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عید ظهور مسیح

دوستان گرامی  ،روز ششم ژانویه ( 71دی) ما مسیحیان

بشنو  ،خدای ما خداوند یکتاست  ،شما باید خداوند ،

مشرق زمین عید باشکوه ظهور خداوند ما عیسی مسیح را

خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست

جشن گرفتیم  .این عید مقدس به یاد بود تعمید سرور و

بدارید( :کتاب تثنیه باب  6آیه .)6-4

نجات دهنده ما عیسی هر سال برگزار می شود .طبق

اعتقاد نامه ما مسیحیان که بنام اعتقاد نامه نیقیه معروف

انجیل متی باب  3زمانیکه یحیی تعمید دهنده مردم را

است و در قرن چهارم تدوین شد با این کلمات آغاز

جهت توبه تعمید میداد  ،عیسی نیز آمد و از او درخواست

می شود" :ما ایمان داریم به خدای واحد  ،پدر قادر

تعمید نمود .پس از اینکه در رود اردن تعمید گرفت و

مطلق ،خالق آسمان و زمین و تمام هستی  ،دیدنی و

هنگامیکه از آن بیرون می آمد ناگهان آسمان گشوده شد

نادیدنی" (رجوع شود به کتاب تعالیم کلیسای کاتولیک

و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده و بسوی

صفحه .)66

او میاید  ،و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت :

اما ایمان ما به یکتا بودن خدا به معنی تک و تنها بودنش

«این است پسر من که از او خشنودم» انگیزه نامگذاری

نیست  .بر حسب کتاب مقدس  ،خدا از تنها بودن آدم

این عید بنام «ظهور» آشکار شدن رازیکه در عیسی

خوشحال نیست به همین دلیل برای او همدمی را

مسیح نهفته بود می باشد و این راز عبارت است از پسر

میسازد" .خداوند فرمود :خوب نیست آدم تنها زندگی

خدا بودن او که توسط روح القدسی که بر وی نازل شد و

کند .بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را

صدای پدر آسمانی که او را بعنوان پسر عزیز وی شناخت

کمک کند" (کتاب پیدایش باب  2آیه .)71

اعالم گردید.

تک و تنها بودن و برای خود زندگی نمودن می تواند

همچنین رویداد تعمید مسیح راز خدای واحد و سه گانه

نشانه ای از خودخواهی و خودپرستی باشد .لیکن چون

را ظاهر نمود .الزم به یادآوری است که طبق ایمان ما

خدا محبت و دوستدار همه مردم است لذا نمی تواند تک

مسیحیان سه گانه بودن خدا به معنی ایمان داشتن به

و تنها باشد .با در نظر گرفتن توضیحات باال می شود گفت

خدایان متعدد هرگز نمی باشد .پیام اصلی کتاب مقدس

که از دیدگاه مسیحیت مهمترین و اصلی ترین ویژگی خدا

ما و همچنین آموزه های کلیسا که هیچ گونه اشتباهی را

یگانه و سه گانه بودن او می باشد  ،یعنی خدای واحد در

نمی پذیرد تأکید بر یگانگی و وحدانیت خدا دارد .موسی

سه تا شخص بنام پدر  ،پسر و روح القدس .

کلیم اهلل  ،خطاب به قوم اسرائیل می گوید" :ای اسرائیل

دوستان عزیز  :عید ظهور سرور و نجات دهنده ما عیسی

تا آخر زمان با شما هستم" (انجیل متی باب  21آیه -76

مسیح فرصتی است بسیار گرانبها تا اینکه به راز تعمید

.)21

خودمان بیاندیشیم و از تحولی که در زندگی ما ایجاد

اما تا اینکه بتوانیم اعضای فعال کلیسا باشیم  ،نیاز است

کرده آگاهی عمیقتری داشته باشیم  .طبق تعالیم کلیسا ،

که کوشش و تالش نمائیم تا ایمان خود را به مرحله رشد

که ریشه در پیام انجیل مقدس دارد  ،راز تعمید آغاز یک

و بلوغ برسانیم یعنی آنرا بارور و مثمر ثمر سازیم  .بذر

زندگی کامالً نوین می باشد .به ما فیض ایمان به خدای

ایمان که در روز تعمید در قلبمان کاشته شد نشانه تولد

واحد و سه گانه را عطا می نماید و با قدرت روح القدس

روحانی و آغاز زندگی مسیحی مان می باشد  ،و برای

که بر ما نازل می شود بعنوان فرزندان خدا متولد

اینکه این بذر مقدس و پر فیض به ایمانی استوار و

می شویم " .اما به همه کسانیکه او را قبول کردند و به او

ریشه دار مبدل شود باید توسط دعای روزانه و زندگی

ایمان آوردند  ،این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند ،که

کردن طبق تعالیم انجیل مقدس و درخواست کمک از

نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی یک

روح القدس آنرا تغذیه و تقویت کنیم و در غیر اینصورت

پدر جسمانی  ،بلکه از خدا تولد یافتند" (انجیل یوحنا باب

آن بذر حیات عقیم و بی فایده می ماند .پولس رسول

 7آیه .)73-72

خطاب به مسیحیان شهر کولس می فرماید" :پس

اما پولس رسول بر بعد مسیح شناسی راز تعمید تأکید

همانطوری که روزی مسیح عیسی را بعنوان خداوند خود

دارد  ،ایشان در رساله اش به رومیان می فرماید" :آیا

پذیرفتید  ،اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید .در او

نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با عیسی مسیح تعمید

ریشه بگیرید و رشد کنید .همانگونه که تعلیم یافتید در

یافتیم  ،در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم ؟ پس با تعمید

ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه

خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا

باشید" (رساله به کولسیان باب  2ایه .)1-6

همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پر شکوه پدر  ،پس

خوشابحال ما اگر روز به روز از فیض گرانبهای تعمید و

از مرگ زنده شد  ،ما نیز در زندگی تازه ای بسر ببریم"

زندگی مسیحی آگاهتر باشیم .

(باب  6آیه .)4-3
طبق آیات فوق  ،فیض تعمید از هم اکنون ما را با مسیح
زنده متحد میسازد و از اسارت گناه مرگ ما را آزاد
می کند و همچنین فیض عضو کلیسا شدن را به ما
می دهد تا اینکه در انجام رسالت نجاتبخش آن فعاالنه
شرکت کنیم  .رسالتی که عیسی به کلیسایش محول
نمود در آیات ذیل بیان شده است " .پس بروید و همه
امتها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر و پسر و
روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی
را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

"یک کار قشنگ"
وقتي عيسي در بيت عنيا در منزل شمعون جذامي بود  ،زني با شيشه اي از
عطر گرانبها پيش او آمد و در حاليکه عيسي سر سفره نشسته بود آن زن
عطر را روي سر او ریخت .شاگردان از دیـدن آن عبـباني شـده گفتنـد
«این اسراف براي چيست؟ ما مي توانستيم آنرا به قيمت خوبي بفروشيم و
پولش را به فقرا بدهيم!» عيسي این را فهميد و به آنان گفت «چرا مزاحم
این زن مي شوید؟ او كار بسيار خوبي براي من كرده است .فقـرا هميشـه
با شما خواهند بود اما من هميشه با شما نيستم .او با ریختن این عطر بـر
بدن من مرا براي تدفين آماده ساخته است .بدانيد كه در هر جاي عالم كه
این انجيل بشارت داده شود آنچه او كرده است به یاد بود او نقـل خواهـد
شد( ».انجيل متي )31 -2/62

این واقعه از سوی هر سه انجیل نگار اناجیل نظیر با ظرافت تمام نقل شده است.
عیسی در حال رفتن بسوی اورشلیم بود ؛ آنجایی که خیانت یک دوستت دستتگیری عت ا و شت وجه و ن ایتت رتر در
انتظارش بودند .در این چ ارچو تاریک ناگاه حرکت زنی گموام ری درخشد  ...او ساکت و رتین وارد رتی شتود در دستت
یک ظرف عطر دارد .حرفی به زبان نمی آورد و فوراً عمل ری کود :عطرش را تماراً ری پاشد بر عیسی حرکتی که در کالم خدا
به روزله ستای و ت ریم و رحبت بسیار است.
«چون پادشاه بر سر سفره ری نشیود سوبل رن بوی خود را ری دهد» (غزل غزل ا )11/1
در ایوجا سوبل کوایه از رایحه عشق است.
عطر در این واقعه همانود شرا در عروسی قانا یک نیاز ربرم رحسو نمی شد بل ه ن ایت لطت استت .رابطته بتین ختدا و
انسان در این سطح "ن ایت لط " رخ ری دهد .رصاحبت خدا با انسان در فضای بی ن ایت زیبای عشق رخ ری دهتد و نته در
کادر خشک و قانونی .خدا آفریده اش را از پری خوی رملو ری سازد« :آن رحبت را دریابید (اگرچه رافوق ف م بشر است) تا
از پری کارل خدا کارالً پر شوید( ».افسس  )11/3و فیض بر وی بخشد« :از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم».
(یوحوا  )11/1پُری حیات « :دزد ری آید تا بدزدد ب شد و نابود سازد .رن آرده ام تا آدریان حیات یابود و آن را به طور کارتل
داشته باشود( ».یوحوا .)11/11
خالصه روطقِ این ارتباط خدا با انستان نته بتر روی "حتداقل
الزره" بل ه بر "ن ایت ار ان" بوا شده است .در واقع عیستی
این ریزان را در گفتار و کتردارش عیتان ستاخته  :در عروستی
قانای جلیل رقدار آبی که به شرا ربدل ری کود به حتد غیتر
قابل تصور و از نظر کیفیت عالی است.
عیسی در رعجزه ازدیاد نان برای هزاران نفر چوان ری کود که دست آخر  11سبد از اضافه نان جمع آوری ری شود.
آبی که عیسی به زن سارری وعده ری دهد نته تو تا رفتع
تشوگی ری کود بل ه در جان شخص به چشتمه آ ابتدی
ربدل ری شود.

پس از رستاخیز رسیح در واقعه صید رعجتزه آستا صتید چوتد
راهی کافی بود تا شاگردان بدانود که او رسیح برخاسته از رر
است ارا انجیل نگار بر عدد  153تأکید ری کود که بته روزلته
یک صید بزرگی از راهی ری باشد.
حقیقتاً عیسی ری خواهد که شاگردان نیز دست و دل باز باشود« :بدهید که به شما داده خواهد شد ( ...لوقتا  )33/1؛ عیستی
ری خواهد که ایشان بلودنظر بوده و در پی برقراری عدالتی باشود که از خداست و نه از انسان که از شتدت توتن نظتری اش
براستی بیووا و رس ین ری باشد (رتی  )11/5آری عیسی ری خواهد که پیروان بیشتر و بیشتر شتبیه "پتدر" باشتود( .رتتی
.)83/5
پولوس که فریفته سخاوت ال ی بود دعا ری کرد تا با همه رقدسین قدرت داشته باشید به پ وا و درازا و بلودی و عمق رحبت
رسیح پی ببرید( .افسس  ) 13/3آن ه قلبی سخت و ذهوی بسته دارد نه ری تواند رف وم عطر پاشیده را دریابتد و نته رحبتت
بالعوض را درک ری کود.
ی ی از ال یات دانان بوام روروو گوآردیوی ری گوید :کسی که هر دفعه ری پرسد "این برای چیست" "چرا باید ایوطور باشه" ...
حتماً ب شت نیز برای کسل آور خواهد بود.
در واقعهء بیت عویا شاگردان در چوین حالتی قرار دارند :چرا ایوطور؟ چطور؟ برای چی  ...ایشان حرکت این زن را با رعیارهای
حقیرانه ای ری سوجود به همین خاطر رف وم عطر پاشیده را نمی ف مود .قیمت عطر را ری دانود ارتا ارزش ایوطتور پاشتیده
شدن را نف میدند .ولی ع س العمل عیسی چیز دیگریست :او از حرکت زن دفاع ری کود و از شتاگردان انتقتاد رتی کترد.
عیسی رفتار زن را اصیل و خالص تلقی کرده و آن را "کار قشون" ری نارد" .قشون" چون از ن ان ترین قسمت وجود یتک
انسان برخاسته بود ؛ بوابراین حاکی از رحبت کارالً خالص بدون توقع عوضی پاک آزاد بدون حستا و بتدون در نظتر
داشتن قضاوت دیگران بوده است.
عیسی ی ی از زیباترین سخوان را خطا به زن به زبان ری آورد که حاکی از ستای و تحسین وی بود .عیستی زن را بتا
اندازه های "نیک و بد" و یا "شایسته یا نارواسب" قضاوت نمتی کوتد بل ته فقتب زیبتایی عمتق عمتل را رشتاهده کترده
تحسین اش ری نماید .بین ایشان سخوی رد و بدل نمی شود بل ه در این رتن س وت انع اس زیباترین واژه هاست .و عیسی
ری خواهد که همه عالم از این واقعه رطلع گردد« :هر آیوه به شما ری گویم هر جایی که در تمام عالم بتدین انجیتل روعظته
کرده شود کار این زن نیز به ج ت یادگاری او ر کور خواهد شد» این کار قشون یک رف وم نبوتی هم داشت که عیسی آن
را بازگو کرد« :این زن که عطر را بر بدنم رالید به ج ت دفن رن کرده است».
پطرس رسول اعتراف کرده بود که عیسی همان رسیح روعود است (ررقس  )11-12/3و این زن با تدفین عیسی به عطتر
رر رسیح روعود را اعالم کرده بود .نه تو ا رر رسیح روعود را اعالم ری کرد بل ه تحقق نبوت ای اشعیای نبی در بتا
رعرفی خادم رنجبر ی وه در شخص عیسی را نمایان ساخته بود :عیسی خود کاهن و قربانی بود .شاگردان با ایو ه بارها از زبان
عیسی در با رر قریب الوقوع شویده بودند ارا نمی توانستود آن را بف مود و قبول کوود این زن با تدهین جسم عیسی
به عطر رایحه رستاخیز را روتشر ساخته بود.
در حالی که شاگردان رطابق رعیارهای رسخره کوچک عادی درباره عطر ریخته شده به حسا و کتا پرداخته بودنتد زن
نقشه نجات ال ی را در راز رر عیسی اعالم ری نمود.
اگر در اناجیل دقت کوید بعد از این واقعته شستشتوی
پای شاگردان شام آخر و تأسیس راز قربانی رقدس کته
در خالل آن عیسی با انجام حرکاتی به نحوی پرده از راز
رر و رستاخیزش بر ری داشت پشت سر هم آرده اند.
آنچه این زن کرد با آنچه رسیح در شام آخر نمود در هم
آریخته و برای ابد باقی راندند.

پیام نوجوانان ...

با نمک و یا بدون آن
مسیح روی کوه  ،سخنان شگفت انگیزی به شاگردان
خووویگ گفووتی کمووا آوو ،ای آن  ،ایسووا بیموواران
بسیاری را شفا داده بود ؛ و در ایو و وت داشوت بوه
مردم ما گفت که خوشآختا همیشه در دسترس موا
نیستی و ادامه داد:
شما نمک جهان هستید  ،اگر نمک خاصیت خود را ای
دست بدهد چه باید کرد؟ آن دیگور اریشوا نوداردی
باید انداختگ تا مردم بر آن راه روند!

نمک جهان بودن یعنی چه؟
ایسا ایمان را مث ،نمک ما داند  ،اگر ایمان انسان نتواند به یندگا او مفهوما بدهد دیگر فایده ای نداردی
آنکه کالم خدا را بشنوند ولا در یندگا رویانه اش آن را اجرا نکند شنیدن او ای دل نآوده بلکه فقط صودایا
به گوش رسیده و ای آن رد شدهی

مقدار کمی کافی است
مقدار بسیار کما ای نمک کافا است که یک دیگ غذا را خوشمزه کندی
ایسا ما گوید که مسیحیان باید در میان مردمان دیگر مث ،نمک باشند همی طعم خوش یندگا را نمایان
سایندی

نوری که جهان را روشن می سازد
ایسا ما گوید  :شما نور جهان هستید  ،شهری که روی کوه بنا شده نما تواند پنهوان بمانودی و توا چراغوا
روش ما ک نیم برای ای نیست که آن را ییر تشت بگذارند  ،بلکه تا خانه را روش کنندی ایسا ما خواهود
بگوید که یندگا پیروانگ باید پر ای کارهای درست و نیکو باشد ییرا ای ای راه ما تواننود مثو ،چراغوا در
میان مردمان دیگر بدرخشندی
با دیودن کارهوای خوو

و درسوت ایشوان  ،موردم پودر

آسمانا را جالل ما دهندی
خیلا ها خدا را نما شناسند و یا به او ایموان ندارنودی اموا
ایسا ما گوید  ،اگر ایمانداران ای بودن و ییست با خدا
خوشآخت باشند  ،سایری هم با او آشنا خواهند شدی

مطالب آموزنده
یک شب  ،حدود ساعت  ، ١١/٥یک زن مسن سیاه
پوست آمریکایى در کنار یک بزرگررهه و در زیرر
بارهن شدیدى که میباریرد هیسرداده برود .ماشرین
خرهب شده بود و نیازمنرد هسردااده هز وسری ه نی یره
دیگرى بود .هو که کامالً خیس شده بود دسرد

ره

ج رروى ماشررینى کرره هز روبرررو میآمررد ب نررد کرررد.
رهننده آن ماشین که یرک جروهن سایدپوسرت برود
برهى کمک بره هو توقر

کررد .هبتدره بایرد توجره

دهشت که هین ماجره در دهه  ١٦٩١و هوج تن هاى
میان سایدپوسدان و سیاهپوسدان در آمریکا بود.
برد تا هز زیر برارهن نارا

ره

عوض کرد و به هیسدگاه قطار رفت و هز آن جا یک
تاکسى برهى زن گرفت و هو ره کمک کرد تا سوهر
تاکسى شود .زن که ظراهرهً خی رى عا ره دهشرت هز
مرد جوهن تشکر کرد و آدرس منرزب

ره پرسرید.

چند روز بدد ،مرد جوهن در خانره برود کره ىردهى
زنگ در برخاست .با کمرا تدارب دیرد کره یرک
ت ویزیون رنگى بزرگ برهی
هم همرهه

آوردههند .یاددهشدى

بود با هین مضمون « :هز شما به خرارر

کمکى که آن شب به من در بزرگرهه کردید بسریار
مدشکرم بارهن نه تنها بتاسهایم کره رو و جرانم ره
هم خیس کرده بود .تا آن که شما مث فرشده ناا
سر رسیدید به دبیر محترت شرما ،مرن توهنسردم در
آخرین بحظههاى زندگى همسرم و درسرت قتر هز
هین که چشرم هز هیرن جهران فررو بنردد در کنرار
باشم .به درگاه خدهوند برهى شما بره خرارر کمرک
بیشائته به دیگرهن دعا میکنم».

به گرهنى همرروز نترود،

در روزگارى که بسدنى با شکال

پسر ١١سابههى وهرد قهوه فروشى هد ى شد و پشت میرزى
نشست .خدمدکار برهى ساار

گرفدن سرهغ

رفت پسرر

پرسید :بسدنى با شکال چند هست؟
خدمدکار گات ٥١ :سنت
پسررر کوچررک دسررد
خردهای

ره در جیررت

کرررد ،تمررام پررو

ره در آورد و شمرد.

بدد پرسید :بسدنى خابى چند هست؟

مرد جوهن آن زن سیاهپوست ره به دهخر ماشرین
یابرد و بدرد مسریر

همیشه کسانى که خدمت میکنند را به یاد داشته باشید

خدمدکار با توجه به هین که تمرام میزهرا پرر شرده برود و
عدههى بیرون قهوه فروشى مندظر خابى شدن میز هیسداده
بودند ،با بیحوى گى گات ٥٥ :سنت
پسر دوباره سکههای

ره شمرد و گات :برهى من یک

بسدنى بیاورید.
خدمدکار یک بسدنى آورد و ىور حسراب ره نیرز روى
میررز گشهشررت و رفررت .پسررر بسرردنى ره تمررام کرررد،
ىور حسرراب ره بردهشررت و پرروب

ره برره ىررندو دهر

پردهخت کرد و رفت  .هنگامى که خدمدکار بررهى تمیرز
کردن میز رفت ،گریهه

گرفت .پسر بچه روى میز در

کنار بشیاب خابى ١٥ ،سنت برهى هو هندرام گشهشرده برود
یدنى هو با پو های

میتوهنست بسدنى با شکال

همّا چون پوبى برهى هندام دهدن برهی

بخورد

باقى نمیماند ،هیرن

کار ره نکرده بود و بسدنى خابى خورده بود!!

به تو ای دوست جوان ...

مدرسه و بدد  ...؟
 -محصلین سال آخر دبیرستان هستیم و تنهاا آزوومااان

تعررا کننده ست! که متأسفانه سز گترسزا سلزد نریزتند

خالص شدن او مدزسه است -اما آما براستی مدزسه ماا زا

چطززو سنرززت تحصززرل سززه نو نززان خززود و،ززا

برای وندگی ای که دز انتظازمان است آماده کرده؟!

سننایانند.

دوستان عزیزز سیزرا ا ه سنیزا سزاا ،زنا عزرا
خودتان فکر می کنند می خو سند سر چه هودتزر ه د
و کال

خالص ،وند .ما آیا ه خودتان سئو ل کرده ید:

که سعدش چی سشه؟
سه سا ،نا که سودم ما سم دلم می خو ست سزر چزه
هودتر نترجه سعی و تال،م سبرنم همان ما مثل همزان
،نا یا سنه مشزوولرت سزاا نزانبی نبزود و معنزو
نو نان هندگی متعادل ترا می گذ ندند .سرچ وقت ه
د

خو ندن خالصی نبود چون سنرشزه فزرد ش د

سر ا نو ب د دن د ،ترم.
ما ساید سگویم که قشنگ تریا خاطره دو ن دسررسزتانم
یززا سززود کززه سرزوقززت ه آمززوختا و سرشززتر ف نرززدن
خیته ننی ،دم.
لبته آنزه سعدسا ،ناختم و ف نردم د مقاسل آنزه کزه
ا و ق ا یاد گرفترم سز سا سرشتر سزود  ...و سنزنزان
ه آنزه می آموختم لذت می سزردم  ...طبعزا نزه د سزر
مو دا چون مثال تا یخ سر یم خیته کننده سزود و ننزی
ف نردم چر ساید فلیفه و منطق خو ند .ولزی ،زناختا
ملل متفاوت و آ،نایی سا طزره فکزر و ت ت ،زان د آ زا
سنرا سر یک سر یم سیرا نالب سود.
یا حس "آموختا و د یافتا" سر سا نگرش ندیدا
سر وقایع و حقرقت ن فته د آن ا سونود می آو د.
،تراق سه "د یزافتا" سزه "ف نرزدن" ساعز مزی ،زد
مرتززب یززا سززئو ل

ه خززودم سکززنم  :مززی خززو سم د

هندگی چکا سکنم؟
آیا مکان یا سیت که ه سنزان یزام دسررسزتان سزکان
هندگی سدست گرریم؟
معنو سنه سزه سا یام تحصرل تا دیپلم سا مرل طی
ننی کنند .ینجا نقش فر د سز گتر خرلی حیا

و

سرگز نباید مشاسد ت و حتی نامُد ئر اا یک نزو ن
نادیده گرفت .د حقرقت "مد سه" فقط یک مکان ست
م م فر دا سیتند که سا نو نان د آن مکزان سنر سزی
می کنند.
قبل ه ینکه سه سنرت مد سه فزتا و تحصزرل کزردن
سپرد هیم ساید ه خود سئو ل کنرم که وقت و همانی که د
مد سه می گذ د ه چه کرفرتی سرخو د ست.
تا وقتی که هش "گذ،ت همان" د ک نکرده سا،زرم و
سر ینان م م نبا،د آن د یم چطو تلز

مزی کنزرم

یعنی سه چگونگی گذ هندگی وه نهء مزان سنرزت قائزل
نشده یم، .اید ستو ن یام دسررسزتان د هنزدگی یزک
،خص سه ،روع چردن "پاهل" هندگرنان تشبره ننود.
"پاهل" ننادا ه آینده ماست .و ئل نو نی یام دیرگزذ
و پر هحنت سه نظر می سند .د ست عزرا د کنزا سزم
قر د دن ولرا تکه ساا یک پاهل.
م م نقطه ،روع ست و س تریا ،روع د یام دسررستان
یافتا ،خاص کلردا ست ؛ یعنی آنانی که می ف نند
ه هندگی چزه مزی خو سنزد و فتزا و کالمشزان د ل سزر
میررا ست که د حال طی آن سزر ا سزردن سزه یزک
سدف مشخص می سا،د .چنزرا فزر دا د هنزدگی سزر
نیانی حاضرند فقط ساید سخو سرم که پرد یشان کنزرم.
گر ه نو نی چگونزه "،زنردن" و "دیزدن" سرزمموهیم
قاد سه تشخرص د ست سم خو سرم سود.
دوستان عزیز گزر ه نقطزه د سزتی ،زروع سزه چرزدن
قطعات "پاهل" آینده تان سننائرد ه سنان یام دسررستان
سکان هندگی د دست ،ناسزت، .زنا سزر ا هنزدگرتان
تصنرم خو سرد گرفت و نه هندگی سر ا ،نا!
موفق سا،رد
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