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          نوروز

" آسواى جالل خذا را بیاى هی کٌذ ّ :در کالم خذاًّذ هی خْاًین کَ ًْضتَ ضذٍ است    

 ".فلک اس عول دست ُایص خبز هی دُذ

 :ّ ضاعزی ُن در ایي هْرد سزّدٍ است کَ

 بزگ درختاى سبش، در ًظز ُْضیار     ُز ّرقص دفتزی است هعزفت کزدگار

پس بیاییذ چٌذ لذظَ ای را در ایي هْرد فکز کٌین ّ ببیٌین کَ ًْرّس ّ بِار چَ پیغاهی    

 .را بَ ها هی دُذ

اجاسٍ دُیذ کَ قبل اس ُوَ دلْل سال ًْ ّ ًْرّس را بَ ضوا تبزیک بگْین ّ بزای ُوَ 

ضوا خْاًٌذٍ گاى عشیش درسا ل ًْهْفقیت ُای هشیذ در رسیذى بَ آرهاى ُای تاى آرسّ 

 .هیکٌن

ًْرّس ّ بِار یک فزصت ًْ بزای تاسٍ ضذى است. بزعالٍّ یک فزصتی است کَ چطْر 

 .سًذگی ًْ را ضزّع کٌین

ُشاراى سال پیص، ساکٌاى افغاًستاى آغاسسال ّ یا اّل بِار را با بزگشاری هزاسن    

هخصْظ با خْضی ّ ضادهاًی جطي هی گزفتٌذ ّ آًزا بَ فال ًیک هی گزفتٌذ. هزدم 

سزسهیي ها اس رّسگارُای قذین تا بَ دا ل ًْرّس را گزاهی هیذارًذ ّ ایي رّس را ًَ تٌِا 

 فزاهْش ًکزدًذ، بلکَ در ُز ضزایط ّ اّضاع آًزا  تجلیل هی کزدًذ.  

 خىرشیدی   1330فرا رسیدن  سال  نى 

 رب تمامی همىطنان زعزیمبارک



  

 

 
بایذ بگْین کَ در هْرد چگًْگی ّ سهاى پیذایص ًْرّس، ًظزیات هختلف ّجْد دارد،    

ّلی بسیاری بَ ایي ًظز اًذ کَ آغاس ًْرّس درسهاى یوا یا جوطیذ فزهاًزّای بلخ آغاس 

هیطْد ّ ایي هْضْع در آثار بشرگاًی چْى ابْریذاى بیزًّی ّ فزدّسی تذکز دادٍ ضذٍ 

  .است

در ًْرّس، طبیعت کَ در اثز سهستاى کزخت ّ پیز ضذٍ بْد با  آهذى بِار دّبارٍ جْاى    

هیطْد. بِار در اصل هْسن تاسٍ گی ّ جْاى ضذى است.  ًْرّس بَ طبیعت سًذگی ًْ را 

   .بَ ارهغاى هیاّرد ّ بَ اّ ًفس تاسٍ هی دُذ ّ یا بَ اصطالح، طبیعت اس ًْ تْلذ  هیطْد

ًْرّس، سًذگی تاسٍ را اس ها هی خْاُذ.  اّ اس ها هی خْاُذ کَ  ها رّش جذیذ، کزدار    

ایي بزای ها  .ّ رفتار جذیذ را یاد بگیزین ّ سلْک تاسۀ را در سًذگی خْد اختیار کٌین

خْش آیٌذ ًخْاُذ بْد، کَ چِار طزف ها بِار باضذ، اها درسًذگی خْد ها ٌُْس ُن  

  .آفتابی ًتابیذٍ ّ سزدی ّ تاریکی یار ّ یاّر ها باضذ

پیغام هسیذیت هاًٌذ بِار بَ توام دًیا، پیام یک سًذگی ًْ ّ تاسٍ است.  یعٌی پیغام تْلذ    

ضذى اس ًْ است. البتَ تْلذ ضذى اس رّح ًَ اس جسن.  ایي تْلذ دّبارٍ کَ تْسط رّح 

  .هسیخ صْرت هیگیزد، اس ها یک اًساى کاهال  ًْ هیساسد 

دّستاى گزاهی! اگز ضوا در جستجْی ایي ُستیذ کَ سهستاى سًذگی تاى بَ بِار    

جاّیذاى تبذیل ضْد، راُی را بایذ اًتخاب کٌیذ کَ بتْاًیذ اس طزیق آى بَ آرسّی تاى 

بزسیذ. ایي راٍ،  ایي است کَ سًذگی تاى را بَ دست عیسی هسیخ بسپاریذ ّ اّ را پادضاۀ 

 سًذگی خْد بساسیذ. 

عیسی هسیخ آب دیات بَ ضوا هی بخطذ، اّ ضوا را اس ًاى سًذگی سیز هیساسد، اّ    

آٌُگ ّ هْسیقی الِی است کَ هی تْاًذ بَ دل ُای غوگیي ّ افسزدۀ ها  آراهص ببخطذ. 

اّ یعٌی عیسی هسیخ اس هزدم دردهٌذ ّ سدوتکص دعْت هی کٌذ کَ بَ ًشد اّ بیایٌذ . اّ 

فزهایذ:" ای تواهی سدوت کطاى ّ گزاًباراى، ًشد هي بیاییذ ّ هي بَ ضوا آراهی خْاُن 

 (11:22داد" )  اًجیل هتی 

ایي بزای ها ّضواست کَ اس خْد خْاُی ّ گٌاٍ تْبَ کٌین، یعٌی سًذگی خْد را اس      

سهستاى سزد ّ تاریک بَ بِار دلپذیز ّهالین ّ ًْراًی عْض کٌین. بز هاست کَ دعْت 

عیسی هسیخ را قبْل کزدٍ ّ خْد را بَ اّ تسلین کٌین. یعٌی با اّ یکی ضْین تا آراهی ّ 

 بِار جاّیذاى سًذگی را پیذا کٌین.

 

 بهاراتن خجستو باد  



  

 

 

 هسیح

 افغاًستاًن کی ضَد بیٌن بِ بَستاًت هسیح 

اًذر زهیي ٍ آسواى ٍ کَّساراًت هسیح    

آُ ای ٍطي خَاّن کِ بطٌاسی هسیح را بی گواى    

ّر جا بر افرازد صلیب در دضت ٍ داهاًت هسیح   

درسی کِ داد عیسی بِ ها با جاًفطاًی اش بخَاى   

خَاّن ًباضذ درسی جس اًذر دبستاًت هسیح   

زیرا هسیح ّست ًاجی ام از هرگ ٍ عصیاى ٍ غضب   

ای ّوَطي با خَد بَرد ّر گًَِ عصیاًت هسیح   

در ایي جْاى بیَفا تٌْا هسیح دارد ٍفا   

آری اگر ضاهل کٌی در عْذ ٍ پیواًت هسیح    

خَاّی اگر آراهص ٍ عفَ گٌاّاى تا ابذ   

رٍ تَبِ کي از ّر گٌاُ بخطذ گٌاّاًت هسیح   

گیرم کِ در ابحار تاریکی رٍاًی ٍ غریق   

دستت دراز کي سَی اٍ گیرد ز دستاًت هسیح    

ضکر تَ هی آرین بِ جا ّن در ضب ٍ رٍز ّر کجا   

از جاى ٍ دل گَیین ثٌا ها پیرٍاًاًت، هسیح   

سر را ز پا ًطٌاسن از ضادی ٍ فیض رایگاى   

گر هیطَم یک لحظۀ هست ٍ غسلخَاًت هسیح    

خَاّن کِ ضاگردش ضًَذ ٍ بر زباى آرًذ ّویص   

ٍ باغباًت، هسیح« زارع » آى کارگر زحوت کص ٍ     

داٍد زارع                                                                                                                



  

 

 

 چرا   بايد    مراقب    ديگران   باشم؟ 
  

در قرون دوم و سوم مٌالدي تعداد زٌاد مردم اٌتالٌا به ٌک نوع مرٌضی ساری مصاب   
شده بودند. قسمً كه در تارٌخ نگاشته شده است، بٌشتر مردم اٌتالٌا در اٌن مقطع زماانای 

چون نگران آن بودند كه مباادا مارس سااری داماناگاٌار اٌشاان ناٌاز  ،پا به فرار گذاشتند
گردد. در آن زمان ترس آنها به اندازۀ بود كه حتى از مالقات و مشاارتات باا يامادٌاگار 

 نٌزيراس داشتند.

ولى بسٌارى از مسٌحٌان پا به فرار نگذاشتند، آنها خطر مصااب شادن باه آن مارس    
آنها دو دلٌل براى قبول خطر داشتند: ٌكً اٌنكه آنها  خانمان سوز را به خود قبول تردند.

ترسى از مرگ نداشتند و دٌگر آنكه خواستار كمك و امداد براى مرٌضانى باودناد كاه باا 
مرگ دست و پنجه نرم مٌكردند و ٌاا اٌاناداه در بساتار باٌاماارى بسار ماٌاباردناد. اٌشاان 
مٌدانستند و عقٌده داشتند كه چون خداوند يمه را دوست دارد، و خداوند رؤف و مهربان 

 است، پس باٌد پٌروان مسٌح نٌز مهربان باشند.

م ( از اٌنكه مسٌحٌاان نسابات باه ماردم باى دٌان از  563جولٌا امپراطور روم )وفات    

مسٌحٌان نه تنها به مردم بٌچاره، بلكه باه »سٌرت و اخالق نٌكو برخوردار بودند، گفت: 
مرٌضان نٌز كمك مٌكنند، يمه مٌبٌنند كه دولت در وقااٌاه و تاداوی و تاماک باه ماردم 

 »عاجز است.

سوالى اساسى اٌن است: چرا باٌد كس مراقب فردى باشد كه عضو خانواده و قبٌله اش    
نٌست؟ چرا باٌد ٌك طبٌب، مواظب طفل بٌمارى از اياالاً روساتااى دور افاتااده بااشاد؟ 
ارزش ٌك انسان چٌست؟ چرا باٌد مواظب انسانهاى كه از طبقه و ملٌت ما نٌستند و فاٌده 

 اى نٌز براى ما نمٌرسانند باشٌم؟  

در طول تارٌخ، قباٌل فقط از افراد قبٌله خود مواظبت مٌكردند، نه از قبٌله اي دشمان.    
مواظبت كردن، از فرد ٌا افراد قبٌله اى دشمن به مثاباه ضارر رساانادن باه قاباٌالاه خاود 

 محسوب مٌشد. 

اٌمان مسٌحى، ٌك اخالق جدٌدى را به جهان به ارمغان آورد. مشاركاان ناٌاز باه خادا ٌاا 
ولى وقاتاً عاٌاساى مساٌاح آماد، باا خاود خداٌان، مذيب و يداٌاي قربانً اعتقاد داشتند. 

حقٌقت اٌان   تعلٌمات جدٌد را نٌز آورد. نه تنها تعلٌمات جدٌد بلكه الهام جدٌد و حكم جدٌد.
، و تعلٌم جدٌد اٌن بود كه يمااناگاوناه كاه خاداوناد خدا مردم جهان را دوست داردبود كه 

  مسٌحٌان نٌز باٌد يمدٌگر را دوست داشته باشند.مردم را دوست دارد، 

 

 نوشتۀ  آ ل        



  

 

 اگرخداى متعال رحٌم است،پس مخلوق خدا نٌزباٌد رحٌم باشند.

فٌلسوفان ٌونان مانند ارسطو تعلٌم مٌدادند كه، خداٌان باه اٌاناكاه ماردم چاگاوناه باه يام    

محبت مٌكنند، اعتنائى ندارند. لٌكن اٌمان مسٌحً تعلٌم مٌداد كه اراده اي خداوند اٌنست تاا 

مردم نه فقط به خانواده و قبٌله خود، بلكه به تمام انسانهاا ماحابات كاناناد.در تاتااب ماقادس 

موقع كه عٌسىً جمعٌت مردم را دٌد، دلش به حال مردم سوخت و باراٌشاان «نوشته شده: 

 »كمك كرد.

مشركان عادت داشتند كه در باره مسٌحٌان كه تازه پٌرو عٌسى شده بودند چنٌن بگوٌند:    

  »فقط نگاه كن، ببٌن چگونه اٌشان به يمدٌگر محبت مٌكنند!«

زٌرا خدا جاهاان را آناقادر «در زمان قدٌم براي ٌك مشرك تحصٌل كرده، اٌن عباره ساده 

ٌك مسئله ای عجٌب بود ته چطور خدا انسان را دوست دارد و در فادار   »محبت كرد...

نجات او است. درک اٌن مطلب يم برای شان مشدل بود ته چرا به بٌگاناگاان احسااناماناد 

 باشٌم؟

راه و رسم عٌسى مسٌح برخالف قدرت درون نگري، نژاد پرستً و حسادت قباٌالاه اي    

 مشركان قرار داشت.

متأسفانه در طول تارٌخ تعدادى آنها ياای تاه باناام مساٌاحاً باودناد، خاود عاامال ناژاد    

پرستی، ملٌت گراٌی بودند. آنها اٌن را درک نمٌدردند كاه مالاٌات پارساتای عاامال اصالاً 

 جداًٌ و تبايً مردم در يمه جا مٌباشد.

اما وقتٌده ما پٌام خوش انجٌل عاٌاساى را ٌااد ماٌاگاٌارٌام، ماٌاتاواناٌام فاراتار از قادرت    

نژادپرستً و قبٌله گرائً قدم بردارٌم، بخاطرٌكه در قلب انجٌل اٌن آٌه نهفته اسات: زٌارا 

خدا جهان را آنقدر محبت كرد! و بعد اٌن ٌك حكم ساده: يمساٌه خود را برابر خود دوست 

بدار. بنابر اٌن ير پٌرو مسٌح ته محبت خداوند را چشٌده است باٌد ته بٌگانگان را محبت 

 نماٌد.

 به امٌد اٌنده ما بتوانٌم محبت واقعی را در قلب يای خود داشته باشٌم و با  تارگٌری   

 آ ن نسبت به دٌگران بتوانٌم، صفات خود را به صفات خالق خود نزدٌک نماٌٌم.    آمٌن 

 خو څوک چه مینه نه لری هغه خدایی «

 »نه پیژنی، ځکه چه خدایی مینه دی 



  

 

 د ضیا ندرت د ایمان شهادت

 

 

 

 
    
هسیحی کال کی د کاتل د ًاتیٌایاى پَ  ۴۶۹۱کلْ ّّ پَ  ۴۱یْ تٌکی ځْاى چَ د    

هکتة کی شاهل شْ. هخکی لَ دی چَ ُغَ هکتة کی شاهلَ شی، ُغَ ټْل قرآى 
حفظ کړی ّّ، یاًی د قرآى قاری ّّ. د ًاتیٌاًْ هکتة لَ اّلَ تر شپږم ټْلگی 
پْری ّّ، خْ دی تا استعذادٍ تٌکی ځْاى چَ ضیا ًْهیذٍ پَ دری کلًْْ کی 

 خالص کړ اّ شِادت ًاهۀ ّاخستَ. 
ضیا د ًْرّ ژتْ پَ زدٍ کْلْ کی خْرا ډیر استعذاد درلْد، ُغَ تِرًی رادیْ    

گاًی پَ اًگلیسی ژتی اّریذلی اّ پَ دی ّسیلَ یی خپلَ اًگلیسی ژتَ تقْیَ کْلَ 
اّ ُن یی ًْر هعلْهات تر السَ کْل. ضیا ُغَ پرّگراهًَْ چَ د رادیْ لَ الری 
اّریذل د ُغْ پَ جولَ کی هسیحی پرّگراهًَْ ُن ّّ، اّ ضیا پَ شْق دا 
پرّگراهًَْ ُن اّریذل. د دی پرّگراهًْْ پَ اّریذّ ّرّ ّرّ ضیا تَ د خپلی 
پلرًی عقیذی پَ تارٍ کی شک پیذا شْ. ّرّستَ لَ یٍْ ّختَ ُغَ ټْلْ تَ پَ ډاگَ 
ّّیل چَ د عیسی هسیح پیرّ شْی دی اّ ّرّستَ لَ دی لَ عیسی هسیح ًَ 
پیرّی کْی. کلَ چَ ُغَ تَ دّستاًْ یی ّّیل، تَ اهکاى لری د دی خطرًاکَ 
تصوین ًیْلْ پَ خاطر ّّژل شی داسی خطرًاکَ کار پریږدٍ، ُغَ ځْاب ّرکړ: 

ها د دی کار خطر تَ ښَ فکر کړی اّ ّرّستَ لَ ډیر فکرٍ هی دا تصوین ًیْلی، «
زٍ تیار ین چَ دٍ هسیح پَ خاطر هړ شن، د دی لپارٍ چَ ُغَ خپل ځاى زها لَ پارٍ 

 »پَ صلیة قرتاى کړی.

 ًْشتَ غفْری



  

 

ضیا ّرتَ ّّیل چَ لَ هرگَ ًَ ّیریږی. ضیا دی صاحة هٌصة تَ ّّیل: آیا تَ 
حاضر یی چَ د خپلی هفکْری پَ خاطر هرگ قثْل کړی؟ اها زٍ حاضر ین چَ د 

 خپل ایواى پَ خاطر خپل ځا ى قرتاى کړم، آیا تَ ُن دا کار کْالی شی؟

ضیا پَ پلچرخی زًذاى کی زًذاًی شْ، ّرّستَ لَ خالصیذّ داسی احساا     
ّرتَ پیذا شْ چَ خذای غْاړی ُغَ پاکستاى تَ د خذهت کْلْ لپارٍ الړ شی. ُغَ 
پَ ډیرّ زحوتًْْځاى یی پیښْر تَ ّرساٍّ اّ ُلتَ د افغاى هِاجریٌْ پَ خذهت 

 کی هصرّف شْ.

عیسْی کال کی ضیا پَ پیښْر کی د یٍْ جِادی تٌظین لَ خْا ّتښتْل  ۴۶۱۱پَ    
شْ. ُغْی پَ ضیا تْر ّلگاٍّ چَ جاسْسی کْی اّ هرتذ شْی دی. ّرّستَ لَ 
ضیا ًَ دٍّ ًْر هسیحی پاکستاًیاى ُن د دی تٌظین لَ خْا ّتښتْل شاْل اّ 
شکٌجَ شْل. د دی تٌظین غړّ د دی هسیحی پاکستاًیاًْ د خْشی کْلْ پَ ّخت 
کی ُغْی تَ ّّیل، هًْږ ًَ غْاړّ څَ رًگَ چَ هًْږ ضیا ّّازٍ تاسای ُان 
ّّزًْ. ضیا د عیسی هسیح یْ غیرتی پیرّ ّّ، ُغَ لَ ُیح شی اّ ُیح چا ًاَ 
ّریذٍ. ُغَ خپلَ پریکړٍ کړی ٍّ، اّ لَ خپلی پریکړی یی هخ ًاړاٍّ. دا د  ضیاا 
ًذرت د خذهتًْْ ترکت دی چَ اّ  هًْږ افغاًاى هقذ  اًجیل پَ دری ژتاَ 
لْلْ. لَ پاکَ خذای ًَ ُیلَ کّْ چَ هًْږ ټْل افغاًاى ضیا ًذرت تَ د هسیاحای 
ایواى د سوثْل پَ شکل ّگْرّ، اّ پر خپل ایواى پَ عیسی هسیح تاًذی ټیٌگ اّ 

 ُویشَ ُغَ تَ ّفادار ّ اّسْ. آهیي.

عیسی هسیح چَ تی گٌاٍ ّ تی عیثَ ّّ خپل ځاى  یی دٍ هًْږ دٍ گٌاًُْاْ پاَ 
هقاتل کی قرتاى کړ. اّ  ُرڅْک چی دٍ عیسی هسیح صلیة کیذل اّ قرتاًیذل 
دٍ خپل دٍ گٌاًُْْ دٍ تاّاى پَ حیث قثْل کړی، ُغَ دٍ گٌاًُْْ لَ دراًذٍ تاارٍ 
خالصیږی. ُغَ اطویٌاى پیذا کْی چَ کْالی شی لَ خپل خذای سرٍ هاالقاات 

 ّکړی.  



  

 

  پدر مهربان                

 

 

 

اه٘ي ّوزاُ تچِ گه خَد زو٘ن تِ ساحل درٗا رفسي زا تاّن زفزٗح وٌٌذ. اه٘ي دسر تچِ ختَد را        

ٍلٖ زو٘ن ّز چٌذ ٗه تار دستر ختَد را وتص هت٘تىتزد ٍ                   گزفسِ تَد ٍ آرام آرام لذم ه٘شدًذ،

ستاحتل      »ه٘خَاسر وِ زٌْا ٍ تذٍى ووه خذر خَد تاسٕ وٌذ. خذرش چٌذ تار تزاٗص گفر وِ:   

درٗا تس٘ار خطزًان اسر زَ ًِ تاٗذ زٌْا تاضٖ تعضٖ جاّإ درٗا تٌ ز عو٘ك هعلَم ًو٘طَد ٍلٖ در   

زو٘ن تا ضَر ٍ ضَق لذم ه٘شد ٍ اصال تِ گح خذرش گَش ًوٖ داد ٍ    «ٍالغ٘ر تس٘ار عو٘ك ّسسٌذ. 

 صح٘ح اسر تچ٘ن هِ دسسسِ اٗال ه٘ىٌن   »در دً٘إ خ٘االذ خَد غزق تَد .خذرش گفر : 

صح٘حس خذر جاى. خذرش رفر ٍ درگتَضتٔ    »زو٘ن گفر :    «تاضذ.   تطزط٘ىِ چطواٗر طزف هِ

ًطسر ٍ چطن خَد را اس خسز خَد تز ًوٖ داضر . زو٘ن اس اٌٗىِ اس ل٘ذ خذر آساد ضذُ تتَد تست٘تار         

خ٘ش ه٘شد ٍ تاس ٕ ه٘ىزد ٍلٖ ّوٌ٘ىِ ووٖ دٍر ه٘زفر ختذرش دٍتتارُ اٍ را             خَش تَد ٍ جسر

صذاه٘شد ٍ ه٘خَاسر وِ ًشدٗه ت٘اٗذ . زو٘ن ٗگاى ٍلر سزخَد را تلٌذ ه٘تىتزد ٍ ختذر ختَد را              

ه٘دال٘ذ ٍ ٍلسٖ ه٘ذٗذ وِ خذرش ًطسسِ ٍ تِ اٍ ًگاُ ه٘ىٌذ دٍ تارُ تِ ساعستست٘تزٕ وتزدى ه تزٍف          

ه٘طذ. زو٘ن رٗگ ّا را جوع وزد هٖ خَاسر وِ ٗه خاًِ تساسد ٍ تِ طزف درٗا هت٘تزفتر ٍ تتا            

دسسْإ وَچه خَد آب ه٘اٍرد ٍلٖ تعذ اس چٌذ تارٗىِ دٍٗذ ٍ آب آٍرد هسَجِ ضذ وتِ رٗتگ     

  وِ در ًشدٗه آب اسر زز اسر ٍضزٍرذ ًذارد وِ رفسِ آب ت٘اٍرد.

 ًَضسٔ ر. ج 



  

 

اٍ تذٍى اٌٗىِ صذإ خذرخَد را تطٌَد ًشدٗه زز تِ آب ضذ . زو٘ن آًمذر ه زٍف آتتاد وتزدى         

خاًِ گه خَد ضذ وِ دٗگِ خذر خَد راّن ًوٖ دٗذ. ًاگْاى زو٘ن صذإ وطسٖ را ضٌ٘تذ وتِ در        

حال گذر تَد ٍلٖ تاس ّن سز خَد را تاال ًىزد وِ ت٘ثٌ٘ذ وِ چٖ گح اسر.  در ّو٘ي ٌّگام هتَج     

تشرگٖ را وِ وطسٖ اٗجاد وزدُ تَد تِ ز٘شٕ تِ طزف زو٘ن آهذ ٍزو٘ن را تا خَد تزد. زو٘ن دستر ٍ     

خا ه٘شد حسٖ ٍلسٖ فىز وزدى را ّن ًذاضر حسٖ تِ خذر خَد ّن فىزًو٘ىزد فمط ٗگاًِ چ٘شٗىتِ اٍ    

در هَردش فىز ه٘ىزد ًجازص تَد وِ، چِ گًَِ اس آى ٍضع٘ر تذ ًجاذ ٗاتذ. در ّو٘ي ٍلتر دٍ       

دسر لَٕ ٍ ً٘زٍهٌذ اٍ را تلٌذ وزد ٍ در تغل گزفسِ ت٘زٍى وزد. زو٘ن فىز ه٘ىزد وِ ختَاب دٗتذُ      

ٍٍلسٖ چطواى خَد را تاس وزد دٗذ وِ، در تغل خذرش اسر اس خَضٖ ًوٖ فْو٘ذ وِ گتزٗتِ     اسر

 وٌذ ٗا خٌذُ ٍتا صذإ لزساى خَد ه٘گفر خذرجاى دٍسسر دارم هزا تثخص . 

خَب دٍسساى هْزتاى اٗي داسساى هي ٍ زَ اسر . هي ٍ زَ وِ آًمذر خَد را ه زٍف سًتذگتٖ ٍ         

خَد را ّن ًوٖ ضٌَٗن. ٍ اٍ تار ّا ٍ تار ّتا     دً٘ا وزدُ اٗن وِ حسٖ دٗگز صذإ خز هْز خذرآسواًٖ

اس طزٗك ّإ هخسلف ها را صذا ه٘ىٌذ وِ تزگزدٗن ٍ ًشد اٍ ت٘آٗن . ع٘سٖ هس٘ح در اًتجت٘تل هتستٖ           

ه٘گَٗذ إ زوام سحوسىطاى ٍ گزاًثاراى ًشد هي ت٘اٗ٘ذ ٍ هي تِ ضوتا آراهتٖ ختَاّتن داد. رٍساًتِ               

ّشاراى ًفز در اثز هزض، جٌگ ٍ لعطٖ جاى خَد را اس دسر ه٘ذٌّذ ٍ تذٍى ًجاذ اس ت٘ي ه٘زًٍتذ.           

ٍلٖ خذاًٍذ راُ ًجاذ را تزإ ها هْ٘ا وزدُ اسر ٍ تِ ّو٘ي هٌ َر ع٘سٖ هس٘ح را فزسساد زا ّز وتِ  

تِ اٍ اٗواى آٍرد ّالن ًگزدد ٍ صاحة سًذگٖ اتذٕ ضَد . در ستَر حضزذ داٍد هىسَب استر     

ه٘خَاً٘ن وِ   44  -22:    43(   ّوٌ٘طَر در هسٖ    8:    43)      «تچط٘ذ ٍ تثٌ٘٘ذ وِ خذاًٍذ ً٘ىَسر  »

زا ٍلر خطزس ضذذ طَفاى را دٗذ ٗعٌٖ ٍلسٖ خطزس چطوص اس خذا دٍر ضذ ٍ تتِ اطتزف ختَد        

ًگاُ وزد ززس٘ذ ٍ ًشدٗه تَد وِ غزق ضَد خس ت٘اٗذ وِ فىزٍ َّش ٍ ًگاّإ ها تِ خذاًٍذ تاضذ 

 . زا ًِ زٌْا خَد را تلىِ ٍس٘لِ ًجاذ ٗافسي دٗگزاى ّن ضَٗن



  

 

 

 

 

 

 

   زٍ ین ستاسی تاسي زها یاست

 پَ ّحذت خذای خْشحالیږي

      یې یْ ّي ال   چې    ا ّلس

 هقصذ ّتَ رسیږي   ژر

 صثا تِ زٌْ٘ر خ٘ز هٖ فزٍش آهذ

 وِ هَسن طزب ٍ ع٘ص ٍ ًاس ٍ ًَش آهذ

 َّا هس٘ح ًفس گطر ٍ تاد ًافِ گطإ

 درخر سثش ضذ ٍ هزغ در خزٍش آهذ



  

 

  

 خذایا  

 مزا اس مزگ بٍ حیات رَبزی وما

 اس کجی بٍ حقیقت

 اس یاس بٍ امیذ

 اس تزس بٍ یقیه

 اس وفزت بٍ عشق 

 اس جذال بٍ آرامش

بگذار صلح ي آرامش، قلبُای مارا، 

 دویای ما را ي کائىات را پز ساسد. 

 آمیه

 سخىاوی گُزبار اس مادر تزسا (  )

  دعای سن فرانسیس آسیسی 

 

ای خداوند مرا وسٌله بساز تا صلح و صافاای  
 تو را بر قرار سازم

ببخشای تا بذر محبت بدارم در آنجا ته نفرت  
 يست

 بذر بخشش در آنجا ته جراحت يست 

 بذر اٌمان در آنجا ته شک يست 

 بذر امٌد در آنجا ته نا امٌدی يست 

 بذر نور در آنجا ته تارٌدٌست 

 بذر شادی در آنجا ته اندوه يست 

ای استاد الهی ببخششای تا باعث تسالای شاوم  
 بٌش

از آنده خواياان درٌاافات تسالای از دٌاگاران  
 باشم

دٌگران را درک تنم باٌاش از آناداه باخاوايام  
 آنان مرا درک تنند

محبت تنم بٌش از آنده انتظار محابات داشاتاه  
 باشم

 زٌرا ته در دادن است ته درٌافت می تنی 

 در بااخااشااٌاادن اساات تااه بااخااشااٌااده ماای شااوی 
 و 

در مردن است ته برای زندگی جااودان زاده  
 می شوٌم. آمٌن

   

 



  

 

 )ف. شٌرزاد(    انسانها  با هم برابر اند

 

 

 

 

 

 

 

   

زمانٌده نظام برده داری راٌج بود، برای خرٌد و فروش بردگان بازاريای  
مخصوصی وجود داشتند. در اٌن بازاريا ارزش بردگان به تناسب تواناٌی 
جسمی، سن و سال، مهارت و استعداديای آنان سنجٌده مٌشد. مٌگوٌند خرٌداری 
در بازار بردگان مشغول ٌافتن بردهء مناسب برای خود بود) بٌع و بها بود( ته 
فروشنده ای از او پرسٌد: "آقا چه نوع برده ای مٌخوايٌد بخرٌد و برای چه 
تاری آنرا ضرورت دارٌد؟" خرٌدار گفت: "من برای تاری در منزلم به برده 
احتٌاج ندارم بلده  به منظوری دٌگری به ٌدی از اٌن برده يا ضرورت دارم." 
فروشنده پرسٌد: "برای تدام منظور؟" خرٌدار گفت: "من ازاتثر حٌوانات ٌک 
نمونه ای نگاه ترده ام، حال مٌخوايم ٌک انسان نٌز در مٌان آنها باشد، به 
نماٌندگی از نسل انسان. "فروشنده بسٌار تعجب ترد و بعد از ٌک مدث توتاه، 
ٌک برده ای الغر، سالخورده و بٌدمال و بٌجمال را به او نشان داده گفت: "فدر 
مٌدنم اٌن برده برای منظور شما بسٌار مناسب باشد." خرٌدار قٌمت آن برده را 
پرسٌد و فروشنده جواب داد: "فرس تنٌم شما مٌخوايٌد خودتان را امروز در 
اٌن بازار بفروشٌد، شما قٌمت خود را چند تعٌن خوايٌد ترد؟" خرٌدار گفت: 
"من برده نٌستم." فروشنده گفت: "ولی شما يم انسان يستٌد. زٌرا شما مٌخوايٌد 

 برده ای بخرٌد به نماٌندگی از نسل انسان." 

پاسخ فروشنده بسٌار زٌرتانه و يم عجٌب بود. زٌرتانه، زٌرا او می خواست    
برده تم ارزشی را با قٌمت گزاف بفروشد. عجٌب، زٌرا در حالٌده خود 
فروشنده ای  بردگان بود ولی درک ترده بود ته انسانها با يم مساوی اند و 

 ارزش آنها برابر است. 

وقتی از عٌسی مسٌح پرسٌدند تدام حدم خدا مهمترٌن يمه احدام است، او    
 جواب داد: 

"اول اٌنده خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و 
 تمامی قوت خود محبت نما... 



  

 

 

 ( ٠٢-٠٣: ٢١و دوم مثل اول است ته يمساٌه خود را مثل خود محبت نما." )مرقس 

مفسرٌن تتابمقدس، قسمت دوم پاسخ مسٌح را به اشدال گوناگون تفسٌر ترده اند. ٌادای    

از اٌن تفسٌريا چنٌن است ته: يرانسان، انسان دٌگر را مساوی و برابر به خودت بداند و 

نه تمتر. به تلمات دٌگر، معٌار ارزش انسان خود انسان بودن آن است. انسانها يمه باايام 

مساوی اند. منظور از تلمه "يمساٌه" يمنوع ٌا انسان يمناوع اسات. واژه "ماحابات ناماا" 

صفات دٌگری را نٌز در برمٌگٌرد مانند حرمت و ارزش قاٌل شادن، تاماک و ماعااونات 

نمودن، تسلی و تشوٌق تردن وغٌره. پس قسمت دوم سخنان عٌسی  مساٌاح را اٌان گاوناه 

مٌتوان تفسٌر ترد ته: ير انسان دٌگر را ٌعنی يمنوع خود را با خودت برابر بادان و او 

را محبت تن، ارزش انسانی به او قاٌل شو، او را حرمت ناماا و در وقات ناٌااز از ياٌا  

 تمدی درٌغ نورز. به يمنوع خود آنچه بدن ته خودت از دٌگران انتظار داری.

در جوامع امروزی، ما انسانها را به طبقه يای مختلفی تقسٌم بنادی ماٌاداناٌام. ماا حاتای    

دوستان خود را نظر به وظاٌفی ته دارند و به تناسب فاٌده ای ته بما مٌرسانند طبقه بانادی 

مٌدنٌم. ٌدی را داتتر دٌگری را انجنٌر و دٌگری را استاد لقب ماٌادياٌام. ماا آناهاا را باه 

تناسب تحصٌل، تواناٌی، استعداد و مفاد شان ارزش قاٌل مٌاشاوٌام و ناه باخااطار مااياٌات 

 "انسان بودن" اٌشان.

از سوی دٌگر، دلٌل يمه جنگهای مذيبی، نژادی و ملی اٌن است ته بعضٌها، دٌاگاران    

را از خود تمتر و پست تر مٌدانند. ٌا بدلٌل داشتن رنگ پوست، ٌا داشتن دٌن و ٌا ياوٌات 

ملی دٌگر. خود را بٌشتر و باالتر از دٌگران دانستن سبب نزاع يای مٌگردد ته اغلاب باا 

رٌختن خون به اوج خود مٌرسد. اگر از فرموده عٌسی  مسٌح پٌروی تنٌم و دٌگران را با 

خود برابر بدانٌم به ٌقٌن ته مشدل جنگهای طوالنی و مٌراثی ته با قٌمت خون ماٌالاٌاوناهاا 

جوان ادامه دارد، به پاٌان مٌرسد. ولی دردا و درٌاغاا تاه انساان بادون خادا، خاود خادای 

 خوٌش است و يمنوعان خود را بندگان خود مٌداند.

در قسمتی از انجٌل مقدس مٌخوانٌم ته عٌسی مسٌح، بر حسب عاادت اش، ماثاالای مای    

آورد و داستانی را بٌان مٌدند و به اٌن وساٌالاه درس بازرگ اخاالقای را باه شااگارداناش 

مٌديد. بگذارٌد اٌن داستان ٌا قصه را از انجٌل مقدس ناقال نامااٌام: "عاٌاسای مساٌاح بارای 

 تسانٌده از نٌدی خود اطمٌنان داشتند و ساٌرٌن را از خود پست تر می شمردند 



  

 

 

اٌن مثل را آورده گفت: "دو نفر برای دعا به خانۀ خدا رفتند، ٌدی فرٌسای )نامااٌاناده ٌاک 

فرقه متعصب مذيبی( و دٌگری جزٌه گٌر بود. آن فارٌسای اٌساتااد و باا خاود دعاا تارده 

گفت: "ای خدا، ترا شدر مٌدنم  ته مانند دٌگران حرٌص و نادرست و زناتار و ٌا مااناناد 

اٌن جزٌه گٌر نٌستم. يفته ای دوبار روزه مٌگٌرم، ده ٌک يمه چاٌازياای تاه بادسات مای 

آورم مٌديم." اما آن جزٌه گٌر دور اٌستاد و جرأت نگاه تردن به آسمان را ناداشات بالاداه 

به سٌنۀ خود مٌزد و مٌگفت: "ای خدا، به من گنايدار دلسوزی تن." بدانٌد ته اٌان جازٌاه 

گٌر بخشٌده شده به خانه رفت و نه آن دٌگری. يرته خود را بزرگ نمااٌاد خاوار خاواياد 

 (11شد و يرته خود را خورد سازد، سرافراز خوايد گردٌد." )انجٌل لوقا فصل 

در اٌن مثال شخصی از خود راضی را مٌبٌنٌم ته خود را در مقاٌسه باا دٌاگاران، ٌاک    

سر و گردن بلندتر و بٌشتر مٌداند. غرور آن متعصب از اٌن يوٌدا شد ته خود را صافات 

ترده و بعد با آن شخص بدنام جزٌه گٌر مقاٌسه ترد. او خدا را شدار تارد تاه مااناناد آن 

مرد دٌگر گنايدار نٌست. شاٌد ما وقتی اٌن قصه را مٌخوانٌم با خود ماٌاگاوٌاٌام: "خادا ٌاا 

شدر ته من مانند آن فرٌسی نٌستم. بلی، ما عادت دارٌم ته خود را در مقاٌسه با دٌاگاران 

 ٌک قدم جلوتر و ٌک تمی بهتر مٌدشٌم.

پس برمٌگردٌم به موضوع اصلی اٌنده، يمه انسانها بايم برابر و مساوی اند. فارماودۀ    

عٌسی  مسٌح "يمساٌه ات را مثل خود محبت نما" به اٌن مفهوم است ته ما بااٌاد ياماناوع 

خود را مساوی و برابر با خود بدانٌم نه تمتر و پست تر. زٌرا ارزش انساان در مااياٌات 

انسان بودنش است و نه در آنچه دارد و ٌا مٌدند. مايٌت انسانی ما يمانا جاويار مااسات، 

طبٌعت و سرشت ماست ته ما را از ساٌر موجودات متماٌز مٌسازد. انسان باخااطار آناچاه 

 ته است ارزش دارد نه بخاطر آنچه دارد. 

 + + + + 

 َمٍ سبش باشذ چًن وًريس ما   خذایا چىان که کٍ َز ريسما 

   جُان وًشًد، سال فزخىذٌ باد   سمُز تًشاد دل ي دیذٌ باشذ 



  

 

 

 محبت خشمگین نمی شود

 نوشته غفوری

محابات خشاماگاٌان نامای «انجٌل مقدس، مفهوم حقٌقی محبتت را چنٌن تعرٌف می نماٌد:    
اٌن سخن تامالً حقٌقت دارد، ته محبت حقٌقی يرگز خشمگٌن نمی شود. اگر ٌاک  »شود.

شخص واقعاً به اعضای خانواده، دوست و عزٌز، يمدار و يمساٌاۀ خاود ماحابات داشاتاه 
باشد، نباٌد درمقابل آنها خشمگٌن شود. خشمگٌن شدن مٌوه محبت نٌست. خشماگاٌان شادن 

 مٌوۀ نفرت و حسادت است.

از غضب بار «درزبور داود نبی دربارۀ خشم و غضب مطلب بسٌار جالب نوشته شده:    
 »تنارشو وخشم را ترک تن، خود را مشوش مساز تاه الاباتاه بااعاث گانااه خاواياد شاد.

 (۸: ٠۳)مزمور 

زبور نوٌس حتماً خودش اٌن موضوع را تجربه ترده تاه ناتاٌاجاۀ خشام وغضاب گانااه    
 است.

در تتاب مقدس قصۀ قابٌل و يابٌل ٌک قصه بسٌار آموزنده است. يمان طورٌده يابٌال   
نمونۀ بردباری، گذشت و محبت است، قابٌل نمونۀ خشم و غضب است. ما از نمونۀ قابٌال 
و اطاعت ندردن او از اوامرخدا، درسی عظٌمی مٌگٌرٌم. قابٌال خشام خاود را تاناتارول 
تارده ناتااوانسات، بااا وجاودٌااداه خادا باه او اخاطاارداد تاه گاناااه درديان دروازه باراٌاات 
منتظراست. اما قابٌل به خشم خود ادامه داد تا اٌنده او را وادار به تشتن برادرش يااباٌال 

 نمود. 

چون عصبانٌت انسان، به يدف يای ناٌاک خادا تاماک نامای «در تالم خدا نوشته شده:   
 »تند.

يدف خدا چٌست؟ يدف خدا اٌن است: ته ما اورا با تمام دل و جان دوست داشته باشٌم و 
يمساٌۀ خود را محبت تنٌم. وقتٌده ما عصبی می شوٌم و ٌا ازعصبانٌت تار مای گاٌارم، 
ما نه به خدا و نه به يمساٌۀ خود محبت ترده می توانٌم. در اٌن صورت يدف خدا ته ماا 

 باٌد زندگی خوش و آرام بٌن خود داشته باشٌم، بر آورده نمی شود.

اما من به شاماا مای گاوٌام، «عٌسی مسٌح در موعظۀ مشهور سر توه خود می فرماٌد:    
يرتس نسبت به برادر خود عصبانی شود ماالمات خاواياد شاد و يارتاه بارادر خاود را 

بخواند مستوجب آتش جهنم  »احمق«خواند به محدمه برده خوايد شد و اگر او را  »ابله«
 (١١: ۵)متی» خوايد بود.

عٌسی مسٌح نمونۀ جوان مردی تامل بود. با وجودٌده قدرت آسمان و زمٌان باه دسات    
او بود، اما او جواب سخت و دندان شدن نمای داد. او در ماقاابال حارف ياای ساخات و 

 خراب دٌگران خشمگٌن نمی شد.

  

  



  

 

وقتٌده عٌسی مسٌح را گرفتار می نمودند، ٌادای از شااگارد ياای او، باا شاماشاٌار باه    

سربازی حمله نمود و گوش او را برٌد. اما عٌسی مسٌح به او آفرٌن نگافات، بالاداه او را 

شمشٌر خود را غالف تان، يارتاه شاماشاٌار «بخاطر اٌن عمل اش سرزنش نمود و گفت: 

تشد به شمشٌر تشته می شود. مگر نمی دانی ته من می توانم از پادر خاود باخاوايام تاه 

 ( ۵۵ – ۵١: ١۲)متی »بٌش از دوازده فوج از مالئده را به ٌاری من بفرستد؟

ما افغان يا ته مدت مدٌد را در جنگ داخلی  سپری نموده اٌم  و بخاطر نبودن  ٌاا تام    

بودن محبت در دل يای ما، بٌن خود مشدالت زٌاد دارٌم و زود خشماگاٌان ماٌاشاوٌام، ماا  

واقعاً به عٌسی مسٌح ضرورت دارٌم ته، طاباٌاب و حاباٌاب دل ماا شاود وماا را از اٌان 

مشدالت نجات ديد. از آنجاٌٌده عٌسی مسٌح محبت تامل است، دعا مٌداناٌام تاه عاٌاسای 

 مسٌح درقلب  ما ساتن شود و آن را به سر چشمۀ محبت تبدٌل نماٌد.   آمٌن

  

یت میکند   صدا
 دست ازاوبرندار، تن جستجوٌش روزوشب

 می تند ته او صداٌت  آوازش را شنو

 گرآٌی نزد او آرٌی اٌمان ا زدل و جان

 دست گٌرتو شود بٌن چه براٌت می تند

 بسپارتوزندگی و يست ونٌستت بهراو

 مرد تا ٌابی حٌات جانش فداٌت می تند

 نٌستی دورازخداوند باشداو پشت و پناه

 چشم اوخواب نٌست يرلحظه نگايت مٌدند

 ازگناه دوری تن يزگزنباش تو خود پرست

 خود پرستی يم گناه است ته جداٌت مٌدند

 دل بر دنٌا نبد چون ندرد به تس وفا

 لذت و خوشی ندارد آخر تبايت می تند

 جزعٌسی نٌست رايی ته رسانند به سما

  بسپار خود را بدستش او بناٌت مٌدند

      ) ر. ج (                             

      



  

 

 . 
 اتحاد    رد مسیح                                          
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ٌهودی، برده و آزاد، مرد و  پس دٌگر يٌ  تفاوتی مٌان ٌهودی و غٌر «

 »عٌسى ٌک يستٌد. زن وجود ندارد، زٌرا يمۀ شما در پٌوستگى با مسٌح

 (3:82)غالطٌان 

افغان يا تفاوت يای قومی، نژادی، اجتماعی و سٌاسی در ماٌاان خاوٌاش   

دانند تاه تافااوت ياای چاون داشاتان  اند و خوب می را بسٌار تجربه ترده

تحصٌالت مختلف، وابستگی به قوماهاا و مالاٌات ياای بازرگ و تاوچاک 

افغانستان و يمٌن گونه تعالاق داشاتان باه احازاب و ساازمااناهاای ساٌااسای 

گوناگون چه دشوارٌها و مشدالتی را در راه ساختن ٌک ملت و تفايم ملی 

 و اجتماعی، مٌان شان به وجود آورده است.

بٌنٌم ته در تلٌسای اولاٌاه يام  وقتی به تارٌخ تلٌسا نظر می افگنٌم، می   

تفاوتهای شدٌدی مٌان اٌمانداران وجود داشت. در آن تلٌسا ٌهودٌانی بودناد 

دانستند و ٌونااناٌاان را خاتاناه نشاده خاطااب  ته خود را قوم خاص خدا می

نمودند. از جاناب دٌاگار زناان و  ترده و از معاشرت با اٌشان اجتناب می

تردند، ته اٌنگونه عاباادت مشاتارک  مردان با يم در ٌک تلٌسا عبادت می

زن و مرد برای ٌهودٌان امری جادٌاد باود. حاتای در زماان صارف شاام 

  خداوند، غالم و ارباب در تنار يم قرار داشتند. 



  

 

اش به غالطٌان به  از نظر اجتماعی تلٌسای اولٌه، جنبشی انقالبی بود. پولس در نامه    
تند. مسٌحٌان افغان يم  اتحادی ته در اثر اٌمان به مسٌح تسب ترده بودند، اشاره می

توانند اٌن اتحاد را تجربه تنند. اگر ما اٌن تفاوتها را  چه با يم تفاوت دارند، ولی می گر
بٌنٌم با وجود آنده ير عضو بدن ما با دٌگری  با تفاوتهای بدن خود مقاٌسه تنٌم، می

ديند . ما يم ته به  ولی يمه با يم در اتحاد يستند و ٌک بدن را تشدٌل می  فرق دارد،
توانٌم ته به شدل  يای مختلف سطح زندگی قرار دارٌم، می ملتها، طبقات و درجه

تلٌسای اولٌه مانند ٌک بدن عمل تنٌم. زٌرا در پادشايی خدا تفاوت ملٌت و قوم، رتبه و 
مقام، موقعٌت اجتماعی و داراٌی و ثروت جاٌی ندارد. تمام ما اٌماندارن بدون در 

 باشٌم . نظرداشت مطالب فوق با يم برابر و مساوی می

اند. بدن  مسٌح تمام اٌمانداران از ايمٌت و ارزش خاصی برخوردار در بدن عٌسی
مسٌح ٌدتن  مسٌح اعضای مختلف دارد، ولی تمامی اٌن اعضا در بدن عٌسی عٌسی

 باشد. يستند و عٌسی مسٌح سر اٌن بدن می

 

  1390شاد باش نىروزی
صمیماهن رتین شاد باشهای خىیش را هب مناسبت اغاز سال نى و تىلد دوباره طبیعت و 

مسیح افغان  و  تمام همىطنانم  تبريک وتهنیت رعض  پیرواننىروز  باستانی   را   هب  

نمىده ، امید وار هستیم سال جديد ربای تمام افغان اه  سالی  آگنده  از فیض و ربکت  
 رباربی باشد.و   آزادی  ،صلح    



  

 خواص نارنج 

 
 

 

 

 

 .است  C رًج، هیَُ ای اس خاًذاى ستزٍس. آب ًارًج تزش، هطثَع ٍ سزضار اس ٍیتاهیيًا

 .اعصاب، دفع سٌگ گزدُ ٍ هثاًِ، گلَدردی ٍ فطار خَى تسیار هفیذ است تمَیًِارًج تزای  

 :خَاظ ًارًج 

 ًارًج ّضن غذا را آساى هی کٌذ. 

  خَى تایذ ًصف گیالس آب ًارًج را تا یک لاضك عسل هخلَط  تزای درهاى گلَدرد ٍ فطار 

  کزدُ ٍ تعذ اس غذا هیل ًواییذ. 

 اثز ضذعفًَى کٌٌذُ ٍ هیکزٍب کطى دارد. 

                       هزّن پختِ هیَُ ًارًج کِ پَست ٍ خستِ ّن داضتِ تاضذ، تزای استیي تزدى خارش ٍ ًزم

 .کزدى پَست تذى ٍ هَى سز هفیذ است

    ضکَفِ ًارًج را تْار ًارًج هی گَیٌذ کِ اثزات سیز را دارد: 

 درهاى تى خَاتى ّاى عصثى است، ٍلى سیادُ رٍى در خَردى ٍ تَییذى آى تى خَاتى ایجاد 

 هى ًوایذ. 

   عزق ضگَفِ ًارًج اعصاب را تمَیت هی کٌذ ٍ درهاى تی خَاتی است . 

  



  

 

  تزاى رفع لَلٌج ٍ تمَیت اضتْا هفیذ است. 

  سَسش ّاضوِ را تسکیي هى دّذ. 

 تَییذى ضگَفِ ًارًج تزای تْثَد سزهاخَردگی هَثز است. 

 هزتای ضگَفِ ًارًج تمَیت کٌٌذُ ی هعذُ است. 

 عزق ضگَفِ ًارًج تزای غن ٍ افسزدگی هفیذ است. 

 : پَست هیَُ ًارًج

 پَست ًارًج ًطاط آٍر ٍ تمَیت کٌٌذُ للة ٍ هعذُ است. 

                    اگز دُ گزام پَست ًارًج خطک ضذُ را تکَتیذ ٍ تا آب تخَریذ، اس استفزاغ ٍ جلَگیزى هى

 کٌذ.

 هزّن آى تا سزکِ اگز رٍى ضمیمِ  گذاضتِ ضَد اس سزدردی جلَگیزى هى ًوایذ. 

 :تزگ ًارًج

  تزگ ًارًج آرام تخص، ضذ تطٌج ٍ ّضن کٌٌذُ غذا است. 

  تی خَاتی ٍ ًین سزی را هعالجِ هی کٌذ. 

  دم کزدُ تزگ ًارًج تطٌج را اس تیي هی تزد. 

 سیادُ رٍى در خَردى ًارًج جگزرا ضعیف هى کٌذ، هخصَصا اگز اسطزف صثح خَردُ ضَد. 
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ماٌاالدی تاوساط 2012/2011ماطااباق ساال ياای  خَرض٘ذٕ  1330تقوٌم سال 

طار    اجتماع مسٌحٌان افغان با قطع و صحافت بسٌار زٌبا به چاپ رسٌده اسات،

و دٌزاٌن روي جلد و دٌگر صحفات آن ته با عدس يای از مناظر افاغاانساتاان و 

 بسٌار جالب و دٌدنً است. ، تزٌن شده آٌه يای از تتاب مقدس

جهت سفارش تقوٌم فوق  می توانٌد با نشا نی ذٌل :        

AfghanCalendar@gmail.com  تماس بگٌرٌد   

 

 

 

 

 



  

 

 هشهَری اس حضزت داٍد

إ خذإ عذالر هي، دعإ هزا هسسجاب فزها! در زتٌتگتٖ هتزا         

إ تتٌتٖ      ٍسعر تخط٘ذٕ. تز هي رحور ًوا ٍ دعإ هزا تطٌتَ.      

آدم زا تِ وٖ جالل هزا تٖ حزهر خَاّ٘تذ وتزدت زتا تتِ وتٖ              

چ٘شّإ تاطل را دٍسر داضسِ ٍ آًچِ را وتِ درٍغ استر هتٖ          

اها اٗي را تذاً٘ذ وِ خذاًٍذ اضخاظ صتالتح را تتزإ           خذٗزٗذت 

 خَد اًسخاب وزدُ اسر. ٍلسٖ تحضَر اٍ دعا هٖ وٌن، دعإ هزا 

خطن، سثة گٌاُ ضوا ًطَد. در دلْا تز تسسزّإ ختَد    هٖ ضٌَد.  

لزتاًٖ ّإ عذالر را زمذٗن وٌ٘ذ ٍ  زفىز وٌ٘ذ ٍ خاهَش تاض٘ذ.  

و٘سر وِ تتِ هتا       »تس٘ارٕ هٖ گٌَٗذ:   تز خذاًٍذ زَول ًوائ٘ذ.  

إ خذاًٍذ، ًتَر چتْتزٓ ختَٗتص را تتز هتا                      «احساى ًواٗذت

ضادهاًٖ إ وِ در للة هي تِ ٍجَد ٍردُ إ، ت٘تطتستز اس       تساتاى!  

 خَضٖ إ اسر وِ تِ ٌّگام تزداضر هح َل فزاٍاى خذٗذ

تِ سالهسٖ در تسسز خَد هٖ رٍم ٍ هٖ ختَاتتن، سٗتزا         هٖ آٗذ.   

 فمط زَ إ خذاًٍذ، هزا در اهٌ٘ر ًگِ هٖ دارٕ. 

 مزمىر چهارم 


