداوند 
بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، 
زیرا  ‘‘مترسید،  گفت:  آنان  به  فرشته  اما 
بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش 
شهر  در  امروز  است:  قوم  تمامی  برای  که 
داوود، نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد، 

او خداوند مسیح است.’’« 

شبانانی که در آن نواحی در صحرا و شب هنگام 
از گله ی خود نگهداری می کردند، غیرممکن بود 
دسامبر،  یعنی  سال  ماه  سردترین  در  که 
و سرمای شدید،  را در شب  گوسفندان خود 

بیرون نگاه دارند. 
ماه  در  خیمه ها  عید  در  مسیح  عیسای 
سپتامبر)تشری( تولد یافت. بنابراین تصادفی 
نبود که فرشته ی خداوند در چنین عید بزرگی 
بره ی  آن  که  مژده دهد  نواحی  آن  به شبانان 
قربانی و بی عیب، هم اکنون در بین شما خیمه 
ملت ها  تمام  برای  عظیمی  شادی  این  زده، 

خواهد بود.
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پس چرا مسیحیان دنیا روز 2۵ دسامبر را به 
عنوان ‘‘میالد مسیح’’ جشن می گیرند؟

بهتر است که اول بدانیم سنت برپایی جشن 
کریسمس از کجا آمده است.

در حقیقت پیشینه ی جشن کریسمس به جشن 
ایرانیان  برمی گردد.  ‘‘میتراییسم’’  آیین  و 
جشن  را  نور  و  خورشید  زادروز  باستان، 
جشن  آمدن  به وجود  شروع  از  می گرفتند. 
اما  نیست،  دسترس  در  دقیقی  تاریخ  میترا، 
از  قبل  به  ‘‘میتراییسم’’  آیین  می شود  گفته 
آیین ‘‘زرتشت’’ برمی گردد. آیین میترا بعدها 
در اروپا گسترش یافت و در قرن دوم و سوم 
رواج  رومیان،  بین  در  به خصوص  میالدی 
بیشتری یافت تا جایی که در قرن چهارم میالدی 
به  که  آن  از  پس  روم  امپراطور  ‘کنستانتین’ 
مسیحیت روی آورد، مسیحیت را دین رسمی 
امپراطوری خود یعنی روم اعالم کرد. به همین 

دلیل کنستانتین زادروز میترا که 2۵ دسامبر 
بود را ‘‘میالد مسیح’’ اعالم کرد و از آن پس 
‘‘میالد  عنوان  به  را  دسامبر  روز 2۵  تاکنون، 

مسیح’’ در سراسر دنیا جشن می گیرند.
در واقع آن نور حقیقی که جهانیان به آن نیاز 
دارند، تنها عیسای مسیح خداوند است که در 
یوحنا  انجیل  در  یافت. کالم خدا  تجلی  جسم، 
فصل 1 آیات 4 و ۵ می فرماید: »حیات از او 
به وجود آمد و آن حیات، نور آدمیان بود. نور 
در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره 

نشده است.« 
مسیحیان در سرتاسر دنیا این روز باشکوه را 
به همین دلیل جشن می گیرند. آنان تولد نور و 
راستی را جشن می گیرند. عیسای مسیح قادر 
ایمان  او  به  که  آن کس  هر  قلب  در  تا  است 

آورد تولد یابد.
میالد مسیح بر شما مبارک باد.
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متن یونانی انجیل متی فصل دوم، مردانی را که 
با  می نامد.  ‘‘مجوسی’’  کردند،  دیدار  مسیح  از 
افرادی  آنان  که  درمی یابیم  متن،  خواندن 
‘‘مشرق  اهالی  از  بودند  ثروتمند  و  خردمند 
زمین’’. آنها از ستاره شناسی آگاهی داشتند و 
هدایایی را به عیسا تقدیم کردند که برازنده ی 

پادشاهان بود.

در اعمال رسوالن فصل 1۳ آیه ۶، واژه ی یونانی 
‘‘مجوسی’’ برای ‘‘جادوگر’’ استفاده شده است. 
‘‘مجوس’’  واژه ی  یونانی،  زبان  به  عهدعتیق  در 
می شود.  مشاهده   )2 آیه   2 دانیال)فصل  در 
خوشبختانه متون باستانی نظیر آثار ‘یوسفوس’ 
‘هرودوت’  و  میالدی  اول  قرن  یهودی  مورخ 
تاریخ نگار یونانی، تصویر روشنی از ‘‘مجوسیان’’ 

ارائه داده اند.
طبق گزارش هرودوت، ظهور مجوسیان به حدود 
باز می گردد.  مسیح  میالد  از  قبل  سال  هفتصد 
آنان فعالیت خود را در امپراطوری ‘‘مدیان’’ آغاز 

از  مجوسیان  مسیح،  تولد  زمان  در  اما  کردند. 
پارت  امپراطوری  در  که  بودند  کاهنان  طبقه ی 
می زیستند. آنچه مسلم است آنان افراد مهم و 

بانفوذ در امپراطوری پارت بوده اند.
برخی از مسیحیان تصور می کنند که مجوسیان، 
متی،  انجیل  اما  بوده اند.  پادشاه  یا  شاهزاده 
پدران  همچنین  و  میالدی  اول  قرن  مورخان 

کلیسا، چنین ادعایی را تأیید نکرده اند.
سه  مجوسیان،  تعداد  که  معتقدند  نیز  عده ای 
نفر بوده است. دلیل آنها تعداد هدایایی است 
این  اما در  که به مسیح کوچک اهدا کرده اند. 
مورد نیز با قطع و یقین نمی توان اظهار نظر کرد. 
آنچه از متن انجیل متی درمی یابیم تعداد آنها 

بیش از یک نفر بوده است.
بعضی نیز این پرسش را مطرح کرده اند که آیا 
یا رومی نبوده اند؟ همان طور  مجوسیان، یونانی 
در  آنان  متی،  گزارش  طبق  شد  ذکر  قبالً  که 
می زیستند.)امپراطوری  شرقی  سرزمین های 

پارس/ پارت(

مهران پورپشنگ

مجوسیان 
چه کسانی بودند؟
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آیا  که  می شود  پرسیده  سؤال  این  اغلب 
)طویله(  آخور  در  را  کوچک  مسیح  مجوسیان، 
دیدند؟ پاسخ منفی است. متی به روشنی ذکر 
شدند. خانه  وارد  مجوسیان  که  می کند 

)متی فصل 2 آیه 11(

دیدار  هنگام  به  که  است  آن  دیگر  سؤال 
مجوسیان، آیا مسیح نوزاد بود یا کودک دو ساله؟

ختنه  هشتم  روز  در  مسیح  لوقا،  گزارش  طبق 
شد.)فصل 2 آیه 21( طبق شریعت یهود، فرزند 
ارشد یک ماه بعد از تولد به خدا تقدیم می شد.

)خروج فصل 1۳ آیه 12، اعداد فصل 18 آیات 
1۵- 1۶( یوسف و مریم برای تقدیم کودک، به 

اورشلیم سفر کردند.
)لوقا فصل 2 آیات 22- 24(

طبق شریعت، مادر نوزاد پسر تا چهل روز و مادر 
نوزاد،  تولد  از  بعد  روز  هشتاد  تا  دختر  نوزاد 
شود. معبد  وارد  نداشت  اجازه  و  بود  ناپاک 

)الویان فصل 12 آیات 2- ۶( خداوند به قوم 
دختر  و  پسر  زایمان  تفاوت  درباره ی  اسرائیل 

اشاره کرد.)الویان فصل 12 آیات 2- ۵(
نشریه ی پزشکی بریتانیا گزارش داد که زایمان 
مراتب  به  پزشکان  و  مادران  برای  پسر  نوزاد 
نشریه  این  است.  دختر  زایمان  از  دشوارتر 
می افزاید: »موقعیت آناتومی نوزاد در رحم در 
مورد پسران، متفاوت از دختران است. همچنین 
تحلیل رفتن نیروی عضالنی مادر که دارای جنین 
عامل  می تواند  است،  بارداری  دوران  در  پسر 

بالقوه برای زایمان دشوار باشد.«
یهود،  شریعت  طبق  دوره،  این  اتمام  از  بعد 
والدین موظف بودند بره یا دو قمری را قربانی 
کنند. لوقا گزارش می دهد که یوسف و مریم، 
پرنده قربانی کردند. این به آن معناست که آنها 

توانایی خرید گوسفند را نداشتند. 
اگر مجوسیان قبل از تقدیم نوزاد، مسیح کوچک 
دریافت  به  توجه  با  بودند،  کرده  مالقات  را 
راحتی  به  مریم  و  یوسف  گران قیمت،  هدایای 

قادر بودند گوسفندی بخرند. 

مسیح در آخور متولد شد و به هنگام تقدیم 
مالی  استطاعت  والدین  خدا،  به  او 
نداشتند تا قربانی گران قیمت را تهیه 
کنند. مسیح به خاطر بشر گناهکار، 

حقیر شد، تا انسان ها کوچک و 
از قلمرو گناه نجات 
یـافـتـه و فـرزنـد 
خـداونـد شـونـد.
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از سوی دیگر، وقتی هیرودیس متوجه شد که 
اورشلیم  به  گزارش  ارائه ی  برای  مجوسیان 
بازنگشتند، بسیار خشمگین شد و دستور داد تا 
تمام کودکان دو ساله و کمتر را در بیت لحم به 
قتل برسانند.)متی فصل 2 آیه 1۶( بنابراین به 
هنگام دیدار مجوسیان از عیسا، او دو ساله بود 

یا حداقل بیش از دو ماه داشت.

چرا هیرودیس، دستور قتل کودکان دو ساله و 
کمتر را صادر کرد؟ شاید مجوسیان به هیرودیس 
گفته بودند که دو سال قبل، ستاره را دیده اند. 
پس هیرودیس حدس زد که شاید عیسا اکنون 
دو ساله باشد. ناگفته نماند که دیدن ستاره در 
دو سال قبل، دلیل بر آن نبود که عیسا دو ساله 

را  مجوسیان  تا  شد  ظاهر  ستاره  شاید  باشد. 
وسایل  از  روزگار  آن  در  نماید.  سفر  به  وادار 
نقلیه ی امروزی مانند اتومبیل، قطار و هواپیما 
مسافت  می بایست  آنان  بنابراین  نبود.  خبری 
یا شتر طی  با اسب  را در زمان طوالنی  طوالنی 

می کردند تا به مقصد برسند.

مصر  به  فرشته،  دستور  طبق  مریم  و  یوسف 
شکی   )1۵  -1۳ آیات   2 فصل  گریختند.)متی 
در  مجوسیان،  گران قیمت  هدایای  که  نیست 
رفع نیازها و تهیه ی مایحتاج روزانه به آنان کمک 
مؤثری نمود. آیا به یاد می آورید که چگونه در 
احتیاجات  و  نیازها  خداوند  مناسب،  زمان های 

شما را برآورده ساخته است؟
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مجوسیان چگونه پی بردند که ‘‘ستاره ی جدید’’ 
نشانگر پادشاه یهود است؟

فصل های  پادشاهان  )دوم  بابل  سقوط  از  بعد 
ترجیح  تبعیدی  یهودیان  از  بسیاری   ،)2۵-24
امپراطوری  و  بین النهرین)عراق(  در  تا  دادند 
پارس، اقامت دائمی داشته باشند، زیرا شنیده 
سکونت  محل  اسرائیل  سرزمین  که  بودند 
غیریهودیان شده و شهرهای آن منطقه ویران و 

ناامن است. 
بنابراین در طی چند قرن، مذهب یهود 

وجود  بود.  فعال  مشرق زمین  در 
و  آگاهی  بر  بود  دلیلی  یهود،  مذهب 
پادشاه  تولد  از  مجوسیان  شناخت 

یهود.)متی فصل 2 آیه 2( بعضی از مفسرین بر 
این باورند که شاید مجوسیان دست نوشته های 
ملل مختلف از جمله عهدعتیق را خوانده بودند.

برخی دیگر از مفسران معتقدند که مجوسیان، 
به  و  بودند  پارس  امپراطوری  مقیم  یهودیان 
همین دلیل از پیشگویی های عهدعتیق درباره ی 
آمدن مسیح موعود مطلع بودند. این احتمال هم 
وجود دارد که خدا از طریق خواب با مجوسیان 
زیرا  بود.  گفته  سخن  ستاره  معنای  درباره ی 
خدا از طریق خواب به مجوسیان هشدار 
داد تا به اورشلیم مراجعت نکنند و از 

راه دیگری به وطن باز گردند.
)متی فصل 2 آیه 12(

Mehran Pourpashang
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مذهبی،  سخنرانان  مانند  اگر 
‘‘کریسمس’’ برایمان فقط موضوع 

یک سخنرانی جذاب باشد؛
اگر مانند فروشندگان وسایل تزئینی، ‘‘کریسمس’’ 

برایمان فقط فصل رونق بازار باشد؛ 
اگر مانند کودکان، ‘‘کریسمس’’ برایمان فقط گرفتن 

هدایای پاپانوئل از زیر درخت کاج باشد؛
آن وقت با آمدن پاپانوئل، ‘‘کریسمس’’ می آید و 

سال  تا  می رود  ‘‘کریسمس’’  رفتنش،  با 
سالگرد  مراسم  هر  مانند  دقیقاً  آینده؛ 

دیگری که طراحان و بـرنـامـه نویـسـان 
در تقویم هایمان برایمان نوشته اند.

‘‘کریسمس’’  در  عزیز،  دوست  اما 
کسی در جسم انسانی در میان ما 
ظاهر شد که از ازل بود و تا ابد نیز 

و  ازلی  او  سلطنت  زیرا  هست، 
زنده ی  ‘کلمه ی  مقام  در  و  ابدیست 

او  وسیله ی  به  و  او  در  همه چیز  خدا’ 
او  در  که  زیرا  است.  شده  آفریده 

حیات بود و به غیر او چیزی از 
نیافت. وجود  موجودات 

)یوحنا 1: 4-1( 
یـعـنـی  مـسـیـح  تــولـد 

جدی  را  خدا’  ‘کلمه ی  جسم گرفتن 
بگیرید. زیرا یک نمایش مذهبی جهت تهییج پیروان 
عملی  مکاشفه ی  مهم ترین  بلکه  نیست،  مذهب  یک 

خدا برای زندگی شخصی همه ی انسان هاست.

فیسبوک

اینستاگرام
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لطفاً کمی درباره ی خودتان و مسیر خدمتتان 
تا به امروز، برای خوانندگان مجله شرح دهید؟

و  دارم  ابراهیمیان هستم. 4۶ سال  سالومه 
رشته ی  در  شدم.  متولد  اصفهان  در 
زمین شناسی تحصیل کردم. در یک خانواده ی 
من  مادر  و  پدر  آمدم.  به دنیا  مسلمان زاده 
همیشه عاشق هم بودند و عشق و محبت را در 
زندگی  کلی  به طور  و  گرفتم  یاد  آنها  زندگی 
نداشت.  ایمان  خدا  به  پدرم  داشتم.  آرامی 

از  بودم  1۵ساله  زمانی که  هست  یادم 
قبول  را  خدا  »چرا  پرسیدم:  پدرم 

برای  »من  گفت:  پدرم  و  نداری؟« 
کتاب  چند  گرفتم،  تصمیم  خودم 
خواندم و این تصمیم را گرفتم. تو 
هم این کتاب ها را بخوان و تصمیم 
چه  هر  به  زمان  آن  تا  ولی  بگیر. 
رعایت  را  قانونش  داری،  ایمان 
کن.« برای من این طرز فکر پدرم 

آن  در  من  بود.  جالب  خیلی 
زمان، نماز می خواندم و 

تقریباً قوانین اسالم 
به جا می آوردم.  را 

اما همیشه یک 

قانون اسالم برای من جای سؤال داشت و آن 
قانونی بود که به مردان، اجازه می داد تا 4 زن 
قانون عقد  از  بگیرند و هر چقدر می خواهند 
این  مورد  در  کنند.  استفاده  موقت)صیغه( 
جواب  اما  کردم،  سؤال  خیلی ها  از  قانون، 
قانع کننده ای نگرفتم و برای همین نتوانستم 
با اسالم کنار بیایم. اما در آن زمان تنها راهی 
فقط  می شناختم،  خدا  با  رابطه  برای  که  هم 
همین بود. ولی همیشه احساس خألیی در قلبم 
داشتم. تا اینکه وارد دانشگاه شدم و در 
آنجا با همسرم آشنا شدم. در سن 
ازدواج  همسرم  با  سالگی   20
درسمان  اینکه  از  بعد  کردم. 
که  گرفتیم  تصمیم  شد،  تمام 
شود.  خارج  ایران  از  مهیارجان 
دختر اول ما یک ساله بود و من 
2۵ سال داشتم که مهیارجان از 
بلژیک  به  و  شد  خارج  ایران 
رفت. بعد از یک سال، من و 
همسرم  به  هم  دخترم 

پیوستیم. 

گفتگویی دوستانه با 
سالومه ابراهیمیانیکی از بانوان خادم مسیح
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وقتی به بلژیک آمدم، همسرم به مسیح ایمان 
آورده بود و کتاب ‘‘مسیحیت چیست؟’’ را به 
را خواندم. سپس در شب  آن  و من  داد  من 
یک  مانند  را  قلبم   2001 سال  کریسمس 
کودک به مسیح دادم. یک سال بعد، از طریق 
را  االهیات  کالس های  ایرانیان’  ‘کلیسای 
گذراندیم و بعد از آن، خداوند به صورت خیلی 
عجیبی ما را دعوت به خدمت کرد. ما در اولین 
به  مشغول  فارسی زبان  اینترنتی  کلیسای 
خدمت شدیم و خدا به طور خاصی در آنجا کار 
می کرد. مردم دسته دسته قلبشان را به مسیح 
می دادند و ما معجزات را می دیدیم. مهیارجان 
در آن زمان روزانه 1۶ ساعت خدمت می کرد و 
تا  بود،  شده  خدمت  صرف  ما  زندگی  همه ی 
اینطور  که  آورد  یادمان  به  خداوند  اینکه 
خدمت کردن درست نیست. ما باید به دخترمان 
و ازدواجمان هم رسیدگی می کردیم. در همان 

‘کشیش  که  سفرهایی  از  یکی  در  زمان 
ما  از  داشتند،  بلژیک  به  نوایی’  کامیل 
‘‘کلیسای ایرانیان’’  دعوت کردند که با 
همکاری  این  سال  سه  کنیم.  همکاری 
مهاجرت  آمریکا  به  که  داشت  ادامه 
کردیم و همکاری با کلیسای ایرانیان را 
هرمز  ‘کشیش  اینکه  تا  دادیم  ادامه 

تگزاس  به  گرفتند  تصمیم  شریعت’ 
‘‘تلویزیون شبکه ۷’’  و  مهاجرت کنند 

را افتتاح کنند و از ما دعوت کردند 

روزه  و  دعا  در  ما  شویم.  همراه  آنها  با  تا 
ایستادیم و از خداوند دستور گرفتیم که باید 
تگزاس  داالس  به  بنابراین  کنیم.  حرکت 
‘‘شبکه ۷’’ افتتاح شد. من  مهاجرت کردیم و 
سال  )تا  سال  پنج  مدت  به   ’’۷ ‘‘شبکه  در 
سال  تا  همسرم  اما  کردم،  خدمت   )201۷
2021 در آنجا مشغول خدمت بود. بعد از آن 
فصل جدیدی در زندگی ما آغاز شد. بالفاصله 
از شبکه های تلویزیونی ‘‘ABN Tv’’ و ‘‘محبت’’ 
تماس هایی داشتیم که با آنها شروع به همکاری 
به  جداگانه  برنامه ی  دو  هم اکنون  کردیم. 
نام های »چرا عیسای مسیح؟« و »در دهکده ی 
جهانی چه خبر؟« از طریق این تلویزیون ها در 
که خداوند  می دانیم  اما  می باشد.  حال پخش 

را  ما  وسعت خواهد بخشید، چون زمین 
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رؤیایی که او به ما داده خیلی بزرگ هست و 
کرده  آماده  رؤیا  این  برای  را  ما  این سفر  در 

است.

معموالً روزهایتان را چگونه سپری می کنید؟
دعا و خواندن کالم و زمان گذاشتن با پدر آسمانی 
اولویت  در  زندگی مان،  روزانه ی  هدایت  برای 
من است. سه فرزند دارم. یک دختر 22 ساله 
که در ایران به دنیا آمد به نام ‘مهتا’ و یک پسر 
به نام ‘دانیال’ که 14 سال دارد و در بلژیک به 
دنیا آمد و یک دختر کوچکتر به نام ‘درسا’ که در 
آمریکا به دنیا آمد. به عنوان یک همسر و مادر 
در  همسرم  و  فرزندانم  به  رسیدگی  خانواده، 
آماده شدن  همچنین  است.  من  بعدی  اولویت 
نیز  آن  برای  مطالعه  و  داریم  که  خدمتی  برای 
بخشی از برنامه ی روزانه ام می باشد. در عین حال 
همراه  سریال  و  فیلم  دیدن  که  بگویم  باید 
همسرم را هم خیلی دوست دارم و معموالً زمانی 

را برای این کار اختصاص می دهیم.

بیشتر  می دهید  انجام  که  خدمتی  درباره ی 
برایمان توضیح دهید. اگر تجربه ی خاصی در 
این زمینه داشته اید، می توانید با خوانندگان 

در میان بگذارید.
 همه ی ایمانداران به مسیح برای انجام کاری 
در ملکوت خداوند گمارده شده اند. حال آنکه 
بدن  از  بخش  کدام  که  دهیم  تشخیص  باید 
مسیح هستیم. خداوند همیشه با خواب و رؤیا 
و همچنین توسط کالمش با من صحبت می کند و 
در این راستا تجربیات زیادی دارم که خداوند 
از این طریق با افراد و با کلیسا صحبت کرده و 
خودم هم معجزات بسیار دیده ام. همچنین در 
طول این سال ها خداوند محبت کرده و زندگی 
داده  هدیه  همسرم  و  من  به  را  عاشقانه ایی 
برای  بزرگی  قلب  مسیر  همین  در  ما  است. 
خدمت ازدواج داریم. چون می دانیم زمان ها، 
اتحاد  از  شیطان  و  است  شریر  زمان های 
همین  برای  دارد،  وحشت  شدیداً  خانواده ها 
را درهم  خانواده  بنیاد  تا  هم در کمین است 
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این  در  تا  خوانده  را  ما  خداوند  بشکند. 
مسیر فرزندانش را خدمت کنیم. همچنین 
طبق کالم خدا ‘‘محصول بسیار است و کارگر 
کالس های  ما  رابطه،  همین  در  کم’’. 
شاگردسازی و رهبرسازی را نیز داشته ایم.

می دانیم که مسیر خدمت، مسیر راحتی 
خدمتتان  نشیب های  و  فراز  از  نیست؛ 
برایمان بگویید و اینکه چگونه از آنها 

عبور می کنید. روش شما چیست؟
روزهای  در  که  می دانیم  ما  همه ی 
کالم  وقتی  می کنیم.  زندگی  آخر 
خدا را تفحص می کنیم، نشانه های 
زمان آخر را می بینیم. شاهد این 
هستیم که چقدر در بین آدمیان، 
آنکه  حال  شده،  زیاد  شرارت 
استفاده  ما  ضعف های  از  شریر 
می کند که به خودمان و به دیگران 
برای  چقدر  البته  و  بزند  ضربه 
این  که  است  دلپسند  شریر 
ضربه ها را بیشتر به کلیسا بزند و 
ما  خدای  اما  کند.  ضعیف  را  کلیسا 
نفع  به  را  بدی  هر  که  است  خدایی 
طول  در  می کند.  تمام  فرزندانش 
و  کشیدیم  دردها  خیلی  ما  خدمت، 
تجربه  را  و طردشدگی هایی  دلشکستگی ها 
و  کرد  پهن  شریر  را  دا م هایی  کردیم. 
متأسفانه اشتباه رهبران کلیسا و همچنین 
اشتباهات خودمان هم بود. کمی فکر کنید؛ 
برای خیلی از شما عزیزان هم شاید چنین 
شرایطی پیش آمده باشد، حداقل یکی از 
این موارد. اما شدت و ضعف آن برای هر 
درد  که  روز  ما فرق می کند. یک  از  کدام 
خداوند  حضور  به  گریه  با  داشتم،  زیادی 
رفتم و گفتم: »این همه نامردی و درد را 
مهربان  صدای  کنم.«  تحمل  نمی توانم 
»شما  می گفت:  که  شنیدم  را  خداوند 
باید  الماس  و  هستید  من  الماس های 
تراشیده شود و شکل بگیرد تا ارزش پیدا 
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کند و افرادی که نامردی می کنند، مثل ابزاری 
هستند که شما را می تراشند و شکل می دهند. 
پس قلبت را کامل پاک کن و همه را ببخش. 
که  باش  شکرگزار  سختی ها  این  تمام  برای 
باعث شدند تو تراشیده شوی و شکل بگیری 
بعد  به  آن  از  بتابد.«  بهتر  تو  از  من  نور  تا 
در  را  آتشی  و  داد  من  به  را  مسحی  خداوند 
که  افرادی  به  خدمت  برای  گذاشت  قلبم 
هستند)به خصوص  طردشده  و  دلشکسته 
کلیسا دلشکستگی دارند(. در  از  افرادی که 
آخر می خواهم این را بدانید که یاد گرفتم دل 
و  در شکسته شدن ها  که  این هست  خداوند 
به جای آن  نبُریم،  کلیسا دل  از  خردشدن ها، 

فقط از خداوند سؤال کنیم چه چیزی 
از من می خواهی، چه چیزی در 

من باید شکسته شود و از 
من چه می خواهی بسازی 
چه  به  مرا  آخر  در  و 
مـی خــواهـی  خـدمـتـی 

بگماری.

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

به کار می گیرید؟
به نظر من، دانستن کالم خدا و همچنین داشتن 
رابطه ی روزانه با روح القدس و اینکه هوشیار 
خیلی  خیلی  بشنویم،  را  او  صدای  که  باشیم 
مهم است. می خواهم یک مثال بزنم؛ چند وقتی 
من،  فرزندان  از  خداوند  اینکه  برای  بود 
خادمین بسازد، دعا می کردم که باالخره صدای 
این  »برای  می گفت:  که  شنیدم  را  خداوند 
مسأله خیلی دعا می کنی و خودت خوب می دانی 
از  که  است  فردی  غیور،  و  راستین  خادم  که 
کوره ها و دره ها بگذرد، زمین بخورد و دوباره 
بلند شود. کوره ها سوزان هستند. آیا آماده ی 
آیا  هستی؟  فرزندت  زمین خوردن 
که  داری  اطمینان  من  به  آنقدر 
دوباره فرزندت را بلند می کنم؟« 
بود. شما هم االن  سؤال سختی 
آیا  کنید،  فکر  موضوع  این  به 
حاضرید؟ من به خداوند »بله« و 
مسیر،  این  در  گفتم.  »آمین« 
تربیت  برای  خداوند  حضور 
بزرگی  کمک  برایمان  فرزندانم 
با  و  با خواب ها  آیات،  با  او  است. 
حکمت  ما  به  خود  آرام  صدای 
می دهد. ما در هفته یک بار کلیسای 
 ۵ خانواده ی  از  که  داریم  خانگی 
در  است.  شده  تشکیل  نفره مان 
با  را  خداوند  کالم  آنجا 
درمیان  فرزندانمان 
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می گذاریم، جالب این است که ما هم خیلی از 
آنها یاد می گیریم.

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

کارهای خداوند عجیب و مهیب هست. بزرگترین 
انسانی  بود. من در گذشته،  نجات من  تحول، 
بودم که اگر کسی من را به ناحق اذیت می کرد 
اما  برنمی داشتم.  دست  نمی کردم  جبران  تا 
خداوند دل من را کامالً عوض کرد. االن کالم 
مظلوم  بیشتر  ‘‘چرا  می گوید  که  را  خدا 
نمی شوید؟’’)اول قرنتیان ۶: ۷( زندگی می کنم.

آیه ی مورد عالقه تان کدام است و چرا؟
همه ی آیات کالم خداوند را خیلی دوست دارم. 
اما محور زندگی من و همسرم روی انجیل متی 
باب ۶ آیات 2۵ تا ۳4 بنا شده است. هر زمان 
سختی پیش می آید، این آیات را به یاد آورده 
می شویم. دلگرم  آن  از  و  می کنیم  زندگی  و 

رؤیای شما چیست؟
رؤیای من، خدمت به فارسی زبانان در زمینه ی 
ازدواج می باشد. البته نجات جان ها، ترویج کالم 
تفکرات  جای  به  کتاب مقدس  فرهنگ  و  خدا 
اشتباه و باورهای غلط نیز بخشی از رؤیای من 

است.

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

شرقی  جوامع  به خصوص  جوامع  همه ی  در 
می بینیم که اکثر زنان تحت ظلم و ستم بوده اند 
و همیشه نادیده گرفته شده اند. همین موضوع 
باعث شده تا زنان اقتداری که خداوند به آنها 
عنوان  به  بعد  و  عنوان فرزندان خدا  به  اول 
را  آن  حتا  و  بگیرند  نادیده  را  داده  زن  یک 
که  باشد  یادمان  باید  خانم ها  ما  نشناسند. 
که  داده  ما  به  خداوند  را  اقتداری  و  قدرت 
می توانیم از طریق عشق ورزیدن به همسرمان 
یک  تغییر  باعث  اطرافیانمان  و  فرزندانمان  و 
را  اولویت هایمان  اگر  ما  شویم.  بزرگ  جامعه 
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برسیم.  اقتدار  آن  به  می توانیم  بشناسیم 
دوم  باشد،  خداوند  باید  ما  اول  اولویت 
همسرمان، سوم فرزندانمان، چهارم خانواده، 
به کلیسا و  از آن خدمت  بعد  و  کارمان  پنجم 

به هم بخورد  اینها  از  اگر هر کدام  اطرافیان. 
زندگی از آرامش خود خارج خواهد شد، چون 
این  به  ما  که  است  این  خداوند  اراده ی 

اولویت ها توجه کنیم.

اگر کسی بخواهد از شما برکت بگیرد، چطور با شما ارتباط برقرار کند؟
عزیزان می توانند با زدن بر روی گزینه های زیر با من در ارتباط باشند.

طریق  از  که  نیز  زنده  برنامه ی  دو  در  همچنین 
پخش   ’’abnpars‘‘ و  محبت’’  ‘‘شبکه 

می شود، در خدمت همه ی شما خوبان 
هستم.

فیسبوک

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

صورتتمایلبهصورتصوتی،کالمخدارابشنوید.

کالم خدا همراه شما است

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

اینستاگرام

وبسایت

ایمیل

تلگرام

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
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