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 ) نرش نارتخد( ھب میدقت

 مامت ادخ اما .دوب یعقاو تسود و دوب نز ناوت یمن .تسا یبسانمان مسا ،رتخد تسود هک مدرکیم رکف البق
 اهنآ قیوشت و تیامح ،تبحم نودب و مراد یگدنز رد يدنمشزرا رایسب نانز ،لاح .داد رییغت ار راکفا نیا
 .مرازگساپس اقیمع امش همه زا .مسرب هلحرم نیا هب زورما هک مدوبن رداق زگره
 ار نداد سرد مدرکیم ششوک هک دندرک لمحت ارم اهلاس هک) یئارتخد( یمامت زا مهاوخیم اجنیا نیا رد
 نتشون اب هک مدرک یم بسک تراهم نم هکیلاح رد امش هلصوح و ربص زا .میامن رکشت هنامیمص ، مزومایب
 هب یگدنز رد نم يدنم هقالع و تاساسحا نیرتشیب .مرازگساپس منک يرای امش رییغت و دشر هب بلاطم نیا
 لوا زور زا هک .دسر یم دوب نم تسود نیرتهب اقافتا هک اسیرت مرهاوخ هب صوصخب ساپس و دراد قلعت امش
  .مراد یگدنز رد وت نوچ يرهاوخ هک متسه نونمم رایسب نم و هدوب نم قوشم
 زاربا نم هب تبسن نایلاس لوط رد هک یتبحم مامت يارب ) كراپ كوا نایحیسم( دوخ یئاسیلک هداوناخ زا
 نم فیعض ياهلاب هب هک مرازگساپس نسردناگ کیام ،زرلیش میج ،میاسیلک نابش زا و منک یم رکشت دیتشاد
  .مراد تسود ار امش همه و مرازگساپس دوخ هداوناخ زا زین و دنداد زاورپ تردق
 نم یگدنز رد صخش نیرتمهم هک دراد دوجو یکاخ هرک نیا رد رگید رفن کی ،منابرهم يادخ زا هتشذگ
 و فیعض هشیر کی زا نم دشر دهاش هک میامن يرازگساپس لکیام ،مزیزع رایسب رسمه زا ماوخ یم .تسا
 يادخ هب و ایند نیا رد يرگید سک ره زا رتشیب مرسمه هب .تسا هدوب مکحم و يوق یتخرد تروصب نازرل
 رد هک ار یتبحم دوب مهاوخن رداق زگره .متسه امش نویدم ار دوخ یگدنز ،سودقلا حور و ینامسآ ردپ ،دوخ
     و منک یم رکشت دیا هدرک اطع نم هب ندرک تمدخ يارب هک يزایتما زا .میامن ناربج دیتشاد نم تاجن
 .مرازگساپس تیاهن یب
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 راتفگشیپ

 هدنسیون هرابرد

 .تشاد یگتسب خن هتشر کی هب میگدنز و نادرگرس اه نابایخ رد و مدوب نامناخ یب ،شیپ لاس ود و تسیب
 اما .دشاب یگدنز هب نداد همتاخ جنر و درد زا یئاهر هار اهنت دیسر یم رظن هب هک مدوب تحاران اقیمع يردقب
 یسیع ،دوخ زا ترفن و ییاهنت ،ینامناخ یب ،دایتعا دنب رد یگدنز زا .تشاد نم يارب يرگید ياه هشقن ادخ
 هدیشخب تایح و تردق ،تریصب ،ورین نم هب یسیع .دومن لیدبت توافتم يوحنب امامت ارم یگدنز حیسم
 هدرک يزاسزاب ،دندوب هدرب نیب زا ارم تالکشم زا یهوبنا موجه ییوگ هک ار یئاهلاس نآ مامت اعقاو وا .تسا
 امش رب مداتسرف نم ھک یاهدننک دوبان و میظع رکشل نآ ،اھخلم شیپ یاھلاس ھک ار یتاراسخ :دیامرفیم دنوادخ ( تسا
 .)25 :2 لیئوی .منکیم ناربج ،دندروآ دراو
 میاسیلک نابش بناج زا ینخس
 سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز( )تسا لاعف و هدنز( ادخ مالک
 لیجنا . )12 :4 نایناربع .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و
 تردق ،لیجنا ھك ور نآ زا ؛متسین لِجِخ لیجنا زا نم اریز(                    .)تسا نم تاجن يارب ادخ تردق(
 قیرط زا اما .) 16 : 1 نایمور .نایدوھی ریغ سپس و نایدوھی لوا ،دروآ نامیا نآ ھب ھك سکرھ تاجن یارب تسادخ
 بناج زا نم میلاعت ھك تسناد دھاوخ دھد ماجنا ار وا ٔهدارا دشاب لیام ھکیسک( .میا هدش مسدقم و كاپ ادخ مالک
 قیرط زا سدقلا حور                 هک يراک دنچ ره . )17 :7 انحوی .میوگیم نخس دوخ زا طقف نم ای تسادخ
 ناراگزومآ و دننک هظعوم هک دریگیم راکب ار نارگ هظعوم ادخ لاح نیا اب دنک یم تیافک الماک دنک یم مالک
 دیابن و تسا سدقم و داد رارق العا يا هبترم رد ادخ بناج زا يراک نینچ .دناوخ یم ارف نداد میلعت هب ار
 اسیلك رد امش زا یرایسب ھك تسین تسرد ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا( ،تشاگنا هداس ارنآ
 ،لاحرهب .) 1: 3 بوقعی .دوب دھاوخ رتتخس نیّملعم ام یارب یرواد زور ھك دینادیم نوچ ،دیشاب نارگید ّملعم
 نرش و .دهد خساپ یتسیاب صخش نآ ،دهد یم نداد میلعت ياطع و دنک یم توعد ار یسک دنوادخ هکینامز
 ،دش هدیشخب و دیرخزاب یسیع طسوت و تفای تاجن نرش هک ینامز زا .داد خساپ توعد نیا هب هک تسا یسک
 هک ار ییاهنآ هژیو هب ،تسا هتشاد نانز هب ادخ مالک میلعت ياه هنیمز     رد ار يزیگنا تریح رایسب تامدخ
 و دندرب یم رسب يزیمآ تنوشخ راتفر هنوگ ره رازآ تحت و دوب ناشراجنهان ياهراتفر لرتنک رد ناشیگدنز
 یلست ،هدیشخب افش ار اهنآ تسناوت یم ادخ طقف هک دندوب هدش دروخ و هتسکش يروطب ینوگانوگ حوطس رد
 یگدنز رد هچ تسا یگدنز یعقاو هبرجت لوصحم دریگیم رارق هعلاطم دروم باتک نیا رد هک یسورد .دهد
 يرگید زا سپ یکی فلتخم ياههورگ رد هک ) یناحور رظن زا ( هلاس شش يدربن نادیم رد هچ و هدنسیون
 یتیعمج هب هکیماگنه .تسا هدوب رثوم لمع رد ادخ مالک میلعت هنیمز رد نرش تامدخ .تسا هتفرگ تروص
 ،هدوب داتعم البق دوخ هک یسک هک منیب یم ،منکفا یم رظن دننک یم تکرش اسیلک رد حبص هبنشکی هک
 لوغشم هاگشناد رد لیصحت هب نونکا يرگید صخش .دهد یم میلعت ار ناکدوک هبنشکی ياه سالک نونکا
 ار دوخ نادنزرف و رهوش هک منک یم هدهاشم ار یسک مه زاب .دنک یم لیصحت سناسیل هرود رد و تسا
 و تسا یشخب ناوت هرود ندناسر مامتا هب لاح رد هک يرگید صخش مه زاب و دراذگ یم مارتحا و داد تسود
 نانچمه اه هنومن نیا و دنک یم کیدزن دنوادخ هب دوبن یحیسم هک ار دوخ یحیسم ریغ رهوش هک ینز ای
  .دنراد همادا

 رد و هدش رت كاپ هتسویپ نرش تامیلعت قیرط زا ادخ مالک نتخومآ اب و دهد تکرب امش هب دنوادخ هک دشاب
  .دیئامن دشر نات نامیا

 .كراپ كوا نایحیسم ییاسیلک نابش ،نوسردناگ کیام

 ؟دریگ یم رارق یسک هچ هدافتسا دروم رتشیب باتک نیا
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 نیا هب اهنت .دیشاب یحیسم دیتسین روبجم باتک نیا ندناوخ يارب هک منک نشور ار هتکن نیا دیراذگب لوا
 یگدنز رد یسک ره هک مدرک عورش ) دشاب هتشاد یعوضوم هک یباتک( ناونع اب یباتک نتشون هب نم هک لیلد
 زا یضعب و دریگ یم همشچرس دایتعا و كاندرد هتشذگ زا تالکشم نیا زا يرایسب .تسا وربور یلکشم اب
  .دنا هتشادن يدایز تالکشم هک دنتسه مدرم
 ریگرد مدرم رثکا يارب .دراذگ یم رثا نامیگدنز رد هک میتسه هجاوم رکف زرط و راتفر یعون هب ام همه اما
 يداعریغ یگدنز رد ششخب ای ریصقت ، نتشاد دهعت زا سرت ،بارطضا ،دسح و کشر ،یهاوخدوخ اب ندش
  .دریگ رارق یسک ره هدافتسا دروم دناوت یم باتک نیا ور نیا زا .تسین
 انب نآ ساسا رب ار دوخ یگدنز نم هک تسا هیاپ نیا اریز ،دراد یحیسم ناینب و هیاپ باتک نیا لاحرهب اما
 ار دوخ جنر و درد ات مدرک هدافتسا نکمم زیچ ره زا ،مهدب یسیع هب ار دوخ یگدنز هکنآ زا لبق .مداهن
 یتقو اما .مدش یمن قفوم هناتخبدب اما منک یگدنز تسرد هار رد( هک مدیسرت یم يراوشد اب و مهد فیفخت
 یتروصب و درک رییغت هب عورش نم یگدنز .متشاد وا اب یکیدزن هطبار ،مدرپس یسیع هب ار ما یگدنز مامت هک
 ).دش افوکش منیبب باوخ رد یتح مدوبن رداق زگره هک
 ،تبحم ام هشیمه دهاوخ یم و درم ایند مامت يارب یسیع تسا ریذپ ناکما همه يارب یگدنز هنوگ نیا
 نینچ، مینک وا میلست ار دوخ یگدنز هک میشاب لیام رگا .مینک هبرجت ار يدبا تایح و دیما ،یشوخ ، شمارآ
 .مینک تساوخرد میناوت یم ار یتایح
 باتک نیا هرابرد
                ساسحا نوچ .تسا هدمآ دوجو هب لاس )6( شش زا شیب تدم رد سدقم باتک یشزومآ هعومجم نیا
 نیا  .متشون ار باتک نیا ،مراد یباتک هب زاین ناوناب سدقم باتک یشزومآ دیدج هورگ يارب هک مدرک یم
 تنوشخ ياهراتفر زا و هتشاد دایتعا هقباس هک دندوب ینانز ییوس زا .دوب هدش لیکشت ینوگانوگ نانز زا هورگ
 هب هک رگید یضعب و دندوب یحیسم رمع مامت هکدندوب یناوناب رگید يوس زا .دندوب هدرب جنر تدش هب زیمآ
  .دندوب تقیقح يوجتسج رد یگداسب ،دندوب هتسویپ ام عمج
 متسنادیم و دشاب هورگ نیا بسانم هک منک وجتسج یحیسم یبلاطم ای باتک ،مدرک ششوک ینالوط یتدم
 رییغت ار اهنآ یگدنز اعقاو هک متشاد جایتحا يزیچ هب .دنراد زاین حیسم یسیع هب اقیمع و اعقاو ناشیا هک
 هورگ يارب ار مالک شزومآ هک متفرگ میمصت مدوخ ورنیا زا .مدرکن ادیپ یبسانم باتک دروم نیا رد اما .دهد
  .مسیونب نانز

 :تسا بسانم زین نادرم يارب
 زا ،دوب دوخ هورگ يارب یسرد يوجتسج رد هلجع اب هک بش کی .دنک یم يربهر ار نادرم هورگ زین مرهوش
 دوب بسانم وا ياه سالک يارب يردقب اه سرد نیا .دنک هدافتسا نم ياه سرد زا هک درک تساوخرد نم
 کی ،دعب یتدم .درک یم هدافتسا اهنآ زا دوخ مالک شزومآ ياه سالک يارب لومعم روطب دعب هب نآ زا هک
 ینادنز نادرم ریاس هب بلاطم نیا زا هدافتسا اب زین وا هک میداتسرف دوب نادنز رد هک یتسود يارب هخسن
 اما ،دشاب بسانم نایاقآ هورگ يارب راک نیا هک میدوبن نئمطم .دنریگب دای رتشیب یسیع هرابرد هکدومن کمک
 زا ار اهنآ هک یگدنز تالکشم اب دنهاوخ یم هکیناسک يارب هژیو هب .تسا دیفم همه يارب هک میا هدرب یپ
  .دننک هزرابم ،دراد یم زاب حیسم دنوادخ هب ندرک تمدخ و نتخانش
  .میهد یم  ماجنا ار یهورگ ياه شزومآ هنوگچ
 دنوادخ زا ناهانگ زا ششخب تساوخرد اب. تسا سرد شخب نیرتمهم هک دوشیم زاغآ اعد اب شزومآ هلحرم
 كاپ تسا تقیقح نتخانش رد سدقلا حور راک عنام هک هچنآ زا ار ام راکفا هک میهاوخ یم وا زا و منکیم زاغآ
                     وا ياهتسدب ار سالک لرتنک و دشاب ام يامنهار و ربهر ،راگزومآ هک میهاوخ یم دنوادخ زا .دزاس
 دنراد هزاجا همه .دناوخ یم دنلب يادص اب ار تمسق ای  فارگاراپ کی تبون هب کی ره اعد زا سپ .میراپس یم
 ار اه تمسق زا یضعب و هدرک عطق ار ندناوخ ،سالک و سرد رس رد بلغا نم و دنسرپب ار یلاوس ره هک
 .مهد یم حیضوت رتشیب
 ياه سرد اب و تسا رت ناسآ نآ كرد اریز مینک یم هدافتسا ،دیدج همجرت مالک شزومآ يامنهار زا ام
     و هدرک وگتفگ نآ هرابرد ،مینک دروخرب سرد لوط رد مالک تایآ هب رگا نینچمه .دراد یگنهامه ام یلصا
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 يارب سرد کی تسا نکمم تاقوا يرایسب .مینک یم یسررب نامیاه یگدنز رد ار ناشدربراک و هطبار ریسم
 ار یسرد داوم ،نامیاه يزوریپ و اه یتخس ،یصخش تایرظن نتشاذگ نایم رد اب اریز ،دشکب لوط هتفه دنچ
  .مینک یم نشور ،هداد حیضوت رتشیب
 ) ناگدننادرگ( ناگدننک لیهست ای ناربهر

 اه سرد نیا زا دیناوت یم .دیوش انشآ بلاطم اب سالک عورش زا لبق تسا رتهب ،دیتسه هورگ ربهر امش رگا
 یهورگ راک نمض رد هدننک مهارف و هدنهد يرای ناونعب ای دینک هدافتسا دوخ سیردت يارب يا هیاپ ناونعب
 نآ هب هن . منک یم هدافتسا ار هیآ مامت زا طخ کی طقف بلغا نم ،ندرک نشور تهج طقف .دینک تراظن
                      هک ار هچنآ ،هیآ کی باختنا تاقوا یهاگ هکلب ،منک ادج هدش هتشون هک هچنآ زا ار هیرظن هک تروص
 هچ و لبق هچ ار سرد هک دیوش یم تیاده ناتهورگ و امش رگا هتبلا دنک یم نایب ،دهد حیضوت مهاوخ یم
  .دینک لمع قیرط نیا هب دیناوخب مدرک باختنا نم هک يا هیآ زا دعب
 .دینک هدافتسا باتک نیا زا هنوگچ
 راک نیا .دنسر یم رظن هب يرارکت هک دنراد دوجو یتارابع و میهافم اه سرد مامت رد هک دیشاب هتشاد هجوت
 و دنریگیم دای رتشیب مدرم دوش یم رارکت یتاعالطا هکیماگنه هک تسا هتخومآ نم هب هبرجت .تسا يدمع
    و میراد زاین یسیع هب ام هک دیامن یم دیکات باتک نیا رد الومعم نخس هتشر زین و دنراپس یم رطاخب
              ار ام دوش یم لصاح نآ زا هک یتاکرب .میرادرب وا اب کیدزن هطبار نتشاد يارب ییاه مدق هک تسا مزال
              و تردق ،یشوخ، شمارآ دروم رد بلغا و میشاب هتشاد هنادنمزوریپ یحیسم یگدنز کی دزاس یم رداق
 دنچ طقف هک رتهب .تسا هدنزیگنارب يرکف رظن زا هک دراد دوجو هعلاطم نیا رد يدایز بلاطم .تسا دیما
 و عیرس روطب طقف رگا .دیئامن تبحص و هدرک رکف اعقاو نآ هرابرد و دیریگ رظن رد هسلج ره رد ار تمسق
 .درب دیهاوخن یپ دراد دوجو اهنآرد هک یقیمع قیاقح هب دینک هعلاطم ارذگ
 دوجو اهنآ يارب تسردان ای تسرد باوج هک دوش یم هدید یتالاوس ) باتزاب ( ناونع تحت لصف ره نایاپ رد
 یلاخ هحفص کی نینچمه .تسا هدش حرطم سرد رد هک تسا یعوضوم هرابرد اه لاوس رتشیب اما ،درادن
 .دیسیونب نآ رد ار دوخ راکفا و تایرظن دیناوت یم هک دراد دوجو تالاوس زا سپ
 .مدرک يراددوخ هیآ و لصف هرامش نتشون و نتشاذگ هلصاف زا و ما هتشون ار سدقم باتک ياه باتک مان
 دارفا زا یضعب .10: 14 ،11: 12 یتم مسیونب هکنآ ياجب 10: 14 یتم و 11: 12 یتم متشون لاثم روطب
 هک متشون هداس ینابزب .دننک ادیپ ار تایآ هنوگچ دنناد یمن زونه و دنناوخ یمن ار سدقم باتک تقوچیه
 اهنآ یمالک دشر هب هک ما هدرب راکب زین ار راوشد تاغل و تاملک یضعب هتبلا و دشاب كرد لباق همه يارب
 .دنک کمک
 .دنناوخ یم ییاهنت هب ار باتک نیا هک يدارفا يارب  رکذت
 ناکما و دینک یم هعلاطم ییاهنت هب امش اریز ،ما هتشون كرد لباق و هداس روطب ار اه سرد ناکما دح ات
 تعرس هب ار فلتخم ياه تمسق هک یتقو اما .دیرادن ار دوخ تامولعم هرابرد ندرک تبحص ای و ندرک لاوس
  .دیزومایب رتشیب ناتدوخ هرابرد ،دیهد یم رارق دوخ رظن دروم
 ای وگتفگ و ثحب و ندرک رکف و ندرک فقوت تمالع هک هتفر راکب باتک رساترس رد )هطقن( امش عالطا يارب
 مرب یم راکب اج نیا رد ار )ایند( هملک هک یتقو .دشاب یم تالاوس لباقم رد امش تاساسحا و راکفا نتشون
 زا هک دوش یم زین ) ایند متسیس و هویش( لماش و دنتسه یحیسم نامیا زا جراخ هک تسا یمدرم مروظنم
  .تسین ادخ مالک ساسا رب هک دنراد روخرب یمسارم و راکفا ،اه شزرا
 رد هک نانز ای و نادرم کچوک هورگ ربهر ای اسیلک نابش اب ار باتک نیا رگا دوب مهاوخ راذگساپس رایسب
  .دیراذگب نایم رد ،دیراد دوخ ياسیلک
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 بارطضا – لوا لصف
 لمع شخبرمث و تبثم تروصب هک دشخب یم هزیگنا ام هب هقالع اما .دراد یم زاب تکرح زا ار ام بارطضا (
  ).مینک
 ای عوقو لامتحا دروم رد الومعم هک هدننک نارگن يرکف يراوشد کی ( دوش یم فیرعت هنوگ نیا بارطضا

 ) .تسا " هدننک نارگن يراظتنا" نینچمه ،يرامیب کی ینیب شیپ
 اه نادنز ،اه ناتسرامیب .دراد دوجو ام عامتجا رد اج همه یناور ياه يراجنهان و یئاهنت ،یگدرسفا ،بارطضا
 اه يرامیب نیا يارب وراد زیوجت .دنرب یم رسب ساره و تشحو رد هک دنتسه یمدرم زا رپ یناور تاسیسات و
 زا رتشیب وراد و مولع ،يژولونکت ياه تفرشیپ مامت اب و دریگ یم تروص خیرات رد يرگید نامز ره زا رتشیب
  .مینیب یم ناوتان ار دوخ یناحور و يرکف ،یساسحا رظن
 هب خیرات رد بارطضا نیرتشیب اب هک میرب یم رسب ینامز رد هک مینک روصت تسا نکمم فارطا هب یهاگن اب
 موق دنوادخ هک تسا یتایآ زا رپ سدقم باتک و تسا هدرب رس هب ساره رد هشیمه رشب عون اما دور یم شیپ
 تیذا و رازآ اب دنا هدش رکذ سدقم باتک رد هک ییاه تیصخش .دنسرتن يزیچ زا هک دنک یم قیوشت ار دوخ
 .دنتشاد ییانشآ رامش یب ياه جنر و گنج ،یطیحم
 .میوش زوریپ دوخ فارطضا و ینارگن رب میناوت یم وا کمک و يرای اب طقف ام هک تسناد یم ام نابرهم دنوادخ
 ینامز رد ام هک دراد تقیقح .تسا هدرک تبحص سدقم باتک رد اررکم تاساسحا هنوگنیا هرابرد ور نیا زا
 .تسا ناسکی هشیمه ،اه لسن مامت يارب ادخ مالک اما .تسا لرتنک زا جراخ زیچ همه ییوگ هک میرب یم رسب
 یسک امش رگا )سرتن ( :تسا نامه زونه وا مالک، درب میهاوخ رسب مکی و تسیب نرق رد ام هک تسناد یم وا
 سرت هب دیتسین رداق رگا .دراد دوجو امش يارب یعقاو دیما ،دینک یم یگدنز یگتفشآ رد سرت زا هک دیتسه
 یسیع .دراد دوجو امش يارب یلح هار ،دینک یم يدیما ان ساسحا ور نیا زا و دیهد همتاخ دوخ بارطضا و
 و یعقاو شمارآ و دیامن تبقارم امش زا تسا رداق هک تسا یسک اهنت وا اریز ، تسا امش تالاوس مامت خساپ
 .دشخبب امش هب ار رادیاپ

 ؟دوش یم یشان اجک زا ام سرت

 یعقاو ياه یتحاران تلعب دارفا زا یضعب .میوگب يا همدقم هک دیهد هزاجا ،مینک عورش ار سرد هکنآ زا لبق
 رتشیب يارب اما .دنراد زاین صوصخم هرواشم و وراد هب الامتحا دارفا هنوگنیا .دنربیم رسب تشحو رد ،یناور
 همشچرس ،دنوادخ اب یناحور هطبار نتشادن زا بلغا ناشتالکشم زکرم ،دنتسه تشحو و سرت رد هک یمدرم
 رد و ،دنهدب تسد زا ادخ اب ار دوخ کیدزن هطبار دنناوت یم ،دنا هدوب یحیسم یتدم هک نانآ یتح .دریگ یم
 رسب بارطضا و سرت رد الومعم ام رگا هک تسنیا تیعقاو .دنیامن هبرجت ار یگرزب یساسحا ياهراشف هجیتن
  .میرادن نانیمطا ادخ هب الماک هک تسا لیلد نیا هب يا هدمع شخب ،میربیم

 رد یتارییغت دیاب هک تسا ینعم نیا هب اما ،میتسه يدب نایحیسم ام هک تسین ینعم نیا هب دیدرت نودب نیا
 دوخ ادخ هک دیوگ یم 3-1 : 27 رومزم .دنک ادیپ تیعقاو ام یگدنز رد ریز تایآ ات میروآ دوجوب نام یگدنز
 زگرھ ،دنکیم ظفح اھرطخ مامت زا ارم دنوادخ ؟مسرتب ھک زا ،تسا نم تاجن و نم رون دنوادخ( تسا ام ياجلم
 ،دنک ھلمح نم ھب یرکشل رگا .دنداتفا و دندیزغل ،دنشکب ارم دنتساوخ و دنتفرگ ارم رود ناریرش یتقو .دش مھاوخن ناسارھ
 ینعی .)3-1 : 27 رومزم .درک مھاوخ لّکوت ادخ ھب مھ زاب ،دنیایب نم اب گنج یارب نانمشد رگا ّیتح ،دیسرت مھاوخن
 هب ار دنوادخ( دیوگ یم 4: 34 رومزم ! دیامن یم تظفاحم نم زا و تسا نم اب تسا ناهج نیا قلاخ هک ادخ
 وا .مدرک اعد دنوادخ روضح ھب( ) تخاس اهر میاه سرت همه زا مه ارم و دومرف تباجا ارم وا و مدیبلط کمک
 زا سپ .تسا نم روای و اشگ هرگ دنوادخ( و )4: 34 رومزم .دیناھر میاھسرت عیمج زا ارم و دومرف باجتسم ار میاعد
 نم راكددم ادخ« :مییوگب نانیمطا اب میناوتیم ام سپ( )؟ دنکب نم هب دناوت یم هچ وا مرادن یسرت یکاخ ناسنا
  ) 6: 13 نایناربع »؟دنكب دناوتیم ھچ نم ھب ناسنا.دیسرت مھاوخن نم ،تسا
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 رتشیب ام ياه سرت ،میراپسب دنوادخ هب ار دوخ یگدنز رتشیب هچ ره هک مینک یم هدهاشم تایآ نیا زا
 شیارگ نیا رب ناوتب لکشم .تسا نامدوخ هب زکرمت هب ام رابجا ،ام ینارگن رگید جیار لیلد  .دبای یم شهاک
 دنا هتخوماین وا هب هک دیریگب رظن رد ار هلاسود هچب کی .میتسه رادم دوخ اتعیبط اه ناسنا ام اریز .دش زوریپ
  .میئایم ایندب نآ اب ام هک تسا هانگ تعیبط نیا و ) دیوگ یم ارنآ دوخ هب دوخ وا اما ، نم لام( دیوگب هک
  ،24 :5 نایطالغ .دناهدرک بولصم نآ لایما و اھسوھ اب ار یناسفن تعیبط ،دنتسھ یسیع حیسم ھب ّقلعتم ھك ینانآ و (
 ریاس دننام تسرد .میدوب دوخ یناسفن راكفا و تالیامت ریسا و ینامسج تاوھش شوختسد امش نوچمھ ام ،نامز نآ رد
 ،یكاپان ،انز ینعی یویند تالیامت ،نیاربانب و 3: 2 نایسسفا .میدوب ادخ بضغ و مشخ راوازسً اتعیبط زین ام ،نایمدآ
 ام اهنت هن ،  ) 5: 3 نایسلوک.دیزاس دوبان دوخ رد )تسا یتسرپتب عون کی ھك( ار عمط و توھش ،سوھ و یوھ
 هچ ره ( لیبق زا ییاه مایپ اب هزور ره ! دنک یم قیوشت ارنآ زین عامتجا هکلب ،میراد یهاوخدوخ هب شیارگ
 کی هرامش نم ( و ) ! دنک یمن ار راکنیا يرگید سکچیه – شاب تدوخ بظاوم (  )! روایب تسدب یناوت یم
 رالد اه نویلیم  اه یناپمک،میا هتفای شرورپ هناخ رد يرکف هوحن نینچ اب هک .میوش یم هجاوم ) ! متسه
 .دنهد دشر ام رد ار تعیبط هنوگ نیا هک دننک یم لیبق نیا زا یتاغیلبت فرص
 .میا هدشن قلخ دوخب یگتسباو يارب اهنت ام اریز .دوش یم یهتنم ینما ان ساسحا هب هنارادمدوخ زرط نیا اما
 مینک یم یعس هک یتقو نیاربانب ،مینک وجتسج ار وا لوا دوخ ياه يدنمزاین يارب هک دیرفآ ار ام ادخ
 ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب ( .میوشیم مارآ ان و ینابصع ،میئامن هدروآرب وا کمک نودب ار دوخ ياهزاین
 .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش .ینک یگدنز ّتینما رد نیمز رد
 دنوادخ رب ناج و لد اب و 5 – 3: 37 رومزم .درک دھاوخ کمک ار وت وا .نک دامتعا وا رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ
 دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ لقع رب .نک لّکوت
 ینارگن زا دعب ایآ .دیدرک زکرمت دایز نآ يارب هتشذگ رد هک دیشیدنایب يا هعقاو هرابرد )6 – 5: 3 لاثما .داد
 نیا تیعقاو .هن الامتحا ؟ داد رییغت ار امش طیارش هجیتن امش بارطضا ایآ ؟ دیا هتشاد يرتهب ساسحا رایسب
 و سرت هدرب ،مینک یم رکف تسا هتفاین قافتا زونه هک یلئاسم و نامتالکشم ،نامدوخ هب ام یتقو هک تسا
 .دیآ یمن شیپ زگره دزاس یم نارگن ار ام هک یلئاسم رتشیب و .میوش یم نامدوخ تشحو
  ! نکم شنزرس ارم
                 لصاح ینارگن ،دنروخ یم تسکش دوخ لامعا تیلوئسم لوبق رد هک یتقو هک دنناد یمن مدرم رتشیب
 شود رب ام هابتشا لامعا راب نتشاذگ .میا هدش بکترم یهابتشا هک میربیم یپ يدح ات ام همه .دوش یم
 یسک رگا هک تسا نیا لثم تسرد .دنزادنا یم قیوعتب دراد قلعت ام هب هک ار یجیاتن و بقاوع طقف ،نارگید
 هشیمه ،ریصقت ساسحا اب هشیمه دارفا نیا .دوشن راکشآ شا مرج ،عوقو نامز رد اما دوش بکترم یمرج
 هب ای هکینامز ات دنشاب هتشاد لماک شمارآ دنناوت یمن الامتحا و دوش یم ور ناشتسد اجک هک دنتسه رظتنم
  .دوش زاب ناشتسد ای دنیامن فارتعا دوخ مرج
 ار ادخ و رگیدکی هک دندرک عورش هک یتقو .دش زاغآ اّوح و مدآ نامز زا ) ریصقت يزاب( هک تسا هجوت بلاج
 ایآ« :دیسرپ نز زا ،دوب رترگھلیح دوب ھتخاس دنوادخ ھك یتاناویح مامت زا ھك رام ( .دننک شنزرس دوخ ياطخ يارب
 ٔهویم زا میراد هزاجا ام« :داد باوج نز »؟دیروخن غاب یاھتخرد یاھهویم زا کیچیھ زا ھک تسا ھتفگ امش ھب ادخً اعقاو
 دیروخن تخرد نآ ٔهویم زا ھک تسا ھتفگ ام ھب ادخ .تسا غاب طسو رد ھك یتخرد ٔهویم زاریغ ھب میروخب غاب یاھتخرد مامت
 اریز تفگ ار نیا ادخ .درم دیھاوخن امش .تسین تسرد نیا« :داد باوج رام ».دیریمب ادابم دینكن سمل ار نآ ّیتح و
 درك هاگن نز ».تسا دب زیچ ھچ و بوخ زیچ ھچ تسناد دیھاوخ و دش دیھاوخ وا لثم مھ امش دیروخب نآ زا یتقو دنادیم
 نیاربانب .دوشب اناد ھك تسا بوخ ردقچ درك ركف نینچمھ .تسا بوخ ندروخ یارب نآ ٔهویم و ابیز رایسب تخرد نآ دید و
 هداد یشناد اھنآ ھب دندروخ ار نآ ھكنیمھ .دروخ مھ وا و داد زین دوخ رھوش ھب نینچمھ .دروخ و دنك تخرد نآ ٔهویم زا

 دندینش زور نآ رصع .دندناشوپ نآ اب ار دوخ ھتخود مھ ھب ار ریجنا تخرد یاھگرب سپ .دنتسھ ھنھرب ھك دندیمھف و دش
 »؟یتسھ اجك« :دومرف و درك ادص ار مدآ دنوادخ اّما .دندرك ناھنپ ناتخرد تشپ ار دوخ سپ .دوریم هار غاب رد دنوادخ
 تفگ وت ھب یسك ھچ« :دیسرپ ادخ .متسھ ھنھرب اریز مدش ناھنپ و مدیسرت مدینش غاب رد ار وت یادص نوچ« :داد باوج مدآ
 نم دزن اجنیا وت ھك ینز نیا« :تفگ مدآ »؟یدروخ یروخب نآ زا دیابن متفگ وت ھب ھك یتخرد ٔهویم زا ایآ ؟یتسھ ھنھرب
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 ارم رام« :داد باوج نز »؟یدرك ار راكنیا ارچ« :دیسرپ نز زا دنوادخ ».مدروخ نم و داد نم ھب ار هویم نآ یتشاذگ
 ادخً اعقاو ایآ« :دیسرپ نز زا ،دوب رترگھلیح دوب ھتخاس دنوادخ ھك یتاناویح مامت زا ھك رام( ».مدروخ نآ زا ھك داد بیرف
 مامت ٔهویم زا میراد هزاجا ام« :داد باوج نز »؟دیروخن غاب یاھتخرد یاھهویم زا کیچیھ زا ھک تسا ھتفگ امش ھب
 و دیروخن تخرد نآ ٔهویم زا ھک تسا ھتفگ ام ھب ادخ .تسا غاب طسو رد ھك یتخرد ٔهویم زاریغ ھب میروخب غاب یاھتخرد
 دنادیم اریز تفگ ار نیا ادخ .درم دیھاوخن امش .تسین تسرد نیا« :داد باوج رام ».دیریمب ادابم دینكن سمل ار نآ ّیتح
 نآ دید و درك هاگن نز ».تسا دب زیچ ھچ و بوخ زیچ ھچ تسناد دیھاوخ و دش دیھاوخ وا لثم مھ امش دیروخب نآ زا یتقو
 ٔهویم زا نیاربانب .دوشب اناد ھك تسا بوخ ردقچ درك ركف نینچمھ .تسا بوخ ندروخ یارب نآ ٔهویم و ابیز رایسب تخرد
 و دش هداد یشناد اھنآ ھب دندروخ ار نآ ھكنیمھ .دروخ مھ وا و داد زین دوخ رھوش ھب نینچمھ .دروخ و دنك تخرد نآ
 دنوادخ دندینش زور نآ رصع .دندناشوپ نآ اب ار دوخ ھتخود مھ ھب ار ریجنا تخرد یاھگرب سپ .دنتسھ ھنھرب ھك دندیمھف
 مدآ »؟یتسھ اجك« :دومرف و درك ادص ار مدآ دنوادخ اّما .دندرك ناھنپ ناتخرد تشپ ار دوخ سپ .دوریم هار غاب رد
 تفگ وت ھب یسك ھچ« :دیسرپ ادخ ».متسھ ھنھرب اریز مدش ناھنپ و مدیسرت مدینش غاب رد ار وت یادص نوچ« :داد باوج
 نم دزن اجنیا وت ھك ینز نیا« :تفگ مدآ »؟یدروخ یروخب نآ زا دیابن متفگ وت ھب ھك یتخرد ٔهویم زا ایآ ؟یتسھ ھنھرب
 ارم رام« :داد باوج نز »؟یدرك ار راكنیا ارچ« :دیسرپ نز زا دنوادخ ».مدروخ نم و داد نم ھب ار هویم نآ یتشاذگ
 بکترم ناشیگدنز رد هک یهابتشا جیاتن اهنآ زا مادکچیه .)) 1 – 13:3 شیادیپ ».مدروخ نآ زا ھك داد بیرف
 هب دنتشاد هزاجا طقف هن ناگیاسمه و ناراگزومآ ،نیدلاو هک میرب یم رسب يا هعماج رد ام .دنتفریذپن دندش
 تشاد دوجو عماوج رد ملاس یگدنمرش یعون و تشاد دوجو يراظتنا نینچ هکلب ،دننک هراشا رگیدکی ناهانگ
  .درک یم لرتنک ار مدرم راتفر يرثوم روطب هک
                     ار ام هنرگو ،میهدب رظن دارفا بسانمان راتفر دروم رد میناوت یمن یتح هک میا هدیسر یئاجب الاح اما
 .میتسیاب مکحم تلادع يارب میسرت یم هک میتسه يدارفا ام .دنمان یم تقاط یب ای سنجدب ،نیب هتوک
 ساسحا میگدنز هویش زا نم هک وگن يزیچ( :دنناسر یم ار مایپ نیا هک میوش یم هجاوم یصاخشا اب اررکم
 هاگن تقد اب هک یتقو اما .)منک یم یگدنز مهاوخ یم هک یقیرط هب نم و تسا نم یگدنز نیا .منک ریصقت
  .دنتسه تحاران تدشب یگدنز رد دارفا نیا زا يرایسب هک مینیب یم مینک
 .میتسه هاوخدوخ و بلط تحار یمدرم ام . دوش یم بجوم ار ام سرت هک دراد دوجو يرگید لکش مه زاب
 ،ردخم داوم زا هدافتسا ، تایدام بسک، تردق ، یسنج ياهتذل ،لوپ قیرط زا ار نامدوخ هک میراد یعس
                    اریز میراد تشحو نارگید هب ندیشخب ای یگدنز ندرک هداس رکف زا .مینک مرگرس و یضار رتشیب
 يویند ياه هتساوخ راکنا ، بیترت و مظن نتشاد و طابضنا زا . میربب رسب یتحار ساسحا نودب میهاوخ یمن
 تسا نآ هدننک سویام هبنج .میرادرب دنوادخ اب قیمع هطبار کی نتشاد هار رد یمدق میتسین لیام و میرازیب
 و یشوخ ، شمارآ ، تبحم هک ار ادخ يایاده ،شیوخ يارب ییوج تذل و يرادمدوخ و یهاوخدوخ تلعب هک
  .میهد یم رده تسا دیما
 ادخ اب هک میا هدش هدیرفآ ام .میزادرپب دوخ ياه هتساوخ هب و مینیشنب راکیب هک تسا هدرکن قلخ ار ام ادخ
 یگدنز رد صخش نیرتمهم هک میرب یم رسب اوزنا و یئاهنت رد ینامز .مینک هیکت رگیدکی هب و میشاب هطبار رد
 میھف و لقاع یسك ھچ امش نایم رد ( .مینک یمن لمع تسا هتسیاش هک روطنآ تروصنیا رد .میشاب ) نامدوخ (
 وخدنت و دوسح امش رگا اّما .دھد ناشن ار نآ ،دشاب هارمھ تمكح عضاوت اب ھك دوخ کین یاھراک و یگدنز اب دیاب وا ؟تسا
 تسا یتمكح نیا .تسین الاب ملاع زا تمكح نیا .دییوگن غورد تقیقح فالخرب و دینكن رخف نآ زا ،دیتسھ هاوخدوخ و
 – 16: 3 بوقعی .تسا ترارش و یمظنیب اجنآ رد ،تسھ یھاوخدوخ و دسح اجرھ نوچ .یناطیش و یناسفن ،یویند

 هک میراذگب و میهدب دنوادخ هب ار دوخ یگدنز هک تسا نآ رادیاپ شمارآ هب ندیسر هار اهنت تقیقح رد .) 13
 و هتخاس رود نامدوخ زا ار نامرکف هک ینامز طقف .دهد ماجنا ام یگدنز رد دهاوخ یم               ادخ هچنآ
 رد ار ادخ هک لاعف و هناهاگآ میمصت کی اهنت و دیسر میهاوخ یعقاو تیاضر هب ،میئامن یگدیسر نارگید هب
 نارگن ( .تخاس دهاوخ دازآ دوخ يارب و دوخ هلیسوب یگدنز رد تشحو و سرت زا ار ام ،دهد رارق لوا هلحرم
 .دییامن زاربا ادخ هاگشیپ رد ار دوخ یاھاضاقت یرازگساپس و تاجانم و اعد اب دروم رھ رد ھشیمھ ھكلب ،دیشابن زیچ چیھ
  ) 6 – 7: 4 نایپیلیف .درك دھاوخ ظفح یسیع حیسم رد ار امش راكفا و اھلد ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و
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 تسا هدرک هدوبان ار ام عامتجا ) نم لوا ( رکف زرط هک یهار و هویش هس و دینک فقوت اجنیا نیا رد •
  .دیربب مان
  .دینک رکف دشاب هدرب نیب زا ار امش یگدنز تسا نکمم شدوخ یهاوخدوخ هک یهار هس هرابرد •

  ؟ موش طلسم بولطمان بارطضا نیا رب هنوگچ
 هک تخومآ ام هب یسیع اما دنتسین هاوخدوخ الماک يدارفا ،دنراد بارطضا و ینارگن لکش هکیناسک همه
 دیاب دوش ھمھ زا رتالاب دھاوخب ھکرھ و ( .دهد یم تیاضر ساسحا ام هب اعقاو نداد رارق لوا هلحرم رد ار نارگید
 تمدخ .میروایب وا دزن ار نارگید و هدرک تمدخ ار ادخ هک میا هدش هدیرفآ ام .) 27: 20 یتم .دشاب ھمھ مالغ
 و کاپ تناید ( . دشخب یم ققحت تسا هداد ام هب ادخ هک یشقن هب .دنراد زاین ام زا رتشیب هک ییاهنآ هب
 زا ار دوخ و مینك ھّجوت اھنآ زا ،دنوشیم تبیصم راچد اھنز هویب و نامیتی یتقو ھك تسا نیا ردپ یادخ ربارب رد شیالآیب
 زاب نامدوخ طیارش هب رکف زا ار ام نارگید هب ندرک تبحم و هجوت .) 27: 1 بوقعی .میراد هاگن رود ناھج داسف
 زا ییاهر يارب یبوخ هویش دوخ نیا .میتسه رادروخرب یتاکرب هچ زا میربب یپ هک دوش یم ثعاب و دراد یم
  .تسا ینارگن و راشف
            نامیگدنز رد یتحاران و راشف ببس دوخ هک میراد دیکات رایسب دنرادن رادیاپ شزرا هک يروما رب بلغا ام
 دوخ هتساوخ زا و دنراد دامتعا دنوادخ هب زیچ همه رد هک دنتسه ییاهنآ مدرم نیرت لاح شوخ .دوش یم
 . دنشیدنا یم تیدبا هب ناشیا .دنیامن یم تمدخ ار نارگید ادخ تیاضر و يدونشخ يارب هدرک رظنفرص
 هدهع هب ار يروما لرتنک هک میراد یعس اریز مینک یم رود دوخ یگدنز زا ار ادخ میتسه نارگن هک یتقو
 .میهد رارق دنوادخ یهاشداپ تفرشیپ تهج رد ار دوخ شالت رگا .تسا دنوادخ تسد رد اهنت هک میریگب
  .دبای یم شهاک يا هظحالم لباق روطب یگدنز ياهراشف
 رد برطضم راکفا هک تسناد یم وا .میوشن نارگن هک تسا مهم ردقچ هک تفگ یسیع 34 – 25: 6 یتم رد
                 دوبان ار هطبار و دریگ یم ام زا ار یشوخ یفنم راتفر و رکف زرط و تاساسحا . دزاس یم ناوتان ار ام یگدنز
 ندب یارب ھن و دیماشایب ھچ ای و دیروخب ھچ ھك ،دیشابن نارگن دوخ یگدنز یارب :میوگیم امش ھب نیاربانب«( .دزاس یم
 ورد ھن ،دنراكیم ھن اھنآ :دینك هاگن ناگدنرپ ھب .تسا رتمھم سابل زا ندب و اذغ زا یگدنز اریز ،دیشوپب ھچ ھك دوخ
 اھنآ زا بتارم ھب امش شزرا رگم .دھدیم ار اھنآ ِیزور امش ینامسآ ردپ یلو ،دننکیم هریخذ اھرابنا رد ھن و دننکیم
 ھب ؟دیتسھ نارگن سابل یارب ارچ« ؟دیازفایب دوخ رمع ھب یتعاس ینارگن اب دناوتیم امش زا کیمادک ؟تسین رتشیب

 ّیتح ھك دینادب یلو .دنسیریم ھن و دنشکیم تمحز ھن اھنآ ،دننکیم ومن ھنوگچ دینیبب و دینك هاگن ارحص یاھنسوس
 ادرف و تسھ زورما ھك ار ارحص فلع ادخ رگا سپ .دشن ھتسارآ اھنآ زا یكی لثم شلالج و تمشح ھمھنآ اب مھ نامیلس
 و دیشابن نارگن سپ« )دیناشوپ دھاوخن رتھب بتارمب ،نانامیامك یا ،ار امش ایآ ،دیارآیم روطنیا دوشیم ھتخیر رونت رد
 ردپ اّما ،دننکیم شالت اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب یارب ناھج للم مامت '؟میشوپب ھچ ای و ؟میشونب ھچ ؟میروخب ھچ' :دییوگن
 و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ زا لبق امش .دیراد جایتحا اھزیچ نیأ ھمھ ھب امش ھك دنادیم امش ینامسآ
 ادرف ینارگن ،دیشابن ادرف نارگن سپ .دش دھاوخ هداد امش ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا
 یقطنم ایند نیا رد تسا مزال هکیلاح رد )34 – 25: 6 یتم .تسا یفاك زورما یارب زورما یدب و تسادرف یارب
 رد ( میشیدنایب تسا تسرد و كاپ ،تسا زیمآ تبحم و ینتشاد تسود هچنآ هب هک میا هدش توعد ؛میشاب

 ،ینتشاد تسود ،کاپ ،تسرد ،فیرش ،تسار ھچنآ رھ ٔهرابرد ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا ھمتاخ
 ار دنوادخ ام هک تسا نیا بوخ رایسب ربخ ،) 8: 4 نایپیلیف .دیشیدنیب ،تسا شیاتس لباق و یلاع ھچرھ و مانكین
                  یگدیسر لئاسم هیقب هب وا و ! میشاب بلاط ار وا یهاشداپ لوا دیاب هک .میراد نامیاه سرت رب يزوریپ يارب
  .دنک یم

 لاوس نیا .دوشن هدروآرب ناشیاهزاین تسا نکمم هک تسا نیا دنراد مدرم زا يرایسب هک ینارگن کی •
 و دیباوخب نآ يور هک دیتشادن یتخت ای؟ دوب یک دیدنام هنسرگ هک يراب نیرخآ .دیسرپب دوخ زا ار
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 مهارف امش يارب دنوادخ اما ،دیدوب نارگن هک دیشیدنایب يدروم هس هب ؟ دوبن ناترس يالاب یفقس ای
  .درک

 ) هدب رارق همه زا لوا ار ادخ یهاشداپ( دیوگ یم هک یتقو ؟تسیچ سدقم باتک روظنم •
 رارق لوا دوخ یگدنز رد ار ادخ یهاشداپ دینک عورش ات دیهد ماجنا دیناوت یم المع ار يراک عون هچ •

 ؟دیهد

 ؟ دیا هدش ناهنپ ایآ
               هدافتسا اه ینارگن زا ام دیاش هک تسا نیا دریگ یم رارق تلفغ دروم بلغا هک ینارگن ياه هبنج زا یکی
 اهراشف زا المع تاقوا یهاگ .مینز زابرس دهاوخ یم ام زا ادخ هک يروما رد تیلوئسم لوبق زا ات مینک یم
 هک مینک یم ساسحا یتقو .دنناد یم یبوخب ار مئالع نیا نامناتسود و هداوناخ .مینک یم  یتحار  ،ساسحا
 رد هک میناد یم .دنباتشب ام کمک هب هک میا هداد ) میلعت( ار اهنآ هجوت نودب ،مینک شزاس میناوت یمن راگنا
            ماجنا ار راکنیا ام ياجب نارگید اریز ،میتسه فاعم نامتالکشم لابق رد تیلوئسم نتشاد زا تروصنیا
  .مینک یم هدافتسا ) ندش ناهنپ( يارب نام ینارگن زا ام هک تسا تروصنیا هب .دنهد یم
 رییغت رد شالت ياج هب ار يراگزاس یمیدق راتفر هویش ام بلغا اما ،دیآ یم هرخسم رظن هب دروخرب هنومن نیا
 نیا زا هدافتسا هب هک یتقو اما .میهد یم همادا ملاسان يا هطبار رد لیلد نیا اب یتح .مینک یم باختنا ،ندرک
 ام هب یسک زگره يراتفر نینچ اب اریز ،میهد یم رده ار دوخ یگدنز  ًالمع ، میهد یم همادا یمیدق شور
 ققحت ام رد ار دوخ ياه فده دناوت یمن دنوادخ میتسه نامدوخ بوذجم ام هک یتقو .دهد یمن يرای
 تعیبط هکنیا رگم درک میهاوخن هبرجت دراد ام يارب ادخ هک ار يا هنامداش و لاعف یگدنز زگره ام و دشخب
 و دیاهدش ربخاب حیسم زاً اعقاو رگا ّھتبلا .دیتفرگ دای حیسم زا امش ھك تسین ییاھزیچ اھنیا ( .مینکفا رود دوخ زا ار هنهک
 ،دیتشاد ھتشذگ رد ھك یایگدنز نآ زا دیاب امش .دیاھتخومآ ،دوشیم تفای یسیع رد ھکنانچنآ ار تقیقح ،وا اب داّحتا رد
 هار رد و هدروخ ار دوخ تاوھش بیرف تشرس نآ اریز .دیزاس رود دوخ زا ،دیتشادً البق ھك ار یتشرس نآ و دیشكب تسد
 هدیرفآ ادخ تروص ھب و یقیقح یكاپ و یكین رد ھك ار یاهزات تشرس و دوش ونً الماک دیاب امش نھذ و لد .تسا تكالھ
  .) 24 – 20: 4 نایسسفا .دیناشوپب دوخ ھب ،تسا هدش
 هبرجت کی اهنت اما ) مراد دامتعا ادخ هب مبلق مامت اب و  ًالماک نم ( دنراد یم راهظا نایحیسم زا يرایسب
 الماک مدرم هک دوش یم ببس اه یتخس بلغا .دزاس یم راکشآ ار اهنآ نانیمطا یعقاو حطس هدننک تحاران
 هک میهد هزاجا هراومه رگا هک تسا نیا تقیقح .دنهدب تسد زا یگدنز رد ار دوخ تهج و دیما و دنوش یهت
 نآ ،دشاب تمكح دقاف امش زا یسك رگا( .میراذگ یمن مدق ادخ هار رد ًاعقاو تروصنیا رد ، دزاس دیما ان ار ام طیارش
 وا اّما .داد دھاوخ وا ھب ار نآ ،دنکیمن شنزرس ار ناسنا و دشخبیم تواخس اب ار زیچھمھ ھك ییادخ و دھاوخب ادخ زا ار
 مطالتم و هدنار داب ربارب رد ھك تسایرد جوم دننام کاّكش مدآ نوچ ،دشاب ھتشادن کش دوخ ركف رد و دھاوخب نامیا اب دیاب
 رادیاپان دوخ یاھراك مامت رد لدود صخش نوچ ،تفای دھاوخ یزیچ دنوادخ زا ھك دنك نامگ دیابن یصخش نینچ .دوشیم
  .) 8 – 5: 1 بوقعی .تسا
 میهد ناشن میناوت یم ، یگتفشآ و درد و جنر رد یتح اما .تسین تالکشم زا يراع یگدنز چیه دیدرت نودب
 نامروشک رد يداصتقا و یسایس ،یعامتجا داسف نایم رد یتح .دراد دوجو نام یگدنز رد ادخ تردق هک
                   و تمیالم ،يرادافو ،ییوکین ،ینابرهم ،يرابدرب و ربص ،شمارآ ،یشوخ ،تبحم میناوت یم زونه
  ام هب ارنآ کش نودب وا سدقم حور و تسا هداد هدعو ام هب وا .میئامن تفایرد دنوادخ زا ار يراد نتشیوخ
 ،یھاوخریخ ،ینابرھم ،یرابدرب ،شمارآ ،یشوخ ،ّتبحم :دروآیم راب ھب سدقلاحور ھك یاهرمث اّما ( .دهد یم
 – 22: 5 نایطالغ .درادن دوجو ،دشاب اھراك نینچ فالخرب ھك ینوناق چیھ ھك تسا یرادنتشیوخ و ینتورف ،یرادافو

23 (  
  بارطضا یفنم و یعرف جیاتن
  .درب یم نیب زا ار امش بارطضا
 .دهد یم شهاک ادخ یهاشداپ يارب ار امش یگدنزاس
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 .دراذگ یم رثا نارگید هب تبسن ناتراتفر رد یفنم روطب
 .دهد یم شهاک دنوادخ هب دامتعا رد ار امش تردق
 

 :دیهد خساپ تقد اب ار ریز تالاوس

 ؟دشک یم شیامزآ هب ار امش نامیا قمع هک دیتسه یطیارش رد نونکا ایآ •
 نآ اب دوخ يورین اب هک دیراد یعس ای ،دینک یم هدافتسا نآ ندرک فرطرب يارب دنوادخ رازبا زا ایآ •

 ؟ دینک دربن
 ؟ دیراد یتمالس لکشم ینارگن و سرت رثا رد ایآ •
 ؟ دیتسه نئمطمان و دینارگن ، دیسرت یم ای ،دینک یم ساسحا ار حور تارمث ایآ •
  ؟دینک رکف نارگید هب ندرک کمک هب دیناوت یم ایآ •
 ؟دیراد یلکشم هطبار داجیا رد ناتیاه سرت ببس هب ایآ •

 :دراد دوجو يدیما
 و دیسیونب ار ریز فارگاراپ دیناوت یم .دبای هار يدازآ هب ات دیشاب ادخ تقیقح رب هک دیهد میلعت ار دوخ نهذ 
 شهاک ناتبارطضا دیهاوخ یم رگا .دیربب دوخ اب دیور یم هک اج ره ای و دیراذگب نات هنیئآ يور ای نیشام رد
  :دیشاب هتشاد دوخ رکف رد نات یگدنز رد ار وا هاگدید و ادخ تقیقح دیاب دبای
 ،تباث هک تسا ایند رد یسک اهنت وا .تسا نیمز و نامسآ قلاخ وا ! تساه نکممریغ يادخ ،ام يادخ «
 زا هیناث ره هلمج زا تیدبا مامت و دراد لرتنک تحت ار ایند مامت وا .تسا نیما و دامتعا دروم ،ریذپانرییغت
 ارم یگدنز و دهد تاجن ارم تسا لیام وا .دیامن تظفاحم نم زا تسا رداق وا .دراد رظن رد هشیمه ارم یگدنز

 » .مشابن اهنت نم هک دش نکاس نم نورد رد وا .دنک تیاده
  !!؟دنک یگدیسر دناوت یمن ادخ منک یم رکف هک تسه نم یگدنز زا یتمسق هچ
 ؟ مینکب یتسیاب یم راکچ سپ تسین ام تسد رد ایند لرتنک رگا
                  .دوش یم راکشآ رتشیب نامیاه شزرا مینک یم یسررب ار یگدنز ياه تیمها و اه شزرا هکیماگنه
 ناونعب ام ياه تیلوئسم زا یکی .میریگ یم رظن رد نآ يارب ) یئاهب ( یگدنز رد هک تسیزیچ ام ياه شزرا
 تیصخش یتسیاب .میزاس رپ دنوادخ تالیامت و راکفا زا ار دوخ رکف دنمفده روطب هک تسا نیا یحیسم يدرف
                             .مینک گنهامه وا ياه هار اب ار دوخ راکفا و میشاب هتشاد رظن رد هنومن یئوگلا نوچمه ار وا
 و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ (
 زا نام یگدنز رد ار وا هدارا هک تسا مزال .) 2 : 12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ
 یم دازآ ینارگن نیگنس راب ریز زا ام هک تسا یهار اهنت نیا .میربب یپ شمدرم و شحور و شمالک قیرط
  .میوش
 نیغورد و بوشآرپ و رییغتم ناهج نیا رد دوخ ) تمکح ( هب دامتعا رد اه ناسنا ام هک تسا زیگنا تریح
                   ساسحا ،میراذگب ،میهد ماجنا میرداق نامدوخ هک هچنآ و دوخ رب ار اه شزرا ناینب رگا اما .میهدیم همادا
 ینیب شیپ لباق و دامتعا لباق ناسنا يدح ات هک میناد یم دوخ هزیرغ قبط اریز تشاد میهاوخ يدامتعا یب
 طیارش نیا يانبم رب ار دوخ یگدنز رگا .دننک یم رییغت زور ره طیارش و مدرم هک مینادب تسا مزال .تسین
 ،ادنوادخ« ارم ھك سکرھ ھن« ( .مینک انب نش رب ار يا هناخ هکنیا لثم دیوگ یم یسیع ،میهد رارق رییغتم
 نآ یتقو .دناسرب ماجنا ھب ارم ینامسآ ردپ ٔهدارا ھکیسک ھكلب ،دش دھاوخ دراو نامسآ یھاشداپ ھب دنك باطخ »ادنوادخ
 نوریب ار اھوید وت مان ركذ اب ایآ ؟میدركن تّوبن وت مان ھب ایآ ،ادنوادخ ،ادنوادخ' :تفگ دنھاوخ نم ھب یرایسب دسرب زور
 رود نم زا .متخانشن ار امش زگرھ نم' :تفگ مھاوخ نانآ ھب اراکشآ هاگنآ ؟میدركن رایسب تازجعم وت مان ھب و ؟میدنارن

 رب ار دوخٔ ھناخ ھك تسا ییاناد صخش دننام ،دنکیم لمع اھنآ ھب و دونشیم ارم نانخس ھکیسک سپ« '.ناراكدب یا ،دیوش
 رب نآ ٔهدولاش اریز دشن بارخ ھناخ نآ اّما ،دروآ راشف ھناخ نآ رب هدیزو داب و دش یراج لیس ،دیراب ناراب .دومن انب گنس
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 نش یور رب ار دوخٔ ھناخ ھك تسا ینادان صخش دننام دنكن لمع اھنآ ھب و دونشب ارم نانخس ھکرھ اّما« .دوب گنس یور
 »)دوب یمیظع یبارخ ھچ و تخیر ورف ھناخ نآ و دروآ راشف ھناخ نآ ھب هدیزو داب و دش یراج لیس ،دیراب ناراب .درك انب
 يروما رب زکرمت ،ادخ دوخ زا ریغب تسین رییغت لباق ریغ و تباث ایند نیا رد زیچ چیه ،) 27 – 21 : 7 یتم
  .دشخب یم ام هب ینامسج یتح و یگتسباو ،یساسحا ،يرکف تابث تسا دنوادخ هجوت دروم هک
 تعاطا رد امتح و مینک دروخرب هنادنسپادخ یتروصب نامتالکشم اب هک میا هدش هدناوخارف نایحیسم ام
 ار ینامسج یاھراک ،ادخ حور یرای ھب رگا اّما .درم دیھاوخ دینك یگدنز دوخ یناسفن تعیبط قباطم رگا اریز ( میشاب
 لکوت وا هب یگدنز ياه هبنج مامت رد هک دهاوخ یم دنوادخ و ) 13 : 8 نایمور .تسیز دیھاوخ ،دیزاس دوبان
 هک ،ما هدرک رکف ردقنآ یسیع هرابرد نم هوا مییوگب هک تسین ینعم نیا هب ادخ هب ندرک دامتعا هتبلا .میئامن
 تسود تروص ره هب ارم اریز دهد یمن تیمها نم راتفر هب یسیع « ای !مزادرپب ار دوخ ضرق مدرک شومارف
  .»دراد
 و مینیشنب یگدنز مامت رد لایخ یب و تحار رگا .میرادرب مدق ادخ يوسب میناوتب هک میشاب طابضنا اب دیاب ام
 لوق ،میوش لصوتم وا هب رگا اما مینک یمن تفایرد یتکرب چیه دنک تمدخ ار ام یسیع میشاب هتشاد راظتنا
 .دیامن تبقارم ام زا هک دهد یم
 دیهد یم هزاجا هک یتقو .میشاب رایشوه میونشیم و میناوخ یم ،مینیب یم هچنآ دروم رد دیاب نآ رب هوالع
 بیرف و غورد اب ار دوخ رکف ،دشاب یقالخاریغ یعمج طابترا و اه همانزور كانسرت رابخا ریثات تحت ام راکفا
 ناھج نیا ھب ّقلعتم امش رگا ( .میشاب ایند نیا زا یشخب دیابن اما ،مینک یم یگدنز ایند نیا رد ام .مینک یم رپ
 نیا ھب ،ماهدیزگرب ناھج زا ار امش نم و دیتسین ناھج نیا زا امش نوچ اّما ،تشادیم تسود ار دوخ ناّقلعتم ناھج دیدوب

 اب و هداد رارق ادخ مالک رب ار دوخ رکف هک تسا يرورض رایسب .)19 : 15 انحوی .دراد ترفن امش زا ناھج ببس
 .تسین تسرد ایند  هویش و ام ياههار هک میناد یم هبرجت يور زا .میئامن تروشم اسراپ و سرت ادخ عبانم
 فوطعم ادخ هب ار دوخ راکفا هک میبای یم تسد میتسه شیوجتسج رد هک یشمارآ نآ هب ینامز طقف ام
 و حلص ،دنوادخ یا( .دنک یم تبقارم تسا مولعمان و انشآ ان هک هچنآ مامت زا وا هک میئامن نانیمطا و میراد
 وا ،دشاب دنوادخ رب دبا ات امش لّکوت .امرف اطع ،دنراد لّکوت وت ھب و دناخسار دوخ یاھھشیدنا رد ھک ییاھنآ ھب لماک شمارآ
 رتهب ار وا تیصخش ،میسانشب ار وا مینک یعس رتشیب هچ ره .) 4 – 3 : 26 ءایعشا .دوب دھاوخ امش یماح ھشیمھ
 وا رب رتشیب هچ ره .تسا دامتعا لباق وا هک میرب یم              یپ رما نیا هب دیدرت نودب .مینک یم كرد
 رد میناوتب ات دشخب یم ام هب ار تریصب و مهف و كرد ،هداعلا قراخ تمکح زا يرتالاب حطس ،میئامن زکرمت
 میناوتب هکیروطب ،میریمب دوخ ینامسج تالیامت رد هک دهد یم تردق ام هب وا .میبای قیفوت وا ياه هتساوخ
 رد هک تسا هارمه ام اب هراومه وا سدقم حور ؛تسا ینامسآ ردپ بلق دیلک نیا .میئامن تعاطا وا تاروتسد زا
 ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ لقع رب .نک لّکوت دنوادخ رب ناج و لد اب( .دنک تیاده ار ام تالکشم
 رب اھربا زا ار ناراب و ،دومن ناور ار اھھناخدور وا لقع .داد دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب
 ار نآ و دنشخبیم یگدنز وت ھب اھنیا .دنوش رود وت زا راذگن و نک ظفح ار دوخ مھف و ییاناد ،نم دنزرف یا .دیناراب نیمز
 بش مامت و یباوخیم سرت نودب .یروخیمن تسکش و ینکیم یط ار دوخ هار ،یتمالس ھب هاگنآ .دننکیم یشوخ زا رپ
 زیچ چیه هک درب میهاوخ یپ ،یحیسم يدرف ناونعب . ) 24 : 20 و 6 – 5 :3 لاثما  .ینکیم تحارتسا یتحار ھب
 نیا .دروآ یمن راب هب تیاضر و یشوخ ام يارب نام بابرا                ندرک دونشخ زا رتشیب تایح نیا رد
  .تسا بارطضا و ینارگن هب نداد شهاک يارب یبوخ رایسب هار

 رد هقیقد 30 تدم هب ار سدقم باتک ای ؟دوب یک ،دیدرک اعد تعاس کی تدم هب هک يراب نیرخآ •
 هتفر تسد زا تیعقوم ببس هب ای دیتخیر کشا دوخ ناهانگ يارب ؟دیتفرگ هزور ؟دیدناوخ زور
  ؟دیدرک هیرگ دوخ ناتسود هداوناخ

 ینارگن نازیم هب امیقتسم هک میراد زکرمت نامدوخ رب ام هزادنا هچ ات هک دزاس یم راکشآ تالاوس نیا خساپ
  .دوش یم طوبرم ام
  .تسا یگدنز رد ام زکرمت هدننک نییعت ام ياه شزرا
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 ام لامعا اما .تسا راوشد نآ ندرک فیرعت تاقوا یهاگ ،دنتسه ام بلق و رکف رد اه شزرا هک یئاجنآ زا
 :میرب یم یپ دوخ ياه شزرا هب ریز دراوم هدهاشم اب .تسام ياه شزرا هدننک نایب یگداسب

  :مینک یم فرص يزیچ هچ هب ندرک رکف رد ار دوخ تقو -١
 ؟مینک یم جرخ هنوگچ ار دوخ لوپ -٢
 ؟مینارذگ یم یئاهراک هچ ماجنا هب ار دوخ تقو -٣
 ؟مینک یم هدافتسا يزیچ هچ يارب دوخ دادعتسا زا -۴
 دیسیونب نوتس ره ریز دروم راهچ سپس .دیهد رارق نوتس کی ،دش رکذ الاب رد هک یئاه شزرا يارب •

 ناتیارب یگدنز رد هچنآ هک دنک یم کمک امش هب راک نیا ؛دیشاب قداص .دراد طابترا امش هب هک
 .دینیبب ینشور هب دراد تیمها

 ؟ هچ يارب شیامزآ

 لوق و دراد یم تسود ارم ادخ مدرک رکف ( میئوگ یم یهاگ .میوش یم وربور زیمآ دیدرت طیارش اب ام همه
 و تمکح بلغا  )؟متسه نابیرگ هب تسد اه یتخس نیا اب نم ارچ سپ .دشاب نم هارمه هشیمه هک هداد
 رکف .مینک یم هابتشا ادخ دروم رد ام هک تسا نیا یعقاو لکشم اما .میهد یم رارق لاوس ریز ار ادخ یئاناد
 ای دربن نادیم زا تعرسب ار ام یتسیاب ،دهد ماجنا دهاوخب هک ار يراک ره هک تسا رداق وا نوچ مینک یم
 دننام ام یگدنز هک دادن لوق ام هب زگره وا .تسا سکعرب تسرد !دنک لاحشوخ ار ام و دروآ نوریب تالکشم
 ھب ییارتفا ھنوگرھ قحان ھب و دنناسریم رازآ و دننکیم تناھا امش ھب نم رطاخھب رگا دیشاب لاحشوخ« ( دشاب لگ غاب

 زا لبق یایبنا ھب روطنیمھ نوچ ،تسا میظع نامسآ رد امش شاداپ اریز ،دینك یداش رایسب و دیشاب لاحشوخ .دننزیم امش
 اھگرگ نایم ھب نادنفسوگ دننام ار امش نم ،دینك ھّجوت بوخ« : 10 ، 12 – 11 : 5 یتم .دندیناسریم رازآ زین امش
 اھھاگداد لیوحت ار امش مدرم اریز ،دیشاب بظاوم .دیشاب رازآیب ،رتوبك دننام و رایشوھ رام لثم دیاب امش .متسرفیم
 رد ات درب دنھاوخ ناھاشداپ و نایاورنامرف دزن نم رطاخھب ار امش و دز دنھاوخ ھنایزات اھھسینک رد ار امش و ،داد دنھاوخ
 نوچ دییوگب روطچ و زیچ ھچ ھك دیشابن نارگن ،دننکیم ریگتسد ار امش یتقو اّما .دیھد تداھش ھناگیب للم و نانآ ربارب
 امش رد ھك تسامش ینامسآ ردپ حور ھكلب ،دیتسین امش هدنیوگ اریز ،دش دھاوخ هداد امش ھب دییوگب دیاب ھچنآ تقو نامھ رد
 و تساخ دنھاوخرب دوخ نیدلاو ھیلع نادنزرف .دومن دھاوخ گرم میلست ار دنزرف ،ردپ و ار ردارب ،ردارب«.دیوگیم نخس
 ات ھکیسک اّما ،دوب دنھاوخ ّرفنتم امش زا ،دیراد دوخ رب امش ھك نم مان رطاخھب مدرمٔ ھمھ .دش دنھاوخ اھنآ نتشك ثعاب
 زا شیپ ھك دینادب .دیوش هدنھانپ رگید رھش ھب دنناسریم رازآ یرھش رد ار امش هاگرھ .تفای دھاوخ تاجن دنامب تباث رخآ
 .تسین رتالاب شیوخ بابرا زا مداخ و دوخ ّملعم زا درگاش«.دمآ دھاوخ ناسنا رسپ ،دیورب لیئارسا یاھرھش مامت ھب ھكنآ

 ،دنناوخب -نیطایش سیئر- لوبزلعب ار ھناخ ردپ رگا .شیوخ بابرا ماقم ھب مداخ و دسرب دوخ ّملعم ماقم ھب دھاوخیم درگاش
 ھتشادرب نآ یور زا هدرپ ،تسا هدیشوپ ھچرھ ،دیسرتن اھنآ زا سپ«.داد دنھاوخ شاھناخ لھا ھب یرتدب یاھتبسن ھچ
 و دینك مالعا نشور زور رد دیاب ،میوگیم امش ھب یكیرات رد نم ار ھچنآ .دش دھاوخ راكشآ تسا ناھنپ ھچرھ و دوشیم
 ناج نتشك ھب رداق یلو دنشكیم ار مسج ھکیناسک زا .دییوگب دنلب یادص اب اھھناخ ماب رد دیاب ،دیونشیم ھنامرحم ار ھچنآ
 لایر کی ھب کشجنگ ود ایآ .دزاس هابت خزود رد ار ود رھ ،ناج و مسج تسا رداق ھك دیسرتب یسک زا .دیسرتن دنتسین
 ،امش دروم رد اّما و .داتفا دھاوخن نیمز ھب اھنآ زا یكی ّیتح امش ینامسآ ردپ ٔهزاجا نودب ،نیا دوجو اب ؟دوشیمن ھتخورف
 رد سکرھ سپ« .دیراد شزرا رتشیب رامشیب یاھکشجنگ زا امش ،دیسرتن سپ .تسا هدش هدرمش امش رس یاھوم ّیتح
 ربارب رد ھکرھ اّما .تسناد مھاوخ دوخ نآ زا ار وا دوخ ینامسآ ردپ ربارب رد زین نم دنادب نم نآ زا ار دوخ ،مدرم ربارب
 ماهدمآ ھك دینكن نامگ« .مسانشیمن ار وا ھك تفگ مھاوخ دوخ ینامسآ ردپ روضح رد زین نم دسانشیمن ارم ھك دیوگب مدرم
 و سورع ،ردام و رتخد ،ردپ و رسپ نایم رد ات ماهدمآ نم .ریشمش ھكلب مروایب حلص ھك ماهدماین ،مروایب نیمز ھب حلص ات
 زا رتشیب ار دوخ ردام ای ردپ ھکرھ« .دوب دنھاوخ وا دوخ ٔهداوناخ یاضعا ،صخش نانمشد .مزادنیب فالتخا رھوش ردام
 ھکرھ .دشابیمن نم قیال ،درادب تسود نم زا شیب ار دوخ رسپ ای رتخد یسك رھ و تسین نم قیال ،دشاب ھتشاد تسود نم

 دھاوخ تسد زا ار نآ ،دشاب دوخ یگدنز ركف رد طقف سکرھ .تسین نم قیال ،دیاین نم لابند ھب و درادنرب ار دوخ بیلص
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 ناھج رگا« ( و ) 39 – 16 .دوب دھاوخ ناما رد وا یگدنز ،دھدب تسد زا ار دوخ یگدنز نم رطاخھب ھکیسک یلو ؛داد
 ار دوخ ناّقلعتم ناھج دیدوب ناھج نیا ھب ّقلعتم امش رگا .تسا ھتشاد ترفن نم زا امش زا لبق ھك دینادب ،دراد ترفن امش زا
 ترفن امش زا ناھج ببس نیا ھب ،ماهدیزگرب ناھج زا ار امش نم و دیتسین ناھج نیا زا امش نوچ اّما ،تشادیم تسود
 دنھاوخ رازآ زین امش ھب دندیناسر رازآ نم ھب رگا .تسین رتگرزب دوخ بابرا زا مالغ :دیراپسب رطاخھب متفگ ار ھچنآ .دراد
 امش اب اھنآ دیراد ّقلعت نم ھب امش نوچ .دومن دنھاوخ یوریپ زین امش میلاعت زا دندرك یوریپ نم میلاعت زا رگا و دیناسر
 یریصقت اھنآ متفگیمن نخس اھنآ اب و مدمآیمن نم رگا .دنسانشیمن ارم ٔهدنتسرف اریز تشاد دنھاوخ یراتفر نینچ
 رد رگا .دراد ترفن زین نم ردپ زا دشاب ّرفنتم نم زا ھکیسک .دنرادن یرذع دوخ هانگ یارب رگید نونكا یلو ،دنتشادیمن
 نآ اھنآ یلو ،دندوبیمن رّصقم ،مدوب هدادن ماجنا تسین اھنآ ماجنا ھب رداق یرگید صخش چیھ ھك ار ییاھراك نانآ نایم
 :دیوگیم ھك اھنآ تاروت بیترت نیا ھب و .دنراد ترفن نم ردپ زا مھ و نم زا مھ ،نیا دوجو اب یلو دناهدید ار اھراك
 حور ینعی دیایب متسرفیم امش دزن ردپ بناج زا ار وا ھك امش نابیتشپ یتقو اّما« .دباییم ّققحت 'دنّرفنتم نم زا تھجیب'
 نم اب ادتبا زا اریز دوب دیھاوخ نم نادھاش زین امش و داد دھاوخ تداھش نم ٔهرابرد وا ،ددرگیم رداص ردپ زا ھك یتسار
 لماک دوجو راظتنا و دیما هک میا هتشاک نامبلق رد ار تشهب رذب ام هکنآ اب . ) 27 – 18 : 15 انحوی .دیاهدوب
 هک تسا نکمم دنوادخ ،لاح نیع رد .دهد یمن يور يزیچ نینچ میتسه دوخ ینامسج ندب رد ام ات تسا
  :اریز دنک هدافتسا نام یگدنز رد راوشد طیارش زا

 دینک رکف طقف .دنراد یم هاگن نتورف ار ام و دننک یم دیئأت ادخ هب ار ام ءاکتا و یگتسباو ،تالکشم -١
 زاین هدنهد تاجن هب ارچ ،میوش وربور یگدنز تالکشم اب دوخ یئاناوت و تردق اب میتسناوت یم ام رگا
  ؟میتشاد

 ) میراذگب رگا ( دنزاس یم رت کیدزن ادخ هب ار ام اه یتخس -٢
 تداهش ،دنرب یم رسب اه یتخس رد هکیناسک يارب مینک یم لکوت وا هب هکینامز ام ياه شیامزآ -٣

 .تسیبوخ
 رد هک ینانآ هب ور نیا زا ،میبای یم رد ار تبحم و يزوسلد ردق و هدش رت يوق اه شیامزآ قیرط زا -۴

 ھك حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ ،ادخ رب ساپس ( .میهد يرای میناوت یم دنریگ یم رارق یگدنز یتخس
 اب میناوتب ام ات دیشخب یگدوسآ ام یاھتمحز و اھیتخس مامت رد ار ام وا .تسا شیاسآ عبنم و نابرھم یردپ
 یگدوسآ ،دنتسھ راتفرگ اھیتخس عاونا ھب ھك ار یناسك ،دومرف اطع ام ھب ادخ ھك یشیاسآ نامھ زا هدافتسا
 .) 4 – 3 : 1 نایتنرق مود .میشخب

  :دراد توافت یحیسم اب نامیا یب صخش هک تسیئاج اقیقد نیا
 یگدنز ّتینما رد نیمز رد ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب ( مینک دامتعا وا هب میناوت یم هک میراد یئادخ ام
 رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش .ینک
 ) 5 – 3 : 37 رومزم .درک دھاوخ کمک ار وت وا .نک دامتعا وا
  .هد مھانپ تیاھلابٔ ھیاس رد و نک تظفاحم دوخ نامشچ دننام ارم( .میورب شیوس میناوت یم هک میراد ییاهاگهانپ ام
 ،نم مکحتسم هاگھانپ ؛تسا نم نابیتشپ دنوادخ .مرادیم تسود ار وت )نم ییاناوت یا ،دنوادخ یا ، 8 : 17 رومزم 
 هاگن ّتینما رد ارم و دنکیم تیامح ارم وا ؛دنکیم تظفاحم نم زا هاگھانپ کی دننامھ وا .تسا نم ٔهدنھدتاجن نم یادخ
 رد .دناباوخیم ارم زبسرس یاھرازنمچ رد.دوب مھاوخن زیچ چیھ ھب جاتحم .تسا نم نابش دنوادخ ،2-1 : 18 .درادیم
 .دیامنیم تیادھ تسار هار ھب ارم ،دوخ مان رطاخھب و دشخبیم نم ھب یاهزات ناج.دنکیم یربھر ارم مارآ یاھبآ رانک
 تیامح ارم وت یتسدبوچ و اصع .یتسھ نم هارمھ وت اریز ،مسرتیمن یزیچ زا گرم کیرات ٔهّرد زا نتشذگ ماگنھ ّیتح
 :61 .مشاب ناما رد وت یاھلابٔ ھیاس ریز و موش نکاس وتٔ ھناخ رد مرمع نارود مامت ھک امرف اطع و4-1 :23 .درک دھاوخ
 .دروآ دھاوخ نم نامرف تحت ار مدرم وا و مراد لّکوت وا ھب ،تسا نم ٔهدنھدتاجن و رپس وا ،تسا نم هانپ و تشپ وا ،4

144: 2 ( 
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 تسا یناسک بقارم دنوادخ( .دهد يرای ار ام یطیارش ره رد میشاب هتشاد راظتنا میناوت یم هک میراد ار یسک ام
 هدنز یطحق نامز رد ار نانآ و دھدیم تاجن گرم زا ار اھنآ وا .دنراد لّکوت وا نایاپیب ّتبحم رب و دنسرتیم وا زا ھک
 لّکوت وا ّسدقم مان ھب ام و تسام یداش ببس وا.دشابیم ام هانپ و تشپ وا و تسا دنوادخ رب ام دیما .درادیم هاگن
 نم )متسھ وت اب نم ،سرتن و 22 – 18 :33 رومزم .داب ام رب وت نایاپیب ّتبحم ،میراودیما وت ھب ام ،ادنوادخ.میراد
 وت و منکیم تیامح وت زا نم .درک مھاوخ کمک وت ھب و منکیم تیوقت ار وت نم ،شابم ناسرت زیچ چیھ زا )متسھ وت یادخ
 یگدنز ياهلاوس مامت خساپ ات دهد یم يرای ام هب هک میراد ار یسک ام .) 10 :41 ءایعشا .داد مھاوخ تاجن ار
 .امش یاھشور لثم ،نم یاھشور ھن و تسین امش راکفا ،نم راکفا« :دیوگیم دنوادخ(                .مینک ادیپ ار
 دنوادخ .) 9 – 8 :55 ایعشا .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا ،ردقنامھ ،دنتسھ رتدنلب نیمز زا اھنامسآ ھک ردقنامھ
 زا ھك تسادخ اریز( .میهد ماجنا شیارب دهاوخ یم ام زا هک ار هچنآ ره ات دهد تردق ام هب هک دهد یم هدعو
 رد ام يارب وا هک ار هچنآ رگا .) 13 : 2 نایپیلیف .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل
 تمحز و جنر رد سپ ،دشاب یم دهد یم تیمها وا هک ار هچنآ و وا هب ندرک رکف هک میهد ماجنا دراد رظن
 ھب ار دوخ ناج یراکوکین اب دیاب ،تسا هدش تمحز و جنر راچد ،ادخ ٔهدارا قباطم یسك رگا ،نیاربانب( دوب میهاوخ
 اب ام فارطا رد یگدنز دیاش .) 19 : 4 سرطپ لوا .دراپسب ،دنکیم افو دوخ یاھهدعو ھب ھشیمھ ھك یراگدیرفآ تسد
 ،یگدنز ياه شیامزآ اب ندش ورب ور هار نیرتهب .میراد شمارآ و تهج و هار ،تینما ام اما ،درذگ یم باتش
 يوحن نیرتهب هب هک میشاب رکف نیا رد دیاب میراد سفن و میا هدنز ات تسا دنوادخ یهاشداپ رد لاعف تکرش
  .مینک هدافتسا یسیع لالج يارب الماک دوخ لوپ و تقو ،اهدادعتسا زا

 رکف .دیربب مان دیهد رییغت نآ اب ار دوخ طیارش هب ندرک یگدیسر هوحن دیناوت یم هک ار یهار ود •
  .ددرگ امش یگدنز زکرم ادخ هک دیهد رییغت ار دوخ زکرمت دیناوت یم هنوگچ دینک

  ؟ تسا هانگ ریصقت ایآ ؟تسا رصقم هانگ ایآ
 دراو هانگ هک میهد یم هزاجا اریز مینک یگدیسر دوخ بارطضا هب هکنآ رگم دش دهاوخن لماک سرد نیا
 ،منک یمن يدزد ،میوگ یمن غورد ،متسین دب ردقنآ نم ( :دنشیدنا یم نایحیسم تاقوا یهاگ .دوش ام یگدنز
 نکمم یفخم ناهانگ ،دیروخن بیرف اما .میسانش یم گرزب هانگ ناونعب ام هک ییاهزیچ )ما هتشکن ار یسک ای
 هزاجا و میتسه ) نامدوخ ( هب ) داتعم( ام هک دراد ناکما اعقاو .دنریگب تسد رد ار امش یگدنز لرتنک تسا
 هنازور ياه ملیف ياشامت دروم رد امش هب ادخ دیاش .دننک يربهر ار ام یگدنز ام كاپان لایما میهد یم
 رادشه  ،دینک یم هاگن هک ینویزیولت ياه همانرب ای و ییامنیس ياه ملیف  ،دیناوخ یم هک ییاهباتک ،نویزیولت
 هدرک دزشوگ امش هب ،دینک یم ترشاعم اهنآ اب هک یصاخشا ای و دیراد هک ییاهرابتعا دروم رد ای و تسا هداد
 هک دنک یم راداو ار ام ای  ، دیامن یم بلج نامرسمه زا ریغ یسک فرط هب ار ام یگدنز تداع رگا .تسا
 رسب هانگ رد تروصنیا رد ،ددرگرب ادخ زا ام ساسحا و هقالع دوش یم ببس ای ، میهاوخب میرادن هک ار يزیچ
 لوپ يارب توهش دوخ رد ایآ .دراد مان  یتسرپ تب  دوشب ادخ زا رت مهم ام یگدنز رد هکیزیچ ره .میرب یم
 زرط هرابرد ؟دیهد یم تیمها نارگید رظن ای ،ناتنادنزرف ،دوخ لغش و راکب ادیدش ایآ ؟ دینک یم ساسحا
 ؟دینک یم تبیغ ای دیراد وج ماقتنا ،دوسح ،مشخ دوز ،رورغم ،سوهرپ لد ایآ ؟دینک یم رکف هچ ناتراتفر
 هب ،دنبای همادا هک میهد هزاجا رگا اما دوش عورش لیامت و ضرغ نودب دناوت یم رکفت هوحن و تاساسحا نیا
              ار امش ياه فعض وا ،دروایب نییاپ ار امش هک دیهد یم تصرف ناطیش هب .دنوش یم لیدبت یگرزب هانگ
 اریز ؛دیشاب بظاوم و رایشوھ( دزاس دوبان ای ،دنزب همدص ،دشکب ار امش هک تسا راک رد هشیمه و .دنیب یم
  .) 8: 5 سرطپ لوا .دعلبب ار وا ھك تسا یسك یوجتسج رد و ددرگیم وسرھ ھب ناُّرغ یریش نوچ ،سیلبا امش نمشد

 يزیچ نیا ،دیشاب هتشاد رطاخب ؟دیهد یم رارق ادخ زا رتالاب هناقداص ار يزیچ هچ ای و یسک هچ •
            ناتنهذ هب هک يدروم هس .دینک یم فرص ار دوخ رکف و دادعتسا ،لوپ ،تقو نآ اب امش هک تسا
  .دیسیونب دسر یم

  ؟مینک رییغت هنوگچ ،نیاربانب
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       سرطپ لوا رد .دزاس رود ام زا ار )اه( دوش نینچ رگا و هدنیآ ینارگن ات مینک تباث دنوادخ رب ار دوخ راکفا
 دیاب ام هک میناوخ یم ).تسامش ركف رد ھشیمھ وا اریز ،دیراذگب وا شود ھب ار دوخ یاھینارگن مامت راب( 7 :5
 نیا رد هک ) ندوب رکف هب (          هملک . دشاب یم ام رکفب وا اریز ،میراپسب ادخ تسد هب ار دوخ ياه ینارگن
 ام یتقو هک دهد یم ینعم نینچ نیا .) دزاس یم رود ای  ،دناشک یم رگید تهج هب ( ینعی دراد دوجو هیآ
 ادخ هک ار یفیاظو دوب میهاوخن رداق و دوش یم یشالتم المع ام راکفا ،میشک یم شود هب ار دوخ ياه هصغ
 و دنیبب ار ام ینارگن هک تسا ام راظتنا رد نمشد هک دینکن شومارف و میهد ماجنا تیقفوم اب تسا هداد ام هب
  .دوش راک هب تسد ام رتشیب تیذا و رازآ يارب
 اب میناوت یم .دراد لمع رد یگتسویپ و نامز ،نیرمت هب زاین ! تسیراوشد راک نداد رارق لوا هلحرم رد ار ادخ
 باتک ،دوش یم عورش برطضم راکفا هکیماگنه .مینک عورش  وا ياه هشقن  و  وا ییاناوت و تردق رب زکرمت
 يزغم يوشتسش روظنم هب نیا .دیناوخب دنلب يادص اب ار دوخ هقالع دروم هیآ ای دینک اعد ،دیرادرب ار سدقم
 نیا قیرط زا دیناوتب هک تسا امش نهذ و رکف ندرک هدامآ روظنم هب نیا .تسین طیارش نتفرگ هدیدان ای
 ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( .دیربب یپ ناتیگدنز رد دنوادخ هدارا هب و هدرک دشر طیارش
 .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو
 هب دنوادخ رب يدمع زکرمت اب هکیروطب ،دیشیدنایب مزال تقو رد روما کی کی هب دیناوت یم . ) 2: 12 نایمور
 نامز لوط رد ام راکفا  ،میهد ماجنا ار راکنیا بترم هک یتقو .دننک كرت ار امش زیرگان هدننک نارگن راکفا
 ،ادخ مالك اریز( .دهد رییغت یعیبط قوف روطب ار ام تسا رداق و تسا هدنز ادخ مالک اریز .درک دهاوخ رییغت
 و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز
  . ) 12: 4 نایناربع .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا
 هار ود .تسا دنوادخ زا يرازگرکش ،میوش طلسم نامیاه سرت رب نآ اب میناوت یم هک يرگید رثوم هلیسو
 یشتسرپ یقیسوم هب نداد شوگ يرگید و رومزم ندناوخ قیرط زا یکی .دراد دوجو راک نیا يارب هداس رایسب
 ییاه هار    نتشون نینچمه .میهد رییغت ار دوخ زکرمت هک تسا یبلاج و یحیرفت رایسب هار شتسرپ .تسا
 ماکحتسا هب هدش تباجا ياهاعد يروآدای اریز تسا دیفم رایسب .تسا هدرک مهارف ام يارب هتشذگ رد ادخ هک
 تقیقح امش هب ادخ هک دیراذگب و دینک ربص ،دیناوخ یم ار سدقم باتک هک یتقو .دنک یم کمک ام نامیا
 وا زا و هداد شوگ وا هب میشاب لیام هکیتروص رد دزاس یم راکشآ ام رب ار دوخ هدارا و تردق وا .دیوگب ار
 ره رد و هزور ره ار ام یناحور و یناور ،ینامسج ياهزاین تسا رداق ییاهنت هب دوخ ادخ .میئامن تعاطا
 و تبقارم ،تبحم هک مینک یم رواب و میزومآ یم ،مینک تفایرد ار ادخ تاکرب هکینامز .دزاس هدروآرب یطیارش
 و راکفا رب ندش زوریپ .تسا ام اب یطیارش ره رد و مدق ره رد وا و تسا دامتعا لباق و یعقاو وا يرادهگن
 رد يدازآ ،میهد همادا ادخ ياه هار باختنا هب ام رگا اما .تسا هلصوح و ربص و ششوک مزلتسم هنهک راتفر
  .تسا نامراظتنا
  ؟میهد رارق لوا هلحرم رد ار ادخ هک مینک عورش هنوگچ
 زا تعاطا و ندناوخ زا دنترابع ،دنراد دوجو نامیاه سرت رب طلست يارب هک ییاه هار هک میتخومآ نونکات
 ناگدشمگ هب ندرک تمدخ و یقیقح نایحیسم ریاس اب تقو فرص ،ادخ زا يرازگرکش ،ندرک اعد  ،ادخ مالک
 و راتفر زا يریگ هدرخ هک میناد یم .درک دهاوخن کمک ام دشر هب ییوج هناهب هک میناد یم ،  حیسم ندب  و
  .دنک یمن ضوع ار ثداوح ،ایند ياه بوشآ دروم رد ینارگن .دشخب یمن تیاضر ای شمارآ ،نارگید تالکشم
 ماجنا ار راکنیا یلمع و یعقاو یقیرط زا هنوگچ ،دنتسه رییغت هدامآ هکیماگنه هک دنتسه نارگن مدرم بلغا
  هک تسا یعیبط رایسب و دریگ یمن ماجنا هبش کی  ،میهد رارق لوا یگدنز رد ار ادخ هک میمصت نیا .دنهد
 زکرمت ادخ رب هقیقد ره و مینک فقوتم ار نامراک زور ره میناد یمن نیقی روطب .مینک مادقا هنوگچ میناد یمن
 نآ رد هک میرادن یتیعقوم و هدش ینارگن و بارطضا راچد هسردم رد ای و راک ماگنه رد الامتحا و میئامن
 عمج ار دوخ رکف هقیقد کی تسا مزال طقف هک دنچ ره .میزادرپب ادخ شتسرپ ای و ندرک اعد هب المع هظحل
 ای و مینزب مدق نوریب یهاتوک تدم .مینک اعد هتسب نامشچ اب هک ) میوش رود( میناوت یم هشیمه .مینک
 میلعت .میتفایب اج ات مینزب تسد راک نیا هب زور رد راب دنچ هک میوش زیرگان دیاش !میورب ییوشتسد هب یتح



 
 

۱۸ 

 و دوش یم ام تعیبط زا یشخب هک درذگ یمن يدنچ .تسا يرورض دنوادخ رب مادم ندرک زکرمت يارب راکفا
 .دهاک یم ام ینارگن تدش زا
 رب ار نام یگدنز هک یساسا و هیاپ و دنک یم نییعت دبای یم دشر ام زا هک ار یتیصخش عون ،ام ياه شنیزگ
 هک میتسه یگدنز ناهاوخ رگا .دوش یم مکحم و تباث هزادنا هچ ات هک دیامن یم نییعت میهد یم رارق نآ
 لماك روط ھب ار نآ و دنبای تایح نایمدآ ات ماهدمآ نم .دزاس دوبان و دشكب ،ددزدب ات دیآیم دزد(  ،دهد یم هدعو یسیع
 مدرم زا يرایسب .تسا يرورض ینارگن عفر يارب دنوادخ اب تقو فرص سپ ،) 10 : 10 انحوی .دنشاب ھتشاد
 یم         هک ار یباتک رگا اما .دنرادن ندرک اعد و سدقم باتک يریگارف يارب یتصرف هک دنراد یم راهظا
 مهم هک ار ییاه تیلاعف ریاس ای و مینک عطق ار دنلب کیزوم ،مینک شوماخ ار نویزیولت ،هتشاذگ رانک میناوخ
 يدنمزاین            هب دیناوت یمن .میروآ یم تسدب بسانم تصرف ،میراذگب رانک دوب  ادخ هب ندرک رکف زا رت
 ار هتسخرس هکنآ زا رتشیب ای و دینکب یهاتوک يرازگساپس ،هناحبص فرص نامز رد طقف رگا دیسرب دوخ ياه
 .دیباوخب و دینک رکشت تعرس هب دیراذگب نیلاب رب
 رد ام تیلوئسم زا ،دنک یم مهارف نامیا رب وا هچنآ هب دامتعا و ادخ ياه هشقن هرابرد ندرک رکف ،نایاپ رد
  دنوادخ اب ام هطبار .میشاب هتشاد یگدنز رد تسرد ياه هشقن يرایشوه اب دیاب نانچمه ،دهاک یمن یگدنز
 .مینز زابرس یگدنز رد دوخ مهس ماجنا زا میناوت یمن ام نیاربانب تسا  هفرط ود يا هطبار
 نارگید راك رد ،دننك راك دوخ ھکنیا ضوع ھب و دناهدرک ھشیپ یلبنت ھك دنتسھ امش نایم رد یدارفا ھك میونشیم ام(
 راك ھب توكس رد ھك مھدیم نامرف اھنآ ھب و منکیم تحیصن ار صاخشا نینچ دنوادخ حیسم یسیع مان ھب .دننکیم یلوضف
 .دیوشن ھتسخ ندرك یكین زا ، تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا امش اّم .دنروآ تسد ھب ینان ات دنزادرپب
 ام ياه هشقن رگا هک تسا ینعم نیا هب نتشاد نامیا ادخ هب هراومه اما . ) 13 -11: 3 نایکینولاست مود
 ره رد و یتروص ره  رد ار ام وا هک میناد یم دیدرت نودب دراد ام يارب يرگید هشقن وا ای و تسا تسرد
 ات میشاب هتشاد يا هنادنمزوریپ یگدنز ات دهد تردق ام هب هک تسا نیا وا فده .درک دهاوخ يرای  یطیارش
 . ! درب یم دوخ هناخ هب ار ام وا تروصنیا رد .مینک قیوشت نتفای تاجن يارب ار نارگید و میهد لالج ار وا
 ار امش ینارگن زا يا هظحالم لباق روطب .دروآ یم شمارآ و حلص امش يارب دینارذگ یم دنوادخ اب هک ینامز
          نارگید نایم رد ار امش  ،ندرک یگدنز وا فده يارب و نداد رارق دوخ رکف زکرم رد ار ادخ .دهاک یم
 هتشاد رطاخب .دراد یم رذح رب یگدنز مامت رد و لاح هتفگان ياه یتحاران زا ار امش .دزاس یم رت بولطم
 دراوم یتح بلغا  ،مینک ینارگن و یگتفشآ فرص هدوهیب ار دنمشزرا تقو و مینک یئوج هناهب رگا هک دیشاب
 زیمت ار دوخ هناخ ردقچ هک درادن تیمها ادخ يارب ،میور یم تشهب هب هکیماگنه ،دتفا یمن قافتا بولطمان
 لالج ارم ایآ( دسرپ یم و دنک یم هاگن ام نامشچ هب وا .میا هدیشوپ یتسرد سابل ای و میا هتشاد هاگن
 امش هک دینک زکرمت ادخ تردق رب هک تسا نآ تقو ؟دیدروآ حیسم یسیع نم رسپ دزن ار نارگید ایآ ؟دیداد
  .درک دهاوخن دیما ان ار امش وا .دنک یم تیاده یقفوم و شخب تیاضر و ،هنادنمزوریپ یگدنز هب ار
  .تسا هناقمحا ینارگن اما تسا هنادنمشوه ندیشک هشقن
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 ؟تسا
 

 دازآ تسا هدمآرد تداع تروصب هک نات یگدنز زا شخب نیا زا دیلیام اعقاو ایآ هک دیسرپب دوخ زا اعد اب
 رب ندش طلسم رد ار امش امتح و دناوت یم وا .دیئوگب دنوادخ هب ،دیراد تشحو نآ ندرک اهر زا رگا .دیوش
  .دهد ماجنا امش رد راک نیا دیراذگب هکنیا هب طورشم ،دهد یم يرای هنهک تعیبط
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 راتفر و شور : مود لصف
 اعقاو امش هک تسا يزیچ تیصخش .دننک یم رکف امش هرابرد نارگید هک تسا يزیچ رابتعا و ترهش
                رب امش هب ایآ ؟تفگ دیهاوخ هچ امش ) دیراد صاخ يراتفر ( امش هک دیوگب امش هب یسک رگا .دیتسه
 ؟دیزاس هجوم ار دوخ راتفر و شور دینک یم یعس ایآ ؟دوب هچ ناشروظنم هک دینک یم رکف ایآ ؟دروخ یم
 ار نارگید هراومه .تسا هدش مومسم رورغ و یهاوخدوخ ،ترفن اب ناشراتفر هک تسا يدارفا زا رپ ایند نیا
 نانچ ام .دننک یم عافد دوخ زا ،تسا هابتشا ناشدروخرب رگا یتح و هتسناد رصقم دوخ تسردان لامعا يارب
 بولطمان دروخرب زرط اب میتسین رداق یتح هک میا هدش لیدبت ) هنارادمتسایس تسرد راتفر ( زا یتعامج هب
 رداق یتح هک میا هدش ساسح دح زا شیب ردقنیا و میریگ رارق هلمح دروم هکنآ نودب میوش وربور یسک
 هک میربب یپ تیعقاو نیا هب دیاب .مینک عافد دوخ هاگیاپ زا هکنآ نودب میونشب ار هدنزاس ياهداقتنا میتسین
 رد ام يرکف دشر حطس .دراذگ یم رثا ام یگدنز ياه هبنج مامت رد یفنم ای و دشاب تبثم هاوخ ،ام راتفر زرط
 ره ات دهد رییغت ار ام میهد ناکما ادخ هب میرداق دح هچ ات هک دوش یم راکشآ شیوخ یسررب رد ام یئاناوت
  :دهد یم ینعم هچ ) راتفر زرط ( مینیبب ،نیاربانب .میوش یسیع دننام رتشیب هچ
 ،يرکف متسیس کی ،هاگدید کی ،يرکف هویش کی ،هدیقع کی : زا تسترابع راتفر و شور ای راتفر زرط کی
 .تیعقوم کی هب يدروخرب ،هیرظن کی ،دیراد هک یهاگیاپ ،يراتفر هویش ،یساسحا هویش
  ! نم هرابرد شا همه
 .میربب رسب دوخ کچوک يایند رد میلیام ام هکنیا تسا هتخیر مهب نینچ عامتجا هک يا هدمع لیالد زا یکی
 هداوناخ زا جراخ ار سکچیه یتح هک میراد زکرمت دوخ ياه يدنم هقالع و لئاسم رب ردقنآ تاقوا رایسب هچ
 ام ياه شنیزگ و ام لامعا رد اعقاو ام راتفر زرط هک مینیب یم ،هملک نیا یناعم هب یهاگن اب .مینیب یمن دوخ
 يوربور هک یتیعقوم ره اب ادخ زا تعاطا مدع ای تعاطا هدنهد ناشن نینچمه ام راتفر .ددرگ یم سکعنم
 رت مهم و رت قیمع یهاگدید ،دریگ یم رب رد ار ام يراتفر هویش  ام رکف زرط هکیلاح رد .دشابیم ،میوش یم
 هک دیوگ یم سدقم باتک .دریگ یم همشچرس ام یبلق ساسحا و طیارش زا هک دراد دوجو ام راتفر زرط زا
 نآ و ،تسین نآ زا رتهدنبیرف یزیچ ؟دنک کرد ار ناسنا لد دناوتب ھک تسیک( ادخ هلخادم و کمک نودب ام بلق
 یجیار لکش .تسا راکاطخ يا هدنبیرف زرطب ) 9 : 17 ایمرا .درادن دوجو نآ یارب یجالع ھک تسا رامیب ّیدحھب
 ار دوخ راتفر زرط ای و ،دنیامن یسررب ار دوخ بلق هکنآ نودب هک تسا نیا ،دنتسه وربور نآ اب نایحیسم هک
 هرابرد یسیع هک ار ) رفاو تایح ( ارچ هک دنتریح رد هاگهاگ .دنبای یم تاجن ،دنهد رارق تقد دروم رتشیب
              رصقم دوخ قفومان و بولطمان یگدنز يارب ار نارگید ای و ادخ دیاش و دننک یمن تفایرد ،دیوگ یم نآ
  مینک یعس هکنآ هن مینک یگدنز دنوادخ هدارا ساسا رب هک تسا یمتسیس هنادنمزوریپ یگدنز اما .دنناد یم
                  رکف ایآ .میسرپب دوخ زا مینک عورش میناوت یم .دریگب اج یگدنز يارب ام ياه هشقن رد یتحار هب ادخ هک
  ؟دزاس یم دونشخ ار ادخ نم راتفر زرط مینک یم

  ؟تسا تسرد نم راتفر هک منادب هنوگچ

 يارب اما .میریگب شیپ رد هک دروآ دوجو هب ام يارب یلماک راتفر هنومن و داد ناشن ار تسرد راتفر زرط یسیع
 اب بلغا هک تسا اج نیا رد .میدنمزاین سدقلا حور کمک هب ًادیدش ،میشاب هتشاد هنالداع و كاپ یگدنز هکنآ
 اما .میشاب هتشاد ) یبوخ ( یگدنز دوخ يورین و هدارا اب هک میراد یعس اریز میوش یم يوربور تسکش
 لوا ار نارگید ،ینتورف ،يراکتمدخ :دشاب یم ریز دراوم لماش هک دبلط یم ار یگدنز زا یعون ادخ ياههار
 فده نیا اب یسیع .درُم دوخ رد ام تاجن يارب حیسم هک هنوگنامه ،ندُرم شیوخ ياه هتساوخ رد ،نداد رارق
 وا .مینک یگدنز وا يارب هک دشاب نیا نامفده دیاب ام ینعی نیا ،مینک یگدنز وا اب کیدزن هطبار رد ام هک دُرم
 ادخ هک تسا نیا تیعقاو .میور شیپ یحیسم یگدنز رد وا هلخادم نودب میناوت یمن زگره ام هک تسناد یم
 ،دشاب قداص نامبلق رگا هک دناد یم وا .اهراتفر هب ات دهد یم تیمها ام ینورد ياه هزیگنا هب رتشیب یلیخ
 دیاش .دراد رارق ام يرادافو هک تسیئاج ام بلق هک دیشاب هتشاد دایب .دوب دهاوخ تسرد زین نامرادرک و راتفر
 فرص میهدب ماجنا میتساوخ یم اعقاو هک دوش یم رجنم يراک هب ،میمصت ره ياهتنا اما ،میربن یپ رما نیا هب
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 هدناوخ هک یماگنه اما ،میتسه یحیسم مییوگب ام هک تسا نکمم لاثم روطب .میروایب نابز هب هک هچنآ زا رظن
 هب هک میرب یم رسب يدارفا نایم رد رگا ای ؟میهد یم ماجنا يراک هچ ،مینک کمک نارگید هب ات میا هدش
              ًاعقاو ام رگا ؟میوش یم هسوسو هک یماگنه ای و ؟مینک یم هچ ،دننک یم یمارتحا یب حیسم دنوادخ
 ؟دزاس یم راکشآ ار يزیچ هچ ام راک و لمع سپ میتسه )یحیسم ناوریپ (
 ام زا ادخ هک تسا يراک ماجنا زا عنام ام یهاوخدوخ اما ) مراد تسود رایسب ار ادخ نم ( میئوگب تسا نکمم
 یگدنز ادخ مالك قباطم یسك یتقو اّما( .تسین شیب یلاخ وت و چوپ یتبحص ام تبحم تروصنیا رد ،دهاوخ یم
 یگدنز ادخ رد ھك میشاب نئمطم میناوتیم هار نیا زا .تسا هدیسر لامك ھب یعقاو روط ھب وا رد ادخ ّتبحم ،دنکیم
 5 : 2 انحوی لوا .دشاب حیسم یسیع یگدنز دننام تسرد دیاب وا یگدنز ،دنکیم یگدنز ادخ رد ھك دیوگب ھکرھ :مینکیم
 ار ادخ ،لصا رد ،میریگ یم هدیدان ار اهنآ يدنمزاین ای میرگن یم تواضق هدید هب نارگید هب ام رگا . ) 6 –
 دوخ یھاشداپ تخت رب ،دیآیم ناگتشرفٔ ھمھ اب هارمھ دوخ لالج اب ناسنا رسپ یتقو«(             .مینک یم تحاران

 ادج اھُزب زا ار نادنفسوگ ھك ینابش دننام وا هاگنآ .دنوشیم عمج وا روضح رد نیمز یور للم مامت و تسشن دھاوخ
 دھاوخ رارق دوخ پچ تسد رد ار اھُزب و تسار تسد رد ار نادنفسوگ .درك دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نایمدآ ،دنکیم
 و دییایب )دیاھتفای تكرب نم ردپ بناج زا ھکیناسک یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھك ینانآ ھب هاشداپ هاگنآ .داد
 ،دیداد کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو نوچ .تسا هدش هدامآ امش یارب ملاع شنیرفآ یادتبا زا ھك دیوش یتنطلس ثراو
 یتقو ،دیدیناشوپ ارم مدوب نایرع یتقو ،دیدرب دوخٔ ھناخ ھب ارم مدوب بیرغ ھکیماگنھ ،دیداد بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو
 ھچ دنوادخ یا' :داد دنھاوخ خساپ ناكین هاگنآ 'دیدرك ندید نم زا مدوب نادنز رد ھکیتقو و دیدمآ نم تدایع ھب مدوب رامیب
 نامز ھچ ؟میشاب هداد بآ وت ھب ھك میدید ھنشت ار وت عقوم ھچ ای و میشاب هداد کاروخ وت ھب ھك میدید ھنسرگ ار وت تقو
 تندید ھب ھك میدید ینادنز ای رامیب ار وت تقو ھچ ؟میدناشوپ ار وت ھك یدوب ھنھرب ای میدرب ھناخ ھب ار وت ھك یدوب بیرغ
 ینانآ ھب هاگنآ«'.دیدرك نم ھب ،دیدرك نم ناوریپ نیرتكچوك زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :تفگ دھاوخ باوج رد هاشداپ '؟میدمآ
 هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھك یدبا شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا پچ تمس رد ھك
 ارم مدوب بیرغ یتقو ،دیدادن بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیدادن کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو اریز ،دیورب تسا هدش
 :داد دنھاوخ باوج زین نانآ '.دیدماین نم ندید ھب مدوب ینادنز و رامیب یتقو و دیدیناشوپن ارم مدوب ھنھرب یتقو ،دیتفریذپن
 :داد دھاوخ باوج وا '؟میدركن تیارب یراك و میدید ینادنز ای رامیب ای نایرع ای بیرغ ای ھنشت ای ھنسرگ ار وت عقوم ھچ'
 ینادواج تایح ھب ناكین یلو ،دیسر دنھاوخ یدبا رفیك ھب نانآ و 'دیدركن نم ھب دیدركن ناكچوك نیا زا یکی ھب ھچنآ دینادب'
 اب ام طابترا رد ماجنارس رورغم و تسیاشان راتفر زرط و یلدگنس . ) 46 – 31 :25 یتم ».دش دنھاوخ دراو
 یم روصت دیاش .دنک یم رات و هریت دنوادخ اب ار ام هطبار دیدرت نودب و دراذگ یم                   ریثات نارگید
  .میشاب هتشاد ار وا ندرک دونشخ هب لیامت هکنآ نودب مینک یم     ) تعاطا ( ادخ زا هک مینک
 دننام تروصنیا رد ،میرادن تسود هنامیمص ار وا اما ،میهد یم ماجنا دهاوخ یم ادخ هچ ره رهاظ رد ام رگا
 یلو میوگ نخس ناگتشرف و مدرم یاھنابز ھب رگا( .میروآ یمن اجب ار ادخ روظنم هک میتسه ادص رپ جنس کی
 ار ینایحیسم ام همه .) 1 : 13 نایتنرق لوا .متسھ ادص و رس رپ جنس و یُھت نایم لبط کی طقف ،مشاب ھتشادن ّتبحم
 یم بلغا .دننک یمن لمع ناش هظعوم قبط رب هک میا هدرک هدهاشم ،دنا هدرک هظعوم ار سدقم باتک هک
 اّما( .دنک راک ناشبلق رد ادخ دنهد یمن هزاجا هکیلاح رد دننک یم ) تعاطا ( ادخ زا هنوگچ میوگب میناوت

 ،لتق ،دیلپ راكفا اریز  ،دزاسیم کاپان ار یمدآ ھك تساھنآ و دریگیم ھمشچرس لد زا دیآیم نوریب ناھد زا ھك ییاھزیچ
 قابطنا ( تعاطا عون نیا . ) 19 – 18 :15 یتم .دنریگیم ھمشچرس لد زا ارتفا و غورد تداھش ،یدزد ،قسف ،انز
 دوبمک یگداسب اما .دننک یم یگدنز تیحسم رد ) یسایس حیحص ( مرف و لکش اهنآ .دراد مان ) ینوناق
 فده نودب ) تسرد راک (              نداد ماجنا .دوش یم هداشم اهنآ رد ضیف و شمارآ ،یشوخ ،تبحم
 سدقم باتک رساترس رد .میهدن ماجنا يراک الصا هک تسا يدب نامه هب تسرد ،یسیع ندرک دونشخ
 زا يراسب هک تسا يزیچ نامه تسرد نیا و .تسا تحاران دوخ موق بناج زا راتفر و رکف زرط نیا زا دنوادخ
  .تسا هدرک رود اسیلک زا ار مدرم
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 یسررب ار تسا هتشاذگ رثا ناتلامعا يور هتفه نیا رد امش راتفر زرط هک يدراوم زا یضعب دییایب •
 يارب ار امش تبحم هک دیهد ماجنا توافتم يا هنوگ هب دیتسناوت یم هک دیربب مان ار دروم 5 .مینک
  .دهد ناشین زین حیسم

  ؟دزاس یم راکشآ ناگدشمگ هب تبسن ارم تبحم نم راتفر زرط ایآ
 یئاج و دنرب یم رسب هانگ رد ینامز هچ هک دنناد یم مدرم همه يدودح ات اما ،تسین دوهشم هشیمه رما نیا
 ناشن ناشراتفر( .تسا هتشون ناشبلق رد ار نآ ادخ اریز تساهنآ خساپ ادخ هک دنناد یم ناشنورد رد اقیمع
 ای ناشراكفا اریز .دنکیم دییأت ار نیا یتسرد زین ناشیا یاھنادجو و هدش ھتشون ناشیاھبلق رد تعیرش تارّرقم ھك دھدیم
 یب درف هک ینامز یهاگ هک تسا كانفسا رایسب  )15 : 2 نایمور .دیامنیم عافد اھنآ زا ای و دنکیم مّھتم ار اھنآ
 رگا .دوش یم وربور لد تخس ،هاوخدوخ ،نیبدوخ دارفا زا هدع کی اب ،دیآ یم اسیلک هب ماجنارس نامیا
 اهنآ زا هدرک مالس دراو هزات دارفا هب هک دننک یم شومارف و دنتسه اهورهار رد هک دننیب یم ار ینایحیسم
 دننک ساسحا دوشیم ثعاب ،دنرگن یم    ریقحت هدیدب دنراد توافت ناشدوخ اب هک ینانآ هب ای دننک لابقتسا
 هک دشاب هتشاد تعاجش یفاک هزادناب دراو هزات رگا و دنتسین ربارب نیریاس اب و تسین اهنآ ياج اسیلک هک
 بجعت ياج .دنوش یم هجاوم ) یحیسم يراتفر نیناوق ( زا یئالاب و دنلب تسیل اب ،ددرگرب اسیلک هب هرابود
 !دنراذگ یم رارف هب اپ و دنناد یم ربارب ) تسا روطنیا ادخ ( اب ار ییاسیلک هبرجت نامیا یب دارفا هک تسین
 یناسنا رماوا اریز تسا هدوھیب اھنآ تدابع .تسا رود نم زا ناشیاھلد اّما ،دنراذگیم مارتحا نم ھب ،دوخ نابز اب موق نیا'(
  . ) 9 – 8 :15 یتم »'.دنھدیم میلعت یھلا ماكحا یاج ھب ار
 سدقم باتک زا ؟دیشاب حیسم مداخ هک تسا هدومن لیدبت ار امش یگدنز هک تسا هنوگ نآ زا امش نامیا ایآ
 ادخ ناسنا ھك تسا لاحم نامیا نودب و( ) تخاس دونشخ ار ادخ هک تسا نکمم ریغ نامیا نودب ( هک میناد یم
 .دھدیم شاداپ دوخ ناگدنیوج ھب و تسھ وا ھك دشاب ھتشاد نامیا دیاب ،دیآیم ادخ یوس ھب سكرھ اریز ،دزاس دونشخ ار
 ار وا روتسد .میراد رواب دیوگ یم ادخ هک زیچ ره هب سپ ،میراد نامیا اعقاو رگا نیاربانب .) 6 : 11 نایناربع
 .تسا نارگید هب کمک ینعم هشیمه یعقاو نامیا اریز .میریگ یم يدج نارگیدب ندرک یگدیسر هرابرد
 یعقاو تبحم زا رپ یبلق .) 17 : 2 بوقعی .تسا هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ( ءانثتسا نودب
 رظتنم و میتسه یحطس )ینایحیسم ( ،میتسه فیعض ایآ .دنک یم دنلب ار ناگداتفا تبثم لامعا اب هشیمه
ٔ ھناد ھکنآ و درك دھاوخ ورد مك لوصحم دراكب مك رذب ھکیسک :دیشاب ھتشاد دایھب( ؟میورب تشهب هب هک میتسه تبون
 زا ھن و دھدب ،تسا ھتفرگ میمصت دوخ لد رد ھچنآ قباطم دیاب سكرھ سپ .دومن دھاوخ ورد ناوارف لوصحم دراكب رایسب
 امش ھب ار یتكرب عون رھ ھك تسا رداق وا و .دشخبیم یداش اب ھك دراد تسود ار یسك ادخ اریز ،رابجا و یلیمیب یور
 و لذب وكین و ریخ روما رد یدنمتواخس اب دیناوتب ات دیشاب ھتشاد نآ زا شیب ّیتح و تیافك ٔهزادنا ھب ھشیمھ ات دیامرف اطع
 ».تسا یقاب دبا ھب ات وا یھاوخریخ و دشخبیم نادنمزاین ھب تواخس اب وا« :دیامرفیم ّسدقمباتك ھکنانچ .دینك ششخب

 ربارب دنچ ار نآ و ّایھم امش یارب ار یگدنشخب رذب ،دزاسیم مھارف ندروخ یارب ار نان و رگزرب یارب ار رذب ھك ادخ
 ظاحل رھ زا امش ات دزاسیم ینغ رایسب ار امش ادخ .دشاب ناوارف امش یوكین و ریخ یاھراك لوصحم ات تخاس دھاوخ
 ام تمدخ نیا سپ .درك دنھاوخ یرازگساپس ،میاهدرک ام ھك یراك یارب ار ادخ یدایز ّٔهدعٔ ھلیسو نیا ھب و دیشاب دنمتواخس
 امش تمدخ نیا .ددرگیم زین ادخ زا یرایسب یاّهدع یرازگساپس بجوم ھكلب ،دنکیم نیمأت ار نیّسدقم یاھیدنمزاین اھنت ھن
 فارتعا حیسم لیجنا ھب دوخ نامیا ھب اھنت ھن امش اریز .درك دنھاوخ ركش نآ یارب ار ادخ مدرم و تسامش نامیا رب لیلد
 تسا هدرك امش ھب ادخ ھك ار یگرزب فطل نیا نانآ و .دیزاسیم میھس دیراد ھچنآ رد ار نارگید و اھنآ ھكلب ،دینکیم
 )مییوگب ساپس وا فیصوت لباقریغ ششخب یارب ار ادخ .درك دنھاوخ اعد امش یارب دایزٔ ھقالع و ّتبحم اب و دید دنھاوخ
 یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون زا یسیع حیسم رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس ام اریز ، 15 – 6 : 9 نایتنرق مود
 و میتسه ادخ ياپ و تسد ای )10 :2 نایسسفا .میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف ّردقم ام یاربً البق وا ھك ار ییوكین
 رگا دینک روصت دیناوت یم ایآ ؟مینک یم تمدخ وا هب نارگید هب ندرک يرای اب اج ره رد يزوسلد و تبحم اب
 يرگید هب زور رد رابکی و هتشاذگ رانک ار دوخ راک طقف رگا ؟دندرک یم يرگید هب کمک يارب يراک همه
 .درک دنهاوخن ییاهنت و يرهم یب ساسحا ردقنا مدرم و دنوش یم دحتم مه اب رتشیب ایند نیا مینک کمک
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 رب ناهج ،میشیدنایب دوخ تاجایتحا دننام نارگید زاین هب یهاوخدوخ نودب و میسرب رگیدمه هب ام همه رگا
 هطبار رد ار نارگید ام دهاوخ یم اریز ،دیشخب ون تایح و داد تاجن ار ام ادخ .دیخرچ دهاوخ دوخ روحم
 وا .میشخب ققحت ار فده نیا میناوتب ام ات درم یسیع .میزاسرپ شحور زا ار اهنآ و مینک کیدزن وا هب نتشاد
 و راتفر زرط نیا  .میئامن یگدیسر ناگدشمگ هب هدش طلسم دوخ یهاوخدوخ رب میناوتب ام ات درک يراکادف
 .دهد یم ناشن ار ام تیقفوم هک تسام دروخرب
 يارب هار نیرت ناسآ .مینک راتفر مارتحا و تبحم اب نارگید اب میراد تیلوئسم ،میناد یم یحیسم ار دوخ رگا
 یناهد و بولطمان يوب ،سردنم سابل اب یسک رگا هک میسرپب دوخ زا هک تسا نیا ام راتفر زرط یسررب
              وا زا ایآ ؟میهد یم اذغ و بآ وا هب هک میتسه یسک نیلوا ایآ .میراد یساسحا هچ دیایب اسیلک هب فیثک
 یسک هک یقالخا ریغ راکمه هرابرد ندرک تبحص ای ؟دنکن ییاهنت ساسحا ات دنیشنب ام رانک هک میهاوخ یم
 هب ندرک توعد اب دینک یم یعس ای ؟دینک یم تبیغ وا هرابرد نارگید اب مه امش ایآ ؟درادن تسود ار وا
 زرط اه تیعقوم و طیارش نیا ؟دینک یم تبحص یسیع اب هطبار هرابرد اهنآ اب ای و دینک کمک اهنآ هب اسیلک
 هدرک کش ادخ هب ،لصا رد مینکن لمع اهنآ هب رگا اما ،میناد یم ار تایآ امتح .دزاس یم راکشآ ار امش راتفر
 .میزاس یم دونشخان ار وا و

 رکف .دینک یم راتفر هنوگچ دوخ ياسیلک رد دیدج دارفا اب هک دیسرپب دوخ زا و دینک فقوت اجنیا رد •
 زا ار امش هک يدارفا اب هنوگچ ای ،دینک یم راتفر دنتسین امش دننام هک يدارفا اب هنوگچ هک دینک
 هجاوم دارفا نیرتراکبیرف اب شدوخ یسیع ،دیشاب هتشاد رطاخب .دیهد یم خساپ دننک یم رود دوخ
 هدشمگ ات تسا هدمآ ناسنا رسپ اریز( .دمآ ناشتاجن يارب یسیع هک دندوب یناسک نامهً اقیقد اهنآ و دش
 رد قرغ هک درک یم ترشاعم و دنراذگ یم تقو یمدرم اب . )10 : 19 اقول .دھد تاجن و دنك ادیپ ار
 اهنآ هب ار دوخ تبحم و تشاد تسود ار اهنآ وا اما .دنتفر یم رامش هب هعماج نیدورطم و دندوب هانگ
 و دومن توعد دوخ ترشاعم هب ار اهنآ وا و درک ناشتیبرت .داد كاشوپ و كاروخ اهنآ هب .داد ناشن
 هک دنک دومناو ای دریگب هدیدان ،دنک ناهنپ مدرم زا ار اهنآ درکن یعس یسیع .داد ناشن ار ادخ تبحم
 يورین و تشاد تسود ار ناشیا وا ! هن .دوبن نیگمرش اهنآ اب ندرب رسب زا وا .تسا هدیدن ار اهنآ
  .درک هدهاشم ار اهنآ یلیدبت

 مسا ،مالس :دوب هتفگ و دوب هدمآ ام دزن ،دولآ هانگ طیارش و تیعضو رد یسیع رگا .دینک رکف هلئسم هب روطنیا
 فیثک یلیخ امش اریز مریگ یم هلصاف امش زا مناوتب هک اجنآ ات اما ،مراد تسود ار امش .تسا یسیع نم
 ام هتسیاش هک روطنآ وا رگا .ظفاحادخ ،میایب امش رادید هب مرادن تقو ًاعقاو اما مراد تسود ار امش .دیتسه
 زین ام حیسم نودب هک تسا نیا تقیقح ! میدرک یمن تفایرد ار تاجن زگره ام ،دوب هدرک راتفر ام اب تسا
 مهم .میرب یم رسب یگدولآ رد نامناهانگ ببس هب ،تسا هدرکن مامح اه هتفه يارب هک يرگید سک ره لثم
  .میتسه هدولآ و فیثک ،یسیع نوخ ششوپ نودب ام ،دسر یم رظن هب زیمت ردقچ ام یگدنز هک تسین

 دوخ زا لاح .دیسیونب دیهد یم ماجنا هتفه رد هک ار یلومعم ياهراک زا یضعب ،هورگ کی ناونع هب •
 .تسا هدوب ناگیار ،تسا امش هداوناخ زا جراخ هک یسک يارب امش ياه تیلاعف زا ات دنچ هک دیسرپب
 یگدنز رد ًاتقیقح هک تسا يروما هب تبسن ام يرادیب يارب اما .تسین هانگ ءاقلا ثحب نیا زا روظنم
                ردقچ هک دسرپ یم امش زا ادخ دینک یم رکف ایآ ،دیور یم تشهب هب هک یتقو .دنراد تیمها
 مامت رد ار دوخ دنزرف ایآ دیدوب یلاعف هداعلا قوف ردپ ای ردام رگا ای ؟يا هدرک زیمت ار تا هناخ
 هداوناخ رد ار همه هک يدروآ تسدب لوپ تیافک ردق هب ایآ ای ؟دیدرک راداو تیلاعف هب سرادم
              :دوب دهاوخ نیا وا لاوس نیلوا دیتسیاب ادخ روضح رد هکیماگنه ! هن دیدرت نودب ؟ینک لاحشوخ
 و گرم لاح رد يایند هب ارم لالج هنوگچ ؟تسا هدمآ تشهب هب اجنیا وت راک رثا رد یسک ایآ (
 راتفر نادنمتسم و ناینادنز ،نامیتی ،نانز هویب ،راشف تحت دارفا اب هنوگچ و ؟يداد ناشن دوخ يدوبان
 تسشن دھاوخ دوخ یھاشداپ تخت رب ،دیآیم ناگتشرفٔ ھمھ اب هارمھ دوخ لالج اب ناسنا رسپ یتقو«( ) ؟يدرک
 ،دنکیم ادج اھُزب زا ار نادنفسوگ ھك ینابش دننام وا هاگنآ .دنوشیم عمج وا روضح رد نیمز یور للم مامت و
 دھاوخ رارق دوخ پچ تسد رد ار اھُزب و تسار تسد رد ار نادنفسوگ .درك دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نایمدآ
 تكرب نم ردپ بناج زا ھکیناسک یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھك ینانآ ھب هاشداپ هاگنآ .داد



 
 

۲۵ 

 ھنسرگ یتقو نوچ .تسا هدش هدامآ امش یارب ملاع شنیرفآ یادتبا زا ھك دیوش یتنطلس ثراو و دییایب )دیاھتفای
 یتقو ،دیدرب دوخٔ ھناخ ھب ارم مدوب بیرغ ھکیماگنھ ،دیداد بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیداد کاروخ نم ھب مدوب

 'دیدرك ندید نم زا مدوب نادنز رد ھکیتقو و دیدمآ نم تدایع ھب مدوب رامیب یتقو ،دیدیناشوپ ارم مدوب نایرع
 عقوم ھچ ای و میشاب هداد کاروخ وت ھب ھك میدید ھنسرگ ار وت تقو ھچ دنوادخ یا' :داد دنھاوخ خساپ ناكین هاگنآ
 ار وت ھك یدوب ھنھرب ای میدرب ھناخ ھب ار وت ھك یدوب بیرغ نامز ھچ ؟میشاب هداد بآ وت ھب ھك میدید ھنشت ار وت
 ھب ھچنآ دینادب' :تفگ دھاوخ باوج رد هاشداپ '؟میدمآ تندید ھب ھك میدید ینادنز ای رامیب ار وت تقو ھچ ؟میدناشوپ
 یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا پچ تمس رد ھك ینانآ ھب هاگنآ«'.دیدرك نم ھب ،دیدرك نم ناوریپ نیرتكچوك زا یکی
 یتقو اریز ،دیورب تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھك یدبا شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم
 یتقو ،دیتفریذپن ارم مدوب بیرغ یتقو ،دیدادن بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیدادن کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ
 ھچ' :داد دنھاوخ باوج زین نانآ '.دیدماین نم ندید ھب مدوب ینادنز و رامیب یتقو و دیدیناشوپن ارم مدوب ھنھرب
 دھاوخ باوج وا '؟میدركن تیارب یراك و میدید ینادنز ای رامیب ای نایرع ای بیرغ ای ھنشت ای ھنسرگ ار وت عقوم
 ھب ناكین یلو ،دیسر دنھاوخ یدبا رفیك ھب نانآ و 'دیدركن نم ھب دیدركن ناكچوك نیا زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :داد
 .)46 :31 : 25 یتم ».دش دنھاوخ دراو ینادواج تایح

 .تسا يرکف لکشم کی نیا
 ادخ مالک .دنتسین لرتنک تحت ام راکفا هک تسا نیا میتسین قفوم ایند هب حیسم نداد ناشن رد ام هک یلیلد
 لباقم رد ھك یعنام رھ و( .میروآرد حیسم یسیع زا تعاطا هب ار يا هشیدنا و رکف هنوگ ره دیاب ام هک دیوگ یم
 .)5 :10 نایتنرق مود .میروآیم رد حیسم نامرف تحت ار تالایخ و راكفا مامت و میربیم نیب زا دریگب رارق ادخ تخانش
                        .میشاب هتشاد بسانم و بوخ تمدخ رمع کی میناوتب ات دنک هبرجت ار ام راکفا دهاوخ یم دنوادخ
 و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ(
 میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت ، 2 : 12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ

 و هدامآً الماک وكین راك رھ یارب ادخ درم ات تسا دیفم قلطم یکین رد ام شرورپ و بیاعم حالصا ،اطخ شنزرس ،تقیقح
 زا و میناوخب ار ادخ مالک زور ره هک میهد میلعت ار دوخ هک یتقو . )17 – 16 :3 سواتومیت مود .دشاب زّھجم
 یم هزات یلک روطب ام زکرمت و دننک یم رییغت نامیاهوزرآ .دنوش یم لیدبت ام راکفا ،مینک يرادرب نامرف نآ
 دنوادخ فادها هار رد ار دوخ لوپ و دادعتسا ،تقو ضوع رد و میریم یم دوخ یهاوخدوخ رد هتفر هتفر .دوش
 نیا هب عقاو رد هک ( میهد یم شهاک ار نام یگدنز رب ) لرتنک ( مینک یم رییغت هکیلاح رد .مینک یم فرص
 ) .مینک یم یگدیسر نامدوخ ياه يدنمزاین هب طقف و هدش لوغشمً ادیدش دوخ فارطا هب هک تسا ینعم
 فارطا هب ندرک هاگن هب مینک یم عورش ،دروآرب ار ام تاجایتحا هک مینک یم دامتعا ادخ هبً اتقیقح هکیماگنه
 رارق لوا ار وا رگا تفگ یسیع .دندنمزاین ام يرای و يریگتسد هب هک دنتسه یناسک هچ منیب یم و دوخ
 ھچ ای و دیروخب ھچ ھك ،دیشابن نارگن دوخ یگدنز یارب :میوگیم امش ھب نیاربانب«( .درک دهاوخ يرادهگن ام زا ،میهد
 ھن اھنآ :دینك هاگن ناگدنرپ ھب .تسا رتمھم سابل زا ندب و اذغ زا یگدنز اریز ،دیشوپب ھچ ھك دوخ ندب یارب ھن و دیماشایب
 ھب امش شزرا رگم .دھدیم ار اھنآ ِیزور امش ینامسآ ردپ یلو ،دننکیم هریخذ اھرابنا رد ھن و دننکیم ورد ھن ،دنراكیم
 نارگن سابل یارب ارچ«؟دیازفایب دوخ رمع ھب یتعاس ینارگن اب دناوتیم امش زا کیمادک ؟تسین رتشیب اھنآ زا بتارم
 ھك دینادب یلو .دنسیریم ھن و دنشکیم تمحز ھن اھنآ ،دننکیم ومن ھنوگچ دینیبب و دینك هاگن ارحص یاھنسوس ھب ؟دیتسھ
 و تسھ زورما ھك ار ارحص فلع ادخ رگا سپ .دشن ھتسارآ اھنآ زا یكی لثم شلالج و تمشح ھمھنآ اب مھ نامیلس ّیتح
 دیشابن نارگن سپ«)دیناشوپ دھاوخن رتھب بتارمب ،نانامیامك یا ،ار امش ایآ ،دیارآیم روطنیا دوشیم ھتخیر رونت رد ادرف
 اّما ،دننکیم شالت اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب یارب ناھج للم مامت '؟میشوپب ھچ ای و ؟میشونب ھچ ؟میروخب ھچ' :دییوگن و
 و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ زا لبق امش .دیراد جایتحا اھزیچ نیأ ھمھ ھب امش ھك دنادیم امش ینامسآ ردپ
 ادرف ینارگن ،دیشابن ادرف نارگن سپ .دش دھاوخ هداد امش ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا
 تبقارم يارب هک تسین يزاین نیاربانب ، ) 34 – 25 :6 یتم .تسا یفاك زورما یارب زورما یدب و تسادرف یارب
  .مینک شالت دح زا شیب نامدوخ زا
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 هک دراد شیارگ ناسنا .تسام يانشآ و هداس رورغ طقف دراد دوجو ام راتفر زرط دروم رد هک يرگید لکشم
 امشٔ ھمھ ھب ،تسا هدش شبیصن ادخ ضیف ھکیسک ناونع ھب نم( .دربب الاب دیاب هک هچنآ زا رتشیب یلیخ ار دوخ
 اب ار دوخ ،تسا هداد امش زا کی رھ ھب ادخ ھك ینامیا تبسن ھب ھكلب ؛دیشاب ھتشادن زیمآقارغا راكفا دوخ ٔهرابرد میوگیم
 و دزد ،شورف نت ،داتعم نم هک میهد بیرف راکفا نیا اب ار دوخ میناوت یم و ) 3 : 12 نایمور  .دیجنسب لادتعا
 یم هرادا بوخ یلیخ ) نایحیسم نایم ( رد نم یگدنز ،مشاب ) یبوخ صخش ( دیاب سپ ،متسین لتاق ای
 ،نامرفان نیدلاو ھب تبسن و هدننكنیھوت و رورغم و نزفال و تسرپلوپ و هاوخدوخ ،نایمدآ اریز( دیراذگب اما .دوش
 ناشدساف راكفا میلست ار اھنآ ادخ ،دندرمش زیچان یرما ار یسانشادخ اھنآ نوچ و 2 : 3 سواتومیت مود ،کاپان ،ساپسان
 و تداسح زا نینچمھ و یھاوخدب و عمط و یدب و ترارش عاونا زا اھنآ .دنروآ اجب تسیاشان و تشز یاھراک ات دومن
 ،دنراد ترفن ادخ زا ،دننکیم ییوگدب رگیدكی زا و دنزاسیم ھعیاش اھنآ .دنتسھ ُرپ ّتینءوس و یراكبیرف و عازن و یشكمدآ
 .دنمحریب و ھفطاعیب و افویب و مھفیب .دننکیم یچیپرس دوخ نیدلاو زا و دنتسھ اھیدب ٔهدنزاس و نزفال و ّربکتم و خاتسگ
 دننکیم ار اھراك نیا ناشدوخ طقف ھن یلو دنگرم بجوتسم اھراك نینچ نایرجم ھك دننادیم ار ادخ نامرف ھكنیا دوجو اب و
 ( مدرم اب هک يدارفا زا یضعب .میناوخب ار ) 32 – 28 :1 نایمور .دننکیم قیوشت اھنآ ماجنا رد زین ار نارگید ھكلب
 ! بجعت .دنتسه وگ تبیغ و یکاش ،رگبوشآ ،هدز تشحو ،یضاران هک دنتسه یناسک دندش لصو ) روآ ترفن
 هدرب اریز .میشاب یم شیوخ هاوخدوخ و كاپان راتفر هدرب ًاعقاو ،میتسین سدقلا حور لرتنک تحت ام هک یتقو
 دیراذگب یسك رایتخا رد هدرب ناونع ھب ار دوخ امش هاگرھ ھك دینادیمن رگم( .مینک یم تمدخ ار وا هک میتسه یسک
 گرم نآٔ ھجیتن ھك دشاب هانگ زا یگدرب هاوخ ،دینکیم تعاطا وا زا ھك دیتسھ یسك نآ ٔهدرب عقاو رد امش ،دیشاب وا عیطم و
 ( مینک تمدخ ار نامدوخ رگا . )16 : 6نایمور .دشابیم قلطم یكین نآٔ ھجیتن ھك ادخ زا تعاطا هاوخ و تسا
 یمن اریز ،مینک یمن                  تمدخ ار ادخ تروصنیا رد ) میتسه وج هناهب ،لبنت ،رورغم ،هاوخدوخ
  .مینک تمدخ ار بابرا ود میناوت
 باختنا هک یتقو .تسا ام یئارگ یفنم ،دزاسیم رود ادخ يایاده و حور و رمث زا ار ام هک يرگید رکف زرط و
                 بلج ام رد حیسم راکب ار نارگید هک یشمارآ و یشوخ ،میشاب هتشاد هجوت بسانمان روما هب مینک یم
  .میهد یم تسد زا .دیامن یم
 ! تسین يا هزات هدیدپ ییارگ یفنم
 هب رگا اما .تسا هدش دیما ان و هجوت یب و هاوخدوخ ردقنآ ام عامتجا هنوگچ هک میتسه تریح رد تاقوا یهاگ
 ! تسین ناسنا بلق رد يدیدج هدیدپ راتفر زرط هک دید میهاوخ ،میرگنب قیتع دهع زاغآ هب و هتشذگ
 دادعا باتک هب .میناوخب ،دندیسر یم دوعوم نیمزرس هب هکیماگنه داد يور لیئارسا موق يارب هک هچنآ دیئایب

 رصم رد شاک یا« :دنتفگ هدرک تیاکش نوراھ و یسوم زا و دنتسیرگ دنلب زاوآ اب بش مامت مدرم( 12 – 1 : 14
 و دناسرب لتق ھب نمشد ریشمش اب ار ام ات دروآ نیمزرس نیا ھب ار ام دنوادخ .میتفریم نیب زا نابایب نیمھ رد ای ،میدرمیم
 یربھر دوخ یارب ھک دییایب« :دنتفگ رگیدکی ھب ».میدرگزاب رصم ھب ھک تسا رتھب سپ ،دنوش ریسا ام نادنزرف و نانز
 و نون رسپ ،عشوی .دنداتفا کاخ ھب لیئارسا مدرم شیپ رد نوراھ و یسوم هاگنآ ».دنادرگزاب رصم ھب ار ام ات مینک باختنا
 مدرم ھب و دندرک هراپ ار دوخٔ ھماج ،دندوب ھتفر ناعنک نیمزرس ھب یسررب یارب ھک دندوب ینانآ ءزج ،ھنفی رسپ ،بیلاک
 دونشخ ام زا دنوادخ رگا .تسا یزیخلصاح رایسب نیمزرس اجنآ .میدرک یسررب ار ناعنک نیمزرس ام« :دنتفگ لیئارسا
 زا و دینک شروش دنوادخ ھیلع دیابن امش سپ .دھدیم ام ھب ار زیخلصاح و ینغ نیمزرس نآ و دربیم اجنآ ھب ار ام ،دشاب
 دنوادخ اّما ،دنرادن یھانپ و تُشپ اھنآ .تسا ناسآ ندروخ بآ لثم ،ام یارب اھنآ نداد تسکش اریز ،دیسرتب ناعنک مدرم
ٔ ھمیخ رد دنوادخ هوکش اب لالج ناھگان ھک دننک راسگنس ار اھنآ دنتساوخ لیئارسا مدرم »)دیسرتن ناشیا زا .تسام هارمھ
 ھمھنیا دوجو اب ؟دننکیم تناھا نم ھب موق نیا یک ھب ات« :دومرف یسوم ھب دنوادخ .دش رھاظ لیئارسا موق مامت رب تدابع
 التبم یکانلوھ ضرم ھب ار اھنآ ھک مھاوخیم سپ .دنروآیمن نامیا نم ھب مھ زاب ،مداد ناشن اھنآ نایم رد نم ھک ییاھھناشن
 ار هیآ مامت .دینک هعجارم )».مروآ دوجو ھب ،دشاب اھنیا زا رتیوق و رتگرزب ھک یموق وت زا و منک مورحم ثرا زا و
 تهابش ام راتفر هب اهنآ راتفر زرط دح هچ ات هکنیا زا .دینک هسیاقم ریز دراوم اب ار طیارش سپس و دیناوخب
  .درک دیهاوخ تریح ،دراد
 1 هیآ ).دوش یم همجرت ندرک تیاکش و ندز قن هب هک ( مینز یم دایرف و مینک یم هیرگ ام
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  4 و 2 هیآ .مینک یم ادیپ ندرک یهارمه تهج ار نارگید ام
 3 هیآ .دنک یمن رییغت زگره ام طیارش مینک رواب هک مینک یم باختنا ام
 .میروخ یم فسات دوخ يارب ام
  .دهد یم يور ام ياه تیعقوم رد اه نیرتدب مینک رواب هک مینک یم باختنا ام
 4 هیآ )حالصا و ادخ بیدأت زا ًالامتحا ( مینک رارف دوخ تیعقوم زا مینک یم یعس ام
 .میئامن فرطرب نامدوخ ار لکشم هک مینک یم یعس ام
 10 هیآ .مینک یم هلمح دنراد تفلاخم ام یقطنم رکف زرط اب هک نانآ هب ام
  .مینک یم هلمح ،دننک کمک ار ام ات دنیوگ یم ام هب ار ادخ تقیقح هک نانآ هب ام
 ام یفنم راتفر زرط جیاتن
 12 هیآ .میهد یم تسد زا ار وا تاکرب و ادخ ياه تمعن نیرتهب ام
  .میهد یم تسد زا دراد رظن رد ام یگدنز يارب وا هک ار یفده نامه ام
 زا يرازگرکش و ینارگن نیب بترم هک یتقو ( .مینک یم شومارف تسا هداد ماجنا ام يارب ادخ هک ار هچنآ ام
 .)میراد هفرط ود يرکف ،مینک دیدرت ادخ
 يارب ار يژرنا نآ میناوت یم هکیلاح رد ،دتفا یمن قافتا زگره هک مینک یم يروما فرص ار دوخ يژرنا ام
 .میئامن فرص رتهب يراک

 ؟مینکب دیاب هچ ،دش رکذ هک يروما ياجب

 و دامتعا دوبمک ،نامیا دوبمک ،لالقتسا زا و میتفایب نام ) ناوناز ( تروص يور دنوادخ روضح رد -١
  .مینک هبوت دوخ هنارسدوخ راتفر و يرسدوخ

 لیئارسا مدرم ھب( 7 : 14 دادعا .دراد ام يارب ار اه نیرتهب دنوادخ هشقن مینک رواب هک مینک باختنا -٢
 ).تسا یزیخلصاح رایسب نیمزرس اجنآ .میدرک یسررب ار ناعنک نیمزرس ام« :دنتفگ

 .میرادهگن تباث تسا هدش تابثا یبوخب و ینتشاد تسود ،دراد تیعقاو هچنآ هب ار دوخ نهذ و رکف -٣
 یرازگساپس و تاجانم و اعد اب دروم رھ رد ھشیمھ ھكلب ،دیشابن زیچ چیھ نارگن( 9 – 6 :4 . نایپیلیف
 ار امش راكفا و اھلد ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و .دییامن زاربا ادخ هاگشیپ رد ار دوخ یاھاضاقت
 ھچنآ رھ ٔهرابرد ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا ھمتاخ رد .درك دھاوخ ظفح یسیع حیسم رد
 ییاھزیچ مامت .دیشیدنیب ،تسا شیاتس لباق و یلاع ھچرھ و مانكین ،ینتشاد تسود ،کاپ ،تسرد ،فیرش ،تسار
 رد ھك دیروآ لمع ھب ،ھتخاس دوخ قشمرس ،دیدینش نم زا ار ھچنآ ینعی ،دیدروآ تسد ھب و دیتخومآ نم زا ھك ار
 ).دوب دھاوخ امش اب ،تسا شمارآ عبنم ھك ییادخ تروص نیا

 و یسیع هب ار دوخ رکف و ) میرادرب تسد شروش زاً الثم ( میزاس نتورف ار دوخ هک میریگب میمصت -۴
 شمارآ و حلص ،دنوادخ یا( 4 – 3 : 26 ءایعشا  .میهد شرورپ نام سرت نیب زا يارب یئاه هشقن هب
 ،دشاب دنوادخ رب دبا ات امش لّکوت .امرف اطع ،دنراد لّکوت وت ھب و دناخسار دوخ یاھھشیدنا رد ھک ییاھنآ ھب لماک
 ).دوب دھاوخ امش یماح ھشیمھ وا

 هدننک هتسخ امش یگدنز هک دینک یم رکف دیاش .دیراد رارق يدب تیعقوم رد ای دیتسین لاحشوخ امش دیاش
 تهابش هب و مینک رود ار ) هنهک ناسنا ( ام هک دهاوخ یم دنوادخ .تسا هدش فده نودب و تخاونکی و
 ،دوشیم تفای یسیع رد ھکنانچنآ ار تقیقح ،وا اب داّحتا رد و دیاهدش ربخاب حیسم زاً اعقاو رگا ّھتبلا( .میئآرد شرسپ
 .دیزاس رود دوخ زا ،دیتشادً البق ھك ار یتشرس نآ و دیشكب تسد ،دیتشاد ھتشذگ رد ھك یایگدنز نآ زا دیاب امش .دیاھتخومآ

 یاهزات تشرس و دوش ونً الماک دیاب امش نھذ و لد .تسا تكالھ هار رد و هدروخ ار دوخ تاوھش بیرف تشرس نآ اریز
 یعس . ) 24 – 21 : 4 نایسسفا .دیناشوپب دوخ ھب ،تسا هدش هدیرفآ ادخ تروص ھب و یقیقح یكاپ و یكین رد ھك ار
 یم دیدپان یفنم راکفا رتشیب هک دیربیم یپ يدوزب ،دیهد يرای نارگید هب هداد تمحز دوخ هب هک دینک
  .دنوش



 
 

۲۸ 

 دینک کمک هتفه نیارد دوخ هناخ زا جراخ یسک هب دیناوت یم هک ار یهار ود و دینک فقوت اجنیا رد •
 هب ندرک کمک .دریگ یم همشچرس یعقاو یهاگدید زا فده نیا هک دیشاب نئمطم .دیسیونب
 ،ینامداش امش يارب نیقی روطب .تسا ناتدوخ هب هجوت ندرک فرط رب رد یشخب نانیمطا هار نارگید
  .دروآ دهاوخ يروصت لباق ریغ شمارآ و تیاضر

  ؟ مراد يرکف زرط عون هچ نم

 :رگا میراد یتسردان رکف زرط هک دیمهف میهاوخ نیا زا

 نام يارب و میهد یم ماجنا دهاوخ یم ناملد هچنآ و میتسه هقالع یب و هجوت یب نارگید هب تبسن -١
  .میا هدرک تحاران دوخ لمع اب ار یسک هک تسین مهم

             ار یسک تسا نکمم هک میتسه ساره رد هراومه ،مینک یمن يراک و میراد تیساسح دح زا شیب -٢
  .مینک ) تحاران (

 و قالخا فالخرب رگا هک تسین مهم ( میوش یم هارمه زیچ همه اب هک میتسه وگ ) هلب ( یمدرم ام -٣
 تسا نیا هدنهد ناشن نیا .)میشاب هتشاد یئاج همه نیب رد میهاوخ یم طقف ،دشاب نامیاه شزرا
 ندرک یضار رکف رد هک یصاخشا .میهد یم تیمها دنوادخ تیاضر زا رتشیب مدرم دیئات هب ام هک
 ار نایمدآ تیاضر نم ھك دناسریم نخس نیا ایآ( .دننک یمن بسک ار دنوادخ فطل دنتسه مدرم
 نیا مدصق نونكات رگا ؟تسا مدرم نتخاس دونشخ مدصق ایآ .مھاوخیم ار ادخ تیاضر طقف نم )ریخ ؟مھاوخیم
 .) 10 : 1 نایطالغ )مدوبیمن حیسم مداخ دوب

 هک يا هطبار اهنت ،لاسگرزب ناونعب ( تسا یفنم دارفا ریثات تحت هک مینام یم يا هطبار رد ام -۴
 راک ،ناتنامیا یب رسمه رب نتشاذگ ریثات اب دیناوت یم امش .تسا امش جاودزا ،تسا دهعت مزلتسم
 لیلد نیا هب سدقم باتک رظن زا ،تسا راک رد یتنایخ ای تنوشخ رگا اما .دیهد ماجنا یئوکین رایسب
 .دیناوخب دروم نیا رد هرواشم و تمکح ندروآ تسدب يارب ار ادخ مالک .دیوش ادج مه زا دیناوت یم
 یهاگیاپ زا ار امش رگا دیربب رسب اهنآ اب دیتسین ریزگان امش ،) هداوناخ رتشیب ( و ناتسود دروم رد اما
 تخس هک يدارفا ای ادخ زا رود و كاپان صاخشا اب دایز تقو فرص .دنزاس یم رود دیراد حیسم اب هک
               ترشاعم وا اب هک یسک هب امش ،دینکن شومارف .تسا كانرطخ رایسب دنتسه وج هناهب و ریگ
 وش نیشنمھ نادان مدرم اب ،دش یھاوخ اناد و نک ترشاعم اناد صاخشا اب( .تشاد دیهاوخ تهابش دینک یم
 . ) 20 : 13 لاثما .دید یھاوخ نایز و

 ندش رت کیدزن يارب یمادقا ،اسراپ مدرم اب تقو فرص و ندرک اعد ،ادخ مالک یصخش هعلاطم اب ام -۵
 .مینک یمن دنوادخ هب

               ،یفنم ،روحم دوخ نارگید اب ام هطبار و دروآ یم نییاپ ار ام شزرا نامدوخ اب تبحص -۶
  .تسا ندرک تیاکش ای وگ تبیغ
 ؟دشاب نداد رییغت هب زاین تسا نکمم هک دراد دوجو ناتدوخ یگدنز رد ییاهراتفر هنومن هچ •

             یسررب ار دوخ ياهراتفر زرط زا یضعب و میا هدرک تبحص نآ تیمها و راتفر زرط هرابرد هک لاح
 یگنهامه رد رتشیب ات مینک ضوع ار دوخ راتفر زرط هنوگچ هک مینادب میراد جایتحا لاح ،میا هدرک
 .دشاب یسیع اب

 ؟مهد رییغت ار مراتفر زرط مناوتب هک منک راکچ 

 ار امش تسردان لامعا هک دیهاوخب دنوادخ زا .تسا هبوت ،یلبق تیعقوم و طیارش رییغت يارب مدق نیلوا
 ياههار زور ره هک تسا مزال .دینک تمدخ رتشیب دیناوت یم هنوگچ هک دهد ناشن هک دیهاوخب وا زا و دشخبب
 هنادازآ ،میوش یم هاگآ دوخ ناهانگ زا هک یتقو .مینک كرت ار دوخ هناهاوخدوخ و زیمآ رورغ ،هنارگبوشآ
 رتشیب و رتشیب هراومه .میئآرد یسیع تهابش هب رتشیب هجیتن رد و میئامن تفایرد ار ششخب و هدرک فارتعا
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 دنوادخ تسد هب ار لرتنک و هتشذگ ردوخ يرکف هوحن و دوخ ياه هتساوخ زا اریز ،میوش یم لداع و كاپ
                   ادخ هک روطنآ و میریگ یم میمصت تمکح يور زا يدازآ اب ،دوش لیدبت ام بلق و رکف یتقو .میراپس یم
    هدهاشم یگدنز رد يرتمک یتحاران و بوشآ و دوش یم هتساک نامناهانگ زا .مینک یم یگدنز دهاوخ یم
    ملیست وا هب ات مینک رییغت هنوگچ هک دهد یم ناشن ام هب هرمزور و لومعم روطب ادخ مالک هعلاطم .مینک یم
 هب ار نارگید وا تردق اب میناوتب ات دنک یم ضوع ار رام راتفگ و راتفر یعیبط قوف قیرطب ادخ حور .میوش
       ام .میزاس راکشآ ار ادخ لالج دوخ لامعا و یئورشوخ قیرط زا میناوت یم ام .مینک تیاده حیسم يوس
 .میورب شیپ دامتعا اب راوشد طیارش رد هنوگچ هک میهد ناشن و میشاب یبوخ هنومن نارگید يارب میناوت یم
 ! هتفر تسد زا يایند يارب یتردقرپ تداهش هچ

 و یتاذ روطب رگا ! دیشاب ریذپ فاطعنا .دنک ضوع ار امش راتفر و دوش ناتیگدنز دراو ادخ دیراذگب ،سپ
 نینچ بلاط وا .دنک داجیا امش رد ار يدنم هقالع نیا دیهاوخب ادخ زا ،دیرادن نارگید هب يا هقالع یعیبط
 لالجرپ يادخ شیاتس ،ایند نیا رد یگدنز زا ام فده هک دیشاب هتشاد رطاخب .تسا امش یگدنز رد یقایتشا
 تشهب هب دوخ اب میرداق ام هک دنتسه يزیچ اهنت نارگید .دشاب یم نارگید و ادخ نیب هطبار يرارقرب و
 دیاب ام ایا .دزیم رود نارگید يافش هب کمک و عوضوم نیا روحم رب نیمز يور یسیع تمدخ مامت .میربب
 ؟مینکب نآ زا رتمک يراک

 و هدنراك( .دراذگ یم ام قرف رب ار راختفا جات و دبای یم شاداپ ام لامعا ،منیک تاقالم وربور ار ادخ هکیماگنه
 :22 هفشاکم و 8 : 3 نایتنرق لوا .تفرگ دھاوخ شاداپ دوخ راك قباطم کی رھ و دنتسھ حطس کی رد هدننك یرایبآ

 و فده ،یشوخ زا راشرس هک يدیفم یگدنز هک دهد یم يرای ار امش وا .دراد تسود ار امش ادخ . ) 12
  !تسا رسیم راتفگ و راتفر رییغت کی اب  اه نیا همه و دیشاب هتشاد هدنیآ هب دیما اب شمارآ
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 باتزاب

 ؟تسیچ راتفر زرط ای رکف زرط -١
 ؟دراد تیمها رایسب راتفر زرط ارچ -٢
 ؟دیربب مان دیرادن تسود دوخ دروم رد هک يراتفر هس -٣
 ؟دنمادک تسا هدرک نییعت نم راتفر رییغت يارب دنوادخ هک ار یهار هس -۴
 مهد ماجنا دناوت یم دنزیم رس نم زا یفنم ای تیاکش ،یئوج هناهب راتفر هکیماگنه رگید راب هک يراک -۵

 ششوک نآ حالصا رد و مربب یپ دوخ یفنم راتفگ و راتفر رب راب ره هک منک یم دهعت ایآ ؟تسیچ
 ؟منک

  ؟تسیچ متخومآ سرد نیا زا هک یلصا عوضوم -۶
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:تشاددای  

	 



 
 

۳۲ 

 دھعت :موس لصف

 ینعم هب نینچ مه تغل نیا .يرگید تبقارم تحت یسک ای يزیچ ندرک میدقت و ندرک راذگاو ینعی )دهعت (
     تسا يژرنا و نامز مزلتسم هک تسیرابجا ای تیلوئسم زین و ) تینما يارب ندناسر ( ای ) نتشاد ررقم (
  .دشاب یم
 نیدنچ زور رد هک تسا نکمم .دیآ یم دوجوب رتشیب ای فرط ود نیب دهعت هک میرب یم یپ الاب تاحیضوت زا
 هب دامتعا هیحور اب هک تسا یلوق هجیتن رد تادهعت .میشاب هتشاد ادخ هب ای و نامدوخ هب ،نارگید هب دهعت
 دوخ مهس هک میراد فارتعا رما نیا هب میزاس یم دهعتم يزیچ ای یسک هب ار دوخ هکیماگنه .دیآ یم دوجو
  .درک میهاوخ ارجا میا هتسب هک ینامیپ زا ار
 ،تراجت و راک رازاب ،نارادم تسایس .دنوش یم هتسکش تادهعت ابیرقت هک میرب یم رسب ییایند رد هناتخبدب
 اب هک )رت تیمها یب ( تادهعت هب ام هک یتقو .دنناوارف نارادربهالک و نیغورد تاغیلبت ،بلقتم ناگدنشورف
 دننک راهظا دارفا نیا تسا نکمم .دبای یم همادا تسیل نیا ،مینک یم رظن دوخ نایانشآ و ناتسود ،هداوناخ
    هنوگره زین و .میا هدش دیماان هاگیب و هاگ ام همه اما .داد دنهاوخ ماجنا نامیارب يراک ای دنتسه ام هارمه هک
  .دننک افو دوخ لوق هب دنتسناوتن ارچ هک دنا هدرک رکذ ار يا هناهب
 رد .دندادن شماجنا مه یگداس نامهب و دندرک دهعت یگداسب هک میا هتفای شرورپ يا هداوناخ رد دیاش
 .مینک هیکت نارگید هب هک تسا راوشد رایسب ًالامتحا ،دش نیبدب دوخ طباور هب ناوت یم یناسآ هب تروصنیا
 هک تسا راوشد بلغا .میشاب هتشاد راظتنا نارگید زا ای و میریذپب يدهعت میناوتب یتخسب هک تسا نکمم
 مینک ساسحا یتح تسا نکمم .مینک راذگاو نارگید هب ار دوخ تاساسحا ای دوخ  ءایشا و مزاول ،دوخ تقو
 فرص ار دوخ يژرنا و تقو هک میتشادن تیمها اهنآ رظن رد ردقنآ هکنآ يارب میرادن شزرا نارگید يارب هک
  .دننک یم رواب ار یسک فرح یتخسب مدرم زا یضعب و دننکب دوخ هدعو ماجنا
 رتشیب يدیما ان و یلوقدب زا ار دوخ هک مینک یم یعس و میراد دیدرت نارگید هب ندرک نانیمطا زا دیاش
 تیمیمص داجیا رد ار ام یئاناوت عقاو رد .دنک یم ) ظفح ( ار ام یعقاو ریغ يوحن هب هکیلاح رد .میئامن ظفح
 و یشوخ تفایرد ییاناوت و تیفرظ ،مینکن دامتعا نارگید هب الصا ام رگا ،تقیقح رد .درب یم نیب زا نارگید اب
 ،دراذگ یم ریثات ادخ اب ام هطبار رد نانیمطا مدع هکینامز و میهد یم تسد زا اه یتسود رد ار یعقاو تذل
  .دنک یم فیعض تدش هب ار ام نامیا

 ناتتادهعت ظفح رد امش یئاناوت رد هزورما ،دشر ماگنه هک يا هویش ود هرابرد و دینک فقوت اجنیا رد •
 .دینک وگتفگ تسا هتشاذگ ریثات ) یفنم ای تبثم روطب (

 

 
 ؟دراد نم هرمزور یگدنز هب یطبر هچ تادهعت
 ،تقو دروم رد بلغا .میراد یفالت ای تشگزاب راظتنا نامتادهعت رد عقاوم یضعب .دنراد فلتخم عاونا تادهعت
 تسد هب يدوس نآ لابق رد ناوتب ات مینک یم ) هلماعم ( نام نادنزرف زا تبقارم ای اه تیلوئسم و اهراک
 راک .میهد یم ماجنا میهاوخن هچ و میهاوخب هچ ار اهنآ ینعی ،تسا یمازلا ًاتعیبط تادهعت یضعب .میروآ
 لیام رگا یتح ار فیاظو نیا .تسا تادهعت لیبق نیا زا يا هنومن ،هناخ هب یگدیسر ،جراخم تخادرپ ،ندرک
 تبحم يور زا تاقوا یهاگ .دوش یم لصاح یفنم جیاتن تروصنیا ریغ رد اریز میهد یم ماجنا ،میتسین
 دهعت زا رپ ام ياه یگدنز ًاترورض .میراد هقالع هک یصخش ندرک یضار يارب طقف مینک یم دهعت صلاخ
 يور ام هب تالکشم ور نیا زا و میراذگب اپریز ار دوخ تادهعت مینک یم عورش ام هک تسا یماگنه نیا و تسا
  .دنروآ یم
            اج هب ار دوخ ياه هدعو هک دراد دوجو يددعتم لیالد ) ندادن تیمها ای ندوب هقالع یب زا ریغب (
 نامیارب ) هن ( نتفگ هک تسا نیا مینک یمن لمع نآ هب یلو ،مینک یم دهعت هک یلیالد زا یکی .میروآ یمن
      ام هک دننک رکف میهاوخ یم ای ،میزاس دونشخ ار مدرم میلیام نوچ مینک یم دهعت ار يراک ام .تسا راوشد
 ار يراک ره میناوتن هشیمه رگا میراد یبولطمان و یتقایل یب ساسحا دیاش ،) مینکب ار يراک ره ( میناوت یم



 
 

۳۳ 

                تسد زا هداوناخ ای ناتسود دزن ار دوخ تیبوبحم هک مینک روصت تسا نکمم .میهد ماجنا همه يارب
 رت هنالقاع هک تسا نیا تقیقح اما .میشاب شخبرمث میناوتن رگا مینک یم ریصقت ساسحا یتح و میهد یم
  .مینکن یهاتوک دوخ هدعو ماجنا رد ادعب ات میئوگب ) هن ( زاغآ رد هک تسا
  ؟دیتسناد یم ایآ
  ؟دوش یم بوسحم نتفگ غورد یعون دیا هدرپس هک يدهعت ندادن ماجنا

 یسک هک ار یطیارش نآ زا سپ .دیسیونب ،دیدرکن لمع دوخ دهعت هب ًاریخا هک يدروم زا لاثم کی •
 یساسحا هچ اه تیعقوم نیا زا کی ره رد .دیربب مان هتخاس دیما ان شدهعت ماجنا رد ار امش
  ؟دیتشاد

 ؟تسا راوشد میارب دهعت نتشادهگن ارچ
 زا و دنناشوپ یم لمع هعماج دوخ تادهعت هب و دننک یم دهعت شالت نودب هک دسر یم رظنب مدرم زا یضعب
 یتیصخش تایصوصخ هب طوبرم نیا زا یشخب .دننک یم افو دوخ هدعو هب تردن هب هک دنتسه يدارفا یفرط
 هک دنتسه یناسک زین و دننک یم مامت زور کی فرظ ار زور ود فیاظو و اهراک هک دنتسه يدارفا .تسا اهنآ
 نیمه هب ام هک تسین ینعم نیا هب نیا اما .دنزادنا یم قیوعت هب ار يراک ماجنا ،هتخادنا شوگ تشپ بترم
  . )! متسه يروج نیا نم ( هک میروایب ار یمیدق هناهب و میهد همادا تروص
 هقالع دروم حیضوت .تسا ام تقادص ،میتسایب نامدهعت رب هنوگچ هک دنک یم نایب هک یلماع نیرتگرزب اما
  .) دنک یمن هاگن ار امش یسک هک یتقو دینک یم راکچ ( .تسا نیا هملک نیا زا نم
 يوربآ و رابتعا اما .مینیب یم نام یگدنز رد ار ) تسردان ای تسرد ( ام هک تسا یهار تیناقح و تیعقاو نیا
 دهعت يزیچ يارب ام زا یسک یتقو هک تسا مهم رایسب لیلد نیمه هب .تسا هدش انب ام تقادص ساسا رب ام
 هب میمصت زا لبق ار دوخ دهعت ياهب دیاب ام ) .منک یم ار راکنیا نم ،هلب ( میئوگن اباهم یب طقف ،دهاوخ یم
 تقو نالا ( ای ) منک یم تبحص امش اب هرابود نم ( میئوگب هک تسا رتهب هچ .میریگب رظن رد نداد خساپ
           هچنآ میناوت یم هک میوش نئمطم اعقاو دیاب نآ زا سپ ) هدنیآ رد دیاش ،مهد ماجنا ار راک نیا مرادن
 يارب میراد یگدنز رد هک يروما هب نداد نامزاس تهج )هن ( نتفگ رد ییاناوت بسک .میروآ اجب میئوگ یم
 ندرک یضار رد یعس و ندز تسد يراک ره هب .تسا ملاس و یعیبط رایسب ام ندب و فطاوع ،رکف و حور
 تردنب فلتخم ياهراک ماجنا رد يور هدایز .تسا هدنهد رازآ نارگید و ام يارب و هدوبن شخب تیاضر مدرم
 و لمات تهج تقو فرص و ندرک تحارتسا هب یتصرف ،نامیاه تیلوئسم ماجنا رد رگا .دریگ یم ماجنا یبوخب
 يرتشیب یگدامآ ،دریگ ماجنا دیاب دوخ نیعم نامز رد هک يروما اب ندش وربور و یگدیسر يارب ،میهدب رکفت
 ار يراک نینچ دیابن ،میهد رارق نارگید رایتخا رد ار دوخ دیاب دیوگ یم یسیع هکنیا نمض و .تشاد میهاوخ
  .میریگب رظن رد دنوادخ اب دوخ یصوصخ هطبار ای و هداوناخ ،یتمالس ياهب هب
 میشاب رادیاپ دوخ هدعو رد
  هب يرادافو نم يارب لئاسم نیرت مهم زا یکی ،مدرک تفایرد ار تاجن هک ینامز ،هتشذگ هب ندرک رکف اب
 نم هناوتشپ نم مالک .درک مهاوخ لمع دوخ هدعو هب نم  ،دیآ شیپ هچ ره « متفگ یم دوخ اب .دوب ما هدعو
 ».میوگ یم ار تقیقح هک دنرب یم یپ اریز ،دننک یم نانیمطا میوگ یم هک هچنآ هب مدرم تسا
 زا طباور و هدشن ماجنا ياه هدعو زا رپ نم هتشذگ یگدنز اما ،دیآ رظن هب هرخسم يدح ات تسا نکمم نیا
 ارم یگدنز ادخ هکیماگنه .موش عقاو دامتعا دروم یتیلوئسم چیه ماجنا يارب متسناوت یمن .دوب هتخیسگ مه
 اریز ،دوب راوشد میارب رگا یتح مهد یم ماجنا میوگ یم ار هچنآ هک مشاب نئمطم مدرک یعس داد رییغت
  .مشاب دامتعا دروم مدوب لیام تدشب
 مناوت یم هزورما و دننک هیکت نم هب دنناوتب نارگید هک منک بسک يرابتعا هک دوب شخب تیاضر رایسب میارب
 زا نارگید هک مدرب یپ رما نیا هب و مهد ماجنا مناوت یمن ار اهراک یضعب هک میوگب نارگید هب یتحار هب
 .یلاخوت ياه هدعو و هدوهیب مالک ات دنرب یم تذل رتشیب تیعقاو ندینش

 ورشوخ یصخش ار امش مدرم ایآ ؟دننک یم رکف هچ امش يوربآ و رابتعا هرابرد مدرم دینک یم روصت •
 ؟دننیب یم تسا  وگغورد و تابث یب ای دنک یم کمک یلیم یب و دنلورغ اب هک یسک ای ،دامتعا لباق و

 مرادن تسود ار نیا نم اما



 
 

۳۴ 

   تیمها هزادنا زا شیب دوخ یصخش لئاسم هب هک تسا نیا میرادن تسود ار ندرک دهعت هک يرگید لیلد
 ،دیدوب هتسخ یلیخ ایآ .دینک رکف دیدوب قفومان يرگید رب دوخ هدعو ماجنا رد هک يراب نیرخآ هب .میهد یم
 هب هک دیدادن تیمها رگید صخش ینارگن هب تیافک هزادنا هب ای ،دیدوب راتفرگ دوخ یگدنز رد دح زا شیب
 دوخ دح زا شیب هک مینک فارتعا و میشاب قداص دوخ اب ،تسا رارق نیا زا عوضوم رگا ؟دینک افو دوخ هدعو
 .میتسه رادم
 مینادب هک تسا مهم ،دبای رییغت یلکب تسا نکمم زور ره ام راکفا و تاساسحا ،یحور تالاح هک یئاجنآ زا
 زا دوخ يویند ياه هتساوخ هب رتشیب رگا .ام تاساسحا داینب رب هن دریگ یم تروص ام هدارا ساسا رب دهعت
 نیا .دوش یم فیعض جیردت هب ام تیصخش ،میهد نادیم یهاوخدوخ ای یهجوت یب و يرکف یب ،یلبنت لیبق
 یهار داینب رب مکحم روطب ام ياه شزرا هک یتقو اما .دزاس یم رت تخس نامیاه هدعو ماجنا رد ار ام میمصت
 يارب هک دهد یم دشر ام رد ار یصخش طابضنا دنوادخ حور تروصنیا رد دوش انب ،تسا هداد رارق ادخ هک
 تسین ناسآ نادنچ نیقی روطب ،ادخ حور تیاده زا يدروخرب اب .میراد جایتحا هنادنمشوه باختنا رد موادت
                و نداد بیرف ،ندرک بلقت ،نتفگ غورد .دیامن قیوشت ار هرمزور طباور رد ندرک هحلاصم ام يایند هک
 .دهدیم رارق ریثات تحت ار ام لامعا يرکف هوحن نیا هاگآان روطب ای هناهاگآ و دوشیم هدید اج همه یمارتحا یب
 ماجنا ارنآ يرگید امتح ،منکن ار راکنیا نم رگا « ای .»درادن تیمها اعقاو نم دهعت « مینک رکف تسا نکمم
 رد و میئوگب ار تقیقح هک میراد تیلوئسم ام .تسین حیسم رد ام یگدنز اب قفاوم راتفر زرط نیا اما .»دهدیم
  .مینک یگداتسیا دوخ تامیمصت
 ندرک تبقارم مزلتسم ملاس میمصت .مینک هتسخ ار دوخ نارگید هب کمک رد دیابن ام هک دیشاب هتشاد رطاخب
 تقو زا دصرد 95 رگا اما .دیآ یمن رامش هب یهاوخدوخ نامدوخ يارب تقو نتفرگ رظن رد و تسا نامدوخ زا
 يراک هک دراد راظتنا ام زا یسک رگا و .میتسه هاوخدوخ دیدرت نودب ،میهد صاصتخا نامدوخ روما هب ار
 هداس یلیخ ،میرادن تسود ار نآ هکنآ يارب طقف میراد يراگنا لهس تیلوئسم نیا رد اما ،میهد ماجنا شیارب
  .تسا یتسردان میمصت
 تسین راوشد هن نتفگ
 هب اریز دنیوگ یم ار ) هن ( یناسآ هب دارفا هنوگ نیا .دننک یمن دهعت رما چیه رد هک دنتسه یمدرم یفرط زا
 هک دنهد یم حیجرت ضوع رد .دنهدب دوخ هب یتمحز نارگید يارب دنتسین لیام و دنهد یمن تیمها يزیچ
 نیا زا ًاعقاو دنوادخ اما .دننک یگدیسر دوخ تیمها یب و کچوک ياهراک هب و دنرب رس هب کچوک يایند رد
 يارب و وا رظن زا سپ ،مینک یمن تمدخ وا یهاشداپ رب لاعف روطب ام رگا دیوگ یم یتح و درادن یتیاضر دارفا
 رھ و دربیم درواین رمث نم رد ھك ار یاھخاش رھ .تسا نابغاب نم ردپ و متسھ یقیقح کات نم«( .میا هدوهیب وا

 نم رد .دیاهدش کاپ متفگ امش ھب ھك یمیلاعت اب امش .دروآ راب ھب یرتشیب ٔهویم ات دزاسیم کاپ ار نآ دروایب رمث ھك یاھخاش
 زین امش ،دنامب کات رد ھکنآ رگم دھد هویم دوخ یدوخ ھب دناوتیمن یاھخاش چیھ ھك روطنامھ .امش رد نم و دینامب
 ٔهویم ،وا رد نم و دنامب نم رد ھکرھ .دیتسھ نآ یاھھخاش امش و متسھ کات نم«.دینامب نم رد رگم دیروایب رمث دیناوتیمن
 هدنكفا رود ھب یاھخاش دننام دنامن نم رد یسک رگا .دیھد ماجنا یراک نم زا ادج دیناوتیمن امش نوچ دروآیم رایسب
 و دینامب نم رد رگا .دننازوسیم و دنزیریم شتآ رد و دننکیم عمج ار هدیكشخ یاھھخاش مدرم .ددرگیم کشخ و دوشیم
 ٔهویم امش ھك تسا نیا رد نم ردپ لالج .دوشیم هدروآرب امش تجاح ھك دیبلطب دیھاوخیم ھچرھ دنامب امش رد نم نانخس
 تسود ار امش مھ نم تسا ھتشاد تسود ارم ردپ ھك روطنامھ .دوب دیھاوخ نم نادرگاش قیرط نیا ھب و دیروایب ناوارف
 ار ردپ ماكحا نم ھك روطنامھ ،دنام دیھاوخ نم ّتبحم رد ،دینك لمع نم ماكحا قباطم رگا .دینامب نم ّتبحم رد .ماھتشاد
 لماك امش یداش و دشاب امش رد نم یداش ات ماھتفگ امش ھب ار اھزیچ نیا«.متسھ نكاس وا ّتبحم رد و ماهدومن تعاطا
 تسین نیا زا رتگرزب یّتبحم .متشاد تسود ار امش نم ھك روطنامھ ،دیرادب تسود ار رگیدكی ھك تسا نیا نم مكح .ددرگ
 مناوخیمن هدنب ار امش رگید .دیھد ماجنا ارم ماكحا رگا دیتسھ نم ناتسود امش .دنك دوخ ناتسود یادف ار دوخ ناج یسک ھك
 حرش امش یارب مدینش دوخ ردپ زا ار ھچرھ اریز ماهدناوخ دوخ ناتسود ار امش نم .دنکیم ھچ شبابرا دنادیمن هدنب اریز
 ات دشاب یمیاد ھك یاهویم ،دیروایب هویم و دیورب ھك ماهدرك رومأم و ماهدیزگرب ار امش نم ھكلب دیاهدیزگنرب ارم امش .مداد
 : 15 انحوی .دیرادب تسود ار رگیدكی ھك تسا نیا امش یارب نم مكح .دیامن اطع امش ھب دیھاوخب ردپ زا نم مان ھب ھچرھ



 
 

۳۵ 

 نامیا ھك ینادیمن ایآ ،نادان درم یا و 17 :2 بوقعی .تسا هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ و 17 – 1
 .) 26 .تسا هدرم ،حوریب ندب دننام لمعیب نامیا و 20  ؟تسا رمثیب کین راک نودب
 دنوادخ هب ام دهعت
 زیچ ره سار رد اعقاو ار وا هک یتقو .تسا دنوادخ هب دهعت ،میراپسیم دوخ رمع رد ام هک يدهعت نیرتمهم
          ضوع ار ام ساسحا و یلمع ،يرکف ي هوحن يا هداعلا قراخ روطب وا ،میهد رارق نامیگدنز رد يرگید
 لمع دوخ لوقب میناوتب هک دنک یم کمک ام هب زین و میئآ یم رد یسیع تهابش رتشیب هکیروطب ،دنک یم
 رایسب یتکراشم رد ار دوخ تاساسحا و راتفر زرط ،بلق ،راکفا ام هک تسا یتروص رد  طقف نیا اما .مینک
 وا هب کیدزن هشیمه هک تسا نیا ام تیلوئسم .میئامن تفایرد ار وا تردق ات ،مینک میلست وا هب هنامیمص
  :ام هک میربب یپ رگا .تسا تسردان ياه هزیگنا ساسا رب وا هب ام دهعت .مینامب
  مییایب وا ششخب و ضیف يوسب یهار مینک یم یعس
  .دراد تسود نامتاساسحا رطاخب ار ام وا هک مینک یم رکف
      ار راک نیا رگید ،هد يرای طیارش نیا رد ارم ایادخ( میناد یم – میتفاین رسدرد هب مینک یم یعس طقف ای
  .نآ ریظن يرکف رازه ای ) منک یمن
  .میهد یم تسد زا وا هب یعقاو تمدخ رد ار دوخ ییاناوت تروصنیا رد
 هب تبحم رب هن و دراد رارق ام دوخ رب اعقاو دهعت رد ام زکرمت ،مینک یم تکرح ،اه هزیگنا نیا اب هکیماگنه
 تمدخ رد ام قیمع هتساوخ هک یتقو اریز دزاس كاپ ار ام تاین سدقلا حور هک میراد جایتحا .نارگید ای ادخ
 تبحم هک میناد یم .دوب دهاوخ تردقرپ وا هب تبسن ام ياه هدعو تروصنیا رد ،دشاب دنوادخ هب زیمآ تبحم
  .تسایند رد يراک ره رد هزیگنا نیرتگرزب

   تسود ار امش رتشیب ادخ ،دینک تمدخ ادخ یهاشداپ يارب رتشیب هچ ره هک دینک یم ساسحا ایآ •
 ؟دراد یم
 ادخ .تسا هدش راکشآ دناهداد تداھش نآ رب ایبنا و تاروت ھك ادخ قلطم یكین نونكا اّما( 28 – 21: 3 نایمور •

 چیھ اریز ،درامشیم کین ار نارادنامیأ ھمھ حیسم یسیع ھب نامیا هار زا طقف و تعیرش نتفرگ رظن رد نودب
 نانآ ھك حیسم یسیع تطاسو ھب ھمھ ،ادخ ضیف اب اّما .دنمورحم ادخ لالج زا و دناهدرک هانگ ھمھ  ،تسین یتوافت
 شزرمآ یارب یاھلیسو ناونع ھب ار حیسم ادخ اریز .دنوشیم بوسحم کین ،ناگیار روط ھب ،دزاسیم دازآ ار
 ار دوخ تلادع ادخ راك نیا اب و هداد رارق ھمھ مشچ لباقم رد  -دیآیم تسد ھب وا نوخ ھب نامیا اب ھك- ناھانگ
 ادخ تلادع ،نامز نیا رد ات تفرگ هدیدان ار نایمدآ ناھانگ ،دوخ یرابدرب ببسھب ھتشذگ رد اریز دومن تباث
 کین ،دروآیم نامیا یسیع ھب ھك ار یسك و تسا لداع ادخ ھك دوش تباث ینعی ،دسرب توبث ھبً الماک
 ھكلب ،ریخ ؟تعیرش نداد ماجنا لیلد ھب ایآ ؟لیلد ھچ ھب .تسین نآ یارب ییاج ؟تساجک ندیلاب یاج سپ.درامشیم
 کینً الماک میناوتیم تعیرش یارجا نودب ،نامیأ ھلیسو ھب ھك مینادیم نیقی ھب ام اریز .میروآیم نامیا نوچ
 نآ رد اریز .تسا هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن ار دوخ ّتبحم ادخ اّما( 9 – 8: 5 نایمور و ).میوش بوسحم
 ردقچ میدش هدرمش کینً الماک وا نوخ نتخیر اب ھك ام .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام ھك ماگنھ
 و دینک فقوت یهورگ  روطب اجنیا رد .دیناوخب ار ))تسر میھاوخ ادخ بضغ زا وا دوخٔ ھلیسو ھب رتشیب
 یمن يراک چیه ام و درک عورش شدوخ اب ار ام هطبار هک دوب ادخ هک دینک ثحب تقیقح نیا هرابرد
  .درادب تسود رتشیب ار ام وا هک مینکب میناوت

 تادهعت ماجنا رد ام تیقفوم مدع جیاتن
 : زا تسترابع میهد یم ماجنا ندروخ تسکش ماگنه رد اهناسنا ام هک يداع راک ود

    میوش وربور نامدوخ ای نارگید ،جیاتن اب میتسین لیام نوچ میریگ یم هدیدان ار طیارش -١
  .مینام یم زاب تکرح زا هکیروطب دبای هار ام رد ریصقت ساسحا هک میهد یم هزاجا -٢

   رتدب هکلب .دنک یمن یکمک ام طیارش هب و تسین ملاس اه خساپ نیا زا مادکچیه هک میا هدرب یپ ام رتشیب
  . دوشیم
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 میبای یم رد اریز میریگب هلصاف نارگید زا تسا نکمم .میا هداد تسد زا ار دوخ يوربآ و رابتعا هکنآ زا سپ
 هب دامتعا رد دناوت یم هک هدرک مرش ساسحا دوخ راتفر زا ای .تسا رت لکشم اهنآ رابتعا ندروآ تسدب هک
 دیاش ای( میریگب هرانک مدرم اب یتسود زا الک هک میوش دیما ان يردقب تسا نکمم ای .دراذگب ریثات ام سفن
  .میرادرب تسد يراک ره زا و ) مینک كرت ار اسیلک ای راک طیحم
 ناهنپ ام یعیبط شیارگ .دتفا یم قافتا قیمع يدیما ان لیبق نیا مینک یم باختنا ار هانگ هراومه هکیماگنه
 میهد یم تیمها نارگید زاین هب رتمک،میربب رسب هانگ رد ینالوط تدم ردق ره .تسا نارگید و ادخ زا ندش
 ،تفگ لیئارساینب ھب ار نانخس نیا یسوم( میزاس یم ادج و رود دنوادخ تبحم و تمکح زا ار دوخ تیاهن رد و
                  هملک .)9: 6 جورخ .دوب هدش درخ تخس یگدرب راب ریز رد اھنآ حور نوچ ،دندادن شوگ وا نانخس ھب اھنآ یلو
 همادا هار نیا رد رگا .تسا هانگ هب تبسن ام یگدرب روآدای ،قیتع دهع تایآ رتشیب لثم ،هیآ نیا رد )یگدرب(
 تسا نکمم .میهد یمن شوگ ،دنزاس رود نام هنهک یگدنز زا ار ام دنراد یعس هک یناسک هب ماجنارس میهد
  .ما هدوب يراتفر و رکف رارف نینچ دهاش راب دنچ نم اما،دسرب رظن هب كانفسا طیارش نیا
  ؟میشوکب دوخ تادهعت ظفح رد میناوت یم هنوگچ ،سپ
 رد راک ماجنا هک یئاهب هب لوا ،دهاوخ یم کمک يراک ماجنا يارب ام زا یسک هک یتقو ،دیشاب هتشاد رطاخب 
 :میسرپب دوخ زا ینعی ،اهب نتفرگ رظن رد .مینک دهعت سپس و میشیدنایب درادرب

 ؟منک لوبق ار تیلوئسم نیا هک مراد يژرنا و تقو نم ایآ -١
  ؟تسه نم رد يراک نینچ دادعتسا و تراهم ایآ -٢
 ؟دریگ یم رارق نم مزال ياهراک سار رد تیلوئسم نیا ماجنا ایآ -٣

 يارب دیناوت یمن هک دیئوگب صخش نآ هب نیاربانب ،دیهدب تبثم خساپ لاوس هس نیا مامت هب دیناوت یمن رگا
 رداق اعقاو هک دنربب یپ ات دنوش دیما ان يردق هک تسا رتهب اما ،دندش دیماان ادتبا رد دیاش .دیئامن دهعت نآ
 .دیریگب هدهع هب ار تیلوئسم نیا دیدوبن
                     میراد هاگن ارنآ و میروآ تسدب یبوخ رابتعا هک تسا نیا دشخب یم هزیگنا امش هب هک یتبثم هتکن
 زگرھ امش ایآ ؟دیربب ّتذل ییاناد ندرک هرخسم زا دیھاوخیم یک ات ؟دیشاب قمحا دیھاوخیم یک ات قمحا مدرم یا«(
 یکناب باسح کی دننام نآ هب اما ،دیامنب یحطس يردق تسا نکمم رما نیا ) 22:1 لاثما ؟تخومآ دیھاوخ
 ) رت ینغ( دوخ هقباس و رابتعا رد ،مینک ظفح ار دهعت و مینک دهعت میراذگب هیامرس رتشیب هچ ره .دینک رکف
 ار ام دنوادخ ،دننک دامتعا ام تیصخش و ام هدعو هب مدرم رتشیب هچ ره اریز تسا مهم رایسب نیا .میوش یم
 .دربیم راکب راوشد طیارش رد اهنآ هب تمدخ يارب رتشیب
 ام یگدنز هک تسا یمکحم هاگیاپ ،ام دامتعا لباق تادهعت هک دهد یم میلعت ام هب سدقم باتک،نآ رب هوالع
                اج هب ار ادخ ياه هدعو هک راب ره .دوش یم هتخاس دنوادخ زا دیلقت اب ام تیصخش .دوش یم انب نآ رب
 ،میهد یم همادا دوخ تادهعت هب هکیماگنه و میوش یم رت يوق و رت مکحم يدعب هفیظو يارب ،میروآ یم
 ام هب تبسن دوخ هدعو ماجنا رد نارگید رگا یتح .دوش یم رت مکحم ،تیلوئسم نتفریذپ رد ام میمصت
 وا زا يرازگساپس و ادخ هب نتشاذگ مارتحا یعون دهعت يرادهاگن هک تسا نیا هجیتن نیرتهب و دننک یهاتوک
 رب ار تاجنٔ ھلایپ ؟منک میدقت وا ھب زیچ ھچ دنوادخ یاھناسحا مامت لباقم رد( .تسا هدرک ام قح رد هک هچنآ يارب تسا

 ادا وا ھب مدرمٔ ھمھ روضح رد ،مدوب هدرک رذن دنوادخ یارب ھک ار ھچنآ.تفگ مھاوخ ساپس ار دنوادخ مان و تشاد مھاوخ
 .) 14 – 12 :116 رومزم .درک مھاوخ
 یناسنا سابل رد يدهعت :یسیع
 هب خیرات رد ار ییاهن دهعت هکیسک ،دش هداد ناشن یسیع قیرط زا دهعت يرادهگن رد دنوادخ یلصا ناینب
 و تسین نابش ھك یرودزم اّما .دزاسیم ادف نادنفسوگ یارب ار دوخ ناج وكین نابش ،متسھ وكین نابش نم«( .دروآ دوجو
 ھلمح ّھلگ ھب گرگ هاگنآ .دنکیم رارف و دراذگیم ار نادنفسوگ ،دیآیم گرگ ھك دنیبب یتقو دنرادن ّقلعت وا ھب نادنفسوگ
 ،متسھ وكین نابش نم .تسین نادنفسوگ ركف ھب و تسا رودزم نوچ دزیرگیم وا .دزاسیم هدنكارپ ار نادنفسوگ و دنکیم
 ناج و مسانشیم ار ردپ مھ نم ،دسانشیم ارم ردپ ھك روطنامھ .دنسانشیم ارم مھ اھنآ و مسانشیم ار دوخ نادنفسوگ نم
 اھنآ .مروایب زین ار اھنآ دیاب ،دنتسین ّھلگ نیا زا ھك مراد مھ یرگید نادنفسوگ نم .مزاسیم ادف نادنفسوگ هار رد ار دوخ
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 نآ ات منکیم ادف ار دوخ ناج نم اریز دراد تسود ارم مردپ«.دش دنھاوخ نابش کی و ّھلگ کی و دینش دنھاوخ ارم یادص
 و مزاس ادف ار نآ ھك مراد رایتخا .منکیم ادف ار نآ دوخ لیم ھب نم ،دریگیمن نم زا ارم ناج سکچیھ .مبایزاب رگید راب ار
 ام هدنهد تاجن .) 18-11: 10 انحوی ».تسا هداد نم ھب ار روتسد نیا ردپ .مروآ تسد ھب زاب ار نآ ھك مراد رایتخا
 .دتسرفب ام دزن کمک يارب ار دوخ سدقلا حور و دهدب ام هب ار سدقم باتک ،دنامب تشهب رد هک تسناوت یم
 ار دوخ یگدنز هنابلطواد وا لیلد نیمه هب .مینیبب لمع رد ار دهعت ماجنا میراد جایتحا ام هک تسناد یم اما
 وا اب میناوت یم لاح .داد ناشن لمع رد ،دهد یم ماجنا تفگ هک ار هچنآ وا هکنیا ببس هب .درک ادف ام يارب
 سوطیت( .مینک يوریپ هنومن ناونع هب وا زا ،وا اب یگدنز رد ام هک دهاوخ یم وا و مینک یگدنز دبا ات و الاح
2: 14 (.  
 نم( :دوب هتفگ رگا ؟داتفا یم یقافتا هچ ،دورن بیلص يور دوب هتفرگ میمصت هظحل نیرخآ رد یسیع رگا
 تیمها الامتحا مدرم و دیآ یم راب هب اه یتحاران یلیخ ،منکب ار راک نیا مداد لوق هک نیا اب ،ما هتسخ یلیخ
 زا لاح ره هب هک ییاه نآ رطاخب نم ارچ نیا رب هوالع .مهدن ماجنا ای مهد ماجنا ار راک نیا نم هک دنهد یمن
 ایند طیارش مامت دوب هدز رابرس تشاد ام يارب هک يدهعت زا وا رگا ؟دش یم هچ ؟مربب جنر ،دنراد ترفن نم
  .درک یم رییغت
 نینچمه .تشاد میهاوخ يدبا یگدنز ،گرم زا سپ و هتشاد تاجن ام زورما ،وا میظع هدعو ببس هب اما
                  نانیمطا ام هب و دوب دهاوخ ام اب وا ،میریگ رارق یطیارش هچ رد تسین مهم هک دیوگ یم ام هب یسیع
  .دنک اطع ام هب دراد رظن رد ام يارب هک يا هفیظو ره رد تظفاحم و ورین هک دهد یم
 !تسین مهم ردقنآ نم دهعت ای لوق اما
 تخادرپ ام يارب یسیع هک يدهعت هزادنا هب ام تادهعت تیمها هک میتفایب رکفت نیا ماد هب ام تسا نکمم
 میراد یعس هشیمه ام .مینک لمع دوخ هدعو هب هک درادن یترورض اعقاو هک مینک ساسحا ور نیا زا ،دشابن
 تسردان لامعا و باختنا زا هک میروآ یم يرامش یب ياه هناهب . میهد شهاک ار دوخ ياه فعض و ناهانگ
 دیاب ام یگدنز ،میوش یم حیسم درگاش هک ینامز :تسا نیا رخآ مالک اما .میوشن تحاران و نامیشپ دوخ
 هک دنشاب یئاج دیاب یسیع ناوریپ هک دیوگ یم سدقم باتک .دیامن سکعنم ار وا ياه شزرا و تیصخش
 اجنآ رد زین نم مداخ ،مشاب نم اجرھ و دیایب نم لابند ھب دیاب دنك تمدخ ارم دھاوخیم یسک رگا( .تسا اجنآ ناشداتسا
 ياپ نییاپ ام ینعی .) 26: 12 انحوی .درك دھاوخ زارفارس ار وا نم ردپ ،دنك تمدخ ارم یسک رگا و دوب دھاوخ نم اب
 رد تقادص .میوش یم دهاوخب وا هک هچنآ ره و مینک یم       دیلقت وا زا ،میزومآ یم وا زا ،میا هتسشن وا
  .تسا تقیقح دوخ وا اریز دراد تیمها رایسب ادخ يارب راتفگ

 .دنک ناکم لقن هک دینک کمک وا هب هبنش زور هک دنک یم تساوخرد امش زا یسک دینک ضرف •
        صخش نآ هب یباوج هچ دینک کمک دیتسه رداق رگا هک دینک ثحب ای دیسیونب ار یتیعقوم
 ندرپس دهعت زا لبق هک دش رکذ الاب رد هک یلاوس هس دروم رد دیشاب هتشاد رطاخ هب ( .دیهد یم
 ماجنا دیاش .دینک کمک اهنآ هب دیناوت یمن امش هک دیسیونب ار یطیارش ،سپس ) میسرپب دوخ زا دیاب
 هک دزاس یم هدامآ ار ام نهذ ،نداد خساپ دروم رد ندرک نیرمت اما ،دسرب رظن هب بیجع نیرمت نیا
  .میوش وربور رما نیا اب هنوگچ هدنیآ طیارش رد

 ؟دوش یم هچ ما هدش دیماان ادخ بناج زا رگا
 )ینابرق( هک مینک دومناو ای مینک هیجوت نارگید ندرک شنزرس اب ار دوخ لامعا مینک یم یعس بلغا 
 نآ هب ناشیاعد هک تسا تیعقوم کی يارب ) ندرک اعد( .دنوش یم راتفرگ نآ رد مدرم هک یماد .میتسه
 قبط و دریگب میمصت و دشاب ادخ ،ادخ دنراذگب هکنآ ياج هب ،تسا هدشن تباجا دنتشاد راظتنا هک تروص
       هجاوم یئاه یتخس اب دیاش ای دننک یم تیاکش و هلگ ،دهدب ار اعد خساپ دراد ناشیا هب هک یتحلصم
 ره هک دننک یم هدافتسا عوضوم نیا زا سپ .تسا هتشاذگ اهنت ار اهنآ هک دنناد یم رصقم ار ادخ و دنا هدش
 شنزرس ار وا دادن ماجنا اهنآ يارب ار دوخ مهس ادخ هک دنراد رواب اهابتشا اریز ،دنهد ماجنا دنلیام هک يراک
 هک تسا يا هناهب طقف و تسا ینعم یب يروصت نینچ اما .دوبن دامتعا لباق ای دینشن ار اعد هک دننک یم
 ،میتسه ادخ اب کیدزن رایسب يا هطبار رد اعقاو ام رگا .مینک تفایرد میهاوخ یم هک روطنآ میهاوخ یم هچنآ
 ،میشکب راظتنا نامربهر يارب دیاب هک میتسه ام .مینک کمک تساوخرد وا زا دیاب هک میتسه ام هک میناد یم
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 ار جیاتن اما ،مینک اعد يزیچ ره يارب دیاب هک میناد یم و مینک میلست وا هب ار دوخ هدارا دیاب هک میتسه ام
  .میراذگب ادخ هدهع هب
 دامتعا و میمهفب ار نیا هک میراد جایتحا . مییوگ یمن میراد مزال مینک یم رکف هک ار هچنآ هکنیا يارب طقف
    هدروآرب اقیقد میراد زاین هکینامز ات و میراد زاین هک ار هچنآ و دراد دهعت ام هب الماک ادخ هک میشاب هتشاد
 دوش هدروآرب نامیاهاعد هکنآ زا رظنفرص  ،مینک یگدنز وا ياهرایعم قبط هک میتسه مزلم زونه ام .دزاس یم
 ینامداش  ،شمارآ و حلص ،تردق و ورین  ،یتحار مینک یم تفایرد اعد زا هچنآ تاقوا زا يرایسب ،نآ زا هتشذگ
 ادخ میناوت یم و تسا شخب تیاضر ،میدرک تساوخرد هک ییاهزیچ زا رتشیب یلیخ بلغا نیا . تسا دیما و
  .تسا هدادن باوج میتساوخ یم هک روطنآ ار نامیاه تساوخرد هشیمه هک مینک رکش ار
 الماک ار دوخ یگدنز میناوت یم هک تسا یسک اهنت یسیع هک میشاب هتشاد نامیا هک تسا يرورض نینچمه
 دولآ هم لحاس رد ندز مدق دننام یسیع هب ندرک دامتعا هک مینک یم رکف تاقوا یهاگ .مینک راذگاو وا هب
 رد سونایقا دوجو اما مینیب یمن ار نآ یگتفرگ هم تلع هب اما .تسا اجنآ سونایقا میناد یم هک دنچ ره .تسا
    راک ام یگدنز رد ادخ هک مینیبن تسا نکمم ،بیترت نیمهب .دهد یمن رییغت ار ام نانیمطا ای )شناد( اجنآ
      راک ام تیریخ هب یعون هب و تساجنآ وا هک مینک یم ساسحا اقیمع سپ ،میراد نامیا رگا اما ،دنک یم
 قیرط زا و یسیع ندرک ینابرق قیرط زا .تسا هداد ناشن ام هب ار دوخ تبحم یقیرط ره هب وا و دنک یم
 ھب ،تسا هدیرفآ وا ھك ییاھزیچ رد وا ّتیھولا و یلزا تردق ینعی وا یندیدان تافص ایند شنیرفآ نامز زا( دوخ تقلخ
 هب و درک ربص دیاب طقف تاقوا بلغا . )20 :1 نایمور .دنرادن یرذعً ادبا اھنآ ور نیا زا و دوشیم هدھاشم ینشور
  .تشاد دامتعا وا تیصخش
 ؟دراد ادخ رب يریثات هچ نم تادهعت
 دیما ان ،میتسه دوخ يدیماان بجوم ام سکعرب هکلب ،دنک یم دیماان ار ام هک تسین ادخ نیا تقیقح رد
                   نایوال رد .! دراذگ یم ریثات ادخ رد هنوگچ دهعت مدع میبایرد دنک کمک ام هب تسا نکمم ندش
 فرط راھچ ھب ار نآ وا و دندرب وا دزن ار ینابرق نوخ شنارسپ و دینارذگ ار ینتخوس ینابرق ،نوراھ ،نآ زا دعب(
 یازجا .دنازوس هاگنابرق یالاب رد ار ھمھ وا و دندروآ نوراھ یارب ار ناویح یازجا رگید و ّھلک سپس .دیشاپ هاگنابرق
 هانگ ینابرق ُزب وا .دندرب نوراھ دزن ار مدرم یایادھ دعب.دنازوس هاگنابرق رد و تسش نآ یاھھچاپ اب ار ناویح یلخاد
 ھب ار اھنآ ینتخوس ینابرق ،تارّرقم قبط و .دومن میدقت مدرم هانگ ٔهرّافک یارب ،دوخ هانگ ینابرق لثم ،هدینارذگ ار مدرم
 رب هوالع ار راک نیا( .دنازوس هاگنابرق رب و تفرگ ار نآ زا تشم کی و دروآ ار درآٔ ھیدھ دعب .درک میدقت دنوادخ روضح
 نوخ شنارسپ و دینارذگ موق یتمالس ینابرق ناونع ھب ار چوق و واگ ،نوراھ سپس ).داد ماجنا ھنازور ینتخوس ینابرق
 و اھهولق ،یلخاد یازجا یور یبرچ ،ھبند ،یبرچ دعب .دیشاپ هاگنابرق فرط راھچ رد ار نآ وا و دندرب وا یارب ار ینابرق
 اّما .دنازوس هاگنابرق رب ار یبرچ مامت و درب هاگنابرق کیدزن ،هداد رارق ناویحٔ ھنیس رب ار چوق و واگ رگج تمسق نیرتھب

 ،مسارم نایاپ زا دعب.داد ناکت دنوادخ روضح رد صوصخمٔ ھیدھ ناونع ھب ،یسوم روتسد قبط ،ار تسار نار و ھنیس
 و یسوم سپس .دمآ نییاپ هاگنابرق زا و داد تکرب ار اھنآ ،هدرک زارد لیئارسا موق فرط ھب ار دوخ یاھتسد نوراھ
 مدرم مامت رب دنوادخ لالج و دنداد تکرب ار مدرم ،دندمآ نوریب اجنآ زا ھکیماگنھ .دندش لخاد ّسدقمٔ ھمیخ ھب نوراھ
 .دیعلب ،تشاد رارق هاگنابرق رب ھک ار ینتخوس ینابرق و یبرچ ،تساخرب دنوادخ روضح زا یشتآ هاگنآ .دیدرگ رھاظ
 ای نامیپ ادخ هک میناوخ یم ،) 12 – 26:9 .دنداتفا هدجس ھب نیمز یور ھب دایرف اب ،دندید ار ھنحص نآ موق نوچ
 لصو و عطق هطبار قیتع دهع مامت ،عقاو رد .درک رارقرب لیئارسا دوخ بوبحم موق اب ریظن یب يا هدعو
 شسورع( اریز ،تسکش ادخ لد هک تسا هدش رکذ تایآ رد یصخشم نامز .دهد یم ناشن ادخ اب ار نایدوهی
 رگید راب .تفگ نخس ایمرا اب ادوھی هاشداپ ،نومآ رسپ ایشوی تنطلس لاس نیمھدزیس رد دنوادخ( .دوبن رادافو وا هب )
 رسپ- ایقدص تنطلس لاس نیمھدزای ات نآ زا دعب .تفگ نخس وا اب دنوادخ دوب ھیدوھی هاشداپ -ایشوی رسپ- میقایوھی یتقو
 نم ھب دنوادخ .دندش هدرب دیعبت ھب میلشروا مدرم لاس نامھ هام نیمجنپ رد .تفگ نخس ایمرا اب راب نیدنچ دنوادخ -ایشوی
 یارب یروآمایپ ات مدرک باختنا ار وت ،ییایب ایند ھب ھکنآ زا لبق و ،مدیزگرب ار وت ،مشخب یتسھ وت ھب ھکنآ زا لبق« :تفگ
 ھب دنوادخ اّما».میوگب نخس ھنوگچ منادیمن و متسھ ناوج یلیخ نم ،لاعتم دنوادخ یا« :متفگ باوج رد».یشاب اھّتلم مامت
 اھنآ ھب مھدیم روتسد وت ھب ھچرھ و ورب متسرفیم ار وت ھک یمدرم دزن ھب ضوع رد ،یناوج یلیخ ھک وگن« :تفگ نم
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 یاھبل دنوادخ هاگنآ »ماھتفگ نینچ -دنوادخ- نم .درک مھاوخ تیامح وت زا و دوب مھاوخ وت اب نم نوچ ،سرتن اھنآ زا .وگب
 یتردق وت ھب زورما نم .تشاذگ مھاوخ تناھد رد ییوگب دیاب ھک ار ھچنآ نم ،هدب شوگ« :تفگ نم ھب و درک سمل ارم
 ھب دنوادخ ».یراکب ون زا و یزاسب هرابود و یزاس نوگژاو و ناریو ،ینک نکھشیر ار اھتلود و اھّتلم یناوتب ھک مھدیم
 بظاوم نم و ینیبیم تسرد« :تفگ دنوادخ ».ماداب تخردٔ ھخاش کی« :متفگ خساپ رد »؟ینیبیم ھچ ،ایمرا« :تفگ نم
 باوج رد »؟ینیبیم یرگید زیچ ھچ« :دیسرپ و تفگ نخس نم اب رگید راب دنوادخ سپس ».دنبای ّققحت نم نانخس ات متسھ
 رد هک )سورع( ، )13-2:1 ایمرا ».دوشیم ریزارس وس نیا ھب ھک منیبیم ندیشوج لاح رد ار یگید لامش رد« :متفگ
 ،زورما و دوب لیئارسا دوهی موق ،سورع قیتع دهع رد .دراد ادخ موق هب هراشا تسا هدش هتفگ سدقم باتک
 ار هورگ ود نیب میظع فاکش یلپ اب هک دوب نیا دمآ حیسم هک یلیالد زا یکی عقاو رد .دنتسه نایحیسم
 دیوشن یدنسپدوخ راتفرگ امش ھكنیا یارب ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا( .دزاس فرطرب
 ھتفرگارف ار لیئارسا موق ّتقوم یناحور یّسحیب تلاح کی ھك تسا نیا نآ و مزاس شاف امش یارب ار یتقیقح مھاوخیم
 .تفای دنھاوخ تاجن ،لیئارسا موق مامت دعب و .ددرگ لیمكت ،دناهدش ّنیعمً البق ھك للم دارفا دادعت ھكینامز نآ ات تسا

 رد و .تشاد دھاوخرب بوقعی نادناخ زا ار ینیدیب و دمآ دھاوخ نویھص زا هدنھدتاجن« :دیامرفیم ّسدقم باتك ھکنانچ
 دنتسھ ادخ نانمشد نایدوھی ،لیجنا ظاحل زا ».تسب مھاوخ اھنآ اب ار نامیپ نیا ،مزاس فرط رب ار ناشناھانگ ھك ماگنھ نآ
 تشگرب وا توعد و ادخ تامعن اریز .دنبوبحم زونھ ناشدادجا رطاخھب ،یھلا باختنا ظاحل زا اّما .تسامش عفن ھب نیا و
 نایدوھی ینامرفان ببسھب نونكا یلو دیدوب نامرفان ادخ ھب تبسن ینامز امش ھك روطنامھ ،نایدوھی ریغ یا .تسا ریذپان
 ھب نیا زا زین اھنآ ،تسا هدیسر امش ھب ھك یتمحر نآٔ ھلیسو ھب ات دنتسھ یغای اھنآ رضاح لاح رد نینچمھ ،دیاھتفای تمحر
 .)31-25:11 نایمور  .دنبای تمحر دعب
 ار دوخ مهس لماک روطب میتسین رداق زگره هدرک طوقس طیارش رد ام هک تسناد یم ،دیرفآ ار ام ادخ هکینامز
 رد ار ام ياج یتح و دهد یم همادا دوخ يدبا هدهعو هب دنوادخ هک مینیب یم اما .میرادهاگن نامیپ نیا رد
 ھک دسریم ینامز« :دیوگیم دنوادخ( . میتسیاب مکحم دوخ نامیا رد ام هک یتروص رد دنک یم تباث هطبار نیا
 تسد یتقو ،ناشدادجا اب ھک دوب دھاوخن ینامیپ دننام نآ .تسب مھاوخ ادوھی نادناخ و لیئارسا نادناخ اب هزات ینامیپ نم
 .دنتشادن هاگن ار نامیپ نآ اھنآ ،مدرک راتفر اھنآ اب رھوش کی لثم نم دنچ رھ .متسب ،مداد تاجن رصم زا و متفرگ ار اھنآ
 مھاوخ ناشبلق رب و مھدیم رارق اھنآ ریمض رد ار دوخ تعیرش :دوب دھاوخ نینچ مدنبیم لیئارسا موق اب ھک یاهزات نامیپ
 رگیدکی ھب ای دنھد میلعت دوخ نایرھشمھ ھب نانآ ھك تسین یجایتحا رگید .دوب دنھاوخ نم موق اھنآ و اھنآ یادخ نم .تشون
 و دوب مھاوخ هدنشخب اھنآ یاھاطخ لباقم رد .تخانش دنھاوخ ارم کچوك ات گرزب زا ھمھ اریز ،سانشب ار ادخ :دنیوگب
 ققحت ام دروم رد ار ادخ هدعو هک دمآ یسیع .)34-31:31 ایمرا ».دروآ مھاوخن دای ھب زگرھ ار نانآ ناھانگ رگید
 یم وا هچنانچ ام هک تسا نیگهودنا رایسب ام يارب دنوادخ تقیقح رد .مینک یگدنز وا هدارا قبط ام ات دشخب
 یزور ندمآ نماض و تسامش رب ادخ ّتیكلام رھم وا اریز .دیناجنرن ار ادخ ِسدقلاحور( .مینک یمن یگدنز دهاوخ
 هک تسا گرزب ردقنآ ادخ هک مینک یم روصت تاقوا یهاگ .)4:30 نایسسفا .دیوشیم دازآً الماک نآ رد ھك تسا
 وا نابرهم و فوئر بلق ،تسا تردقرپ اعقاو وا هکنآ اب اما .دزاس فرطرب دهد یم رازآ ار ام هک هچره دناوت یم
 رکف اما .میناجنر یم دوخ زا ار وا میشیدنایب اقیمع هکنآ نودب بلغا .تسا ام یمیمص تسود هک مینیب یمن ار
  .میشاب اشوک یتسار و یکاپ هب نامدهعت رد هک دیامن قیوشت ار ام دیاب ،درب یم جنر ام ینامرفان زا ادخ هکنیا
 دوش یم راکشآ رتشیب رما نیا ،مینک یم هبرجت یگدنز ياه شیامزآ رد ار ادخ تاکرادت و يرادافو هک یتقو
 رد ار هظحل ره هک تسا رداق وا اریز ،درادهاگن یتمیق ره هب شیوخ هدعو رد ار دوخ مهس تسا رداق ادخ هک
    .دهدن ماجنا ار دوخ مهس ادخ دوش ببس هک درادن دوجو ) يا هدنهد فیفخت طیارش( زگره و دنیبب تیدبا
 دنوادخ .)8:105  رومزم .لسن رازھ یارب ،داد نامرف ھک ار یمالک ،تشاد دھاوخ هاگن دبا ھب ات ار دوخ نامیپ وا(
 )ادخ دنگوس و هدعو ینعی( رییغت لباقریغ رما ود اجنیا رد سپ و 2:1 سوطیت( .دیوگ یمن غورد و تسین فیعض
 رد وا ھك یدیما ھب رایسب یمرگلد اب ،میاهدرب هانپ وا ھب ھك ام سپ .دیوگب غورد اھنآ رد ادخ تسا لاحم ھك دراد دوجو
 وا( .تسا رادیب هشیمه و تسا ریذپان یگتسخ دنوادخ .)18:6 نایناربع .میوشیم لّسوتم تسا هداد رارق ام ربارب

 و یتسھ نامھ ھشیمھ وت اّما( تسا ریذپان رییغت وا .)4 :121 رومزم .دباوخیمن زگرھ و تسا لیئارسا نابھگن و ظفاح
 .دوب دھاوخ مھ دبا ات و هدوب زورید ھك تسا نامھ زورما ،حیسم یسیع ،27:102 رومزم .تشاد دھاوخن ینایاپ ،وت رمع
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 رد دناوت یم و تسا قلطم رداق وا .)16:1 بوقعی  .دیروخن بیرف ،نم زیزع ناردارب یا و 8: 13 نایناربع
 و تفگ دنھاوخ نخس وت زیگناتفگش یاھراک زا مدرم(              .دنک يرادیاپ تسا ضحم تقیقح هک دوخ مالک
 ماجنا زا ار وا هک درادن دوجو یعنام چیه وا تیصخش رد و )6:145 رومزم .درک مھاوخ نایب ار وت تمظع نم
  .مینک دامتعا وا هب هک تسا نیا ام مهس .دراد زاب دوخ هدعو
  دهعت رد يرادیاپ يایازم
 ؟تسیچ نامتادهعت رد يرادیاپ يایازم

 .میراد یکاپ نادجو •
 .مینک یم انب یمکحم و بوخ رابتعا و تیمها •
  .میوش یم رت يوق ،مینک یم لمع دوخ دهعت هب هک راب ره •
  .میزاس یم دونشخ ار ادخ •
 .میناسر یم يا هدیاف نارگید هب •
  .میهد یم میلعت نامنادنزرف هب ار تیلوئسم •

   خساپ یناوارف هب ام ياه تساوخرد هب وا هک تسا نیا دنوادخ هب دهعت رد يرادیاپ یلاع يایازم زا رگید یکی
 و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش.ینک یگدنز ّتینما رد نیمز رد ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب( .دهد یم
 .درک دھاوخ کمک ار وت وا .نک دامتعا وا رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا
 وا هک ار هچنآ جیردتب ات دهد یم رییغت ار ام بلق و رکف وا .تسوا اب ام هطبار هجیتن نیا .) 5 – 3: 37 رومزم
 يارب دیاب زونه .تسا وا هدارا قبط اریز .دهد یم باوج ار ام ياهاعد اعقاو سپس .مینک بلط دهاوخ یم
 دییامن فارتعا دوخ ناھانگ ھب رگیدكی دزن( .دریگ یم خساپ ام هناصلاخ ياهاعد زا يرایسب اما ،مینک ربص وا نامز
 هک یتقو .)16: 5 بوقعی .تسا ّرثؤم رایسب کین و لداع صخشٔ ھنامیمص یاعد .دیبای افش ات دینك اعد رگیدكی یارب و
   .دهد يرای یگدنز رد ار ام هک دنک یم دهعت وا ،میراپس یم وا هب ار دوخ یگدنز و دوخ ياه هشقن ،دوخ هار
 دنھاوخن دنزغلب رگا .دیامنیم تیادھ ،دنورب دیاب ھک یھار ھب ار نانآ و دنکیم تیامح ،دراد تیاضر ھک ینانآ زا دنوادخ(
 مینک نانیمطا وا هب نامدوجو مامت اب هک یتقو .) 24 – 23 : 37 رومزم .دریگیم ار اھنآ تسد دنوادخ اریز ،داتفا
 زا شیاھھسوب و رتنیریش لسع زا دیاش راکانز نز یاھبل( .دیامن تیاده هلحرم   ره رد ار ام هک دهد یم لوق وا

 ناسنا ،ینز نینچ .دراذگیمن یقاب تیارب یزیچ جنر و درد و یخلت زاریغ راک نایاپ رد اّما .دشاب رتمیالم نوتیز نغور
 و هراوآ ھکلب ،دراذگیمن مدق تسار هار رد زگرھ .دزادنایم ناگدرم یایند یاھتنا ھب و دناشکیم گرم فرط ھب ار
 هنامیمص و کیدزن هطبار نیا رد ادخ حور هکیماگنه .) 6 – 3:5 لاثما .دنادیمن ار نیا شدوخ و تسا نادرگرس
 و تاساسحا ،راکفا و دنک یم رییغت یعیبط قوف قیرط هب ام هنهک و میدق راتفر  ،دنک یم      راک ام رد
  .مینک یم هبرجت ار يا هزات ياه شزرا
 زاغآ زا ارم وا .دنیب یم ار هدنیآ هک تسا یسک اهنت وا اریز دهد ناشن نم هب ار هار ادخ ملیام اصخش نم
 محر رد ارم وا هک اجنآ زا .داد دهاوخ خر نم يارب یتاقافتا هچ هک دناد یم و تسا هتخانش ایند شیادیپ
 و راکفا مامت و یھاگآ نم نتساخرب و نتسشن زا.یسانشیم و یاهدومزآ ارم وت ،ادنوادخ( .دروآ دوجو هب مردام
 زا شیپ ّیتح.ینادیم ارم یاھشور مامت و یھاگآ نم تحارتسا و راک ،رادرک ،راتفر زا وت.ینادیم رود زا ارم یاھھشیدنا
 تردق اب و هدومن ھطاحا فرط رھ زا ارم وت روضح.ینادیم ارم روظنم ،دنوادخ یا وت ،مروآ نابز رب یفرح ھک نآ

 زا و مزیرگب اجک وت دزن زا .دشابیم نم مھف زا رتارف نیا ؛تسا قیمع یلیخ نم زا وت تخانش.ینکیم تظفاحم ارم ،دوخ
 رب رگا.یتسھ اجنآ رد وت ،مورب ناگدرم یایند ھب رگا .یتسھ اجنآ رد وت ،مورب نامسآ ھب رگا؟موش ناھنپ اجک وت روضح
 کمک یارب .دوب یھاوخ اجنآ رد نم یربھر یارب وت ،مورب برغم رد ھطقن نیرترود ھب قرشم زا و منیشنب رحس یاھلاب
 ،ددرگ لیدبت یکیرات ھب نم فارطا ِییانشور ای و دناشوپب ارم ھک منک شھاوخ یکیرات زا رگا.دوب یھاوخ اجنآ رد وت نم ھب

 وت یارب ییانشور و یکیرات اریز ،تسا نشور زور دننام وت یارب بش و دوب دھاوخن کیرات وت یارب مھ یکیرات ّیتح
 ھب ارم اریز ،میاتسیم ار وت نم .یداد دنویپ مھ ھب ار اھنآٔ ھمھ مردام محر رد و یتخاس ار مندب یازجا مامت وت .تسا یکی
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 میاھناوختسا یتقو .منادیم دوجو مامت اب ار نیا نم .تسا زیگناتفگش رایسب وت یاھراک مامت ،یاھتخاس بیجع یاھنوگ
 ھب ھک نآ زا شیپ .یدوب هاگآ نم دوجو زا وت ،مدرکیم دشر ناھن رد و متفرگیم لکش ردام محر رد و دندشیم ھتخاس
 اھبنارگ و یلاع ردقنآ وت راکفا ،ادنوادخ .یدومن تبث دوخ رتفد رد ار مرمع یاھزور ،منک زاغآ ار یگدنز و میایب دوجو
 وحن نیرتهب هب مناوت یم هنوگچ نم هک دناد یم وا ،) 17 – 1: 139 رومزم .منکیمن کرد ار اھنآ نم ھک ،دنتسھ
 هشیمه دنک تباث نم هب هک تسا هدرک هدافتسا نم یگدنز رد نوگانوگ ياه تیعقوم زا دنوادخ .منک یگدنز
 وا هب هراومه ،تسا هداد ناشن نم هب هتشذگ رد هک روطنامه مدهعت رد هک منک یم باختنا نم و تسا نم اب
  .مراد نانیمطا تسا هداد هدعو نم هدنیآ يارب هک يدیما هب اریز ،میامن هیکت
 ؟منک دهعت رتشیب مناوت یم هنوگچ
 دریگ همشچرس رادربنامرف و مرن یبلق زا ام یگدرپسرس رگا ؟میوش يدهعتم صخش هک میزومآ یم هنوگچ
 هناهاگآ ام هک ینعم نیا هب . تسا ) لاعف تبحم( نیا .دنام دهاوخ رادیاپ و هدنز دنوادخ راک رد ام دهعت
 ره اما ،دیشاب هتشادن هجوت دیاش .میهد رارق نارگید و ادخ رایتخا رد ار دوخ رتشیب هک میریگ یم یمیمصت
 هتسیاش وا نآ رب هوالع .دنک یم دشر وا تمدخ رد رتشیب نامبلق  ،میشاب دنوادخ راک ) لابند ( رتشیب هچ
 میناوت یم و ) 145 رومزم( .دهد یم رییغت ار ام زکرمت و تاساسحا ،راکفا المع وا شتسرپ و تسا ام شیاتس
  :میربب ادخ يوس هب ریز دراوم ماجنا اب ار زیمآ تبحم خساپ نیا
 راذگاو و یتقیقح نارادنامیا و نیقوشم ،نارکفمه ریاس اب ندنارذگ تقو ،اعد  ،وا مالک زا تعاطا و ندناوخ
 .نارگید هب کمک رد نامدوخ ندرک

 باتک ندناوخ هب اهزور رتشیب تدم هچ ات .دیشیدنایب دوخ هنازور ياهراک هب و دینک فقوت اجنیا رد •
  ؟دیزادرپب سدقم
 ؟دیرب یم رس هب دنتسه تبثم و تسرپ ادخ هک ناراد نامیا ریاس اب یتدم هچ •
  ؟دینک یم فرص دوخ لغش هب ای دیهد یم دوخ هداوناخ زا جراخ دارفا هب تقو ردقچ هتفه رد •

 ياه شزرا هک دنک یم کمک امش هب هکلب تسین ریصقت ساسحا رد امش نتخادنا ماد هب يارب نیرمت نیا
 یناسآ راک یگدنز رییغت دیدرت نودب .دیربب راک هب دنوادخ هب مارتحا يارب ار اهنآ دیناوتب ات دینک فشک ار دوخ
  .دراد رایسب شاداپ اما تسین
 .دیامن یم لیدبت و هدرک رت مکحم ار ام تیصخش هک یتایآ
 .دش یھاوخ ّقفوم تیاھراک رد هاگنآ ،راپسب دنوادخ تسد ھب ار دوخ یاھھشقن( . میراپسب دنوادخ هب ار نامدوخ راک
 )3:16 لاثما
 وا .نک دامتعا وا رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ( مینک راذگاو دنوادخ هب ار دوخ راتفر و رکف زرط ،ناهانگ ،تاداع
 ) 5: 37 رومزم .درک دھاوخ کمک ار وت
 31 رومزم .یاهداد تاجن ارم وت ،مراپسیم وت ھب ار دوخ حور ،لداع یادخ یا( .مینک راذگاو دنوادخ هب ار دوخ حور
:5 ( 
 فوشكم قیاقح دیاب ناشیا( داضتم طیارش رد یتح مینامب تعاطا رد ینعی ( میزاس دهعتم وا تقیقح هب ار دوخ
  ) 9: 3 سواتومیت لوا .دنراد هاگن کاپ نادجو اب ار نامیا ٔهدش
 ھب ایند مامت رد نارادنامیا ھك دینادیم اریز ،دیتسیاب وا لباقم رد نامیا تردق اب( میراپسب وا هب ار دوخ ياه ینارگن
 و دنلب یادص اب ناشیا( تسام لماک دهعت بلاط دنوادخ هک مینادب .) 9: 5 سورطپ لوا .دناهدش راچد تامحز نیمھ
 نامداش ،دندوب ھتسب ھک ینامیپ رطاخھب ادوھی مدرم مامت .دندرک دای دنگوس دنوادخ یارب ،اھقوب و روپیش یادص اب ،دایرف
 تھج ھمھ زا ناشیا ھب دنوادخ و ،دندوب ھتفای و ھتساوخ دوجو مامت اب ار دنوادخ و دندرک دای دنگوس لد مامت اب اریز ؛دنتشگ
 ) 15 – 14: 15 خیراوت مود .دیشخب شمارآ
 رد ھک ییاھنآ ھب لماک شمارآ و حلص ،دنوادخ یا( .دشخب یم شمارآ ام هب ،میراپس یم وا هب ار دوخ هک یتقو
 .دوب دھاوخ امش یماح ھشیمھ وا ،دشاب دنوادخ رب دبا ات امش لّکوت .امرف اطع ،دنراد لّکوت وت ھب و دناخسار دوخ یاھھشیدنا
 و ،متفگ نخس حضاو روط ھب ادتبا زا .هدب شوگ ،میوگب مھاوخیم ھچنآ ھب و ،ایب کیدزن نونکا« و 4 – 3: 26 ایعشا
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 سّودق یادخ ).تسا هداتسرف ارم و هداد نم ھب ار دوخ تردق لاعتم یادخ نونکا( ».تسا ھتفای ّققحت ھشیمھ نم مالک
 ار تدوخ حالص و ریخ دھاوخیم ھک ییادخ ،متسھ وت یادخ ،دنوادخ نم« :دیوگیم -تسوت یجنم ھک یدنوادخ- لیئارسا
 هاگنآ )یدادیم شوگ نم تاروتسد ھب طقف وت رگا« .دنکیم یربھر ،یورب دیابیم ھک یھار ھب ار وت و دزومایب وت ھب
 ھب ،لحاس رانک دتمم جاوما لثم یزوریپ و .تشادیم نایرج وت بناج ھب دوشیمن کشخ زگرھ ھک یرھن لثم ،تاکرب

 .دنک هزات » سدقم باتک « دوخ مالک اب ار ام راکفا هک میهد هزاجا .) 18 – 16: 48 .دوبیم ناور وت یوس
 و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ(
 َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز – 2:12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ
 .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت
 باسح دیاب امٔ ھمھ و تسا زاب ور و ھنھرب وا نامشچ ربارب رد زیچھمھ .دنامب هدیشوپ ادخ زا ھك تسین یزیچ شنیرفآ رد
 ،اطخ شنزرس ،تقیقح میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت – 13 – 12:4 نایناربع .میھدب سپ وا ھب ار دوخ
  .) 17 – 16:3 سواتومیت مود .تسا دیفم قلطم یکین رد ام شرورپ و بیاعم حالصا
 ،رتویپماک ،نفلت لیبق زا دوخ تخاونکی ياه تیلاعف زا .دیهد صاصتخا دنوادخ هب ار دوخ تقو دینک عورش
 هیذغت و ندرک هزات هب ار دوخ تقو .دیریگب هلصاف دهد یم شهاک ار امش هجوت هک یمرگرس عون ره و نارگید
  .دیراپسب وا فادها هب ار دوخ هرابود .دینک فرص دنوادخ اب دوخ هطبار
 زا اتقیقح هک تسا ینامز .مینک یم دنوادخ فرص هک ینامز .دنک یم رییغت ام بلق و تیصخش قیرط نیا زا
 و میراد اهراک یلیخ( هک مینک یم رکف اریز دراد تیمها هژیوب نیا .میوش یم ادج يویند ياه هتساوخ و ایند
 .دینک شتسرپ و تمدخ ار وا یرادافو و صالخا اب و دیسرتب دنوادخ زا سپ«( .)تسین تسد رد نآ يارب تصرف
 رگا .دیتسرپب ار دنوادخ اھنت و دینک شومارف ،دندیتسرپیم رصم رد و تارف دور فرط نآ رد ناتناکاین ھک ار ینایادخ
 ھک ار ینایادخ ایآ .درک دیھاوخ شتسرپ ار یسک ھچ ھک دیریگب میمصت نونکا مھ ،دینک شتسرپ ار دنوادخ دیھاوخیمن
 و نم اّما ؟دینکیم یگدنز ناشنیمزرس رد نونکا ھک ار نایروما نایادخ ای ،دندیتسرپیم تارف دور فرط نآ رد ناتناکاین

 نایادخ ات درک میھاوخن کرت ار دنوادخ زگرھ ام« :دنداد باوج مدرم هاگنآ».دومن میھاوخ شتسرپ ار دنوادخ ماهداوناخ
 و دروآ نوریب ،میدربیم رس ھب یمالغ رد اجنآ رد ھک ،رصم زا ار ام ناکاین و ام ،دنوادخ اریز .مییامن شتسرپ ار ھناگیب
 و ظفاح وا ،میدرک روبع ھک یماوقأ ھمھ نیب زا و میتفر ھک ییاج رھ ھب .داد ماجنا ام نامشچ ربارب رد ار تازجعم ھمھ نآ
 زین ام سپ .دنار نوریب ،دندرکیم یگدنز اجنیا رد ھک ار نایروما ،دنوادخ ،میدمآ نیمزرس نیا ھب ھکیتقو .دوب ام نابھگن

 شتسرپ ار دنوادخ دیناوتن امش تسا نکمم اّما« :تفگ مدرم ھب عشوی ».درک میھاوخ شتسرپ تسام یادخ ھک ار دنوادخ
 وا ،دیتسرپب ار ھناگیب نایادخ و دینک کرت ار دنوادخ رگا .دشخبیمن ار امش ناھانگ وا .تسا رویغ و ّسدقم یادخ وا ،دینک
 نیب زا ار امش مھزاب ،تسا هدرک امش قح رد ھک ییاھیبوخٔ ھمھ دوجو اب و دنکیم تازاجم ار امش و دنادرگیم ور امش زا
 دیشاب دھاش ناتدوخ« :تفگ اھنآ ھب عشوی هاگنآ ».درک میھاوخ شتسرپ ار دنوادخ ام ،ریخ« :دنتفگ عشوی ھب مدرم ».دربیم
 ار ھناگیب نایادخ سپ« :تفگ عشوی».میتسھ دھاش ام ،یلب« :دنداد باوج اھنآ ».دیدرک رایتخا شتسرپ یارب ار دنوادخ ھک
 یادخ دنوادخ ام« :دنتفگ عشوی ھب مدرم ».دیراپسب لی ئارسا یادخ دنوادخ ھب ار ناتیاھلد و دینک کرت ،دیراد دوخ اب ھک
 تسب نامیپ مدرم اب ،میکش رد زور نامھ رد عشوی سپ ».درک میھاوخ تعاطا وا رماوا زا و درک میھاوخ شتسرپ ار دوخ
 و تشادرب یگرزب گنس دعب .تشون ادخ تاروتسد باتک رد ار اھنآٔ ھمھ عشوی .درک عضو ناشیا یارب ینیناوق و ماکحا و
 نتشاد هک تسا نکمم ادتبا رد . )26 – 14: 24 عشوی .داد رارق دنوادخ ّسدقم هاگیاج رد ،طولب تخرد ریز رد
 يرتشیب تیاضر و رت ناسآ نامز رورم هب ،دیشوکب شماجنا رد رگا اما دشاب راوشد یطابضنا و مظن نینچ
 تصرف نیا رگا و دیدرک یم فرص هنوگچ ار تقو نیا البق هک دیسرپ یم دوخ زا ماجنارس و دوش یم لصاح
  .درک دیهاوخ ساسحا ار يدوبمک ،دیهدب تسد زا دیراد دنوادخ اب هک ار دیدج ياه

 تقو دنوادخ اب هتفه لوط رد و دینک مک هنازور یلومعم ياهراک زا دیناوت یم هک ار یلمع هار هس •
  .دیسیونب ار دیراذگب

 هناخ زا دیناوت یم .دینک فرص دنوادخ اب ار تقو ،هناخراک ای هچب زا يرادهگن ،لغش کی ياج هب دیناوتب دیاش
 ار یتقو دیهاوخ یم رگا .دیوش رادیب باوخ زا هداوناخ ياضعا ریاس زا رتدوز تعاس مین دیناوت یم ای دیوش رود
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 .دیوگ یم نخس راکشآ روط هب ،دوخ زا يوریپ هرابرد یسیع .دینک یم ادیپ شمارآ ، دینک فرص دنوادخ اب
 ادخرسپ ناونع هب .میرادرب نایم زا دنک یم هلخادم وا زا يرادرب نامرف اب یگدنز رد هک یعناوم مامت تسا مزال
 دھاوخب یسک رگا« :دومرف دوخ نادرگاش ھب یسیع سپس( . دهاوخب ام زا لامک و مامت يرادافو هک دراد قح الماک
 ار دوخ ناج دھاوخب ھکرھ اریز .دیایب نم لابند ھب ھتشادرب ار دوخ بیلص و دیوشب دوخ ناج زا تسد دیاب دشاب نم وریپ

 ھچ ناسنا یارب .تشاد دھاوخ هاگن ار نآ دنك ادف ار دوخ ناج نم رطاخھب ھکرھ اّما ،دھدیم تسد زا ار نآ دنك ظفح
 .دبای زاب ار نآ دناوتیمن یتمیق چیھ ھب رگید وا اریز ؟دھدب تسد زا ار دوخ ناج اّما ،دربب ار ناھج مامت ھك دراد یدوس
 زا یضعب ھك دینادب .دھدیم شاداپ شیاھراک قبط رب سکرھ ھب و دیآیم ناگتشرف اب هارمھ دوخ ردپ لالج اب ناسنا رسپ
 28 – 24: 16 یتم ».درم دنھاوخن ،دننیبن هاشداپ کی تروص ھب ار ناسنا رسپ ندمآ ات دناهداتسیا اجنیا نونكا ھکیناسک
  .دریگ رارق وا يارب یگدنز رد ام دهعت قوفام دیابن زیچ چیه .)
 ردقچ اعقاو یحیسم یگدنز هک درک میهاوخ كرد ،میشاب سدقلا حور زا تعاطا رد هک مینک باختنا رگا اهنت
 دوخ یگدنز ركف رد طقف سکرھ .تسین نم قیال ،دیاین نم لابند ھب و درادنرب ار دوخ بیلص ھکرھ( .تسا شخب تیاضر
 .دوب دھاوخ ناما رد وا یگدنز ،دھدب تسد زا ار دوخ یگدنز نم رطاخھب ھکیسک یلو ؛داد دھاوخ تسد زا ار نآ ،دشاب
 ،میراپس یم                 وا ياه هشقن و وا تمدخ هب ار دوخ یگدنز مامت هک یتقو .) 39 – 38: 10 یتم
 تسد هب ار ملاس سفن هب دامتعا و لماک تیاضر ،یعقاو ماکحتسا و تابث .میباییم رد ار یگدنز زا یلصا فده
 نیا زا زگره ،دیشاب هتشاد دهعت نارگید و ناتدوخ ،ادخ هب رتشیب هک دریگب میمصت زورما ،نیاربانب .میروآ یم
  .دش دیهاوخن نامیشپ میمصت
  .تسا نتشادن دهعت زا رتدب مامتان دهعت
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 :باتزاب
 دیاش ؟دینک رکف رتشیب ناتدهعت دروم رد دیراد جایتحا هک دراد دوجو امش یگدنز رد یئاه هبنج هچ -١

 دیراد هک یتادهعت هب طقف عقاو رد ای .رتشیب دهعت ای ،تسا مزال يرتمک دهعت اه هبنج یضعب رد
  .دیئامن لمع

 ،لغش و راک ،دوخ هطبار رد دیاش ؟دیا هدرپس يرایسب دهعت هک دراد دوجو نات یگدنز رد يدراوم هچ -٢
 ریصقت ،لوپ ،تبحم(  ؟تسیچ دروم ره رد امش تادهعت هزیگنا ؟ دوخ ياسیلک ای ناتنادنزرف ،جاودزا
  . )ریغ و رابتعا ووربآ ،یعامتجا ترهش بسک

 .دنتسه یتیمها هجرد هچ ياراد امش يارب الاب تادهعت زا کی ره 10 – 1 زا طیارش شخب رد ،لاح -٣
  .دیشاب قداص الماک و اقیقد

 اب قباطم امش یگدنز رد اه هبنج نیا ایآ .دیریگب رظن رد دیتسه ) دهعتم رایسب( هک ار يدراوم ،لاح -۴
  ؟دراد رارق وا یهاشداپ و ادخ زکرم رد امش تادهعت ایآ ،رگید یترابع هب ؟دنتسه دنوادخ تساوخرد
 دنوادخ اب هک دراد رارق روحم نیا رب امش تادهعت ایآ ؟دنیایب حیسم يوس هب هک نارگید هب کمک و
  ؟ارچ ،تسین روطنیا رگا ؟دیشاب هتشاد کیدزن هطبار

 هکینامز ،اما .دشاب یم ایند نیا رد یگدنز مزال شخب هک میراد )يویند( تادهعت یگدنز رد ام همه -۵
 رد هناقداص ار دوخ لامعا هاگنآ ،تسا هنادنسپادخ ام تادهعت منیبب هک مینک یم یسررب ار یگدنز
 و مینک یم جرخ یهار هچ رد ار دوخ لوپ ،مینک یم فرص هنوگچ ار دوخ تقو .میروآ یم رظن
 دنت رتمک ،میهد یم ناشن يرتشیب تبحم – میتسه رییغت لاح رد ایآ و ؟تسیچ رد نامدادعتسا
  .میوش یم هدنشخب رتشیب ، ... و وخ

 یلیخ هک دینک یم ساسحا و دیتسه دوخ فارطا لئاسم )لوغشم ( ایآ :دیشیدنایب دوخ تادهعت هب -۶
 تیمها هرابرد ؟دیزادرپ یم هدوهیب و یحطس ياهراک هب تقیقح رد اما ،دیهد یم )ماجنا( ار اهراک زا
 لامعا نیا ،دینک تاقالم یسیع اب هکینامز ایآ .دیهد حیضوت ،تیدبا نتفرگ رظن رد اب اه تیلاعف نیا
 دوخ یھاشداپ تخت رب ،دیآیم ناگتشرفٔ ھمھ اب هارمھ دوخ لالج اب ناسنا رسپ یتقو«( ؟دنیآ یم باسح هب

 اھُزب زا ار نادنفسوگ ھك ینابش دننام وا هاگنآ .دنوشیم عمج وا روضح رد نیمز یور للم مامت و تسشن دھاوخ
 دوخ پچ تسد رد ار اھُزب و تسار تسد رد ار نادنفسوگ .درك دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نایمدآ ،دنکیم ادج
 نم ردپ بناج زا ھکیناسک یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھك ینانآ ھب هاشداپ هاگنآ .داد دھاوخ رارق
 یتقو نوچ .تسا هدش هدامآ امش یارب ملاع شنیرفآ یادتبا زا ھك دیوش یتنطلس ثراو و دییایب )دیاھتفای تكرب
 دوخٔ ھناخ ھب ارم مدوب بیرغ ھکیماگنھ ،دیداد بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیداد کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ
 نم زا مدوب نادنز رد ھکیتقو و دیدمآ نم تدایع ھب مدوب رامیب یتقو ،دیدیناشوپ ارم مدوب نایرع یتقو ،دیدرب
 و میشاب هداد کاروخ وت ھب ھك میدید ھنسرگ ار وت تقو ھچ دنوادخ یا' :داد دنھاوخ خساپ ناكین هاگن 'دیدرك ندید
 ھنھرب ای میدرب ھناخ ھب ار وت ھك یدوب بیرغ نامز ھچ ؟میشاب هداد بآ وت ھب ھك میدید ھنشت ار وت عقوم ھچ ای
 :تفگ دھاوخ باوج رد هاشداپ '؟میدمآ تندید ھب ھك میدید ینادنز ای رامیب ار وت تقو ھچ ؟میدناشوپ ار وت ھك یدوب
 دنتسھ وا پچ تمس رد ھك ینانآ ھب هاگنآ«'.دیدرك نم ھب ،دیدرك نم ناوریپ نیرتكچوك زا یکی ھب ھچنآ دینادب'

 ،دیورب تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھك یدبا شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا' :تفگ دھاوخ
 ،دیتفریذپن ارم مدوب بیرغ یتقو ،دیدادن بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیدادن کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو اریز
 :داد دنھاوخ باوج زین نانآ '.دیدماین نم ندید ھب مدوب ینادنز و رامیب یتقو و دیدیناشوپن ارم مدوب ھنھرب یتقو
 باوج وا '؟میدركن تیارب یراك و میدید ینادنز ای رامیب ای نایرع ای بیرغ ای ھنشت ای ھنسرگ ار وت عقوم ھچ'

 یلو ،دیسر دنھاوخ یدبا رفیك ھب نانآ و 'دیدركن نم ھب دیدركن ناكچوك نیا زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :داد دھاوخ
  .) 46 – 31:25 یتم ».دش دنھاوخ دراو ینادواج تایح ھب ناكین
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  بیدأت : مراھچ لصف

 ؟دسر یم ناترکف هب يزیچ هچ ،دیونش یم ار  بیدأت هملک هکیماگنه
 ار ام ات دنزب رس یئاطخ ام زا هک تسا راظتنا رد و هتسشن یئاج رد هک دینک یم رکف نیگمشخ یئادخ هب ایآ
 ینارگن ای تینابصع ،یگفخ ساسحا ایآ ؟تسا كانتشحو ؟تسا روآدرد امش يارب رکف نیا ایآ ؟دنک هیبنت
 هیبنت هک دیناد یمن اعقاو و دیا هدشن هیبنت زگره دیاش ؟دش دیهاوخ هیبنت هک دیونش یم هک یتقو دیراد
 .)دیدوب لرتنک تحت ( دندوب هدش تیبرت یتسردان روطب هک نشخ يردام و ردپ طسوت دیاش ای  ؟تسیچ
   هچ  بیدأت ینعی يرورض و تردقرپ درکلمع نیا هرابرد مینیبب و مینک عورش ادخ مالک هب یهاگن اب دیراذگب
 .دیوگ یم
 ؟ میراد تیبرت هب يزاین هچ سپ ،میتسه لاسگرزب ام
 شزومآ ،میلعت ،ندرک ییامنهار ،ندرک حیحصت ،کتک ای یمالک هیبنت ( ینعم هب ) بیدأت( يارب يربع هملک
 ذوفن هب كدوک کی هک روطنامه اریز ،دناد یم دوخ نادنزرف ار ام تمکح يور زا دنوادخ .تسا تاحالصا ای
 هتشاد هنادنسپادخ و ملاس یگدنز ات دنک ییامنهار و تیاده ار ام دنوادخ میراد جایتحا ام ،دراد زاین نیدلاو
 هکیماگنه .میریگ رارق وا هدننک بیدأت ياهتسد رد دیاب ،مینکن یگدنز وا ياهرایعم ساسا رب هچنانچ و میشاب
 رارق یکاندرد یتح و تخس طیارش رد هک دهد یم هزاجا ،میوش هیبنت دیاب ام هک دنک یم ساسحا ادخ
 لکوت هب ار ام هک تسیراتفر و رکف زرط هکلب ،تسین یگدنمرش ینعم هب ینتورف .دزاس نتورف ار ام هک میریگ
 هک یتبحم رطاخ هب وا ،میشاب هتشاد هدیقع تسا نکمم هک هچنآ فالخ رب .دنک یم يربهر دنوادخ هب ندرک
 ار ھكرھ و ،دنکیم بیدأت دراد تسود ار ھکرھ دنوادخ اریز( .میریگ رارق اهشیامزآ نیا رد دهد یم هزاجا دراد ام هب
 ام ادخ رگا دیوگ یم                         همادا رد هیآ نیا . )6 :12 نایناربع .دیامنیم ھیبنت دریذپیم یدنزرف ھب
 ناشن نیا اریز ،دیوشب اھیتخس نیا لّمحتم دیاب امش( .میدمآ یم رامش هب وا فلخان نادنزرف ،درک یمن  بیدأت ار
 هدشن بیدأت شیوخ ردپ تسد ھب ھك ،تسا هدوب یدنزرف زگرھ ایآ .دنکیم راتفر دوخ نادنزرف دننام امش اب ادخ ھك دھدیم
 ھب تبسن ام )یقیقح نارسپ ھن و دیتسھ هدازمارح ھك تسا مولعم ،دیوشن بیدأت وا نارسپ ریاس دننام امش رگا سپ ؟دشاب
 دوخ یناحور ردپ عیطم دیاب رتشیب ردقچ سپ ،میاهداد ناشن ار مزال مارتحا ،دندومن بیدأت ار ام ھك نامینامسج ناردپ
 اب زگره هک دیریگ یم تروص وا لماک هار زا ادخ بناج زا ام بیدأت .) 9 – 7 : 12 نایناربع .مینامب هدنز و میشاب
  .دریگ یمن            ماجنا ترفن ای و تینابصع ،مشخ
               .میشاب میهس وا تیسودق رد میناوتب ام هک تسا نیا يارب وا ندرک حالصا هک میرب یم یپ نینچمه
 ار راکنیا ام ّتیریخ رطاخھب ادخ اّما ،دندرك بیدأت ار ام ،شیوخ دیدحالص قبط رب هاتوك ینامز یارب ینامسج ناردپ(
 ؛میشاب کیرش قلطم رداق يادخ تعیبط رد هک يراختفا هچ .) 10 : 12 نایناربع .میوش کاپ وا لثم ات دنکیم
 هکینامز .میآیم رد وا تهابش هب رتشیب ،میریگ یم شیپ رد ار وا ياه هشقن              و اههار هکیماگنه
 ( ساسحا ام یگدنز رد رتشیب و رتشیب سدقلا حور ،میرادرب تسد دوخ ینامرفان زا هک مینک یم باختنا
 نتفای ققحت میناوتب ات مینک یگدنز تلادع و یکاپ رد ام هک دهاوخ یم            دنوادخ .دنک یم ) یتحار
 زا و تسا ام يارب اه نیرتهب بلاط دنوادخ ،تلادع یب و نشخ يامرفراک سکع رب .میئامن هبرجت ار وا فادها
 نآ هب دناد یم هک يزاس كاپ و ماکحتسا رد ریذپان فاطعنا و تخسرس مدرم ای و بولطمان و تخس طیارش
 ،تسا هداد ام هب دازآ هدارا دوخ تاهیبنت نتفرگ هدیدان رد اتقیقح هکنیا اب و دنک یم هدافتسا ،میراد زاین
 رد یتخس تازاجم ،دناهدرک کرت ار تسار هار ھکیناسک(                       .تسا نیگنس رایسب هانگ تازاجم
  . )10 :15 لاثما .درم دنھاوخ ،دنوش حالصا و بیدأت ھک دنھاوخن رگا و ،تساھنآ راظتنا

 ؟دیریگ رارق هیبنت دروم هک دیتسه ریپ یلیخ ای و بوخ یلیخ هک دینک یم رکف ایآ •
 یشکرس
 هب ) ندرک خلت ( شروش تغل يربع همجرت .تسا یناحور طابضنا رد یگدنز سکعرب یشکرس و شروش
 ار مشاب لیام هک يراک ره نم میئوگب هک تسا ینعم نیا هب لصا رد .تسا ندرک نایغط ای ندرک هانگ تدش
 امش رد اهنآ زا یکی رگا ،دنتسه رگیدکی تسود نایغط و رورغ ،دیوگب هچ ادخ هک تسین مهم ،مهد یم ماجنا
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 و منک یگدنز ادخ تردق زا ادج مناوت یم نم دیوگ یم رورغ .تسا وا لابند هب مه يرگید دیدرت نودب ،دشاب
 تشهب زا ناطیش لیلد نیمه هب اقیقد هک دیشاب هتشاد رطاخ هب ،دراد تیمها هک متسه یسک اهنت نم اعقاو
 اّما ،یداد تسکش ار اھّتلم وت ھتشذگ رد )یداتفا نامسآ زا وت ،حبص ینارون ۀراتس یا ،لباب هاشداپ یا( .دش هدنار نوریب
 رکف وت .یراذگب اھهراتس نیرتدنلب زارف رب ار تتخت و ینک دوعص اھنامسآ ھب یتساوخیم وت .یاهداتفا کاخ ھب تدوخ نآلا
 یتفگیم وت .درک یھاوخ تنطلس ،دنوشیم عمج نایادخ ھک ییاج ،لامش رد هوک نآ زارف رب هاشداپ کی لثم ھک یدرکیم
 .یاهدش هدناشک ناگدرم یایند رعق ھب وت ،ضوع رد اّما .دوب یھاوخ لاعتم رداق لثم و ینکیم دوعص اھربا زارف رب ھک
 و دنازرلیم ار نیمز ھک تسین یسک نامھ نیا ایآ« :دنسرپیم اھنآ .دناهدش هریخ وت ھب و دننیبیم ار وت بّجعت اب ناگدرم
 ایآ ؟دوب هدرک لیدبت نابایب ھب ار ایند و ناریو ار اھرھش ھک تسین یسک نامھ نیا ایآ ؟دندیزرلیم دوخ ھب شسرت زا کلامم
 رد نیمز ناھاشداپ مامت »؟دندرگزاب دوخ نطو ھب اھنآ تشاذگن و درکن دازآ ار ناریسا تقوچیھ ھک تسین یسک نامھ نیا
 گنج رد ھک تنازابرس دسج .ددنگب ات دناھتخادنا رود ار وت دسج و یرادن یربق وت اّما .دناھتفخ دوخ هوکش اب یاھروگ
 ھب ار دوخ روشک وت نوچ .دنوشیم لامدگل و دناھتخادنا نیگنسٔ ھمخد کی ھب ار اھنآٔ ھمھ و تسوت دسج یور دناهدش ھتشک
 تریرش ٔهداوناخ یاضعا زا کیچیھ و دش یھاوخن نفد ناھاشداپ ریاس لثم وت ،یتشک ار دوخ مدرم و یدناشک یناریو
 اھنآ زا کیچیھ .دنوشیم ھتشک ناشناردپ هانگ رطاخھب هاشداپ نیا نارسپ .دوشیم عورش راتشک و تشک .دنام دنھاوخن هدنز
 و درک مھاوخ ھلمح لباب ھب نم« :دیوگیم لاعتم یادخ .تخاس دھاوخن یرگید رھش و درک دھاوخن تموکح ایند رب رگید
 -دنوادخ- نم .یاهدنز دوجوم ھن و مراذگیم یاج ھب یکدوک ھن ،تشاذگ مھاوخن یقاب نآ زا زیچ چیھ .منکیم ناریو ار نآ

 منکیم کاپ ییوراج اب ار لباب نم .تفرگ دنھاوخ ھنایشآ نآ رد اھدغج و منکیم ّلدبم یقالتاب ھب ار لباب نم .ماھتفگ نینچ
 ٔهدارا ھچنآ« :دیوگیم هدروخ مسق لاعتم دنوادخ ».ماھتفگ ار نیا -لاعتم یادخ- نم .دزیریم رود و دبوریم ار زیچھمھ ھک
 زین زورما و ،)14 – 12 : 14 ایعشا .دیسر دھاوخ ماجنا ھب ،دوش ماجنا متساوخیم ھچنآ .دش دھاوخ عقاو نامھ دوب نم
  .تسین لاحشوخ و یضار رکف زرط و راتفر زرط نیا زا ادخ
 ایآ« :تفگ لیئومس( . تسا يرگوداج دننام شروش اما ،تسا ادخ بلق دیلک تعاطا دیوگ یم سدقم باتک
 .تسا ندرک ینابرق زا رتھب تعاطا ؟وا زا تعاطا زا ای دوشیم یضار و دونشخ اھرذن و اھینابرق نداد زا رتشیب دنوادخ
 یتسرپتب و ترارش دننام یشکرس .تسا هانگ ،یرگوداج لثم ینامرفان .تسا چوق یبرچ زا رتھب بتارمب یرادربنامرف
 لیئومس لوا ».تسا هدرک رانک رب تنطلس ماقم زا ار وت مھ وا نیاربانب ،یدرکن یوریپ دنوادخ نامرف زا وت نوچ .تسا

 نوخ ھک ار یتشوگ دیابن امش«( دومن عنم ار يرگوداج تدش هب ادخ ،سدقم باتک لئاوا رد . ) 23 -22 :15
 هاگنابرق شتآ رد ار دوخ نادنزرف و 26 : 19 نایوال  .دینک یراددوخ یرگوداج و یریگلاف زا .دیروخب دشاب ھتشاد
 زا ناتیادخ دنوادخ .دینکن تروشم ناگدرم حاورا اب .دیزیھرپب یرگوداج و یلامر ،ییوگبیغ ،یریگلاف زا .دینکن ینابرق
 ھک ینامز رد ار اھنیمزرس نآ مدرم ھک تسا لیلد نیمھ ھب و تسا رازیب ،دنھدیم ماجنا ار تشز یاھراک نیا ھک یمدرم
 ھب ،دینکیم بحاصت ار ناشیا نیمزرس ھک یمدرم« .دیشاب رادافو دنوادخ ھبً الماک .دناریم نوریب ،دینکیم یورشیپ امش
 ،) 14 – 10 : 18 هینثت .دینک نینچ امش ھک دھدیمن هزاجا ناتیادخ دنوادخ یلو ،دنھدیم شوگ ناریگلاف و نایوگبیغ
 رد ،مینک یم هرواشم ادخ زا ریغب يرگید زیچ ای یسک ره اب دوخ هدنیآ ای تامیمصت يارب ام هک یتقو
 ار ادخ حیاصن هک یتقو .دنک یمن تیافک ام يارب ای و تسین مهم ادخ روعش و تمکح هک میئوگ یم تقیقح
                              میراد ترفن ندش حالصا و بیدأت زا اریز میتسه قمحا اتقیقح ادخ مالک قبط ،مینک یم در
  . ) 1 : 12 لاثما .دراد ترفن داقتنا زا قمحا اّما ؛دوشیم لاحشوخ ،ییوگب وا ھب ار لقاع صخش تاھابتشا رگا(
 رب ار دوخ بلق و رکف ،مینک یم وجتسج سدقم باتک يادخ زا ریغ یعبنم ره زا ار تمکح و شناد هک یتقو
 هک ار یهار هکلب ،اه هراتس هرابرد هعلاطم هن ( یسانش هراتس ،افداصت .میئاشگ یم ینمیرها ياهورین يور
 تفای مدرم زا هقبط نیا رد يریگلاف و ) دننک یم هدافتسا نا زا دوخ تشونرس و هدنیآ نییعت يارب مدرم
 دیراد راکرس  یج يو هتخت اب ،دینک یم هدافتسا تورات ياه تراک زا ،دیروآیب يور ینیب علاط هب رگا .دوشیم
 هک هچنآ .دنراد یناطیش تعیبط اعقاو اه یمرگرس نیا ،دیرادرب تسد ،دینک فقوت ،رگید هباشم زیچ ره ای
 یمیدق يا هویش هک دیاشگ یم ) یئوگ بیغ ( يور رب ار رد عقاو رد ،دسر یم رظن هب ریصقت یب و هانگیب
 زا تمکح بلاط هکنیا هن درب یم راکب تریصب و مهف و كرد ياج هب ار ییوگ بیغ و يرگوداج هک تسا
 یرگوداج و یلامر ،ییوگبیغ ،یریگلاف زا .دینکن ینابرق هاگنابرق شتآ رد ار دوخ نادنزرف( .دشاب دنوادخ يوس
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 تسا رازیب ،دنھدیم ماجنا ار تشز یاھراک نیا ھک یمدرم زا ناتیادخ دنوادخ .دینکن تروشم ناگدرم حاورا اب .دیزیھرپب
 رادافو دنوادخ ھبً الماک .دناریم نوریب ،دینکیم یورشیپ امش ھک ینامز رد ار اھنیمزرس نآ مدرم ھک تسا لیلد نیمھ ھب و
 ناتیادخ دنوادخ یلو ،دنھدیم شوگ ناریگلاف و نایوگبیغ ھب ،دینکیم بحاصت ار ناشیا نیمزرس ھک یمدرم« .دیشاب
  ) 14 – 10 : 18 هینثت .دینک نینچ امش ھک دھدیمن هزاجا

   ؟دیئامن بسک یگدنز رد يرایشوه و تریصب هک دینک یم هدافتسا یکاپان ياههار هچ زا •
 سفن بیدأت
 ات ار دوخ ملاسان راتفر و تاداع هنوگ ره هب یگداسب میناوت یم ،میا هتفای شرورپ طابضنا و مظن نودب رگا
 یسک هک دشاب هتشادن یتیمها نامیارب و میهد همادا دوخ هار هب هک تسا نکمم .میهد همادا یلاسگرزب نارود
 ياه لمعلا سکع ،دشابن ام لیم قباطم یگدنز یتقو هک میتسه هاوخدوخ ردقنآ دیاش ،میناجنرب دوخ زا ار
 دنسپان ياهراتفر نیا ،مینک یم یتحاران ار دوخ نایفارطا هک نآ زا هتشذگ .میهد ناشن دوخ زا دعاسمان
      یگدنز نانچ ام هکیماگنه .دراذگب ریثأت یفنم يوحن هب نارگید و ادخ اب ام هطبار رد دناوت یم ،هتشذگ
 ار طیارش هک میراد یعس میتسه يزیچ بلاط هک یتقو .درادن تیمها يرگید سکچیه یئوگ هک مینک یم
 ،دریگ یمن خساپ میهاوخ یم هک روطنآ نامیاهاعد هکیماگنه دراوم نیا رد .مینک یئور شرت ای میهد رییغت
 .میوش یم نیگمشخ
 نودب ام هک یتقو .دنیوگب ) هن ( ام هب دیاب یهاگ و میتسه ادخ نادنزرف هک دیشاب هتشاد رطاخ هب اما
 هجیتن رد و مینک رارقرب یتبثم زرم و دح هک میتسین رداق ،مینک یم یمارتحا یب نارگید هب يراد نتشیوخ
 ،درادن طلست شیوخ سفن هب هک یسک ( دیوگ یم سدقم باتک .میوش یم نارگید و دوخ یتحاران بجوم
 28 : 25 لاثما .تسا نماان ،راویدیب رھش لثم ،درادن ّطلست شیوخ سفن رب ھکیسک( ، ) تسا راصح یب يرهش لثم
 هرخسم لاثم کی نیا هک مینک روصت تسا نکمم ،دنرادن دوخ دزن رد يراوید ام ياهرهش هزورما نوچ . )
 و تباث ناشیاهراوید رگا ،تشاد دوجو تظافح تهج اهرهش رد يدنلب راوید ،سدقم باتک نامز رد اما .تسا
  .دندوب ناشا یگدنز و رهش و لاوما نداد تسد زا رطخ رد ،دوبن مکحم
 يراد نتشیوخ زا هک یتقو .میئامن هیبشت نام یگدنز رد ملاس ياه تیدودحم هب ار اهراوید نیا میناوت یم
 ،تسا يداع يرما لزلزت ساسحا .میوش یم ناوتان و فیعض نمشد هلمح لباقم رد المع ،میشک یم تسد
 تسرد .درادن دوجو تسردان ای و تسرد يارب یناینب و میجنسب نآ اب ار دوخ هک درادن دوجو يرایعم اریز
 رد دنک تظفاحم یفنم ذوفن زا ار ام تسین رداق زرم و دح نتشادن ،دشاب هدش هتسکش هک يراوید دننام
 تسا نیا تقیقح ،دیآ یم شخب تذل رظن هب نامدوخ ياه هتساوخ و راکفا ،تاساسحا قبط یگدنز هکیلاح
   نام یگدنز رد یناحور و ینامسج و یکیزیف ،یقالخا زرم و دح نتشاد هب دنمزاین هک میا هدش قلخ ام هک
 ار يراد نتشیوخ دوخ هدارا و تساوخ زا نتشذگ ریسم رد دیاب ،دنک یم حالصا ار ام ادخ هکینامز .میشاب
 اریز تسا نکمم ریغ يراد نتشیوخ هب ندیسر هک میشیدنایب دیاش .میوش میلست ادخ هدارا هب و میزومایب
 دوخ سدقلا حور تردق اب هک میزومایب هک یتقو درب میهاوخ یپ اما . دوش یمن تفای نآ رد یلاحشوخ و تذل
 قیرط هب هک میهد یم میلعت ار دوخ هکیتقو .مینک یم هبرجت ار یشخب تیاضر درواتسد ،میئامن لرتنک ار
 هب هک یگدنز زا يدبا و یعقاو هویم و دبای یم هار ام یگدنز هب يدوبهب ساسحا ،مینک راتفر ادخ بولطم
  .دیآ یم تسد هب دوش یم لرتک دنوادخ هلیسو هب و هدش میلست دنوادخ

  ؟دنمادک دیربب راکب ار يراد نتشیوخ دیناوت یم رتشیب هک ناتیگدنز زا هبنج ود •
  ؟دینک یم تواقم ادخ بیدأت لباقم رد
 زا يرایسب .دنریگ یمن رارق دنوادخ بیدأت دروم ) نیناوق مامت زا تعاطا ( اب هک دننک یم روصت بلغا مدرم
 هب دننک باوث رهاظ رد رگا هک دننک یم روصت .دنا هدش انب ) يرهاظ ( هفسلف ساسا رب ایند نیا بهاذم
 .دنهد بیرف دنناوت یم ار نارگید و ادخ ،دننک کمک نابایخ زا روبع رد دنملاس صاخشا هب و دنورب اسیلک
 هک مدرک رکف ؟تسا نم یگدنز رد یتخس همه نیا ارچ ایادخ ( دننک تیاکش تسا نکمم یتح دارفا نیا
            رهاظ اب ناشراتفر هک دندقتعم اریز دنراد ترفن تالکشم اب هجاوم زا )! مهد یم ماجنا تسرد ار اهراک همه
 و املع یا امش رب یاو«( .دیامن ناربج تسین ادخ يارب و بلق میمص زا هک ار ناشلامعا دناوت یم ) بوخ (
 یسیرف یا تسا ُرپ یزیھرپان و ملظ زا نآ نورد ھکیلاحرد دینکیم کاپ ار باقشب و ھلایپ نوریب امش ،راكایر نایسیرف
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 نایسیرف و املع یا امش رب یاو« .دوب دھاوخ کاپ مھ نآ نوریب تروص نآ رد ھك نك کاپ ار ھلایپ نورد لوا ،روك
 عاونا و ناگدرم یاھناوختسا زا رپ اھنآ لخاد اّما ،دنراد ابیز یرھاظ ھك دیتسھ یاهدش دیفس یاھهربقم لثم امش ،راكایر
 : 23 یتم .دیتسھ ترارش و یراكایر زا رپ نطاب رد یلو راكتسرد ینامدرمً ارھاظ روطنیمھ مھ امش )تسا تافاثك

 اریز دراد دوجو زین ام يارب اقیقد ،دنک یم دوخ نامز یبهذم ناربهر اب المع یسیع هک یتبحص .) 25-28
  .درادن یگنهامه نامراتفر اب ام ياه هزیگنا
 ات دزاس مرن ار ام بلق تسا لیام اریز دنک یم هیبنت ار ام دنوادخ ،میتسین قداص یحیسم یگدنز رد هک یتقو
 و کشخ نیناوق تیاعر رد ام شیارگ .رابجا يور زا هن مینک يرادربنامرف میراد وا هب هک یتبحم رطاخ هب وا زا
 نیا اب ار وا اقیمع ام عقاو رد .درادب تسود میتسه هک هچنآ زا رتشیب ار ام وا هک دوش یمن ببس مسارم ماجنا
 رد و مینک یم راتفر وا هدارا قبط ام هک تسا دونشخ الماک دنوادخ هکیلاح رد .مینک یم تحاران راتفر هنوگ
 زا تردن هب ای و هشیمه  هک تسین مهم دراد تسود ار ام رادیاپ روطب و اقیمع نانچمه ،میراذگ یم مدق وا هار
  .مینک تعاطا وا
 يرت ینالوط نامز هچ ره اما .مینک یم یفخم ادخ زا ار دوخ ،میا هدش بکترم یهانگ هک میناد یم یتقو
 و مینک هبوت دوخ يرادمدوخ هانگ زا هدرک فارتعا دوخ تاهابتشا هب ،میورب ادخ يوس هب هک دوش يرپس
              ای هکنآ ات میدرگزاب و میورب وا دزن ات دشکیم لوط هزادنا نامهب ،میریگ شیپ رد ار وا هار ات مینک عورش
 رییغت ار دوخ ياه یگدنز و میریذپب ار وا بیدأت هدش میلست ای مینک در ار وا و دوش رت تخس نامیاه بلق
  .مینک راتفر یسیع دننام هب رتشیب هچ ره ات میهد

 .دیربب مان دیتسه دنوادخ هب میلست هلحرم رد هک ار دوخ یگدنز زا دروم ود •
 ؟دینک رکذ دیور یم دوخ هاوخلد هار هب و دینک یم در ار ادخ هک ار دوخ یگدنز زا دروم ود •

 یعقاو يدازآ
 ریغ رد و ،مینک یگدنز سدقلا حور تمکح اب و شمالک قبط هک ،دومن قلخ دوخ تهابش هب ار ام دنوادخ
 هک دوش یم تباث عامتجا رد فارطا هب یهاگن اب .درک میهاوخن ساسحا ار یعقاو تیاضر زگره تروصنیا
 و یقالخا رظن زا زورما هکنانچ .تسا یگدرسفا و لزلزت ،بارطضا شا هجیتن نامدوخ يارب طقف ندرک یگدنز
 مدرم زا يرایسب .دبای یم شیازفا اه هبنج مامت رد یمگردرس و بوشآ ،دوش یم هدهاشم طوقس طابضنا
 لامعا مامت هزیگنا وا تبحم هشیمه ،اما .تسا ) تاروتسد يارجا و نیناوق ًامامت ( ادخ هک دننک یم روصت
               بیرف ار ام سفن هک ياهزیچ مامت زا دهاوخ یم ،نابرهم يردپ دننام .) 19 : 3 هفشاکم ( .تسوا
 يارب يرایعم ادخ رگا هک تسا نیا تیعقاو .میئامن يرود ،دروآ یم دوجو هب ار یتحاران و درد و دهد یم
             هکینامز ،مینک یم یتحاران ساسحا بیدأت ماگنه رگا و میتشاذگ یمن مارتحا وا هب ام ،تشادن دب و بوخ
 زا عقاو رد نم .میراد يرتشیب تبحم و تینما ،تسا ریذپان رییغت و تسا لرتنک رد ام ینامسآ ردپ میناد یم
 و هناقمحا ياه هویش ای و تسا ریذپان رییغت ،دوش یمن نیگمشخ ادخ هک متسه رطاخ هدوسآ تهج نیا
 .دهد یمن رییغت ار وا رظن نم هناهاوخدوخ
 يایند رد تراسا هکلب ،تسین یقیقح يدازآ نیا اما .مینک هانگ هک میدازآ هشیمه ام هک دیشاب هتشاد رطاخب
 طلسم دوخ ینامسج و هنهک لایما رب ات دشخبب ورین ام هب ادخ تردق و حور هک ینامز اهنت .تسا ینامسج
  .میا هدش دازآ اتقیقح هاگنآ ،میوش

 ؟سرت زا ای دینک یم تعاطا تبحم اب ار ادخ هک دینک یم رکف امش •
 مالک تایآ قبط رب طابظنا
 هک مینک یم داهنشیپ ،رتشیب هعلاطم يارب .دیوگ یم نخس یناوارف هب طابضنا عوضوم دروم رد ادخ مالک
 دیناوت یم نینچمه .دیهد صاصتخا تایآ نیا رد لمأت و رکفت يارب دوخ یصخش تدابع هب ار یصاخ نامز
  .دینیبب تسا هدش رکذ سدقم باتک رد ریز تایآ زا سپ هک ار یعجارم

 لیلد وا ندرک هیبنت اریز ،وشن رطاخ هدرزآ وا زا دنک یم هیبنت و بیدأت ار وت دنوادخ یتقو ،مرسپ •
 ،دنکیم شنزرس ار وت یتقو و نک ھّجوت بوخ ،دنکیم ھیبنت ار وت دنوادخ یتقو نم دنزرف یا( تسوا تبحم
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 ار دوخ زیزع دنزرف ھک ینیدلاو دننام ؛دیامنیم تیبرت ،دراد تسود ھک ار یناسک دنوادخ نوچ .وشن ریگلد
 ) 12 – 11 : 3 لاثما .دننکیم تیبرت
 قمحا ،درامش یم راوخ ار بدا و تمکح هک یسک .تسا یسرت ادخ ،شناد بسک يارب مدق نیتسخن •

 .دننکیم در ار ملع و دنیامنیمن نآ ھب یھجوت قمحا مدرم اّما .تسا تمکح یادتبا ،دنوادخ زا سرت( . تسا
  ) 7 :1 لاثما
 دشاب هتشاد ترفن ندش حالصا زا سک ره .دشاب هتشاد تسود ار بیدأت هک دوش اناد دناوت یم یسک •

 .دراد ترفن داقتنا زا قمحا اّما ؛دوشیم لاحشوخ ،ییوگب وا ھب ار لقاع صخش تاھابتشا رگا( .تسا قمحا
  ) 1 : 12 لاثما
 هب اناد صخش اما ،درادن تحیصن هب جایتحا و تسا تسرد دنک یم يراک ره دنک یم رکف نادان مدآ •

 ھب لقاع مدرم اّما ،دننادیم بوخ ار زیچھمھ ھک دننکیم لایخ قمحا مدرم( .دهد یم شوگ نارگید حیاصن
 .) 15 : 12 لاثما .دننکیم ھّجوت نارگید حیاصن
                                  .دنوش یم یهتنم گرم هب تبقاع اما دنیآ یم تسرد ناسنا رظن هب هک دنتسه یئاههار •

  .) 12 : 14 لاثما .دوش یھتنم گرم ھب تسا نکمم ،تسا تسار ینکیم رکف ھک یھار(
 هب هک نانآ اما ،) مارتحا و ادخ تمظع زا ( دنسرت یم ادخ زا دنریگ یم شیپ ار تسرد هار هک نانآ •

  .دنرامش یم راوخ ار وا دنور یم اطخ هار
 دنوشیم عمج مھ رود مدرم ھک ییاج رھ و اھرھش ٔهزاورد رد( دروآ یم راب هب يرگناریو دنوادخ زا یشکرس •

 ّتذل ییاناد ندرک هرخسم زا دیھاوخیم یک ات ؟دیشاب قمحا دیھاوخیم یک ات قمحا مدرم یا« :دنکیم دایرف
 ھچنآ و مھدیم یبوخ یاھدنپ .دیھد شوگ ،منزیم ادص ار امش یتقو ؟تخومآ دیھاوخ زگرھ امش ایآ ؟دیربب
 ،مدرک زارد امش فرط ھب ار دوخ یاھتسد .دیدماین یلو مدرک ادص ار امش راب نیدنچ .مزومآیم امش ھب منادیم
 امش ھب ،دیوش راتفرگ یتقو سپ .منک حالصا ار امش ھک دیتساوخن و دیدرکن لوبق ارم حیاصن .دیدرکن انتعا
 دنک ھلمح امش ھب نافوت لثم سرت یتقو .منکیم هرخسم ار امش ،دیوش تشحو و سرت راچد ھکیماگنھ و مدنخیم
 دیھاوخ ادص ارم هاگنآ .دیوش راچد یناشیرپ و یتسدگنت ھب ھکیتقو ،دریگب ار امش رود دابدرگ دننام تبیصم و
 ھب زگرھ امش اریز .درک دیھاوخن ادیپ ارم یلو تشگ دیھاوخ نم لابند ھب اجھمھ .داد مھاوخن باوج یلو ،درک
 ھّجوت نم یاھتحیصن ھب و دیدرکن تروشم نم اب زگرھ .دیدومنن تعاطا دنوادخ زا و دیدرکن ھّجوت تمکح
 ھک نادان مدرم .دزاسیم راتفرگ ار امش ،امش یاھراک و درک دیھاوخ ورد دیاھتشاک ھچنآ ،نیاربانب .دیدومنن

 شوگ نم ھب ھکیناسک اّما .درک دھاوخ کالھ ار اھنآ ،ناشیا یھّجوتیب و دنوشیم دوبان ،دننکیمن لوبق ار تمکح
  . )33 – 28 :1 لاثما ».دیسرت دنھاوخن یزیچ چیھ زا و درک دنھاوخ یگدنز شمارآ رد دنھد
 تحیصن ھب لقاع صخش( .دوش یم كاله وگ هوای نادان اما ،دریذپ یم ار زردنا و دنپ لقاع صخش •

 . ) 8 : 10 لاثما .دش دھاوخ فلت وگرپ قمحا اّما ،دھدیم شوگ نارگید
 هب ،ددرگ حالصا دهاوخ یمن هک یسک اما ،دراد یم رب ماگ تایح هار رد دریذپ یم ار بیدأت هک یسک •

 ھکیناسک اّما .دنوشیم راگتسر ،دنھدیم شوگ نارگید زردنا و دنپ ھب ھک ییاھنآ( دوش یم هدیشک یهارمگ
  ) 17 : 10 لاثما .دندرگیم هارمگ ،دننکیمن لوبق ار دوخ تاھابتشا
      .دنک یم بسک یئاناد دریذپب ار نآ هک ره یلو ،دنز یم همطل شدوخ هب دریذپن ار بیدأت هکیسک •

 : 15 لاثما .دنکیم بسک ییاناد ،دریذپب ار نآ ھک رھ یلو ؛دزاسیم ریقح ار دوخ ،دریذپن ار بیدأت ھکیسک(
32 (.  

 ٔهرفس زا( .دنزاس یم نشور ار وت یگدنز هار رون رپ یغارچ دننام ناشیا ياه بیدأت و میلاعت اریز •
 )6:23 لاثما ،شابن صیرح وا ذیذل یاھکاروخ یارب و روخن اذغ سیسخ صخش
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 ملاس طابضنا
 هیبنت نآ رب هوالع .دور راک هب تبحم اب و مکحم ،عیرس ،تسرد هار زا هک تسا شخب رمث یتقو ملاس طابضنا
 بیدأت هکیسک تیرِیخ ،دریگ ماجنا حیحص يوحن هب رگا .دریگ یم راک هب ار ملاس يزرم و دح هشیمه رثوم
 تایح یگدنز يارب يراد نتشیوخ و يرادرب نامرف ،یهیبنت هبنج زا رظنفرص .دوب دهاوخ رظن دروم دوش یم
 راکب ام دروم رد دنوادخ هک تسا يا هنومن نیا .تسا شخب هجیتن تابث اب و موادم و هدننک مرگلد و شخب
                    شخب رد ناکدوک تیبرت و میلعت هرابرد .مینک تیبرت نآ قبط ار دوخ نادنزرف دیاب زین ام و درب یم
 .تسا هدش رکذ رتشیب باتک نیا رد ) نامنادنزرف تیبرت و میلعت (

 رد تسردان باختنا ای هانگ تلع هب هک هداد يور امش يارب  اریخا هک یطیارش زا یکی هب دیناوت یم •
 ؟دیشیدنایب ،دیتفرگ رارق بیدأت و یتخس

 .بوبحم يدنزرف ای ،دیتسه )يدب( صخش هک دیدرک رکف ایآ ؟دیتشاد یساسحا هچ شیامزآ نیا رد •
 ؟دیتفای یم يرتشیب دشر شیامزآ نیارد هک دیراد هدیقع ایآ •
 ؟دیدش رترود ای دش رت کیدزن ادخ اب امش هطبار ایآ •

 مدرم اب ،دش یھاوخ اناد و نک ترشاعم اناد صاخشا اب( .دیوش یم صخش نآ هیبش ،دینک ترشاعم هک سک ره اب
  ) 20 : 13 لاثما .دید یھاوخ نایز و وش نیشنمھ نادان
 ،هنادنسپادخ یگدنز و یناسفن طابضنا رد ام ییاناوت ،دنراذگ یم ریثات ام راتفر و راکفا رد نارگید هکیئاجنآ زا
 هک میراد یناتسود الامتحا ،میوش یم یحیسم هکینامز .مینک یم ترشاعم اهنآ اب هک تسا یمدرم ریثأت تحت
 هک تسا نیا دنوش یم بکترم نامیا ون ناحیسم هک یهابتشا نیرت گرزب اما .دنرادن نامیا حیسم هب زونه
 ،دنراد یقالخا ریغ یگدنز هنوگ ره امش یمیدق ناتسود رگا .دننک ظفح ار یمیدق ياه یتسود دنراد یعس
 یسیع يوس هب ار نارگید هک میئامن ششوک یتسیاب هکنیا نمض .دیریگب هلصاف اهنآ زا امش هک تسا رتهب
 اما درک روصت ناوت یم یتخس هب .میشاب ترشاعم رد یعقاو نایحیسم اب هک میدنمزاین دوخ ام .مینک يربهر
 هتشذگ یگدنز هب ار امش الامتحا  دیربب حیسم دزن ار اهنآ امش هکنآ زا شیپ ،دنرادن تاجن هک میدق ناتسود
  .دنناشک یم
 اهنآ اب هک یکاپان دارفا هک دیرب یم یپ الومعم ،دیشاب یسیع يوجتسج رد هنامیمص رگا ،لاح نیع رد
 ،دوب بلاج و ریذپلد نامرظن هب هتشذگ رد هک يراتفر .دنرادن ار هتشذگ تیباذج رگید دیدرک یم ترشاعم
 يوسب یعیبط روطب میوش ادخ تهابش هب رتشیب هچ ره هکیلاح رد .دیآ یم رظن هب بسانمان رایسب نونکا
 راکشآ اهنآ رد یناحور تمالس و ندوب راودیما ،ندوب تبثم لیبق زا حور تارمث هک میوش یم هدیشک يدارفا
 یتسیاب حیسم رد ام دیدج یگدنز اما ،دنتسه دب اترورض امش میدق ناتسود هک تسین ینعم نیا هب .تسا
 يویند دنسپان راتفر و راتفگ هدهاشم اب هک دیامن داجیا ام رد یتوافتم ياه شزرا و تایقالخا یفاک ردقب
  .میشاب هتشاد یبولطمان ساسحا نارگید
 .تسا يرورض رایسب ،یناحور دشر تهج هزات تایح رد ترشاعم تهج سرت ادخ و ملاس دارفا باختنا سپ
 راک نیا هک تسا مزال ،نامیا دشر يارب اما میرادرب تسد هتشذگ ياه یتسود زا هک تسا راوشد رایسب بلغا
 و رکفت زرط ظفح يارب هکلب تسین ) اهنآ و ام ( رکف زرط ای و ) هنامرحم هعماج ( کی نیا .میهد ماجنا ار
  .دراد ترورض مزال ياهراتفر و راکفا ،یگدنز رییغت

 بسانم امش یحیسم یگدنز يارب تسا نکمم اهنآ اب تاقوا رتشیب فرص هک دیراد یناتسود ایآ •
  ؟دشابن

 نیمز ھب حلص ات ماهدمآ ھك دینكن نامگ«( ؟دینک رظنفرص اهنآ اب یتسود زا حیسم رطاخ هب هک دیلیام ایآ •
 ردام و سورع ،ردام و رتخد ،ردپ و رسپ نایم رد ات ماهدمآ نم .ریشمش ھكلب مروایب حلص ھك ماهدماین ،مروایب

 رتشیب ار دوخ ردام ای ردپ ھکرھ«.دوب دنھاوخ وا دوخ ٔهداوناخ یاضعا ،صخش نانمشد .مزادنیب فالتخا رھوش
 نم قیال ،درادب تسود نم زا شیب ار دوخ رسپ ای رتخد یسك رھ و تسین نم قیال ،دشاب ھتشاد تسود نم زا
 دوخ یگدنز ركف رد طقف سکرھ .تسین نم قیال ،دیاین نم لابند ھب و درادنرب ار دوخ بیلص ھکرھ .دشابیمن
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 ناما رد وا یگدنز ،دھدب تسد زا ار دوخ یگدنز نم رطاخھب ھکیسک یلو ؛داد دھاوخ تسد زا ار نآ ،دشاب
 .) 39 – 34 : 10 یتم .دوب دھاوخ

  ؟دراد یئایازم هچ بیدأت و هیبنت
 لاح ھب اشوخ( .دوش یم لصاح نام یگدنز رد دنوادخ بیدأت زا هک تسا یگرزب تیزم يداش ،هن ای دینک رواب
 وا وت ھکیسک لاح ھب اشوخ و 17 :5 بویا ،یوش هدرزآ قلطم رداق ھیبنت زا دیابن وت سپ ،دنکیم ھیبنت ار وا ادخ ھکیسک
 هک یتقو ،هداوناخ کی نورد رد طباور دننام .)12 :94 رومزم .یزومآیم وا ھب ار دوخ تعیرش و ینکیم بیدأت ار
 رد اقیقد نیا و دوش یم هتخاس ون زا طباور و هتفای دوبهب اهراتفر ،دیآیم دوجو هب بیدأت ماجنا زا سپ تعاطا
 و دنک یم تیاده شا هدارا قبط شیوخ بیدأت اب ار ام هکیماگنه .دنک یم قدص زین ام ینامسآ ردپ دروم
 تذل و نیریش هرمث ،میئامن تعاطا وا زا و مینک یگدنز شمالک ساسا رب هک مینک یم باختنا ام هکیماگنه
 کی لوصحم وا بیدأت نتفریذپ اب هک میرب یم یپ نینچمه .مینک یم تفایرد ار هتفای زاب هطبار شخب
 قبط رب هاتوك ینامز یارب ینامسج ناردپ( .میروآ یم                      تسد هب ار تسرد و بوخ یگدنز

 ھیبنت ھکینامز .میوش کاپ وا لثم ات دنکیم ار راکنیا ام ّتیریخ رطاخھب ادخ اّما ،دندرك بیدأت ار ام ،شیوخ دیدحالص
 تارمث زا ،دناهدش بیدأت یھیبنت نینچ اب ھکیناسک اھدعب اّما ،تسا کاندرد ھكلب ،تسین دنیاشوخ ام یارب اھنت ھن میوشیم
 و نوناق نتسکش هک مدرک یم رکف البق .) 11 – 10 : 12 نایناربع .دنوشیم دنمهرھب وکین یگدنز کی شمارآ
 اما ،) مشاب مدوخ ( متساوخیم طقف نم ،هتشذگ همه زا .دوب بوخ و یحیرفت  )مدوخ يارب ( ندرک یگدنز
 زا رتشیب یلیخ يرما يارب هک متفایرد و مدیسر مدوخ ياهتنا هب ،مدرب رس هب تروص نیا هب هک اهلاس زا سپ
 .ما هدش هدامآ يدیماان رد يا هدنیآ و دوخ زا ترفن ،یهت یئاهزور ،یهاوخدوخ
 .) 91 رومزم ( .مشاب لاعتم يادخ هیاس ریز ات ما هدش قلخ هک مدیمهف ،مدروآ يور تیحیسم هب هک یتقو
 یگدنز رد ادخ فده هک يدرواتسد هب هک متفایرد .دوب ینعم یب و هدوهیب ،دنوادخ اب هطبار زا رود نم یگدنز
 رد هک متسناد یمن یتح هک دوب بجعت ياج و مدز یم مدق دوخ هویش و دوخ هار رد اریز .ما هدیسرن دوب نم
 .ما هراچیب هک متسناد یم طقف دسر یمن یئاج هب هک متسه یسونایقا
 تخس رایسب ياه شیامزآ اریز ،میسانش یم ار دوخ رتشیب میریگ یم رارق شیامزآ ياه یتخس رد هک یتقو
 و میزومایب ار يدیدج ياهزرم و دح .) 80 – 65 – 119 رومزم ( .میا هنوگچ اعقاو هک دهد یم ناشن ام هب
 ره هک میرب یم یپ و میبای یم يرتشیب ماکحتسا ،مینک یم دامتعا دنوادخ هب اه شیامزآ قیرط زا هک یتقو
 ،دشاب ھتشادن هدیاف چیھ ندیلاب ھنوگنیا رگا ّیتح( .میروآ یم تسد هب يرتشیب تردق ،میئامن هیکت وا هب رتشیب هچ
 رد ار یصخش نم .منك تبحص دومرف اطع نم ھب دنوادخ ھك یتافشاكم و اھایؤر ٔهرابرد مناوتیمً الثم .مھد ھمادا نآ ھب دیاب
 ھك منادیم طقف ).دنادیم ادخ ،منادیمن ً،احور ایً امسج( .دش هدوبر موس نامسآ ھب ات شیپ لاس هدراھچ ھك مسانشیم حیسم
 ھك تسا ھنامرحم و ّسدقم ردقنآ ھك دینش ییاھزیچ و ).دنادیم ادخ ً،احور ایً امسج منادیمن( .دش هدرب تشھب ھب درم نیا
 رد رگم ،منیبیمن ندیلاب یارب یلیلد چیھ مدوخ رد یلو ملابب درم نیا تّایبرجت ھب مرضاح نم .تسین زیاج اھنآ نایب

 مھاوخن یراك نینچ اّما .تسا تقیقح نیع میوگب ھچرھ اریز ،دوب مھاوخن قمحا ،ملابب دوخ ھب مھاوخب رگا .دوخ یاھفعض
 تافشاكم رطاخھب ھکنیا یارب و .دوش لیاق شزرا نم یارب دونشیم نم زا ای دنیبیم نم رد ھچنآ زا شیب یسك ادابم ،درك
 ارم ناطیش فرط زا یدصاق دننام ھك دش هداد نم ھب یكاندرد ینامسج یشوخان ،موشن رورغم ماهدید ھك یاهداعلاقوف
 :تفگ نم باوج رد وا اّما ،دزاس رود نم زا ار نآ ھك مدرك تساوخرد دنوادخ زا راب ھس .موشن رورغم دایز ات دبوكب

 و فعض ھب تّرسم اب رتشیب ردقچ سپ ».ددرگیم لماك وت فعض رد نم تردق اریز ،تسا یفاك وت یارب نم ضیف«
 .) 1 – 9 :12 نایتنرق مود .دریگ ارف ارم حیسم تردق ات درك مھاوخ رخف دوخ یناوتان
 .دشاب راوشد رایسب یچیپرس و بوشآ هرود کی زا سپ ای یحیسم یگدنز زاغآ رد ادخ زا تعاطا تسا نکمم
 هب نامیاه هشقن و اه هنیزگ ،اه هتساوخ ندرپس ،میرادرب شالت زا تسد دیابن اما .تسا راوشد هشیمه رییغت
 ،میوش یم انشآ ادخ ياههار و تایصوصخ اب هک نیمه اما .تسا تخس رایسب نامدوخ زا ریغ هب يرگید یسک
 يور زا هشیمه وا يربهر و  بیدأت هک میزومآ یم اریز ،ددرگ یم رت ناسآ وا هدارا هب نامدوخ ندرک میلست
  .تسا تسرد و تبحم
 یگدنز هدننک لیدبت تردق
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 تردق ،مینک یم یگدنز هنوگچ نونکا ای و میا هتفای شرورپ هنوگچ هک تسین مهم هک تسا نیا بوخ ربخ
 وا ،میراپس یم وا فادها و اه هشقن هب ار دوخ هدارا هکیماگنه .دهد رییغت الماک ار ام یگدنز دناوت یم حیسم
 یهاشداپ رد تمدخ يارب ار ام هک  دیامن داجیا ام رد ار ام راکفا و لامعا ،تاساسحا لرتنک هب لیم و تردق
 نایپیلیف .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز( .دزاس زهجم شیوخ
 تاحالصا هب ،دنک ضوع ار ام بلاق و دنک راک ام رد سدقلا حور هک میهد یم هزاجا هک یتقو . ) 13 : 2
 .دباییم تیمها نامیارب ادخ ياه هتساوخ رتشیب هچ ره و دنک یم رییغت ام نامیا .تشاد میهاوخ زاین يرتمک
 يرادیاپ و ماکحتسا و دیما ،شمارآ ،یشوخ و يداش لیبق زا میا هدوب شراظتنا رد اعقاو هک ار هچنآ نیا و
 .دروآیم نامیارب
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 باتزاب
 

  ؟دیراد زاین دنوادخ بیدأت و هیبنت هب یهاگهاگ هک دیراد هدیقع ایآ -١
 ؟تسیچ یچیپرس و شروش -٢
  ؟تسا هارمه شروش اب بلغا يراتفر زرط هچ -٣
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  ؟ناتناهانگ اب ادخ ندرک تحاران زا ای دیسرت یم ناتناهانگ جیاتن زا رتشیب ایآ -۵
 ادخ اب امش هطبار هب تسا نکمم دینک یم رکف هک دیربب مان ار هداوناخ ياضعا ،ناتسود زا رفن هس -۶

 .دنوش هطبار نیا عنام ای دننزب همدص
  .دیربب مان دیریگب هلصاف اهنآ زا دیناوت یم هک ار یهار ود -٧
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 نادنزرف  بیدأت : مجنپ لصف
 رتدیفم سرد نیا ،دیشاب هدرک هعلاطم تسا نالاسگرزب يارب دنوادخ  بیدأت دروم رد هک ار یلبق سرد رگا
 و میلعت يارب دیاب هک دنتسه يا هنومن ،مینکیم تفایرد دنوادخ بناج زا هک ار یتاحالصا رتشیب دوب دهاوخ
 یناشخرد هنومن میریگ یم رارق دنوادخ هدننک حالصا ياهتسد رد هکیماگنه و میربب راکب دوخ نادنزرف تیبرت
  .دوب میهاوخ دوخ هداوناخ يارب سدقت و يرادرب نامرف زا

 تیلوئسم بلس
 دنوادخ ضیف زا طقف .مدوبن منادنزرف تیبرت رد یبوخ ردام دیدرت نودب هک منک یم عورش بلطم نیا نتفگ اب
 تبحم  بیدأت و ما هدوب ادخ دنزرف هک لاس 22 تدم فرظ ،اما هدش يزاسزاب منادنزرف اب نم هطبار هک دوب
 شرورپ هنوگچ ار دوخ نادنزرف ام تسا لیام ادخ هک منکیم كرد و مدقتعم ،ما هدرک تفایرد ار وا زیمآ
 سرد نیا ياه تمسق رتشیب يارب نآ زا نم هک دراذگ یم ام رایتخا رد یناوارف تاعالطا دنوادخ مالک .میهد
 .ما هدرک هدافتسا
 نیا احیرص دیاش امش زا یضعب و دیشاب هتشاد سرد نیا هرابرد یمکحم دیاقع تسا نکمم ،نآ رب هوالع
 دیئات و لوبق دروم تسا نکمم تسا هتفر راکب شخب نیا رد هک یتاغل و تاملک زا یضعب .دینک در ار تیعقاو
 هک میا هدش دودحم نانچ ) یسایس رظن زا حیحص ( تاغل ندرب راکب رد يزورما هعماج فرط زا .دشابن امش
 تاملک زا نم .میا هدرک يراددوخ دوش تناها نارگید هب تسا نکمم هک یصاخ تاملک ندرب راکب زا رگید
 الماک تاملک نیا اب امش هک تسنکمم .ما هدرک هدافتسا ) هیبنت ( و ) ندز کتک ( ،)  بیدأت ( دننام یمیدق
 رد ار تاملک نیا مان و ینعم دنوادخ هک اجنآ زا و دنراد دوجو سدقم باتک رد تاغل نیا اما ،دیشاب فلاخم
 یعون بلاطم نیا ندناوخ اب .مریگیم شیپ رد ار وا هار نم ،تسا هدادن رییغت لاس نارازه یط سدقم باتک
 دوخ کچوک نادنزرف هنوگچ هک دنیوگیم ام هب نارگید هک یتقو الومعم اریز .تشاد دیهاوخ یعافد ساسحا
 دیاب هک دنک یم ءاقلا ام هب ار رکفت عون نیا ام گنهرف و میریگیم دوخ هب یعافد تلاح ،دینک تیبرت ار
 ناش هناکدوک تیصخش هک دننکب دنهاوخیم هچ ره میراذگب و میهد رارق یگدنز رد لوا ماقم رد ار نادنزرف
  .دنیبن بیسآ
 اب سرد نیا قیرط زا ادخ هک دیهد هزاجا مراودیما ،تسا رود هب يراد نتشیوخ و مارتحا زا امش دنزرف رگا اما
 دنم هرهب يدج عوضوم نیا دروم رد دنوادخ ياهتنا یب تمکح زا امش هک منکیم اعد .دنک تبحص ناتبلق
 اب هکنیا هن میزاس گنهامه دنوادخ ياههار اب ار دوخ هک تسا نیا یحیسم يدرف ناونع هب ام هفیظو .دیوش
 شزرا اب قیاقح نیا ،دیرادن نامیا رگا یتح .میوش نادرگور رییغت زا و هتفر يرگید هار هب يرسدوخ و تجاجل
  .دنتسه
 زا يرایسب هک میوگب دیاب ،میزادرپب عوضوم نیا هب هکنآ زا لبق ،ما هداد صاصتخا هیبنت هب ار یشخب هک اجنآ زا
 یبوخ نیدلاو دنتسه لیام مدرم رتشیب هک ما هدرب یپ رما نیا هب .دنرادن يداقتعا كدوک ندز کتک هب مدرم
 نیا دیاب هنوگچ دنناد یمن هکنیا يارب ،دنتسین قفوم ادخ مالک قبط دوخ نادنزرف شرورپ رد بلغا اما ،دنشاب
 یگدنز رد ار یهدنامرف تیعقوم و ماقم ات دنشاب هتشاد هزاجا دیاب ابیرقت ردام و ردپ هزورما .دنهد ماجنا ار راک
 ود نادنزرف هب نداد حیضوت اب دنناوت یم هک دننکیم روصت نیدلاو یضعب .دنروآ تسد هب هرابود دوخ ناکدوک
 و يرکف رظن زا هلاس 3 ای 2 ناکدوک زا يرایسب هک تسا نیا تیعقاو .دننک حالصا ار اهنآ دوخ هلاس هس ای
  .دنرادن ار تامیلعت هنوگنیا كرد ییاناوت یسانش ناور
 راکشآ روطب ور نیا زا ،دنرادن یندب هیبنت هب يزاین  بیدأت تهج هک دنتسه یناکدوک کش نودب ،ماجنارس
 ناکدوک رتشیب يارب اما .دشاب رثوم دناوت یم هملک کی ای ) هاگن ( کی یهاگ .تسین هیبنت هنوگ نیا هب يزاین
 و يأردوخ یکدوک اصخش امش رگا و تسا مزال بیسآ نودب یندب هیبنت کی هک دیآ یم دوجو هب یطیارش
 شمارا و حلص هک دنک یم کمک امش هب هک دراد ادخ مالک زا یلاع رایسب قیاقح سرد نیا ،دیراد تخسرس
  .دیروآ تسدب هناخ رد ار
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 دوخ ناتسود اب ار سرد نیا دیناوتب دیاش .امش رب نیرفآ ،دنراد هارب رس و بوخ يراتفر امش نادنزرف رگا اما
 رد ،دنهد میلعت ) دنوادخ هویش هب ( ار دوخ نادنزرف هنوگچ دنناد یمن و دنراد یتالکشم ناشنادنزرف اب هک
  .دیراذگب نایم
  .میروآ لمعب دوخ يردام و ردپ ياهتراهم زا یهاتوک یبایزرا دیراذگب

 یمک ،ریگ ناسآ ،هاوخ يدازآ ریظن یتاملک زا دیناوت یم .دیتسه يردام و ردپ عون هچ دینک یم رکف •
  .دینک هدافتسا هریغ و هدننک لرتنک ،طلسم و بلاغ ،ریگ تخس

 .دننکیم راتفر هنابدا یب یلیخ ،دنراد يا هنابدوم و بسانم راتفر ایآ ،دیروآ رظن رد ار ناتنادنزرف ،لاح •
 ؟) دنزیر یم مهب و ( دننکیم تموکح هناخ روما رب ای

 دازآ هویش هب كدوک تیبرت زاغآ
             یندب هیبنت زا ریغ هب هک دادیم میلعت وا .دوب هابتشا رد الماک كدوک سانشناور كاپس رتکد هک دسریم رظن هب
               ام هب وا هدیقع مه ناسانش ناور .درب راک هب ناوتیم ناکدوک هیبنت رد ار يرگید هویش ره ) ندز کتک (
 هب هیبنت ای زرم و دح هنوگ ره زا هدافتسا و دنراد یساسح رایسب تیصخش لاسدرخ ناکدوک هک دنزومآ یم
 هویش رییغت دینیبب و دیزادنایب ناتفارطا عامتجا هب عیرس یهاگن هک تسا مزال ،اما .دنز یم بیسآ اهنآ هیحور
 .تسا هدوبن شخبرمث ناکدوک زا يرایسب دروم رد ،لاعف ریغ شرورپ هویش هب تسرد هوحن هب نادنزرف تیبرت
 و تسرد هویش هب ار كدوک شرورپ ،عامتجا هک یئاههار هرابرد ام اما ،دنراد دوجو یبوخ رایسب نادنزرف هتبلا
 ناکدوک شرورپ ریسم رد ار نایحیسم یتح هک .میهدیم رارق ثحب دروم ،تسا هدرک فیعضت مالک قبط
  .تسا هداد رارق ریثات تحت
 ؟دیوگیم هچ مدنزرف  بیدأت هرابرد سدقم باتک
 ار وا یگدنز ،ییامن تلفغ رگا ؛نک تیبرت تسا ناوج زونھ یتقو ار دوخ دنزرف( 18 : 19 لاثما ؟دیتسه هدامآ ایآ
  !یتیعقاو هچ .میهدیم رده ار اهنآ یگدنز مینکن تیبرت تسرد ار دوخ نادنزرف رگا دیوگ یم ).درک یھاوخ هابت
 وربور تالکشم اب ،دنوش دنوادخ میلست تسا مزال هکینامز ،میزرو یم روصق ناکدوک  بیدأت رد ام هک یتقو
 هیآ .دنرامش یمن مرتحم زین ار ادخ یتح و دنراذگ یمن یمارتحا روما ایلوا هب ام گنهرف رد هزورما .دنوش یم

 هک تسین بجعت ياج .دیامن یم ظفح رطخ زا و دشخب یم تایح ام هب ادخ هب مارتحا هک دیامرف یم 23
  ! دنساره رد و ریذپ بیسآ و فیعض ،مطالت رد مدرم هزورما
 مارتحا دنوادخ ھب دیاب ادتبا ،یوش اناد ھکنیا یارب( تسا تمکح زاغآ ادخ زا سرت هک دیامرف یم سدقم باتک
 درامش یم راوخ ار بدا و تمکح هکیسک و ) 10 : 9 لاثما .دیدرگ یھاوخ میکح یسانشب ار سّودق نآ رگا .یراذگب
 لاثما .دننکیم در ار ملع و دنیامنیمن نآ ھب یھجوت قمحا مدرم اّما .تسا تمکح یادتبا ،دنوادخ زا سرت( .تسا قمحا ،

 وا هب تبسن ) ملاس یمارتحا (            نتشاد هکلب ،تسین نتشاد تشحو ینعم هب ادخ زا )سرت ( ) 7 : 1
 دیاب زین نامنادنزرف ،میراد دنوادخ تمظع ربارب رد بسانم راتفر زرط هب زاین ام هک روطنامه تسرد .تسا
 مکحم يا هویش و تبحم اب ار ناکدوک ام هکینامز .دنزومایب دوخ نیدلاو هب تبسن ار مارتحا ای و بسانم سرت
  .دوش یم نیزگیاج اهنآ رد راتفر نیا میئامن تیبرت
 ناتردپ رگا اما ! هن ؟دیهدب تسد زا ار نویزیولت ندید هزاجا هک دیدیسرت یم ایآ – دیروآ دایب ار دوخ یناوج
 نیا !دوب كانسرت یلیخ ،دنز یم کتک ار امش دیا هدرک هک يراک يارب هک دیتسناد یم امش و دوب هناخ هار رد
 مارتحا دوخ نیدلاو هب لباقم رد ،میدوب هتفای شرورپ ملاس و یلومعم یسرت اب ام رگا هک دراد دوجو لامتحا
 ام و دنتسیاب ام لباقم رد هک دنتشاد تماهش ردقنآ اهنآ اریز ،میتشاد یم تسود رتشیب یتح ار اهنآ و هتشاذگ
 و تبحم دایز لامتحا هب و دنتخومآ یم يراد نتشیوخ ام هب نیدلاو .دنهد رارق يرورض يزرم و دح رد
 هکینامز .میهد ماجنا میهاوخ یم يراک ره دنداد یم هزاجا رگا هکنیآ ات میدرک یم ساسحا يرتشیب تینما
 حالطصا ار ام ياه یچیپرس دنوادخ هک روطنامه .دوش یم بولطمان نیدلاو و كدوک يارب تسا هیبنت هب زاین
  .میئامن  بیدأت رتهب يا هدنیآ يارب ار دوخ نادنزرف دیاب زین ام ،دبای دشر ام رد ییوکین تافص ات ،دنک یم
 زا ،تساهنآ رد مکحم تیصخش ندش انب همزال هک ار يا هبرجت ،دنوشیم جراخ لرتنک زا ام نادنزرف هکیماگنه
 رذب هک دوشیم ببس نیا و دننکیم دشر هناقمحا و فیعض تایصوصخ اب اهنآ ضوع رد و مینکیم رود اهنآ
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 ھک تسا زیچ تفھ ھکلب ،شش( ..دراد ترفن نآ زا دنوادخ هک دنراکب هناخ رد ار تیدض و فالتخا ،يراگزاسان
 یرکف ،دزیرب ار یھانگیب نوخ ھک یتسد ،وگغورد نابز ،ھناّربکتم هاگن :دنک لّمحت دناوتیمن و دراد ترفن اھنآ زا دنوادخ
ٔ ھطبار ھکیسک و دھدب غورد تداھش ھک یدھاش ،دنک ھلجع تشز یاھراک ماجنا یارب ھک ییاپ ،دشکب دیلپ یاھھشقن ھک
  ) 19 – 16 : 6  لاثما .دنزب مھ ھب ار نادنواشیوخ و ناتسود
 ).دروآیم راب ھب ییاوسر و گنن ،دنک نوریب ھناخ زا ار دوخ ردام و دنک یراتفر دب دوخ ردپ اب ھک رھ( 26 : 19 لاثما
 ! دراد تیعقاو ردقچ و تسا یئاوسر بجوم  دننکیم یمارتحا یب دوخ نیدلاو هب نادنزرف هک یتقو دیوگیم
 و دنهد ماجنا ار دوخ راک هک دننز یم دایرف ؟میا هدید ناروتسر ای هاگشورف رد بدا یب یکدوک راب دنچ
  .دنوشیم میلست اهنآ ندرک تکاس يارب هک دنوشیم راسمرش ردقنآ نیدلاو الومعم
 ،دادن هجیتن راک نیا رگا .دنیوگب ) هن ( وا هب تیدج اب و دنربب نوریب ار كدوک هک تسا مزال طیارش نیا رد
  .دنزومایب ار يراد نتشیوخ كدوک هب ات دراد ترورض بسانم یندب هبنت کی
 
 
 .دنراپسب نیدلاو تسد هب ار لرتنک يراتفردب اب دننک یم یعس ناکدوک بلغا
 هچ هاگشورف زا ،دنشوپب ای دنروخب دنهاوخ یم هچ هک دنسرپ یم ناشکدوک زا نیدلاو هک میونش یم هزورما
 رد .دنتسه ایوج یمیمصت ره رد ار ناشنادنزرف رظن هک دسر یم رظنب ،دنورب دنلیام اجک و دنهاوخ یم
 نیدلاو ،دننک رظن راهظا یگداوناخ روما زا یضعب رد یتسیاب ناش ینس هلحرم هب تبسن ناکدوک هکیلاح
 لیام ناکدوک اعقاو تاقوا رتشیب .دنهد ماجنا ار نآ و دنریگب میمصت رادتقا اب دراوم زا يرایسب رد یتسیاب
  .دنشاب كدوک طقف و دوخ ياج رد هک دنلیام ناکدوک .دنریگب هدهعب ار تامیمصت مامت تیلوئسم هک دنتسین
 رتگرزب هک یتقو ،هتبلا ! دننک هرادا ار نالاسگرزب یگدنز هک دنتسه نآ زا رت ناوج ناکدوک ،منکیم رارکت
 اما .دننک هدیقع راهظا مهم رایسب دراوم رد و دنریگب میمصت رتشیب هک دنشاب هتشاد یتصرف یتسیاب دنوشیم
 لحارم رد یئزج تامیمصت .دنریگب میمصت دنناوتب هک تسا راوشد لحارم رد نتفای دشر كدوک راک و مهس
 ار گرزب یناپمک کی هک تسا نیا دننام ،هزادنا زا شیب لرتنک ندرپس اما .تسا یبسانم يانب گنس یگدنز
 نیا رد یمیلعت چیه یشنم هک یئاج )نک يربهر ار یناپمک نیا ،ایب ( دنیوگب و دنراپسب یشنم کی تسد هب
 رد ار ام تامیمصت و ام لرتنک هراومه نام نادنزرف میراذگب رگا اما .تسیا هرخسم رکف نیا .درادن هنیمز
 .دتفا یم یقافتا نینچ ،دنریگب تسد
 یندب هیبنت
 بدا و يراذگاو دوخ لاح هب ار وا رگا .تسا مزال  بیدأت بوچ ،هچب تیبرت يارب هک دیوگ یم 15:29 لاثما 
 شمارآ و يداش ثعاب ات نک  بیدأت ار دوخ دنزرف دیوگیم 17 هیآ .دش دهاوخ شردام یگدنفارس ثعاب ،ینکن
 یم )،دشکیمن ار وا ھیبنت اریز ،نکن یھاتوک شیوخ دنزرف ندرک بیدأت زا( 13 :23 لاثما .دوش تنادنزرف و وت رکف
 تکاله زا ار وا ناج هکلب ،تشک دهاوخن ار وا هیبنت بوچ .نکن یهاتوک شیوخ دنزرف ندرک  بیدأت زا دیوگ
  ! داد دهاوخ تاجن
 بسانم و تسرد ،دشابن مشخ يور زا ای دیریگن تروص اررکم و دورن راک هب تدش هب هک ییاجنآ ات یندب هیبنت
 هب ،مینزب کتک ار ناکدوک یهاگهاگ رگا هک تسا هدروآ دوجو هب ام رد ار هشیدنا نیا يویند مسر و هار .تسا
 .دوش یم بوسحم ناکدوک هب ندناسر بیسآ ،ندز کتک ای و مینز یم همدص اهنآ
 یگرزب رایسب مرج هک دراد دوجو ناکدوک هب ندناسر بیسآ هک مینادیم .مینک یم ثحب هراب نیا رد هک لاح
    دینک هجوت یتلایا نیناوق هب رگا اما .منکیمن ینابیتشپ ناکدوک هب ندز بیسآ زا دیدرت نودب نم و تسا
 لرتنک ار دوخ ناکدوک هک تسا نیدلاو تیلوئسم نیا ( .دیوگیم نآ ریثات هرابرد هک تفای دیهاوخ يا هلمج
 یتحاران ای ینالوط درد ببس هک دشابن دیدش ردقنآ رگا ( دینزب ار ناتکچوک رسپ هک تسه هزاجا . ) دنیامن
  .ساره داجیا هن و تسا تمرح ببس ،دنوادخ  بیدأت هویش . ) دوش يرکف
 هک دینک لاوئس تسا لاس لهچ يالاب ناش نس هک رفن شش زا .منک یم توعد یحیرفت ینیرمت هب ار امش
 رد ای دنا هدید يرکف بیسآ هک دننک یم ساسحا ایآ دینک لاوس نآ زا سپ و ،دنا هدروخ کتک زگره ایآ
 ار اهنآ تبحم يور زا ناشنیدلاو دننک یم رکف ایآ دیسرپب اهنآ زا .تسا هدش بارخ ناش یگدنز هیبنت هجیتن
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 رد و ملاس روطب ندروخ کتک رثا رد هک دید میهاوخن ار یسک الامتحا ام هک تسا نیا تیعقاو .دندرک  بیدأت
 درک کمک اهنآ هب ندش حالصا هک تفگ دنهاوخ ناگدنوش هبحاصم ،دایز لامتحا هب و دشاب هدرم ،مزال تقو
 ماقم رد هک نارگید ای و دوخ نیدلاو هب هک تخومآ اهنآ هب و دننک بانتجا یگدنز رد هدمع تاهابتشا زا هک
  .دنراذگب مارتحا دنتسه يربهر
  ؟دراد تیمها اعقاو منادنزرف تیبرت ایآ
     وربور دیاقع نیا اب هزور ره .تسا هتفای شهاک تدش هب ناکدوک و نالاسگرزب رد مارتحا ،زورما عامتجا رد
 و تراسج نویزیولت تاقوا بلغا .دننک تفایرد دنهاوخ یم هک ار هچ ره یتسیاب ناکدوک هک میوش یم
 اب ناکدوک هک تشاد دوجو ینامز ،هتشذگ رد .دهد یم ناشن لوبق لباق و راو هدنخ ار ناکدوک یخاتسگ
 رد یفیاظو .دندرب یم راک هب ار مرکشتم و منکیم شهاوخ تاملک و ،دندرک یم تبحص نالاسگرزب اب مارتحا
 یب اب ناکدوک هک مونش یم زورما  ! دندش یم ) هیبنت ( ،تشاد ترورض هک یتقو و دنداد یم ماجنا هناخ
 نودب ! دننک یم تعاطا المع ردام و ردپ ،هداعلا قوف يوحن هب و دنهد یم روتسد دوخ نیدلاو هب یمارتحا
  .دنا هداد تسد زا ار دوخ لرتنک نیدلاو دیدرت
 وا و دنتفگ رفک نم ھب وا نارسپ اریز ،دش دنھاوخ تازاجم یدوز ھب ھک مداد ربخ وا ھب( 14 – 13 : 3 لیئومس لوا رد
 یم )».مشخبیمن ھقدص و ینابرق اب ار یلیع نادناخ ناھانگ ھک مدروخ مسق نیاربانب .تشادن زاب ناشھانگ زا ار اھنآ
 تیبرت هرابرد دنوادخ هک یلصا لیلد .میریگیم رارق دنوادخ يرواد دروم نامنادنزرف تیبرت يارب هک میناوخ
 يارب ار اهنآ .میربب راکب نامناکدوک حالصا رد تبحم اب ار  بیدأت ام رگا هک تسا نیا تسا يدج ناکدوک
  .میزاس یم هدامآ دنوادخ هب ندش میلست
 هب و دنروآ یم تسد هب ار دوخ هدارا لرتنک ،میئامن تیبرت دنوادخ ياه هویش هب ار ناکدوک هکیماگنه ،مود
 دیدرت نودب .ددرگ یم رت ناسآ ناشیارب یعامتجا نیناوق هدودحم رد ندرک راک و یگدنز لاسگرزب ناونع
 بلغا و دننکیم راتفر ناکدوک دننام ناشیا .میا هدوب یشکرس ناراکمه ای هداوناخ ياضعا ،ناتسود دهاش همه
 .دنا هتشادن یبسانم تیبرت یکدوک نارود رد هک دیونش یم
 زرم و دح نییعت
 زا ام هک دننادب دنراد زاین زین ام نادنزرف ،دراد يراظتنا هچ ام زا ادخ مینادب میراد زاین ام هک روطنامه تسرد
 دنمزاین و میهاوخب هک درک قلخ ار ام وا ،تسا بیترت و مظن يادخ ،ادخ هک اجنآ زا .میراد يراظتنا هچ اهنآ
 تباث ،مینک یم رارقرب دوخ ناکدوک يارب هک يزرم و دح اب هک تسا نیا تیبرت هدمع شخب .میشاب زرم و دح
 تسا بسانم رایسب .مینک لمع هویش نیمه هب زین ام سپ ،تسا تبحم اب و مکحم ،ریذپان رییغت ادخ .مینامب
 نیناوق زا ندرک یچیپرس يارب ار ییاه هیبنت و دننک انب هداوناخ و هناخ هرادا يارب ینیناوق ادتبا نیدلاو هک
 دوخ دنزرف هک دیشابن نارگن و دور راکب رییغت یمک اب هتسویپ یتسیاب دننک یم داجیا هک ینیناوق .دنهد رارق
 هک دشاب رتهب دیاش هک دیشاب بظاوم اما .تسا بسانم هزات عورش يارب ینامز ره ،دیا هدرکن تیبرت بوخ ار
 رظن رد نینچمه .دنریذپ یم یتخس هب ار دیدج تاداع ،دنوش رتگرزب ناکدوک هچ ره اریز .دینک عورش اروف
 طقف و دیوگب غورد زور کی كدوک رگا .دنیآرد ارجا هب هک دننک یم ریثات یماگنه نیناوق هک دیشاب هتشاد
 دوش یم مگردرس و جیگ هک اهنت هن ،دشاب هتشاد تیدودحم هتفه کی تدم هب رگید راب اما ،دوش شنزرس
 هارمه تیدج اب هک دناد یم اریز دریگ یم هرخسم هب ار امش نیناوق و .دنک یم ترفن تسرد راک ماجنا زا هکلب
 نیناوق اب ام نیناوق هسیاقم دیاش ،دیراذگب ارجا هب هناخ رد ار دوخ نیناوق هک تسا راوشد ناتیارب رگا .تسین
 يارب هکلب تسین حیرفت زا يریوگلج يارب رورم و روبع نیناوق .دیامن کمک امش هب کیفارت ای رورم و روبع
 روبع رد ییامنهار غارچ لاح ره هب اما .مینک تینما ساسحا هک دهد یم يرای ام هب و تسا ام یگدنز ظفح
 نیناوق زا فلخت يارب ندش همیرج .درادن يا هدیاف و ینعم چیه ،دشابن هارمه فلخت همیرج اب رگا رورم و
  .میرب یم راکب ورین و تقو دوخ ناکدوک تیبرت و میلعت يارب ام اریز .دور راکب دیاب زین هناخ
  ؟دهدیم يور یقافتا هچ منکن تیبرت ار منادنزرف رگا
 درم وا .دوب وا دشرا دنزرف تیجَح و دوواد رسپ اینودا ،دوب هدرم مولاشبا نامز نیا رد( 6 :1 ناهاشداپ لوا

 دوخ یارب وا .دوش هاشداپ ھک تشاد وزرآ وا .دوب هدرکن شنزرس یدروم چیھ رد زگرھ ار وا دوواد .دوب یاهرھچشوخ
 رد دنناد یمن زگره .مینکن تیبرت ار دوخ نادنزرف رگا دیوگ یم ).دوب هدرک ّھیھت ظفاحم رفن هاجنپ و اھبسا ،اھھباّرا
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 یب يراد نتشیوخ زا هک روحم – دوخ ،هدرورپزان يدنزرف تیبرت مدع .دننک لمع هنوگچ عامتجا رد ای و هناخ
 زا نادنزرف هب يراد نتشیوخ میلعت .تسا هدنام بقع دشر لحارم زا المع هک  دروآ یم دوجو هب تسا هرهب
 یکدوک هکیماگنه .دنک یم يریگولج ناتنادنزرف و امش هدنیا رد هدشن ینیب شیپ ییاه یتحاران زا ،ادتبا
 كدوک هک یتقو عطق روطب اما ،.دیآ رظن هب ) بلاج ( یلیخ تسا نکمم رضاح لاح رد ،دنک یم يراتفردب
 هک دوشیم هدید نالاسدرخ همه رد هک دنراد دوجو يا هژیو ياهراتفر ،هتبلا .دوب دهاوخن بلاج دوش گرزب
 یم رد شیامزآ هب ار ام ياه لمعلا سکع اهنآ .تسا یلاسگرزب هب اهنآ روبع و دشر هلحرم زا یشخب طقف
 و يداع اهراتفر نیا زا یشخب .دننک رارق هیبنت و خیبوت زا دنناوت یم يدراوم هچ رد دنیبب طقف هک دنروآ
 .دنسانش یم ار دوخ ،نما یطیحم رد دوخ یئاناوت و تردق شیامزآ قیرط زا اهنآ .تسا لوبق دروم و یلومعم
 .میناسر یم بیسآ اهنآ هب میریگ یم هدیدان ای میرذگ یم اهنآ یبدا یب ای يدمع ینامرفان زا ام هک یتقو اما
 تسا دشر هلحرم رد هوا ( مییوگب دیابن ،دنبدا یب ای دننز یم غیج ،دننز یم دگل ،دننز یم دایرف ام رب هکینامز
 یلمعلا سکع نینچ اب  ) دنک لرتنک ار دوخ دناوت یمن و دراد يوق تیصخش ،تسه يروجنیا مرسپ ( ای )
 هچب دوجو رد تقامح هک دیوگ یم ادخ مالک هکیلاح رد .دیریذپ یم و دینکیم قیوشت اهنآ رد ار يرگبوشآ
 نوریب وا زا ار نآ ھیبنت اّما ،تسا ھتفھن کدوک دوجو رد تقامح( .دنک یم نوریب وا زا ار نآ هبنت یلو تسا هتفهن
 تب دننام يرسدوخ و تسا يرگوداج هانگ لثم یتعاطا ان هک دیوگ یم دنوادخ . ) 15 :22 لاثما .دنکیم
 نامرف زا وت نوچ .تسا یتسرپتب و ترارش دننام یشکرس .تسا هانگ ،یرگوداج لثم ینامرفان( .دشاب یم یتسرپ
  ! ) 23 : 15 لیئومس لوا ».تسا هدرک رانک رب تنطلس ماقم زا ار وت مھ وا نیاربانب ،یدرکن یوریپ دنوادخ
 ادخ ،مینک یم در دوخ یتخسرس اب ار ادخ ادمع ام هک یتقو و دیآ یم رب تخس یبلق زا يرگبوشآ اریز
 ناکدوک هب هک میدشن قفوم ام رگا .دوش یم زاغآ یناوج ماگنه رد ام راتفر زرط نیا و .دنک راک ام رد دناوتیمن
  .دنریگ شیپ رد ار دوخ هار تسا رتهب هک میئوگیم اهنآ هب هک تسا نیا لثم ،میزومایب ار ندش میلست دوخ
 و بیترت و مظن ،دنزومایب يراد نتشیوخ و دننک دشر هک میرواین شلاچ هب ار ناکدوک رگا ،نآ رب هوالع
 يرسدوخ و يرگبوشآ .داد دنهاوخ تسد زا یلاسگرزب رد ار رتالاب ياهرایعم هب نتفای تسد هب يدنمقالع
 یقیرطب ار دوخ ناکدوک دیاب اما .میتسه دربن رد نآ اب رمع مامت رد هک تسا ناسنا تقیقح زا یشخب هشیمه
 رد ،دنا هتفای شرورپ مکحم و تبحم رپ یطیحم رد هک یناکدوک .میهد میلعت دهاوخ یم دنوادخ هک
 هک دنتسه خرس لگ ياه هتوب دننام اه ناسنا .دش دنهاوخ يرت شخب رمث نایحیسم و نادنورهش یلاسگرزب
  .دنوش یم افوکش و دننک یم دشر رتهب ناشگرب و خاش ندرک عطق اب
 نیدلاو ماد
 دوجو ینوگانوگ لاکشا هب هک تسا ) ریصقت ساسحا ( دنتفا یم نآ رد ردام و ردپ اهزور نیا الومعم هک یماد
 تسا نکمم ای ،میا هدوبن نیدلاو نیرتهب هتشذگ رد ام اریز تسا ینامیشپ ساسحا اهنآ نیرت يداع اما ،دنراد
 و دنا هدید یتحاران یفاک هزادنا هب نامنادنزرف هک مینک یم ساسحا و میتسه هجاوم قالط هلئسم اب هک
 ساسحا ام و دنا هدش جراخ لرتنک زا ام نادنزرف ای مینک راتفر اهنآ اب یفنم روطب ام  هک تسین يزاین
 ار اهنآ یلک روط هب ام هک تسا نکمم .میرادن ار اهنآ ندرک حالصا يورین و تقو نوچ مینک یم یتحاران
 .میراد زاب راک نیا زا ار اهنآ میناوت یمن و دننک یم تناها ام هب اهنآ ،الاح و ،میا هدرکن تیبرت الماک
 رد یعس دوخ راجهان راتفر اب الاح و درب یم جنر نایلاس لوط رد ام تیبرت و هجوت مدع زا اعقاو دیاش ام دنزرف
 )بوخ( اهنآ اب هشیمه رگا هک مینک روصت ام هک یتقو دوش یم رت هدیپچیپ هلئسم اما .دراد ندرک هجوت بلج
 مینک رکف تسا نکمم .مینک یم ناربج ار دوخ تلفغ ياهلاس ،دننکب دنهاوخ یم هچره میهد هزاجا و میشاب
 اریز مینک یمن يراک چیه مه دیاش .داد دهاوخ نیکست ار اهنآ درد ،میهدب اهنآ هب دنهاوخ یم هچ ره رگا هک
 تسود ار ام تسا نکمم ،مینک حالصا ار اهنآ رگا ،هدرکان يادخ ای .دنربب ) جنر ( رتشیب هک میتسین لیام طقف
 رد نیا .میهد ناشن اهنآ هب حالصا و ملیعت اب ار دوخ تبحم تقد اب ام هک تسا نیا رما تقیقح .دنشاب هتشادن
 .دنراد زاین یمکحم زرم و دح هب شیوخ تینما يارب اریز دنوشیم وربور یتخس اب اهنآ هک تسا ینامز نامه
 نادنزرف ،دنک یمن لمحت ار نآ عامتجا و ادخ و تسا هابتشا ام لامعا هک مینادب دیاب ام هک روطنامه تسرد
 زا ار ناکدوک هک دشابن یسک رگا و تسا هدرک اطع یهاگآ ام زا کی ره هب ادخ .دننادب هک دنراد جایتحا زین ام
 زا يرایسب لیلد نیمهب .دنک حالصا ار اهنآ هک دنروآ یم رب دایرف یسک يوسب .دراد زاب هناقمحا راتفر و لامعا
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 ار اهنآ يولج یکی هک دننک یم سامتلا اهنآ .دننک یم يراتفردب مومع روضح رد و دننز یم دایرف ناکدوک
   ناشدازآ ای مینک یم تکاس ار اهنآ میالم و مرن یئادص اب ام هک یتقو .دهد تینما ساسحا اهنآ هب و دریگب
  !دننک یم ینما ان ساسحا مه زاب میراذگ یم
 رظن زا ناتسود ،میتسه نامنادنزرف تسود ام هک تسا نیا دراد دوجو هزورما هک یتاهابتشا زا رگید یکی
 بناج زا ام .میتسه اهنآ نیدلاو ام ،میتسین اهنآ لاسو نسمه ام .دنتسه نانآ نالاسمه و یساسحا و يرکف
  .میشاب هنومن اهنآ يارب و هدرک ییامنهار ،مینک تراظن ،میهد میلعت ،میشاب اهنآ بقارم هک میتسه فظوم ادخ
 اهنآ اب میناوت یم تروصنآ رد ،تسا هدش لماک اهنآ تیبرت و میلعت و دندش گرزب الماک نامنادنزرف هکیماگنه
 هب زاین هکیماگنه هژیوب ،میربب راک هب ار ) یتسود ( هویش دنتسه دشر لحارم رد هکیلاح رد رگا .میشاب تسود
  .میهد یم تسد زا میراد اهنآ لابق رد هک ار یتیلوئسم ،تسا ندش حالصا
 تحاران ار ) نامتسود ( هک میناوت یمن اریز ،میتسین اهنآ تیبرت هب رداق ،میتسه اهنآ اب یتسود رکف هب هکینامز
 .مینکیم دیدرت اهنآ ندرک خیبوت رد ور نیا زا و میهدب تسد زا ار اهنآ ) یتسود ( میهاوخن تسا نکمم .مینک
 تسد زا اهنآ دزن ار دوخ مارتحا يدایز دح ات دیدرت نودب ،میریگب رظن رد ) قیفر ( ناونع هب ار اهنآ رگا و
 نیا هب و میراد رادتقا اهنآ رب ام هک میراپسب رطاخب دیاب اما ! مینک راتفر هناتسود ( دیاب کش نودب .میهدیم
 اما ،دراد تسود رایسب ار ام ادخ هک روطنامه تسرد .میئامن لرتنک يدایز دح ات ار اهنآ یگدنز یتسیاب لیلد
 قدص زین ام ناکدوک دروم رد رما نیا ،تسا هدش لئاق ام يارب يدودح و دح شتردق و تمظع ببس هب
  .دنکیم
 هجوت هتسیاش و بلاج رایسب هکیلاح رد .میئامن تبقارم رایسب ناکدوک هب دوخ میلعت رد دیاب ،هنیمز نیا رد
 رب ار دوخ یتحاران نیگنس راب نیدلاو زا يرایسب ،میشاب هتشاد نامنادنزرف اب یکیدزن رایسب هطبار هک تسا
 ناکدوک هزورما .دننک یم وگتفگ ینفلت ناشناتسود اب دوخ ناکدوک روضح رد و دنراذگ یم نادنزرف شود
 كرد دح زا جراخ هک دننک یم بسک یتاعالطا و دنهد یم شوگ نالاسگرزب ینفلت تالاکم هب دح زا رتشیب
 ،دننک یم تبحص لاسدرخ ناکدوک اب دوخ طیارش هرابرد نالاسگرزب هک یتقو .تسا اهنآ ینس روعش و
 هب دنناوت یم هن و دنمهف یم يزیچ دوخ نیدلاو هصغ و مغ زا هن .دنوش یم بارطضا و یتحاران راچد ناکدوک
 نایم رد ناکدوک اب ار دوخ ياه يریگرد و دیدش ياه یتحاران یتسیابن نیدلاو ام .دنیامنب یکمک اهنآ
 نادنزرف ات دینک ربص ،دیشاب هتشاد رطاخ هب .مینک وگتفگ هراب نیا رد دوخ نالاسمه اب دیاب هکلب .میراذگب
 دنناوت یم دنشاب لیام نادنزرف رگا تروصنآ رد .دنوش امش تسود نیرتهب دنناوتب ات ،دننک دشر امش لاسدرخ
 .دیراذگب نایم رد اهنآ اب ار دوخ یصوصخ لئاسم و طیارش
 دشخب یم دوبهب ار یطابضنا ياه هویش هک يرازبا
 .دینکن هیبنت ار دوخ دنزرف دیتسه نیگمشخ هک یتقو هک تسا نیا بسانم و تسرد تیبرت و میلعت زمر
 ربص .مینک لمع رثوم و هنافصنم هک میتسین رداق دوش یم جراخ لرتنک زا ام فطاوع و تاساسحا هک ینامز
 هک دنک یم کمک اهنآ هب نیا .دینک دزشوگ وا هب ار ناتدنزرف هابتشا دعب دوش فرطرب امش مشخ ات دینک
 دیناوت یم دنتسه ینییاپ یلیخ نینس رد ناکدوک رگا .تسا هدزرس اهنآ زا یهابتشا هچ اقیقد دنمهفب
 هک دنرب یم یپ دنوش یم رتگرزب هکینامز و تسا روآ نایز ارچ و تسیچ هانگ هک دیهد حیضوت ناشیارب
  .تسین ادخ هدارا قبط ناشیگدنز رد اهنآ یتخسرس
 تسین حیحص .دننک یهاوخرذع دوخ راتفر زا هک دیهاوخب اهنآ زا ،دننک یم یتحاران ار یسک رگا ،نآ رب هوالع
 زا ندرک تبحص .دینک یهاوخرذع ناشراتفر زا امش و دینادب رصقم ناتدنزرف يراتفردب يارب ار دوخ امش هک
 یهاوخرذع زا ای ،دنوش هدنمرش دوخ تسیاشان راتفر زا رگا .درب یم نیب زا ار ناشدب راتفر یتشز ،اهنآ بناج
  .دنوش یم ساسح رتشیب یلیخ هدنیآ ناهانگ هب تبسن ،دنشکب تلاجخ ندرک
 کیدزن دوخ هب ار اهنآ هک دراد تیمها رایسب دندرب یپ دوخ لامعا جیاتن و ریثات هب هک یتدم زا سپ ،اتیاهن
 امش تبحم هک دوش یمن ببس يراک چیه هک دننادب تسا مزال .دیراد ناشتسود ردقچ هک دیئوگب و دینک
 ششخب هدنیآ رد هک دزاس یم رداق ار اهنآ یتشآ و هحلاصم هک دیزومایب اهنآ هب .دبای شهاک اهنآ هب تبسن
 رایسب هار ندرک اعد .دریگ ماجنا باوخ عقوم زا لبق یتسیاب بتارم و لحارم نیا .دنیامن كرد رتهب ار ادخ
 ادخ هب هنوگچ دنزومایب هک دهد یم يرای اهنآ هب نینچمه هک تسا تبثم تاساسحا يزاسزاب يارب یبوخ



 
 

۶۲ 

 هب ،دنتسه شروش تلاح رد زونه ای دنوش هتفرگ شوغآ رد هک دنهاوخ یمن تلاح نیا رد رگا  .دنروآ يور
 .دنوش یم دنمزاین امش تبحم هب يدوز هب دیهدب تقو اهنآ
 مکحم لاح نیع رد و زیمآ تبحم تیبرت و میلعت يارب یلمع تاکن

 .دینک باختنا اطخ اب بسانم ار تازاجم •
 لاسدرخ نادنزرف دروم رد صوصخب نیا .دریگ ماجنا اطخ زا سپ هلصافالب هیبنت هک دیشاب نئمطم •

 طابترا يرارقرب ،دشاب يدایز هلصاف ندش هیبنت نامز و بسانمان راتفر نیب رگا اریز .دراد تیمها
 .تسا رتراوشد اطخ اب تازاجم
 نامز اریز ،هیبنت زا سپ هلصافالب هن اما ،دیهد ناشن هیبنت زا دعب هاتوک ینامز زا سپ ار تبحم امتح •

 يارب ( رتشیب ای تعاسکی زا سپ اما .دنیامن فسأت ساسحا ،دنا هدرک هچنآ هرابرد هک تسا جایتحا
  .دیراد تسود ار اهنآ تروص ره رد هک دیهد ناشن اهنآ هب ) لاسدرخ ناکدوک

 و دزاس یم وگغورد ار امش رما نیا !دینک يراددوخ ندرک هیبنت زا ،دعب و دینک یم هیبنت هک دیئوگن •
 امش زا هک دیتسه لیام اعقاو هک یتقو و .دننک یم یمارتحا یب ناترادتقا هب امش نادنزرف اتیاهن
  .دنریگ یم هدیدان ار امش ،دننک تعاطا
 .دینکن هیبنت تینابصع ای باتش يور زا •
 دیاب تسرد و بسانم لمع ماجنا زا تیاضر ساسحا زا ریغب یشاداپ ندرک تعاطا يارب ! دیهدن هوشر •

 راظتنا ناکدوک هک تروص نآ هب هن اما ،تسا زیاج نداد شاداپ طیارش یضعب رد .دوش هتفرگ رظن رد
 .دنریگب هزیاج بسانم و تسرد راتفر ره زا سپ دنشاب هتشاد

 هک دنک سامتلا نم هب سیلپ هک مدینشن زگره نم .دنراد رادتقا ناکدوک رب نیدلاو ! دینکن سامتلا •
 هب و ،دننکیم تازاجم ار ام مزال تقو رد نیقی روط هب و اعیرس ینوناق تاماقم ! منک تیاعر ار نوناق
 .دننک یم بسک ار عامتجا مارتحا ،دوخ رادتقا ندرب راکب اب تروصنیا
 رکذ البق هک روطنامه ،دنوشیم هیبنت ارچ هک دیئوگب اهنآ هب ،دینک یم حالصا ار ناکدوک هک یتقو •

  .دنوش یم حالصا ارچ و دنا هدرک یهابتشا هچ هک دنمهفب دیراذگب ،دش
 رد ،) دوب يدب رتخد هکنیا يارب ( دیوگب نیریش رگا ؟منز یم کتک ار وت ارچ ینودیم نیریش (  :هنومن کی
 غورد اقآ نآ هب وت هکنیا يارب (  :دهد حیضوت هنوگنیا ار دوخ هانگ هک دیزومایب وا هب دیناوت یم تروصنآ
 رارقا هک تسا نیا ،دنک رارقا دنلب يادص اب ار دوخ ریصقت امش دنزرف هک تسا مهم ارچ هکنیا لیلد )یتفگ
 اب دوخ هابتشا هب هک دوب دهاوخ رداق نیریش مزال تقو رد . دنک یم داجیا بسانم فسأت و  تیموکحم ندرک
 كدوک مهف و كرد و نس نتفرگ رظن رد اب ار وگتفگ هنوگنیا یتسیاب دیدرت نودب .دربب یپ نآ ندرک نایب
  .دیهد ماجنا

 یتقو « دیئوگب نیریش هب دیناوت یم .دنک حالصا ار دوخ تاهابتشا هنوگچ هک دیزومایب ناتکدوک هب •
  »یهاوخب ترذعم تنتفگ غورد يارب یناوتب وت هک میور یم يدعب هناخ هب ،دش مامت نامراک اجنیا هک
 و دیریگب شوغآ رد ار وا ،تسا هتشاد دوخ لمع هب ندرک رکف يارب یفاک تقو هک هلحرم نیا زا سپ
 یبسانم فسأت ساسحا امش دنزرف هک دنک یم کمک لحارم نیا .دیراد شتسود ردقچ هک دیئوگب
 كدوک هب نآ رب هوالع .دیامن رارقرب هحلاصم طباور و تاساسحا نیب هنوگچ هک دزومایب و دشاب هتشاد
 دناوت یم كدوک لحارم نیا رد .دیامن تیلوئسم ساسحا دوخ راتفگ و لامعا دروم رد هک دزومآ یم
 نینچ زا هدنیآ رد امش دنزرف هک دنکیم کمک و دنک هدهاشم ار نا جیاتن و هانگ نیب دوجوم هطبار
 بسانم و زیمآ تبحم تیبرت هک دیشاب هتشاد رطاخب هک تسا مهم ،نایاپ رد .دنک يراددوخ يراتفر
 .دزاس یم رود هدنیآ رد ناهانگ زا ار نادنزرف هک دشاب یم يدنمتردق لماع بلغا

  ! هدیسر نآ نامز الاح
 ندرک حالصا اعقاو اریز میهد رییغت هلصافالب ار دوخ یتیبرت هویش هک تسا مزال ،میراد یتخسرس نادنزرف رگا
 اما دیاین نامشوخ دیاش .ددرگ یم نکممریغ كدوک ندرک دودحم هک يروطب ات .دوش یم رتراوشد هظحل ره



 
 

۶۳ 

 ار شدنزرف هکیسک اما ،درادن تسود ار وا دنک یمن هیبنت ار دوخ دنزرف هک یسک :دیوگ یم دنوادخ تقیقح
 ھکیسک اّما ؛درادن تسود ار وا ،دنکیمن ھیبنت ار دوخ دنزرف ھکیسک( .دنک یمن یهاتوک وا  بیدأت زا دراد تسود
 بوچ ( هملک هک دیشاب هتشاد هجوت .) 24 : 13 لاثما .دنکیمن یھاتوک وا بیدأت زا ،دراد تسود ار دوخ دنزرف
 ندرکن تیبرت .دراد کیدزن دنویپ ،نادنزرف هب تبسن ام دهعت و تبحم اب هک یکیزیف تسا يا هلیسو ) هیبنت
 تظافح و هجوت ،تبحم هدنهد ناشن بسانم حالصا .تسا كدوک یتیصخش دشر هب ندادن تیمها ینعم هب
 اما ،میئامن تیبرت دنوادخ رد ار نادنزرف هک تسا مزال يدایز يورین و یگتسویپ و موادت .تسا ناکدوک زا ام
 .دنبای شرورپ لرتنک زا جراخ هک رگا دروآ یم دوجو هب ار يرتمک رسدرد و تقو
 حالصا هنوگچ هک تسا هداد ناشن ام هب دوخ تیصخش و مالک قیرط زا هک تسا يرظن یب و لماک ردپ ادخ
 هب نامنادنزرف و ام نیب هطبار هک دیشاب هتشاد رطاخب .میهد ماجنا ناکدوک دروم رد ار بسانم و حیحص و مزال
 دننک یم هدهاشم ام ناکدوک ،میرب یم نامرف ادخ زا ام هکینامز .دراد تهابش رایسب دنوادخ و ام نیب هطبار
 يادخ هب نیدلاو هک دننیبب رگا .میروآ یم يور یسک هچ هب کمک و یئامنهار ،تردق تمکح يارب ام هک
 اب .دینک اعد اهنآ اب .دنروآ يور ادخ هب سپس و امش هب ادتبا هک تسا رتناسا ،دنوش یم میلست قلطم رداق
  .دیروایب ینامسآ ردپ لرتنک تحت ار ناشیگدنز بسانم ياه هنومن
 .دننک یمن ساسحا ار تینما و تبحم ،میراذگب دازآ ناشراتفر رد ار ناکدوک رگا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۶۴ 

 باتزاب
 

 ؟دنمادک ناکدوک حالصا دروم رد يرورض هتکن جنپ -١
 دنک یم هجوت بلج ،دنا هدرکن تیبرت ار وا نیدلاو هک هاوخدوخ و سول یکدوک هرابرد ار دروم کی -٢

  .دیربب مان
 .دیسیونب تساراکشآ ناکدوک بسانم تیبرت زا هک ار ) هرمث ( جنپ -٣
 .دیسیونب ناکدوک رد حیحصان تیبرت جیاتن زا ار دروم جنپ -۴
 مارتحا و هتشاد تسود رتشیب ار امش ،دینک حالصا زیمآ تبحم و مکحم یتسد اب ار دوخ نادنزرف رگا -۵

 تسردان / تسرد ،دنراذگ یم
                  .مینک هیبنت دایز ار اهنآ تسین مزال مینک یم روبع اه یتخس زا نامنادنزرف ای ام هک یتقو -۶

  تسردان / تسرد
 تسردان / تسرد .میرادن تسود ار اهنا ،مینک حالصا ار دوخ نادنزرف میناوتن رگا دیوگ یم ادخ مالک -٧
 تسردان / تسرد .میهد ماجنا ادعب ار ندرک حالصا میناوت یم ،دنتسه تحاران ام ناکدوک رگا -٨
 .دنرادب تسود ار ام هک میهد ماجنا ناشیارب یئاهراک دیاب ور نیا زا ،میتسه نامنادنزرف تسود ام -٩

 تسردان / تسرد
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  :تشاددای

	 



 
 

۶۶ 

 ھطبار :لمع و نامیا : مشش لصف 
 یمیمص

 .تسا راکشآ ام لامعا رد یحیسم نامیا
 رارقرب ناهج قلاخ اب کیدزن يا هطبار ات میراد جایتحا ) نامیا ( هب طقف هک درک رواب ناوت یم یتخس هب
 یتح هک ییابیز و تمظع نآ هب یناکم رد تیدبا ندرب رسب میمهفب هک تسا راوشد هزادنا نیمه هب .مینک
 ایند يارب هک یقرط زا هک دیزگرب ،دوخ يدبا تمکح اب ادخ اما .دراد یگتسب ام نامیا هب ،تسین روصت لباق
 .) 27 – 20 :1 نایطنرق لوا ( .دروایب دوخ دزن ار ام ،دسر یم رظن هب هناهلبا و هداس
  ؟تسیچ اقیقد نامیا
 دراوم رد دناوت یم نامیا .تسا هدش فیرعت ) لماک نانیمطا و يرادافو ،لکوت ( ینعم هب ) نامیا ( هملک
 نامیا تسا نکمم ای دناسر یم دصقم هب ار امش نیشام هک هداس داقتعا نیا لیبق زا .دور راک هب يرایسب
  .تسین تیور لباق هک ییادخ هب رادیاپ نانیمطا دننام دوش نایب يرت هدیچیپ تروصب
 هب نتشاد نانیمطا ینعی نامیا ( :دیوگ یم هک مینیب یم نایناربع باتک رد ار تسرد فیراعت نیرتهب زا یکی
 هب رداق دنچ ره ،میراد داقتعا هچنآ هب نتشاد نییقی ینعی نامیا ،دش دهاوخ عقاو ،میراد دیما هچنآ هکنیا
 .مینیبیمن ھك ییاھزیچ ھب تسا یداقتعا و میراودیما نآ ھب ھك ییاھزیچ ھب تسا ینانیمطا ،نامیا( ).میشاب یمن شندید
 هک دهاوخ یم وا .میسانشب ار وا دهاوخ یم اریز دیشخب ام هب ار دوخ بوتکم مالک دنوادخ . ) 1 :11 نایناربع
 گرم زا سپ هک دزاس یم      راکشآ ام رب سدقم باتک .مینک یگدنز وا لوصا قبط هنوگچ هک میزومایب ام
 نیا اب تسا سدقم باتک ساسا رب هک حیحص نامیا .میشاب هتشاد ترخآ يارب يدیما ات ،میرب یم رسب اجک
 یم تردق و دنک یم       تظافح ،دنک یم ییامنهار ،دراد تسود ار ام ادخ هک دوشیم هداد ناشن دامتعا
 ار نآ یحیسم ره دهاوخ یم دنوادخ هک تسا نامیا عون نیا .دریگ رظن رد ار ام طیارش هکنآ نودب دشخب
  .دیامن هبرجت
 تسا لاحم نامیا نودب و( .) تسا لاحم وا هب لکوت و نامیا نودب ادخ نتخاس دونشخ اما ( :دیوگ یم ادخ مالک
 دوخ ناگدنیوج ھب و تسھ وا ھك دشاب ھتشاد نامیا دیاب ،دیآیم ادخ یوس ھب سكرھ اریز ،دزاس دونشخ ار ادخ ناسنا ھك
 .) 6 : 11 نایناربع .دھدیم شاداپ
 میبایم رد ادخ يوسب ندمآ زا سپ ام زا يریثک هدع .دیامن یم نییعت ادخ اب ار ام هطبار عون المع ام نامیا
 یشان ناسنا تمكح زا ھك یتارابع اب قیاقح نیا ٔهرابرد ام( .دوب هتسب نامیا زا لبق ام ) یناحور نامشچ ( هک
 صاخشا یارب ار یناحور میلاعت ھلیسو نیا ھب و .دزومآیم ام ھب سدقلاحور ھك ھچنآ اب ھكلب ،مییوگیمن نخس دوشیم
 و چوپ میلاعت نیا وا ٔهدیقع ھب اریز ،دریذپب ار ادخ حور میلاعت دناوتیمن ،تسین یناحور ھکیسک .مییامنیم نایب یناحور
 .دننك کرد ار نآ دنناوتیمن اھنآ ،تسا یناحور شنیب ھب جاتحم میلاعت ھنوگنیا صیخشت نوچ ،عقاو رد و دنتسھ ینعمیب
 اریز .دیامن تواضق تسرد وا ٔهرابرد دناوتیمن سکچیھ یلو دنك تواضق زیچھمھ ٔهرابرد تسا رداق یناحور صخش یلو
 نونكا ام ،لاح رھ ھب »؟دنک تحیصن ار وا دناوتیم یسك ھچ و ؟دنادیم ار ادخ راكفا یسك ھچ« :ّسدقمباتک لوق ھب
 تفگ نآ هرابرد یسیع هک ار یلوصا میدوبن رداق .) 16 – 13 : 2 نایتنرق لوا )مینك ركف حیسم لثم میناوتیم
 حیسم رب ار نامدیما هکینامز اما .تشاد تریاغم رایسب ام یناسنا روعش و كرد اب لوصا نیا اریز میئامن كرد
 .میئامن كرد ار تایح و یگدنز زا يرگید هبنج هک دزاس یم رداق ار ام جیردتب وا سدقم حور ،میهد یم رارق
 ار دیدج يرادیب و یهاگآ هجیتن رد .دبای یم ) تایح ( ام حور هداعلا قراخ یلیدبت قیرط زا ،تاجن تفایرد اب
 یم راک ام یگدنز رد و تسا هدنز یسیع هک مینک یم رواب نامیا يور زا .مینک یم بسک یناحور يایند رد
 رارق وا ياهتسد رد ار دوخ ام ارچ هک دمهف یمن یگداسب ایند :مینیبب ار وا میناوت یمن هک یتقو یتح ،دنک
  .مینک یم یگدنز تسا هداهن انب وا هک یلوصا ساسا رب ارچ و ،میهد یم
 زاغآ یسیع نتفریذپ اب ام باختنا اب هک دنچ ره .دریگ تروص هرابکی هب هک تسین یمیمصت ندروآ نامیا
 باختنا ار ادخ ياههار هک میریگ یم میمصت هتسویپ هیکلاح رد دنک یم دشر ییایوپ لحارم رد و ،دوشیم
 ،ددزدب ات دیآیم دزد( 10 : 10 انحوی رد یسیع هک ار یعقاو تایح جیردتب ،میئامن يرود دوخ ياههار زا و هدرک



 
 

۶۷ 

 یم هبرجت تسا هدرک فیصوت ).دنشاب ھتشاد لماك روط ھب ار نآ و دنبای تایح نایمدآ ات ماهدمآ نم .دزاس دوبان و دشكب
 ياه شیامزآ                 مامت رد ار دوخ يرادافو ،میهد یم همادا وا اب نامکیدزن هطبار هب هکینامز و میئامن
 .تسا رادافو ام اب دوخ هدعو هب وا ،ام طیارش زا رظنفرص هک میبای یم رد اتیاهن و دهد یم ناشن ام هب یگدنز
  .دراد مان لاعف نامیا نیا

 نامیا رد و دیا هتخانش ار یسیع یگزات هب دیاش ؟دینک یم فیصوت یحطس هچ رد ار دوخ نامیا •
  .دیراد یمرگ همین نامیا و دیتسه یحیسم هک تسا یتدم دیاش ای دیتسه

  ؟دیشاب هتشاد یترارحرپ نامیا هک دیلیام ایآ •
 ام هانپ يوراب و جرب
 یسک نامه وا هکنیا و دراد دوجو ادخ هک دراد هدیقع ،دامتعا .دیما و دامتعا :تسا تمسق ود لماش نامیا
 تسا یخساپ هدیقع نیا .تسا هدش راکشآ سدقم باتک رد هک روطنامه ،تسه هک دراد یم مالعا هک تسا
 .دروآرب ار ام ياهزاین هک تسا دامتعا لباق و رداق الماک وا هک
 رد ندش ناهنپ و تینما يوسب رارف ( ینعم هب تسا هدش فیصوت يربع نابز رد هکنانچ ) نانیمطا ( هملک
 رداق تمحرٔ ھیاس ریز رد و دربیم هانپ ادخ ھب ھکیسک(  2- 1 : 91 رومزم هاشداپ دوواد هکینامز .تسا )دنوادخ هانپ
 تشون ار )».مراد لّکوت وت رب ھک نم یادخ ،یتسھ نم رادھگن و هاگھانپ وت« :دیوگیم دنوادخ ھب ،دنکیم یگدنز لاعتم
 .دومن كرد ار رما نیا تقیقح رد
 دنوادخ هب وا .دوب دهاوخ ناما رد وا هیاس ریز ،درب یم هانپ قلطم رداق يادخ هب هکنآ : 2 -1 :91 رومزم
  .مراد لکوت وت رب نم یتسه نم يادخ و هاگهانپ وت تفگ دهاوخ
 وت يارب وا نیما ياه هدعو .درک دهاوخ تبقارم وت زا و تفرگ دهاوخ دوخ ياهلاب ریز رد ار وت وا : 4 هیآ و
 وا یرادافو .دومن دھاوخ تظفاحم وت زا و داد دھاوخ هانپ دوخ یاھلاب ریز رد ار وت وا( .دشابیم رپس و حالس نوچ
 ).دوب دھاوخ وت نابیتشپ و ظفاح
    هانپ ار ام ،میراد نامیا وا ياه هدعو هب و مینک یم لکوت دنوادخ هب ام یتقو هک دهد یم ینعم نینچ نیا
 یتحار و مرگ ياج .دیور یم باوختخر هب و دیتسه دولآ باوخ یناراب زور کی رد هک تسا نیا لثم .دهد یم
 تسیا هبرجت نیا .دیرب یم رسب هاگ یفخم رد امش هک تسا نیا لثم .دنک یم تظافح ایند زا ار امش هک تسا
  .میتسه یگدوسآ رد وا هب دامتعا اب هکینامز دهد یم ام هب دنوادخ هک

  ؟دیرب یم هانپ یسک هچ هب تشحو و ساره رد •
 دیما
 هک یتقو )یلاحشوخ اب ندوب رظتنم ای نتشاد راظتنا ،ندوب روبص ،ندرک ربص ( :دوش یم فیرعت هنوگنیا دیما
 تایح هدعو :تسا ریز قیاقح لماش دیما عون نیا .میراد هدیقع هدنیآ رد ادخ ياه هدعو هب ینعی ،میراد دیما
 و يداش جنر و درد و هانگ نتفر نیب زا اب هکنیا زا نانیمطا و ون ياه ندب رد مایق راظتنا ،یسیع اب يدبا
 هب هک میراد ) دیما ( ام هک تسین ینعم نیا هب سدقم باتک قبط رب دیما .درک میهاوخ هبرجت ار یشوخ
 يدروخرب زرط و يرکف داینب نیا .دزاس یم رود جنر و درد زا ار ام دنوادخ هک میراد ) دیما ( ای و میورب تشهب
 هدنهد تاجن و رادافو هک حیسم یسیع ،ار دوخ لماک دیما اریز ،میهد یم رارق نآ رب ار یگدنز ام هک تسا
 و نیتسار و نیما دھاش نآ ،»نیمآ« نانخس تسا نیا :سیونب ھیکیدوئال یاسیلكٔ ھتشرف ھب( .میسانش یم تسام یعقاو
 شراوس مان ھك دوب اجنآ رد یدیفس بسا .مدید هدوشگ ار نامسآ هاگنآ و 14 : 3 هفشاکم .ادخ تقلخ مامت ءاشنم نیتسخن
  ) 11 : 19 .دنکیم گنج و یرواد تلادع اب وا .دوب تسار و نیما
 الماک ،يدبا ،تباث ،رادیاپ وا .تسا ناشدیما راوازس وا هک دنرب یم یپ دنراد یسیع اب یمیمص هطبار هک ینانآ
 يایند نیا هب مهاوخ یمن نم و مراپسب وا هب ار مدیما ملیام نم دیدرت نودب .تسا دامتعا لباق اعقاو و قداص
 ای فطاوع ،درد ،اوه و بآ ،نامز هب تبسن هک منک دامتعا یسک هب هکلب ،میوج لسوت هدنهد بیرف و رادیاپان
  ! دنک یمن رییغت یناسنا ياه فعض
 ! منیبب منهذ رد ار يزوریپ هب ندیسر مناوت یم .تسا هتشادهاگن هار همادا رد ار ام دیما نیا تاقوا يرایسب
 ھچرگا ،ودٔ ھقباسم رد ھك دینادیمن رگم( .دنک یم هسیاقم هقباسم اب حیسم رد ار ام ینیمز یگدنز لوسر سلوپ
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 .دوش امش بیصن هزیاج نآ ھك دیودب یروط زین امش ؟دریگیم هزیاج رفن کی طقف یلو ،دنودیم ناگدننكتكرشٔ ھمھ
 ات دننکیم نینچ اھنآ .دنکیم یراددوخ یورهدایز زا و دشوكیم تخس ،دنکیم هدامآ ھقباسم یارب ار دوخ ھك یراكشزرو
 .میھدیم ماجنا دنامیم یقاب دبا ات ھك یجات رطاخھب ار راك نیا ام یلو ،دنروآ تسد ھب دوشیم هدرمژپ دوز ھك ار یُلگ جات
 -24 :9 نایتنرق لوا .دنزیم تشم اوھ ھب ھکیسک لثم ھن اّما منزیم تشم نم ،فدھ نودب ھن یلو مودیم نم نیاربانب

 نامشچ هک تسا مزال زین ام ،دریگ یم میلعت هزیاج تفایرد و يزوریپ يارب راکشزرو کی هک روطنامه . ) 26
 زاب لماک نانیمطا اب وا هب تبسن نام هنارادافو تمدخ شاداپ ناونع هب نامسآ رد یسیع رادید يارب ار دوخ
 یداد ناشن ار دوخ یتسرد و تناما یكچوك راك رد وت نیما و بوخ مالغ یا ،نیرفآ' :تفگ بابرا(            .میراد هگن
 .) 23 : 25 یتم  '.شاب کیرش دوخ بابرا یداش رد و ایب .درپس مھاوخ وت ھب ار گرزب یاھراك الاح و
 سلوپ ،تسا هدنیآ راظتنا ) دیما ( هک اجنآ زا ،اما .مینیبب ار هدنیآ میتسناوت یم شاک يا هک میراد وزرآ بلغا
 ام نامیا يور چیه هب ،دشیم هدروآرب ام يارب یئوزرآ و هتساوخ ره رگا هک دیامن یم يروآدای ام هب لوسر
           .میشاب شراظتنا رد ای میهاوخب هک تشادن دوجو يزیچ رگید اریز ،تفرگ یمن تردق و درک یمن دشر
 یزیچ راظتنا رد یسك ھچ .تسین دیما رگید ،دشاب هدش هدروآرب ھك یدیما اّما ؛میتفای تاجن ام ھك دوب یدیما نینچ اب اریز(
 :8 نایمور .میوشیم نآ رظتنم ربص اب ،میاھتفاین زونھ ھك میتسھ یزیچ دیما رد رگا اّما ؟تسا ھتفای ار نآً البق ھك تسا

 فده ام هب و دراد یم  هاگن هار ندرک یلمع رد نتفای تسد يارب ار ام يزیچ هب ندیسر يوزرآ .) 25 – 24
 .دشخب یم ینعم و

  ؟دیور یم تشهب هب هک دیراد هدیقع دیدرت نودب ایآ •
 ! شخبب ارم
 مدرم زا يرایسب .دنراد دوجو يدایز ياه هناهب ،میسر یم نامیگدنز یقالخاریغ هویش و ناهانگ هب هکیماگنه
 دنناوت یم هک دننک یم عافد دوخ ) قح ( زا مشخ اب ابیرقت و دننک لمع دوخ ياه هتساوخ قبط دنهاوخ یم
 ندرگ هب ار دوخ ناهانگ اعبط ،مینک یم در ار ادخ تامیلعت و هار هک هکینامز .دننکب دنهاوخ یم هچ ره
 .مینکن راومه دوخ رب ار هانگ جیاتن یتخس و جنر ای ،مینکن یگدنمرش ساسحا راچان هب ات میزادنا یم نارگید
 یسیع نتفریذپن يارب ار دوخ لیالد هشیمه اما ،دنرادنپ یم ) یبوخ ( درف ار دوخ هک دنتسه یهورگ و
 نم ( دنیوگ یم هک میا هدرک دروخرب يدارفا اب ام همه هک مراد نانیمطا .دننک یم هیجوت يا هنوگ هب حیسم
 سدقم باتک هک تسین یجایتحا اما .مدقتعم ادخ هب .مراد یم رب یناحور ياه مدق و متسه یناحور یصخش
 رورغ اریز ،دراد رارق رورغ رب رکف زرط نیا هیاپ .تسا ضحم بیرف نیا .مورب اسیلک هب منامیا يارب ای مناوخب ار
 ادخ دنک یم رکف هکیسک ( دیوگ یم 1 : 14 رومزم .) منک هرادا ار یگدنز ادخ نودب مناوت یم نم ( دیوگ یم
 يا هطبار وا اب ماوخ یمن طقف ،مراد داقتعا ادخ هب نم هوا ( :دیوگب یسک رگا یتح .) تسا قمحا ،تسین
 یتح هک تسا نکمم ،عقاو رد سپ .دیرادن دامتعا ادخ هب هک دیئوگ یم اساسا تروصنیا رد .) مشاب هتشاد
 .دراد دوجو ادخ هک دیشاب هتشادن هدیقع
                 نآ رد هچنآ زا هک تسیک ، تسین رورش و راکبیرف ناسنا لد دننام زیچ چیه ( دیوگ یم سدقم باتک
 تسا رامیب ّیدحھب نآ و ،تسین نآ زا رتهدنبیرف یزیچ ؟دنک کرد ار ناسنا لد دناوتب ھک تسیک( .) ؟دشاب هاگآ درذگ یم
 یم تسرد ناسنا رظن هب هک دنتسه یئاههار دیوگیم نینچمه  ) 9 : 17 ایمرا .درادن دوجو نآ یارب یجالع ھک
 : 14 لاثما .دوش یھتنم گرم ھب تسا نکمم ،تسا تسار ینکیم رکف ھک یھار( .دوش یم یهتنم گرم هب اما .دیآ

 اما .تسین یفاک حیسم یسیع نودب و یناحور یگدنز کی ساسحا نتشاد اهنت هک دینیب یم سپ . ) 12
 نیا( .درک میهاوخن تفایرد ار يدبا تایح ،میتسین وا رسپ اب هطبار رد ام رگا هک دیوگ یم ینشور هب دنوادخ
 ، 3 : 17 انحوی .دنسانشب تسوت ٔهداتسرف ھك ار حیسم یسیع و یقیقح دحاو یادخ ار وت اھنآ ھك نادواج تایح تسا
 رارقرب حیسم یسیع ام دنوادخٔ ھلیسو ھب ھك ادخ اب حلص زا ،میاهدش هدرمش کین ادخ روضح رد نامیا هار زا نوچ نیاربانب
 دیما ھب اھنت ھن و میرادیاپ نآ رد ھك یضیف ،میاهدش یھلا ضیف دراو ام ،حیسم ھب نامیأ ھلیسو ھب .میتسھ دنمهرھب ،دیدرگ
 ار یرابدرب ،تمحز ھك مینادیم اریز .میتسھ داش زین دوخ تامحز رد ھكلب ،مینکیم یداش میراد ادخ لالج رد ھك یتكارش
 ار ام تقوچیھ دیما نیا .دنیرفآیم ار دیما رما نیا و میوش ادخ لوبق دروم ھك دوشیم بجوم یرابدرب و دنکیم داجیا
 ماگنھ نآ رد اریز .تسا ھتفرگارف ار ام یاھبلق ،دش اطع ام ھب ھك سدقلاحورٔ ھلیسو ھب ادخ ّتبحم اریز ،دزاسیمن سویأم
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 ار یسك ناوتیم تردن ھب .درپس ناج نانیدیب هار رد دوب هدرك ّنیعم ادخ ھك ینامز رد حیسم ،میدوب هدنامرد ام زونھ ھك
 تسود کی رطاخھب یسك یھاگ تسا نكمم ھچرگا ،درذگب دوخ ناج زا وكین صخش کی یارب ّیتح دشاب رضاح ھك تفای

 ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن ار دوخ ّتبحم ادخ اّما .دشاب ھتشاد ار گرم لوبق تأرج هاوخریخ
 دوخٔ ھلیسو ھب رتشیب ردقچ میدش هدرمش کینً الماک وا نوخ نتخیر اب ھك ام .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام
 ،درك لیدبت یتسود ھب ار ام ینمشد شیوخ رسپ گرم اب وا ،میدوب نمشد ادخ اب ام یتقو )تسر میھاوخ ادخ بضغ زا وا
 ام دنوادخٔ ھلیسو ھب ام ھكلب نیا اھنت ھن )دش دھاوخ ام تاجن ثعاب حیسم یناگدنز رتشیب ردقچ ،میتسھ وا تسود ھك الاح سپ

             ام ،نآ رب هوالع . ) 21 هیآ و 11 -1 : 5 نایمور .مینکیم یداش ادخ رد هدینادرگ ادخ تسود ار ام ھك حیسم یسیع
 قبط رب ھکیناسک اریز( .مینک یگدنز دراد رظن رد ام يارب ادخ هک روطنآ ،سدقلا حور زا ادج میناوت یمن

 ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ
 شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن روما ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ
 عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا
 تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا.دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن

 نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش
 کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب رگا ّیتح ،تسا
 سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا .دیاهدش بوسحم
 .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا
 ارم رگا«( .دنراد دامتعا حیسم یسیع هب هک تسا يدارفا رایتخا رد طقف سدقلا حور و  )11 – 5 : 8 نایمور
 دھاوخ امش ھب یرگید نابیتشپ وا و درك مھاوخ تساوخرد ردپ زا نم و درك دیھاوخ تعاطا ارم یاھروتسد ،دیراد تسود
 وا امش یلو دسانشیمن و دنیبیمن ار وا اریز دریذپب دناوتیمن ناھج ھك یتسار حور نامھ ینعی .دنامب امش اب ھشیمھ ھك داد
 زا سپ .مدرگیمرب امش دزن ،مراذگیمن اھنت ار امش«.دوب دھاوخ امش دوخ رد و دنامیم امش دزن وا نوچ ،دیسانشیم ار
 زور نآ رد .تسیز دیھاوخ مھ امش ماهدنز نم نوچ و دید دیھاوخ ارم امش اّما دید دھاوخن ارم رگید ناھج ،ینامز کدنا

 وا دیامن لمع اھنآ قباطم و دنك لوبق ارم ماكحا ھکرھ«.امش رد نم و نم رد امش و متسھ ردپ رد نم ھك تسناد دیھاوخ
 ھتشاد تسود ار وا زین نم و تشاد دھاوخ تسود ار وا نم ردپ دراد تسود ارم ھکرھ و دراد تسود ارم ھك تسا یسک
 .) 21 – 15 : 14 انحوی ».تخاس مھاوخ رھاظ وا ھب ار دوخ

 ؟دینکن تمدخ رتشیب ار حیسم یسیع هک دیراد ییاه هناهب هچ امش •
 ؟دیآ یم اجک زا نم نامیا
ٔ ھمھ ھب ،تسا هدش شبیصن ادخ ضیف ھکیسک ناونع ھب نم( 3 : 12 نایمور رد . دیآیم اجک زا ام نامیا مینیبب لاح
 ار دوخ ،تسا هداد امش زا کی رھ ھب ادخ ھك ینامیا تبسن ھب ھكلب ؛دیشاب ھتشادن زیمآقارغا راكفا دوخ ٔهرابرد میوگیم امش
 راک هک مینیب یم سپ .نامدوخ زا هن و دریگ یم همشچرس ادخ زا ام نامیا هک میناوخ یم ).دیجنسب لادتعا اب
 وا هک یسیع زا نامیا ،دیوگ یم نینچ مه سدقم باتک .تسا نآ تفایرد ام راک هکلب .تسین نامیا بسک ام
 و ادخ قلطم یكین هار زا ھك ینانآ ھب حیسم یسیع لوسر و مالغ ،سرطپ نوعمش فرط زا( .دیآ یم تسادخ مه
 هب يرتیوق نامیا دنوادخ یهاگ و ) 1 :1 سرطپ مود .دناھتفای ام نامیا دننام ینامیا ،حیسم یسیع ام ٔهدنھدتاجن
 یرگید ھب و دشخبیم نامیا یكی ھب( .تسا سدقلا حور بناج زا يا هژیو هیده ،نامیا عون نیا .دهد یم مدرم
  .) 9 : 12 نایتنرق لوا .نداد افش تردق
 مالک ندینش زا نامیا دیوگ یم ).تسا حیسم مالك ام مایپ و دیآیم دیدپ مایپ ندینش زا نامیا سپ( 17 : 10 نایمور
 تامیلعت هب و میناوخب ار سدقم باتک رگا .دوش یم   رت يوق و هدش كاپ هتسویپ ام نامیا سپ ،دیآ یم ادخ
 رایسب .دبای دشر رتشیب ام نامیا ات مینک تعاطا میا هتخومآ ادخ زا هچنآ زا دیاب زین و میهد ارف شوگ نآ
  .دیآ یم ادخ سدقم مالک و سدقلا حور و یسیع ،ادخ زا ام نامیا هک تسا زیگنا تریح
 ام نامیا ایآ مینیبب هک مینک ) شیامزآ ( ار دوخ هک دراد ترورض هک میرب یم یپ نیا هب تایآ ندناوخ زا
 ات دیاب امش .ھن ای تسا یقیقح نامیا ،دیراد ھك ینامیا ایآ دیمھفب ات دینك ناحتما ار دوخ و دییامزایب ار دوخ( .تسا یعقاو
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 یم .) 5 : 13 نایتنرق مود  ))دیشاب هدش در ناحتما رد ھکنیا رگم( .تسامش رد حیسم یسیع ھك دیشاب ھتسناد عقوم نیا
 لاح رد ایآ هک مینیبب و میهد رارق تقد دروم ار دوخ ياهیگدنز هک داد ماجنا ار راکنیا قیرط نیا هب ناوت
  ؟ میوشیم ینابصع میدروآ نامیا یسیع هب هک ینامز زا رتمک ایآ .میتسه دشر
 ّربكت و ینیبدوخ و تداسح ّتبحم رد .تسا نابرھم و رابدرب ّتبحم( 7 – 4 : 13 نایتنرق لوا رد هک روطنامه ایآ
 یتساران زا ّتبحم .دریگیمن لد ھب ھنیك و دوشیمن نیگمشخ ،تسین هاوخدوخ ،درادن ھتسیاشان راتفر ّتبحم .تسین

 راودیما و روابشوخ لاحرھ رد و دنکیم ربص لاح ھمھ رد ّتبحم .ددرگیم نامداش یتسار زا یلو دوشیمن لاحشوخ
 دب تاداع ایآ ؟میئآ یم رد حیسم تهابش هب رتشیب و رتشیب ،تسا هدش رکذ ).دنكیم لّمحت ار یراب رھ و تسا
 زا ایآ ؟میتسه یسیع اب رت قیمع يا هطبار بلاط نامز تشذگ اب ایآ ؟دنبای یم شهاک نامز ریسم رد ام
  ؟مینک یم فرص ادخ فادها يارب رتشیب دوخ لوپ و دادعتسا ،ورین ،تقو
 دادعتسا و ایاطع هب هک ار يدارفا زاین و هدومن دوخ ياه يدنمزاین فرص ار تقو زا يدایز رایسب رادقم ام رگا
 لاعف تکرش مزلتسم ندوب یحیسم .تسین دشاب دیاب هک هچنآ ام نامیا نیاربانب .میریگیم هدیدان دندنمزاین ام
 هب و .دهد یم لالج ار ادخ هک تسیا هویش هب ندرک یگدنز لماش ندوب یحیسم .تسا نارگید هب کمک رد
 .دهد رییغت ار ام تاساسحا و میدق راتفر ،هنهک راکفا ادخ میراذگب هک تسا ینعم نیا
 هچنآ اما .میریگ رارق فطل دروم میناوتب ات مینک بسک یتازایتما نآ رد هک تسین یمتسیس یحیسم یگدنز
 هک یتقو .دهد یم ناشن حیسم هب ار ام يراذگاو و دزاسیم يراج ار ام تبحم میهد یم ماجنا وا يارب هک
 دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( دهد لکش ام راکفا هب هک میهد هزاجا و میناوخب ار ادخ مالک رتشیب
 .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا
 جیردت هب .دنوش یم ضوع ام فادها و تایقالخا ،اه شزرا .دوش یم رجنم ام راتفر رییغت هب ) 2 : 12 نایمور
 نارگید هب کمک و ندرک یگدنز هب تروص نیا هب .دزاس یم هدروآرب ار ام ياهزاین ادخ هک مینکیم دامتعا
 یارب ناھج للم مامت '؟میشوپب ھچ ای و ؟میشونب ھچ ؟میروخب ھچ' :دییوگن و دیشابن نارگن سپ«( .مینکیم زکرمت رتشیب
 زا لبق امش .دیراد جایتحا اھزیچ نیأ ھمھ ھب امش ھك دنادیم امش ینامسآ ردپ اّما ،دننکیم شالت اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب
 دھاوخ هداد امش ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ
 )34-31 :6 یتم .تسا یفاك زورما یارب زورما یدب و تسادرف یارب ادرف ینارگن ،دیشابن ادرف نارگن سپ .دش

 .دینک یم فرص یهار هچ رد ار دوخ دادعتسا و لوپ ،تقو رتشیب •
 یلمع نامیا
 ؟دراد ایند نیا رد یگدنز هب یطابترا هچ نم نامیا :تسا نیا دنسرپ یم مدرم هک یمهم تالاوس زا یضعب
 تشهب هب نتفر زا ریغب نتشاد نامیا تیمها و ؟دراد ینعم هچ راد نامیا صخش کی ناونع هب یگدنز
 نم« :دیوگب یسك رگا دراد هدیاف ھچ ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا( 26 – 14 :2  بوقعی ؟تسیچ
 ھنھرب ھك یرھاوخ ای یردارب رگا سپ ؟دشخب تاجن ار وا دناوتیم شنامیا ایآ ؟دنكن تباث ار نیا وا لمع یلو ».مراد نامیا
 ھچ ».دیوش ریس و مرگ و ،دیورب تمالسب« :دیوگب ناشیا ھب امش زا یكی و دیایب امش دزن ،دشاب دوخٔ ھنازور یاذغ جاتحم و
 هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ .دیروآرب ار اھنآ ّیدام تاجایتحا ھكنآ رگم ،چیھ ؟دوشیم امش دیاع یزیچ
 کین یاھراک نودب یناوتیم ھنوگچ نك تباث نم ھب وت .وكین یاھراک نم و یراد نامیا وت« :دیوگب یسك تسا نكمم.تسا
 ،تسا دحاو ادخ ھك یراد نامیا وت ».منکیم تباث وت ھب شیوخ یاھراکٔ ھلیسو ھب ار دوخ نامیا نم و یشاب ھتشاد نامیا
 ؟تسا رمثیب کین راک نودب نامیا ھك ینادیمن ایآ ،نادان درم یا .دنزرلیم سرت زا و دنراد نامیا مھ اھوید )بوخ رایسب
 لداع و کین ،درك ادخ میدقت هاگنابرق رد ار قاحسا شیوخ دنزرف ھکیتقو رد دوخ یاھراک رطاخھب میھاربا ام ردپ
 ھک ادخ مالك .دینادرگ لماك ار شنامیا زین وا یاھراک و دوب وا یاھراک کّرحم وا نامیا ھنوگچ ھك ینیبیم .دش بوسحم
 .دش هدناوخ ادخ تسود وا و تفای ّققحت ».دش بوسحم قلطم یكین شیارب نیا و دروآ نامیا ادخ ھب میھاربا« :دیامرفیم
 روطنیمھ.دوشیم هدرمش لداع و کین دوخ یاھراکٔ ھلیسو ھب ھكلب ،نامیا هار زا طقف ھن ناسنا ھنوگچ ھك دنیبیم سپ
 لداع و کین ،رگید هار زا اھنآ ندرك ھناور و یلیئارسا نادصاق ھب نداد هانپ ینعی دوخ کین یاھراک اب زین ھشحاف باحار
 مراد نانیمطا .دنک یم تبحص ) لمع رد نامیا ( هرابرد ).تسا هدرم ،حوریب ندب دننام لمعیب نامیا .دش هدرمش
 هنوگچ هک میرب یم یپ ناشلامعا زا اما .دننک یم تیحیسم ) ياعدا ( هک میا هدید ار یصاخشا ام همه هک
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 ماكحا نیرتمھم اّما ،دیھدیم کیهد هریز و دیوش و عانعن زا امش ،راكایر نایسیرف و املع یا امش رب یاو«( دنتسه
 ریاس ماجنا زا لاح نیع رد و دیھد ماجنا ار اھنیا دیاب امش .دیاھتفرگ هدیدان ،تسا تقادص و تمحر و تلادع ھك ار تعیرش
 نایسیرف و املع یا امش رب یاو« .دیعلبیم ار رتش و دینکیم یفاص ار ھشپ ھك روك نایامنھار یا .دینكن تلفغ زین ماكحا

 لوا ،روك یسیرف یا تسا ُرپ یزیھرپان و ملظ زا نآ نورد ھکیلاحرد دینکیم کاپ ار باقشب و ھلایپ نوریب امش ،راكایر
 لثم امش ،راكایر نایسیرف و املع یا امش رب یاو«.دوب دھاوخ کاپ مھ نآ نوریب تروص نآ رد ھك نك کاپ ار ھلایپ نورد
 امش )تسا تافاثك عاونا و ناگدرم یاھناوختسا زا رپ اھنآ لخاد اّما ،دنراد ابیز یرھاظ ھك دیتسھ یاهدش دیفس یاھهربقم
 رد . ) 28 – 23 : 23 یتم .دیتسھ ترارش و یراكایر زا رپ نطاب رد یلو راكتسرد ینامدرمً ارھاظ روطنیمھ مھ
 یم زین ام يارب اقیقد نآ یناحور لصا ،دراد هراشا یسیع نامز رد یحیسم ناربهر هب هیآ نیا هکنیا نیع
 هب لاعف و یعقاو نامیا اب مدرم .میهد یم ماجنا يرگید راک اما ،منکیم تبحص يزیچ هرابرد هک اریز .دشاب
 اهنآ هطبار هرمث راک نآ اریز دنهد یم همادا ار بسانم و بوخ راک و دنزاس یم راکشآ ار وا هب تهابش یسیع
 وا ھك ار ییوكین یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون زا یسیع حیسم رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس ام اریز( .تسادخ اب
 دوخ نامیا هرابرد مدرم هک يرگید لاوس .)10:2 نایسسفا .میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف ّردقم ام یاربً البق
 یم باوج ار امش ياهاعد ادخ الصا ایآ هک دینک رکف دیاش .دوشیم هدینش ناشیاهاعد ایآ هک تسا نیا دنراد
 هب یگتسب لاوس نیا باوج .درادن یخساپ میا هدرک اعد شیارب هچنآ هک یتقو میوشیم هتسخ ام .دهد
 .تسیچ رد ام ّتیریخ دناد یم وا ور نیا زا و دنیبب ار هدنیآ هک دراد تردق وا طقف .دراد ادخ تیصخش
 تیعقاو ،مینک یم اعد تهج نآ رد و میراد دوخ تالکشم يارب ار لمع هار نیرتهب مینکیم رکف ام هک دنچره
 هرابرد ،لاثم روطب .تسین ادخ هشقن قبط هب هژیو طیارش رد میراد ام هک یلح هار تسا نکمم هک تسا نیا
 هب ،لوا هاگن رد .دباوخب دوخ یحیسم تسود هناخ رد بش دراد هزاجا هک دسرپیم امش رتخد .نام نادنزرف
 نآ رد یگرزب مرج لبق زور دنچ نیمه هک دناد یمن امش دنزرف اما ! تسا یمهم عوضوم هک دسر یم رظن
 رتهب و دیراد يرگید روصت امش ،تسا رطخ یب و بوخ یفاک ردقب وا تساوخرد هکیلاح رد سپ .داد خر هناخ
 وا .تسا روط نیمه اقیقد زین ادخ و ام يارب .دیراد تیعضو نیا هرابرد يرتشیب تاعالطا اریز دیناد یم
 یب ات دناوت یم وا هک میشاب هتشاد دامتعا دیاب ام .دهد خساپ امش ياهاعد هب رگا ،دنیب یم ار هدنیآ تالکشم
 .دنیبب ام زا رتشیب تیاهن
 اعد نیا .دنا هدرکن تفایرد تاجن زونه اهنآ و میا هدرک اعد هداوناخ ياضعا ای تسود کی تاجن يارب دیاش
 ار ادخ راک دناوت یم هک تسیزیچ اهنت ناسنا هدارا هک مینادب دیاب ،تروص نیا رد .تساعد نیرتهب کش نودب
 نازیزع ات دیآ شیپ یتیعقوم و دوش فرطرب عناوم هک مینک اعد دیاب دیدرت نودب هکنیا نیح رد .دزاس فقوتم
 قدص ار نارامیب يافش هنیمز رد رما نیا .دنک یمن لیمحت ناسنا هب ار دوخ دنوادخ ،دنبای تاجن دنناوتب ام
 ای دنشکب درد هک دهد یم هزاجا ادخ اما ،مینک یم اعد يزیزع ای یتسود يافش يارب رایسب هچ .دنک یم
 هک ار یسک ات تشادن تردق اعقاو ای دینش ار ام ياعد ادخ هک مینک یم ساسح ام تروصنآ رد .دنریمب
 ياههار .دومن دامتعا ناهج رد وا میظع تردق و ادخ تیصخش هب دیاب ،هرابود اما .دهد افش میدرک اعد شیارب
 یاھشور لثم ،نم یاھشور ھن و تسین امش راکفا ،نم راکفا« :دیوگیم دنوادخ( .دراد توافت ام ياههار اب الماک وا

 و ) 9 – 8 :55 ایعشا .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا ،ردقنامھ ،دنتسھ رتدنلب نیمز زا اھنامسآ ھک ردقنامھ .امش
 هب ار یسک دیدش درد هک ما هدوب طیارش زا يرایسب دهاش نم .دنیبب هاگن کی هب ار تیدبا هک تسا رداق وا
 ناشنازیزع زا یکی گرم زا سپ هک مسانش یم ار يدارفا یتح .دریذپب ار یسیع تسناوت هک دناسر یئاج
 .میشاب هتشاد اعد هب تسد افش يارب دیاب دص رد دص هکنیا اب .دنهد رییغت ار ناشیگدنز هک دنتفای يا هزیگنا
 رداق هک میسانشب ردقنآ ار ادخ هک میراد جایتحا .مینک راذگاو ادخ هب ار ادخ راک هک تسا مزال نینچمه
  .میریگب مارآ وا ییاهن میمصت اب میشاب

  ؟دیا هتفرگن باوج هک دیا هدرک اعد يزیچ يارب ایآ •
 ؟تسا هدرک دیما ان ار امش ادخ هک دینک یم ساسحا ایآ •
 نامز و دوخ ياههار زا امش ياهاعد هب ادخ دیراذگب و دینک رظنفرص دوخ ياه هشقن زا هک دیلیام ایآ •

 ؟دهد خساپ دوخ
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  ! دیرادن نامیا یفاک ردقب طقف امش
 ياهاعد لیلد نیمه هب دیرادن نامیا یفاک ردقب طقف امش( دنا هتفگ امش هب هک دیتسه یحیسم يدرف دیاش
 قبط ام ياهاعد هک دراد دوجو يدایز لیالد :تسا سدقم باتک فالخ رب نیا دنام یم باوج یب امش
 میراد ناوارف نامیا ام همه نیاربانب دریگ یم همشچرس دنوادخ زا ام نامیا .دریگ یمن خساپ نامتساوخرد
 نامیا یَلدرَخ ھناد ٔهزادنا ھب امش رگا« :داد خساپ دنوادخ ».نك دایز ار ام نامیا« :دندرك ضرع دنوادخ یسیع ھب نالوسر(
 اقول .درکیم تعاطا امش زا و 'وش ھتشاك ایرد رد و ایب رد ھشیر زا' :دییوگب توت تخرد نیا ھب دیتسناوتیم دیتشادیم

  .تسا نارگید زا رتفیعض مدرم زا یضعب نامیا هک دنچ ره ) 6 – 5: 17
 ام تیریخ رد مینک یم تساوخرد هک هچنآ هک تسا نیا دوش یمن تباجا ام ياهاعد دیاش هک يرگید لیلد
 امش یرابدرب یتقو و ؛دوشیم رتشیب امش یرابدرب ،دوش تباث شیامزآ رد امش نامیا صولخ رگا دینادیم نوچ( .تسین
 یهانگ دیاش ای ،) 3  –4:1 بوقعی  .دوب دیھاوخن جاتحم یزیچ ھب و هدش یصقنیب و لماك یاھناسنا امش ،دوش لماك
 دوخ ناھانگ ھب رگیدكی دزن( .مینک هبوت دوش هدینش ام ياعد هکنآ زا لبق و هدرک فارتعا دیاب هک میراد یناهنپ
 یاراد سایلا .تسا ّرثؤم رایسب کین و لداع صخشٔ ھنامیمص یاعد .دیبای افش ات دینك اعد رگیدكی یارب و دییامن فارتعا

 ناراب نیمزرس نآ رد هام شش و لاس ھس ،درابن ناراب ھك درك اعد بلق میمص زا یتقو یلو ،دوب ام دوخ دننام یفطاوع
 . ) 17 – 16: 5 بوقعی .دروآ راب ھب لوصحم رگید راب نیمز و دیراب ناراب و درك اعد هرابود .دیرابن
 زا هک ردقچ ره .میروآ تسدب ار وا رکف و بلق ات میشاب هتشاد ادخ اب یمیمص و کیدزن رایسب يا هطبار دیاب
 .دوش گنهامه وا هدارا اب رتشیب ات دنک یم رییغت هب عورش ام ياهاعد ،میوش وا هیبش رتشیب داحتا نیا قیرط
 ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش( .دهد خساپ ام ياهاعد هب هک تسا رداق وا نآ زا سپ
 ياه نیشام نتشاد يارب رگید ،دنکیم رییغت ام یلبق هتساوخ هکینامز . )4:37 رومزم .تخاس دھاوخ هدروآرب
 مدرم رب ام دیدج زکرمت .متسین لئاق یتیمها الاب یکناب باسح هرامش و گرزب يا هناخ ،لدم نیرخآ و کیش
 زاین هب میناوتب ات مینک یم تردق و ورین تساوخرد جیردت هب .دنراد زاین ام زا رتشیب هکیناسک .دریگ یم رارق
  اریز دهد تکرب و هداد خساپ یناوارف هب ار ام ياهاعد هک تسا رداق ادخ تروص نآ رد و  میهد خساپ نارگید
 ! .مینک یم تساوخرد وا هدارا قبط رب
 ندش هدرمش لداع و سیدقت
 هچ اعقاو میروآ یم نامیا یسیع هب هک یتقو مینیبب ،دراد تیمها رایسب ام نامیا ارچ میدیمهف هک لاح
                           ایند زا تقیقح رد نامیا قیرط زا ام دیوگ یم سدقم باتک .دهدیم يور نام یگدنز رد یقافتا
 ادخ یوس ھب ناطیش ورملق زا و ییانشور ھب یكیرات زا ار ناشیا و ینك زاب ار نانآ یاھمشچ ات( .)میا هدش ادج(
 26 نالوسر لامعا .دنشاب ھتشاد یمھس ادخ نیّسدقم نیب رد و دوش هدیزرمآ ناشناھانگ ،نم ھب نامیا هار زا ات ینادرگزاب
 و كاپ موادم روطب( ینعم هب المع نیا .دراد مان سیدقت) ندش ادج( دروم يارب بسانم و تسرد هملک .)18:
 هدرک تساوخرد یسیع زا اعقاو ام رگا .دراد تمسق ود سیدقت .تسا صخشم یفده يارب هدش هتشاذگ رانک
 نآ ناوتیمن نینچمھ( .تسا هدش كاپ تاجن تفایرد هظحل رد ام حور سپ ،دشاب يام یگدنز بابرا هک میا
 لاح ،دش ھتخانش موكحم ناسنا ،ینامرفان نآٔ ھجیتن رد اریز ،درك ھسیاقم »مدآ« ینعی رفن کی هانگ جیاتن اب ار ادخ ششخب
 زورما رگا هک تسا ینعم نیا هب هک)16: 5 نایمور .دیدرگ ناسنأ ھئربت بجوم ،اھاطخ ھمھنآ زا سپ ادخ ششخب ھکنآ
  .دوب میهاوخ یسیع اب تشهب رد ،میریمب
  ،راکفا ،هدارا ات تسا ام دوخ رد میلعت و بیدأت مزلتسم شخب نیا . تسا نآ لحارم همادا سیدقت رگید هبنج
                         ار ترابع نیا هک یتقو .دریگ رارق سدقلا حور تردق تحت یحیسم یگدنز رد ام لامعا و رکف زرط
 ھب یسیع حیسم اب داّحتا رد ھکیناسک یارب رگید سپ( . تسا ینعم نیا هب  ) میریمب مسج رد(  دیاب هک میونش یم
 ،دوشیم تفای یسیع حیسم اب داّحتا رد ھك سدقلاحور شخبتایح نامرف اریز ،درادن دوجو یّتیموكحم چیھ دنربیم رس
 ادخ ،دھد ماجنا تسناوتن یناسفن تعیبط فعض ّتلع ھب تعیرش ھك ار ھچنآ .تسا هدرك دازآ گرم و هانگ نامرف زا ارم
 هانگ ھلیسو نیا ھب و داتسرف رشب ناھانگ شزرمآ یارب ،راكھانگ و ینامسج ناسنا تروص ھب ار دوخ دنزرف وا .داد ماجنا

 ھكلب ،میتسین دوخ یناسفن تعیبط راتفرگ ھك امٔ ھلیسو ھب تعیرش ماكحا ات درك نینچ ادخ .تخاس موكحم یناسنا تاذ رد ار
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 ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ قبط رب ھکیناسک اریز .دوش هدروآ اجب ،میشابیم ادخ حور عیطم
 روما ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ
 اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن

 یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ
 ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا .دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن
 ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب رگا ّیتح ،تسا نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور
 زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا .دیاهدش بوسحم کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم
 سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم
 .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا سپ .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك
 دوخ یناسفن تعیبط قباطم رگا اریز .سفن یاھشھاوخ زا یوریپ ھب ھن و دوخ یناسفن تعیبط ھب ھن اّما ،مینویدم ام ،نم
ٔ ھلیسو ھب ھك یناسك .تسیز دیھاوخ ،دیزاس دوبان ار ینامسج یاھراک ،ادخ حور یرای ھب رگا اّما .درم دیھاوخ دینك یگدنز
 .) 14 –1:8 نایمور .دنتسھ ادخ نادنزرف ،دنوشیم تیادھ ادخ حور
 .تسا نابغاب نم ردپ و متسھ یقیقح کات نم«( مینیب یم ناش یگدنز هرمث رد مدرم یگدنز رد ار سیدقت لمع
 راب ھب یرتشیب ٔهویم ات دزاسیم کاپ ار نآ دروایب رمث ھك یاھخاش رھ و دربیم درواین رمث نم رد ھك ار یاھخاش رھ
 ھب دناوتیمن یاھخاش چیھ ھك روطنامھ .امش رد نم و دینامب نم رد .دیاهدش کاپ متفگ امش ھب ھك یمیلاعت اب امش .دروآ

 امش و متسھ کات نم«.دینامب نم رد رگم دیروایب رمث دیناوتیمن زین امش ،دنامب کات رد ھکنآ رگم دھد هویم دوخ یدوخ
 .دیھد ماجنا یراک نم زا ادج دیناوتیمن امش نوچ دروآیم رایسب ٔهویم ،وا رد نم و دنامب نم رد ھکرھ .دیتسھ نآ یاھھخاش
 و دننکیم عمج ار هدیكشخ یاھھخاش مدرم .ددرگیم کشخ و دوشیم هدنكفا رود ھب یاھخاش دننام دنامن نم رد یسک رگا
 امش تجاح ھك دیبلطب دیھاوخیم ھچرھ دنامب امش رد نم نانخس و دینامب نم رد رگا .دننازوسیم و دنزیریم شتآ رد
 انحوی .دوب دیھاوخ نم نادرگاش قیرط نیا ھب و دیروایب ناوارف ٔهویم امش ھك تسا نیا رد نم ردپ لالج .دوشیم هدروآرب

 صخشم روطب ام .میرگنب ایند هب یتوافتم دید اب یتسیاب ،دنراد هزات دلوت هک ینایحیسم ناونع هب ) 8 – 1: 15
 قلعت نامدوخ هب رگید .تسا هتخیر دوخ ياهفده بلاق رد ار ام یگدنز ادخ اریز میراد توافت نارگید زا
 نت ناسنا یگدنب ھب سپ ؛دیاهدش هدیرخ یفازگ تمیق ھب امش(  :میا هدش                    يرادیرخ یئاهب هب اریز میرادن
 )23 : 7 نایتنرق لوا .دیھدن رد
 ام هک تسا نیا دهد یم يور وا هب نامیا مالعا و یسیع نتفریذپ اب هک يرگید زیگنا تریح یناحور قافتا
 رد ام ياج هب یسیع گرم  نتفریذپ اب و میراد رارق دنوادخ اب یتسود هار رد ام ینعی .میوش یم لداع
 رایسب هدژم نیا .میوشن لمحتم ار جنر و درد ام هک درم و درب جنر یسیع .میتسه دنوادخ اب یلماک تیعقوم
 هب نتفر ای و ادخ يدونشخ يارب تسرد لامعا ندروآ اجب تیلوئسم اریز .تسا ناراد نامیا يارب یبوخ
 .دروآ یم شیپ ار يرگید عوضوم دوخ نیا هک دراد یم رب ام شود زا ار تشهب
 دنک یمن یگدنز اهنت ناسنا
 .مینک یگدنز دنراد نامیا یسیع هب هک نارگید رانک رد دیاب هک تسا نیا ادخ اب ندوب هطبار رد زا یشخب
 رگیدکی اب ندشعمج زا( .میربب رس هب ییاهنت هب یحیسم یگدنز رد هک میا هدشن قلخ ام هک تسا نیا تقیقح
 ،مییامن قیوشت رتشیب ار رگیدكی دیاب ھكلب ؛دناهدرک تداع نیا ھب اھیضعب ھکنانچ مینكن تلفغ ییاسیلك سلاجم رد
 ینعی وا ندب هب ام هک تسناد یم ادخ .)25:10 نایناربع .دوشیم کیدزن دنوادخ زور ھك نامز نیا ردً اصوصخم
 باتک زا يرادرب نامرف و ندناوخ نودب هک میراد یعس رگا و .میدنمزاین اعد و میلعت ،ینابیتشپ يارب اسیلک
 تایآ یسیع یتح .میوش جراخ دوخ تاداقتعا هیاپ زا میناوت یم یناسآ هب ،میشاب ) یبوخ نایحیسم ( ،سدقم
 اب یطابترا ،ندوب حیسم ندب زا یشخب .داد حیضوت میلعت و هظعوم اب ناراد نامیا زا یتعامج نیب رد ار
 ار ام ادخ هک تسیزیچ هرابرد امامت نیا .درادن یناسنا هسسوم زا یصاخ عون ای بولک نیرتهب ،هدیزگرب یهورگ
  .میهد ماجنا ار دوخ يدبا و ینیمز یگدنز وا اب هطبار رد هک تسا هدرک تیاده
 بهاذم هب نم( تسا نیا دنورب اسیلک هب دنهاوخ یم هک میونش یم مدرم زا هک يرگید یلومعم هناهب
 يرگید ياسیلک هب متسین رضاح رگید و ما هدش تحاران یبهذم مدرم زا ابلق نم( ای ،مور یمن )ینامزاس



 
 

۷۴ 

 دیابن نیا .دننک یم تحاران و دیماان ار ام هک تسا یمدرم زا رپ یگدنز هشیمه هک تسا نیا تیعقاو .)مورب
  .مینک بانتجا ندش تحاران زا هک میزاس دودحم ار طباور مامت هک دوش ببس
 ! دنتسه وگغورد اهنآ زا یضعب ،هکلب .دنتسین بیع نودب و لماک هک دوش یم لیکشت یفلتخم دارفا زا اسیلک
 زا دیاب .دیا هدرک تحاران نات یگدنز رد ار یسک و دیا هدوب وگغورد الامتحا مه امش هک دینکن شومارف
 ھكیسك .دییوگن دب رگیدكی زا ،ناردارب یا( .تسا ادخ راک تواضق .مینک يراددوخ نارگید يرواد شیپ و تواضق
 تعیرش ھب تبسن رگا .تسا ھتخاس موكحم ار نآ و ھتفگ دب تعیرش زا دنك یرواد وا ھب تبسن ای و دیوگب دب یرگید ھب
 تسا رداق ھكیسك نامھ ینعی ،تسا یكی رواد و راذگنوناق .نآ ٔهدنروآ اجب ھن و یاهدش تعیرش رواد وت ،ینك یرواد
 :) 12 – 11: 4 بوقعی ؟ینکیم یوراد دوخٔ ھیاسمھ ٔهرابرد ھك یتسیك وت سپ .دزاس دوبان ای دشخب تاجن ار ناسنا
 ام اب ،دیوگ یمن غورد ام هب زگره وا .تسا لماک هک میشاب هتشاد یسیع هب مشچ هک تسا نیا ام هفیظو
 ام همه رگا .درک دامتعا وا هب ناوت یم هک تسا یسک اهنت وا .دنک یمن تبحص ام بایغ رد ای ،دنک یمن بلقت
 یم ،رگیدکی ندرک شنزرس ياج هب تسا هداد روتسد ام هب یسیع هک میرادب تسود ار رگیدکی يوحن هب
 .میروآ دوجو هب میراد وزرآ هک ار یگنهامه نآ میناوت
   . تخاس شدوخ ياهتسد اب ار ام هک یئاجنآ زا .دراد تسد رد ار ییاهن رادتقا ادخ هک تسا نیا مالک هصالخ
 یاھنوگ ھب ارم اریز ،میاتسیم ار وت نم .یداد دنویپ مھ ھب ار اھنآٔ ھمھ مردام محر رد و یتخاس ار مندب یازجا مامت وت(
 ھتخاس میاھناوختسا یتقو .منادیم دوجو مامت اب ار نیا نم .تسا زیگناتفگش رایسب وت یاھراک مامت ،یاھتخاس بیجع
 میایب دوجو ھب ھک نآ زا شیپ .یدوب هاگآ نم دوجو زا وت ،مدرکیم دشر ناھن رد و متفرگیم لکش ردام محر رد و دندشیم
 تمکح ره زا رتارف .) 16 – 13 :139 رومزم .یدومن تبث دوخ رتفد رد ار مرمع یاھزور ،منک زاغآ ار یگدنز و
 يوجتسج رد و تخادرپ ار ام ياه ضرق وا .دنک تیاده نامریسم رد ار ام هنوگچ هک دناد یم وا اهنت ،یناسنا
 یمن سکچیه ،منم یگدنز ،منم یتسار ،منم هار(    :دیوگیم شدوخ یسیع .تسا ام اب يدبا يا هطبار نتشاد
 نمٔ ھلیسو ھب زج سکچیھ ،متسھ تایح و یتسار و هار نم« :تفگ وا ھب یسیع( نم هلیسوب رگم دسرب ادخ هب دناوت
 لوط رد ام يارب ادخ هک يا هشقن اب قباطم ام ) یناحور( ياه ماگ رگا ) 6: 14 انحوی .دیآیمن ردپ دزن
 .میراذگ یم   مدق یکانرطخ هار رد ،دشابن دراد شدصقم
 .دیشاب هتشاد رظن رد ار اریز تایآ

 یدایز یاھھشقن ناسنا( .تسا ادخ تسد رد اهنآ ییاهن هجیتن اما ،دشک یم يدایز ياه هشقن ناسنا •
 ) 1: 16 لاثما .تسادخ تسد رد اھنآ ییاھنٔ ھجیتن اّما ،دشکیم
 ،تسا هدیرفآ یفدھ یارب ار زیچ رھ دنوادخ( .تسا هدرک قلخ يروظنم و فده يارب ار يزیچ ره دنوادخ •

 )4: 16 لاثما .تسا هدرک قلخ الب زور یارب ار ناریرش ّیتح
 رکف رد ناسنا( .دنک یم تیاده اهنآ ماجنا رد ار وا دنوادخ اما ،دشکیم ییاه هشقن دوخ رکف رد ناسنا •

  .)9:16 لاثما .دنکیم تیادھ اھنآ ماجنا رد ار وا دنوادخ اّما ،دشکیم اھھشقن دوخ
 هدومن نییعت یبسانم نامز زیچ رھ یارب وا( .تسا هداهن ار تیدبا كرد هب قایتشا ناسنا لد رد دنوادخ •

 ار ادخ یاھراک موھفم دناوتیمن ناسنا اّما ،تسا هداھن ناسنا یاھلد رد ار ّتیدبا نتسناد قوش وا نینچمھ .تسا
 ) 11: 3 هعماج .دنک کرد اھتنا ات ادتبا زا
 ره هن و میبای طابترا تسا هتشاد ررقم هچنانچ ادخ اب هک تسا دنمفده و شخبرمث یتقو ام یگدنز •

  .دسر یمن دنوادخ هب اههار مامت هک مینیب یم تقیقح رد .میهاوخب هک تقو
 مورب راکرس مهاوخیم
 بلغا ) راک( نیا .دننک یضار ار ناشیادخ يراک ماجنا اب دنهاوخ یم دوخ ناوریپ زا ایند بهاذم رتشیب
 ار دوخ تدش هب ای و نشخ یهاگ و بیجع مسارم ،ناسنا ندرک ینابرق ،دنلب يادص اب یتارابع نتفگ تروصب
 یعس و دننک یم ) سدقم ياهدربن ( ریگرد ار دوخ »یبهذم صاخشا « حالطصاب نیا .تسا ندرک دودحم
 ناشنایادخ هب هک دنشک یم تمحز یلیخ .دنریگب رارق ادخ اب یبوخ تیعقوم رد یفاک تازایتما بسک اب دنراد
 نیب نایادخ هک دندقتعم اریز  ،دراد یساسحا هچ ادخ هک دنتسه تشحو نیا رد هشیمه و .دننکن نیهوت
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                        طقف دنرادن هدیقع ناشیادخ هب هک ار یمدرم یتح دارفا هنوگ نیا .دنراد دیدرت نتفریذپ و مشخ
 تسا یتارییغت ،دهد ناشن ار ناشیادخ تیاضر دناوت یم هک یهار اهنت و ! دنناسر یم لتق هب ) ادخ مان رد (
 لوط رد مسارم نیا .هریغ و باتفآ و ناراب ،ملاس نادنزرف ،بوخ لوصحم لیبق زا دهد یم خر تعیبط رد هک
 .تسا هدش لقتنم رگید لسن هب یلسن زا تاداقتعا هشیر اما .تسا هدرک رییغت اه نرق
 بلج يارب ار مسارم و تامدخ عاونا دهاوخ یم مدرم زا هک دنراد دوجو يرامش یب بهاذم اکیرمآ رد یتح
 ياج ( تشهب رد ار اهنآ هک دنروآ دوجو هب يدایز نادنزرف هک دنزیرگان یتاقوا یهاگ .دنروآ اج هب ادخ تیاضر
 هار و دنیامن یضار ار ادخ ) باوث راک( ماجنآ اب ات دنروایب دوخ نید هب ار يدارفا یفاک ردقب دیاب و .) دنهد
 دونشخ ار ادخ هک دننک یم بوخ راک هزادنا نآ هب ایآ دنناد یمن هک یمدرم ندید .دننک زاب تشهب هب ار دوخ
 .تسا روآ فسات ،دنرب یم رس هب دوخ تاجن زا تشحو رد زور ره ای و ،دنزاس
 هتخادرپ ار ام ناهانگ همیرج یسیع میراد نامیا هک ام زا ،لیئارسا و سدقم باتک يادخ ،لاح ره رد اما
 دوب میهاوخن رداق زگره ام هک تسناد یم وا .تسا هدش تخادرپ الماک ام نیِد .تسا دونشخ رایسب ،تسا
 باتک تقیقح رد .داد ماجنا ام يارب ار راک نیا تبحم يور زا ور نیا زا .میزادرپب ار دوخ ناهانگ همیرج
 و دنروایب نامیا حیسم یسیع هب هک دورآ یم باسح هب هانگ یب ار ناراکهانگ یتروص رد ادخ:دیوگ یم سدقم
 دنادرگیم کینً الماک ار سانشانادخ صخش ّیتح ھك ییادخ ھب ھكلب دنکیمن راك ھك یدرم اّما و( . اهنا لامعآ يور زا هن
 رد تسرد و وکین ،بوخ راک هک لاح نیع رد .) 5: 4 نایمور .دیآیم باسح ھب قلطم یكین وا نامیا ،دروآیم نامیا
 هب هک سرت يور زا هن .دریگ یم همشچرس ادخ يارب ام یبلق تبحم زا لامعا نیا ،تسا یسیع اب ام هطبار رثا
 سدقم باتک هک میشاب هتشاد هدیقع هک تسا مهم رایسب .میا هدرواین اج هب ار تسرد لامعا یفاک هزادنا
 یضعب .میئامن هیکت هرابنیا رد دوخ ساسحا هب هکنآ هن ،دیوگ یم                           هچ ام تاجن هرابرد
 یکیرات نارود رد دیاش ای . میتسه نابیرگ هب تسد یهانگ اب اریز میراد تاجن هک مینک یمن ساسحا تاقوا
 دلوت هک یقیقح ناراد نامیا ناونع هب اما .تفای ناوت یمن اج چیه ار ادخ مینک یم ساسحا و میرب یم رس هب
 .میریگب مارآ نانیمطا اب دنوادخ اب دوخ هطبار رد ،میراد یسیع هب هک ینامیا ببس هب میناوت یم  ،دنراد هزات
 اریز، 4: 2 قوقبح .درک دھاوخ یگدنز نامیأ ھلیسو ھب وکین صخش اّما ،دنوشیم کالھ راکدب مدرم :تسا نیا ماغیپ(
 ھکنانچ ،تسا هدش انب نامیا رب و نامیأ ھیاپ نیا و درامشیم کینً الماک ار نایمدآ ھنوگچ ادخ ھك دھدیم ناشن لیجنا
 ھك تسادخ ضیف ببسھب اریز ،17: 1 نایمور ».درک دھاوخ یگدنز نامیأ ھلیسو ھب وكین صخش« :دیامرفیم ّسدقمباتک
 چیھ سپ ،تسین امش یاھراکٔ ھجیتن ،تاجن نیا .تسادخ ششخب ھكلب تسین امش راك نیا و دیاھتفای تاجن نامیا هار زا امش
 ادخ روضح رد سکچیھ ھك تسا نشورً الماک نونكا ،9 – 8 :2       نایسسفا .دلابب دوخ ھب یسك ھك درادن دوجو یلیلد
 ھب یگتسب تعیرش اّما ».درك دھاوخ یگدنز نامیأ ھلیسو ھب وكین صخش« اریز ،دوشیمن هدرمش کین تعیرشٔ ھلیسو ھب
 ھب وكین صخش« و 12  –11: 3 نایطالغ ».درك دھاوخ یگدنز تعیرش یارجا اب تعیرش یرجم« اریز .درادن نامیا
 .) 38 : 10 نایناربع ».دوب مھاوخن دونشخ وا زا ،دوش نادرگیور نم زا یسك رگا اّما ،درك دھاوخ یگدنز نامیأ ھلیسو
 دنگوس و هدعو ینعی( رییغت لباقریغ رما ود اجنیا رد سپ( .دنک یمن رییغت طیارش اب و تسا رادافو هشیمه ادخ اریز
 رد وا ھك یدیما ھب رایسب یمرگلد اب ،میاهدرب هانپ وا ھب ھك ام سپ .دیوگب غورد اھنآ رد ادخ تسا لاحم ھك دراد دوجو )ادخ
 دبا ات هک مینک دامتعا ادخ ياه هدعو هب میناوت یم ،) 18: 6 نایناربع .میوشیم لّسوتم تسا هداد رارق ام ربارب
  .تسا رارقرب و تباث ام تاجن ،میرب یم رسب وا رادتقا تحت هک ینامز ات و دراد تیعقاو

 ؟دینک یمن یگدنز دنوادخ ياهرایعم قبط هک دینک یم ساسحا بلغا ایآ •
 لمع و نامیا
      لرتنک ادخ حور اب ام یگدنز هک ینامز ات دنیامن هدهاشم ار ادخ هداعلا قراخ ياهراک دنرداق طقف مدرم
 نتشیوخ و تمیالم ،يرادافو ،یئوکین ،ینابرهم ،ربص ،شمارآ ،يداش و یشوخ ،تبحم ام هکیماگنه .دوش یم
           ،تبیغ زا هک ینامز ! دزاس یم سکعنم ار قلطم رداق يادخ ام راتفر ،میهد یم ناشن دوخ زا يراد
 تلادع و یکاپ اب تروصنآ رد ،مینز یم زابرس دوخ راتفگ و لامعا اب نارگید ندرک تحاران ای یتمرح یب
 نافیعض ای نادنمتسم زاین هب ات مینک یم تشذگ دوخ هتساوخ زا هک یتقو تیاهن رد و مینک یم یگدنز
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 ادخ هنوگنیا مینک یم هدافتسا دنوادخ یهاشداپ شرتسگ يارب دوخ دادعتسا و لوپ ،تقو زا ،میئامن یگدیسر
  .میزاس یم دونشخ و یضار ار
 اب مدرم .دنک یم هدهاشم ار یقیقح نایحیسم توافت ایند .دنتسین ام راتفر بظاوم مدرم هک دینکن رکف
 و دیفم ،هدنشخب ،نابرهم هتسویپ ام رگا تسیداعریغ ناسنا يارب راتفر هنوگنیا هک دنرب یم یپ يرایشوه
 اب تسا هدش ام هزیگنا و رییغت ببس هک ادخ تردق هرابرد هک میروآ یم تسد هب یتصرف ،میشاب لاحشوخ
  .مینک تبحص دوخ نایفارطا
 هرمث نآ هرابرد
 اب ندرک تبحص اررکم لماش هویم نیا .دروآ یم راب هب هویم هک تسا ینامیا ،یقیقح نامیا هک میتخومآ
 ار ادخ مینک یم هک يراک ره رد هزور ره .دنک یم تیاده سدقلا حور هکینامز تسا لیجنا هرابرد نارگید
 هک نانآ .تسا رادیاپ و يدبا هرمث نیا .دشاب یم حیسم ندب هب ندرک تمدخ لماش نینچمه و میهد لالج
 .دهد یم لالج ار ادخ هک دنروآ یم ناوارف هویم دنوش یم لصو ) تسا یسیع هک( كات هب
 ناتخردٔ ھشیر رب ھشیت نونكا( .دوش یم هدنکفا شتآ رد و هدش عطق درواین هویم هک یتخرد دیوگ یم یسیع
 يور زا امش رگا ) 10: 3 یتم  .دش دھاوخ هدنكفا شتآ رد و هدیرب درواین راب ھب بوخ ٔهویم ھك یتخرد رھ و هدش ھتشاذگ
 ار شاهّرك و غالا نآ و( .دیشک دیهاوخ باذع يرواد ماگنه ،دینک یم انب دوخ لایما ساسا رب ار یگدنز تقامح
 شرف دوخ یاھادر اب ار هداج یدایز ّتیعمج .دش راوس یسیع و دنتخادنا اھنآ تشپ رب ار دوخ یاھادر هاگنآ و دندروآ
 زا ھك اھنآ و دنتفریم ولج زا ھك یّتیعمج هاگنآ .دندینارتسگیم هار رد و دندیربیم ار ناتخرد یاھھخاش ،یضعب و دندرك
 یادخ )دیآیم دنوادخ مان ھب ھکیسک نآ داب کرابم )دوواد رسپ رب داب ساپس« :دنتفگیم و دندزیم دایرف دندمآیم بقع
 نیا« :دندیسرپیم یاّهدع و دندمآ ناجیھ ھب رھش مدرم مامت دش میلشروا دراو یسیع ھکنیمھ »)دزاس کرابم ار وا لاعتم
 دبعم لخاد ھب یسیع هاگنآ ».تسا هدمآ لیلج ٔهرصان زا ھك تسا یبن یسیع نیا« :دندادیم خساپ ّتیعمج »؟تسیك صخش
 نافاّرص یاھزیم وا .دنار نوریب ،دنتشاد لاغتشا شورف و دیرخ ھب گرزب دبعم نحص رد ھك ار یناسكٔ ھمھ و تفر گرزب
 هدناوخ ھناخزامن نم گرزب دبعم' :دیامرفیم ّسدقمباتک« :تفگ نانآ ھب و تخاس نوگژاو ار ناشورف رتوبك یاھھاگیاج و
 افش ار اھنآ وا و دندمآ وا دزن ھب گرزب دبعم رد ناجولفم و نایانیبان»'.دیاھتخاس نادزد هاگنیمک ار نآ امش اّما ،دش دھاوخ
 رب داب ساپس« دندزیم دایرف گرزب دبعم رد ناكدوك ھك دندینش و دندید ار یسیع بیاجع یتقو املع و نانھاك نارس .داد
 )مونشیم یلب« :داد باوج یسیع »؟دنیوگیم ھچ اھنیا یونشیم ایآ« :دندیسرپ یسیع زا اھنآ .دندش نیگمشخ »دوواد رسپ
 کرت ار نانآ هاگنآ »؟دنزادرپب وت یانث و دمح ھب اھنآ نابز ات یزومآیم ار ناگراوخریش و ناكدوك ھك دیاهدناوخن رگم
 تشگرب رھش ھب یسیع یتقو ،دعب زور حبص .دینارذگ اجنآ رد ار بش و تفر اینعتیب ھب و دش جراخ رھش زا و درك
 ار تخرد نآ سپ تفاین نآ رد یزیچ گرب زج اّما تفر نآ فرط ھب هدید یریجنا تخرد هداج رانك رد و دش ھنسرگ
 نآ ندید زا نادرگاش.دش کشخ ھظحل نامھ رد تخرد نآ و »دروآ یھاوخن رمث زگرھ رگید وت« :دومرف هدرك باطخ
 نامیا رگا ھك دینادب نیقی« :تفگ نانآ ھب خساپ رد یسیع »؟دش کشخ یدوز نیا ھب تخرد نیا ارچ« :دندیسرپ هدرك بّجعت
 نیا ھب رگا ھكلب ،دیھد ماجنا دش ماجنا تخرد نیا ھب تبسن ھك ار ھچنآ دوب دیھاوخ رداق اھنت ھن ،دینكن کش و دیشاب ھتشاد
 دیھاوخ دینك بلط اعد رد نامیا اب ھچرھ و دش دھاوخ نینچ دوش باترپ ایرد ھب و هدنك دوخ یاج زا ھك دییوگب هوك
 یاهزاجا ھچ اب« :دندیسرپ هدمآ وا دزن خیاشم و نانھاك نارس .تخادرپ مدرم میلعت ھب و دش گرزب دبعم دراو یسیع».تفای
 امش زا نم« :تفگ اھنآ ھب باوج رد یسیع »؟تسا هداد وت ھب ار رایتخا نیا یسک ھچ و ینزیم ییاھراك نینچ ھب تسد
 زا ییحی دیمعت ایآ .منکیم ار اھراك نیا یاهزاجا ھچ اب ھك تفگ مھاوخ امش ھب مھ نم دیھدب باوج نآ ھب رگا ،منکیم یلاؤس
 بناج زا مییوگب رگا« :دنتفگیم ،تفرگرد یثحب اھنآ نایم رد عوضوم نیا رس رب »؟ناسنا بناج زا ای و دوب ادخ بناج
 ییحی ھمھ اریز ،میسرتیم مدرم زا ،تسا ناسنا بناج زا مییوگب رگا و ؟دیدرواین نامیا وا ھب ارچ تفگ دھاوخ وا تسادخ
 تفگ مھاوخن امش ھب مھ نم سپ« :دومرف یسیع »مینادیمن ام« :دنتفگ یسیع باوج رد ور نیا زا ».دننادیم یبن کی ار
 یم تمدخ ار دوخ ای امش هک تسا نیا تقیقح .) 27 – 7:21 یتم ».منکیم ار اھراك نیا یاهزاجا ھچ ھب ھك
 نادزد و دناسریم نایز نآ ھب گنز و دیب ھکییاج ،نیمز یور رب ار دوخ یاھجنگ«( تسا یسیع هک ار بابرا ای دینک
 یبیسآ نآ ھب گنز و دیب ھکییاج رد ینعی ،الاب ملاع رد ار دوخ یاھجنگ ھكلب .دینكن هریخذ ،دندزدیم ار نآ هدز بقن
 .دوب دھاوخ اجنآ رد زین وت لد ،تسوت جنگ اجرھ اریز .دینك هریخذ ،دندزدیمن ار نآ و دننزیمن بقن نادزد و دنناسریمن
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 رد تدوجو مامت دشابن ملاس وت مشچ رگا اّما تسا نشور تدوجو مامت ،دشاب ملاس وت مشچ رگا .تسا مشچ ،ندب غارچ«
 دناوتیمن سکچیھ« )دوب دھاوخ یمیظع یکیرات ھچ ،نآ ،دشاب کیرات تسوت رد ھك یرون نآ رگا سپ .دوب دھاوخ یكیرات
 ریقح ار یمود و دنکیم ادیپ تدارا یلوا ھب ای و دراد تسود ار یمود و دیآیم شدب یلوا زا ای نوچ ،دشاب بابرا ود ٔهدنب
 رمث یگدنز دهاوخ یم    ادخ .)24 – 19: 6 یتم .لام دنب رد مھ و دیشاب ادخ ٔهدنب مھ دیناوتیمن امش .درامشیم
 هشیدنا نیلوا .میهد رارق وا اب هطبار رد ار حور رد ناگدشمگ و میهد لالج ار وا هک میشاب هتشاد یشخب
 يایند هب وا بناج زا هک دنک یم هدافتسا ،دنراد تسود ار شرسپ هک یئاهنآ زا و تسا مدرم دروم رد دنوادخ
 .دننک یگدیسر هدشمگ
 ناشرانک رد هشیمه ناشیادخ هک دنتسه یمدرم اهنت نایحیسم .دنک یم ادج ایند نیا زا ار ام ،ام نامیا
 ام يارب ار دوخ هک دراد تسود ار ام يردق هب هک تسا یسک اهنت وا . دراد يدبا تایح و لماک تردق و تسا
 ثاریم رد وا اب میناوتب ام ات دش مداخ هک تسا یسک اهنت ام يادخ .میشاب طابترا رد وا اب میناوتب ات درک ادف
 زین -حیسم اب ثرا مھ و ادخ ثراو ینعی- ثراو ،تروص نآ رد ،میتسھ وا نادنزرف رگا و( .میوش میهس دبا ات هاشداپ
 حیسم ھب ّقلعتم رگا و ،17: 8 نایمور .دش میھاوخ کیرش زین وا لالج رد ،میتسھ کیرش حیسم جنر رد ام رگا و میتسھ
 وا نادنزرف امش ھکنیا تابثا یارب ادخ و 29: 3 نایطالغ .دیتسھ وا ثراو ،ادخ ٔهدعو قباطم و میھاربا دنزرف ،دیتسھ
 هدرب رگید وت سپ ».ردپ یا ،ردپ« :دیوگیم هدز دایرف حور نیا و تسا هداتسرف ام یاھبلق ھب ار دوخ رسپ حور ،دیتسھ
 ییادخ اهنت وا و .) 7 – 6 : 4 نایطالغ .تسا ھتخاس زین دوخ ثراو ار وت ادخ ،یتسھ رسپ نوچ و یرسپ ھكلب ؛یتسین
 نودب .دریم یمن زگره و دروخ یمن تسکش ،دنک یمن فقوت،دیوگ یمن غورد .دنک یمن رییغت زگره هک تسا
 دیوگ یم ینشور هب سدقم باتک اما .میشاب نامیا نودب ای  میروایب نامیا هک میراد باختنا يدازآ ام دیدرت
 و ام ياه هشقن ،ام طقف هک میروخ یم بیرف هشیدنا نیا اب یناسآ هب ،مینکن یگدنز ادخ مالک قبط ام رگا
 و بیاعم حالصا ،اطخ شنزرس ،تقیقح میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت( .دراد تیمها ام بهذم
 – 16: 3 سواتومیت مود .دشاب زّھجم و هدامآً الماک وكین راك رھ یارب ادخ درم ات تسا دیفم قلطم یکین رد ام شرورپ

 رایتخا رد مینک یم روصت هک ار یناحور تیعقاو مامت ماجنارس ،مینک در ار حیسم یسیع صخش ام رگا .) 17
 تسا دنوادخ دوخ )متسھ هانگیب نم ھك تسین لیلد نیا یلو منیبیمن یبیع دوخ رد نم دیاش( .میهد یم تسد زا میراد
 ،دیشاب دنوادخ ندمآ رظتنم ھكلب ،دینكن یرواد نارگید ٔهرابرد یرواد زور زا لبق سپ .درك دھاوخ تواضق نم ٔهرابرد ھك
 .درك دھاوخ شاف ار نایمدآ یناھنپ تّاین و تخاس دھاوخ راكشآ رون ربارب رد تسا ناھنپ یكیرات رد ھك ار ھچنآ وا اریز
 ام راکفا .) 5 – 4:4 نایتنرق لوا .دش دھاوخ نیسحت ادخ بناج زا تسوأ ھتسیاش ھك روطنآ سکرھ تقو نآ رد
 هریت اھنآ راكفا( .مینیبب ار وا تقیقح دوب میهاوخن رداق هجو چیه هب و دوشیم هداد قوس یکیرات هب نانچمه
 فطاوع .تسا هدرك مورحم ،دشخبیم ادخ ھك یتایح زا ار ناشیا ،نانآ یلدتخس و تساھنآ نایم رد ھك یتلاھج .تسا هدش
 راذگورف یراك چیھ زا ،دوخ تسپ لایما ءاضرا یارب و دناهدرک سوھ و یوھ میلست ار دوخ و هداد تسد زا ار دوخ
 تكالھ رفیك نانآ( مهنج ای تشهب :تسیقاب نتفر يارب اج ود نایاپ رد و .)19 – 18: 4 نایسسفا .دننکیمن

 نیّسدقم زا ،دیآیم وا ھك یزور نآ رد .دید دنھاوخ ار وا تردق لالج زا ّتیمورحم و دنوادخ روضح زا یرود و ینادواج
 تداھش ھب اریز ،دوب دیھاوخ اھنآ ءزج زین امش و دش دنھاوخ بّجعتم وا ندید زا نارادنامیا مامت و تفای دھاوخ لالج دوخ
 و دنادرگ دوخ توعدٔ ھتسیاش ار امش ،ام یادخ ھك مینکیم اعد امش یارب ھشیمھ ام ھك تسا ببس نیا ھب .دیدروآ نامیا ام
 ات ،دناسر لامك ھب دوخ تردق اب ،دریگیم ھمشچرس نامیا زا ھك ار امش یاھّتیلاعف و دروآرب ار امش یوكین یاھوزرآٔ ھمھ
 .دیبای لالج وا رد دنوادخ حیسم یسیع و ام یادخ ضیف قبط رب زین امش و دبای لالج امش رد حیسم یسیع ام دنوادخ مان
  .) 12 – 9: 1 نایکینولاست مود
 .تشون ام یگدنز يارب ار یئامنهار رتفد دوخ وا ،میریذپن ار وا ياههار هک دهد یم هزاجا ادخ هکیلاح رد
 هب نتفر هار اهنت حیسم هب نامیا هکلب ،میسر یمن اجنآ هب ،میرب تشهب هب هکنیا دیما اب طقف ام :دینکن هابتشا
  .تسا تشهب
 



 
 

۷۸ 

 راب هب يا هویم امش یحیسم ياه ماگ اما دیتسه یحیسم دیاش .دیا هتشادن نامیا یسیع هب زگره دیاش
 وا هب امش هطبار ات دیهد حیسم هب ار دوخ یگدنز و بلق هرابود هک دشاب مزال تسا نکمم .تسا هدرواین
 .دینک تمدخ رترابرپ و رتشیب ار یسیع هک دینک باختنا ار زورما تروص ره رد .دوش رت هنامیمص و رت کیدزن
 . دش دیهاوخن دیماان زگره
 .دنام یم رادیاپ هشیمه يارب هک تسیزیچ اهنت ،مینک یم ادخ يارب هک هچنآ
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 باتزاب
 

 ؟دریگ یم رارق ایند هجوت دروم ام نامیا ییاههار هچ زا -١
 .دوش راکشآ رتشیب امش نامیا ات دشخب دوبهب ار امش لامعا دناوت یم هک دیربب مان ار دروم ود یکی -٢
 ؟ ) داقتعا و دیما( تسا مک امش نامیا یگدنز زا ياه هبنج هچ رد -٣
  ؟امش هدنیآ  ؟رییغت رد امش ییاناوت  ؟طباور ؟نادنزرف ؟لوپ
 ؟یسیع هرابرد نارگید اب ندرک تبحص رد امش ییاناوت ؟هنادنسپادخ یگدنز رد امش ییاناوت 

 ؟دیراد نامیا هک دیناد یم اجک زا -۴
 ؟میناد یم اجک زا ؟دشاب هتشادن نامیا تقیقح رد اما .دراد نامیا هک دنک دومناو دناوت یم یسک ایآ -۵
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 ششخب  - متفھ لصف
 

 ،دنا هدرک يدب امش هب هک ار ینانآ زین امش هک دیشخب دهاوخ یطرش هب ار امش ،ینامسآ ردپ :تفگ سیع
 ار مدرم امش رگا اّما .دیشخب دھاوخ ار امش زین امش ینامسآ ردپ دیشخبب ار نارگید یاھاطخ امش رگا نوچ( .دیشخبب
 .)15 – 14 :6 یتم .دیشخب دھاوخن ار امش یاھاطخ زین امش ینامسآ ردپ دیشخبن
 هک درادن راظتنا ادخ امتح ؟مشخبب هدرک تحاران همهنیا ارم هک يریرش صخش هک تسا نکمم روطچ ؟یچ
  ! مشخبب ار اهنیا نم
  !تسا ناشقح اهنآ
 ،دنا هدرکدب ام هب هک میسر یم نارگید هب هک یتقو .دیا یم رظن هب یمیدق روصت یعون ) ششخب ( هزورما
             ای ) مسر یم ار شباسح ،درک نم قح رد هک هچنآ يارب ( میئوگ یم هک دراد تهابش تلاح نیا هب رتشیب
 ای ) مشاب اهنآ ندیشخب رکف هب نم هکنآ زا شیپ دننک یهاوخ ترذعم نم زا دیاب اهنآ ،هدش يراتفر دب نم اب (
  ؟دیوگ یم هچ ششخب هرابرد ادخ اما .) مشخب یمن ار اهنآ زگره (
 اعقاو هکنآ ات تسا نکممریغ تقیقح رد و دسر یم نشخ رظن هب دش رکذ یتم باتک زا الاب رد هک يا هیآ
 هنوگچیه ام تیعقاو رد .میریگ رارق ششخب دروم هک تخادرپ ام ناهانگ يارب یسیع ییاهب هچ میئامن كرد
 .مینک عافد میناوت یمن دوخ تشز لامعا زا ،میرادن ادخ اب يا هطبار یتقو ،میرادن دوخ ناهانگ يارب يرذع
 ار دوخ ّتبحم ادخ اّما( .درم ام يارب یسیع ،میدوب ادخ نمشد زونه ام هکینامز هک میشاب هتشاد رطاخ هب دیاب
 . )8 :5 نایمور .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن
                 یسیع .میدوب اجنآ ام ،دندرک شا هرخسم و دندز ،دندرک یمخز ،دنتخادنا فت وا يورب هک یتقو لصا رد
 ار دوخ هک دیزگرب ضوع رد اما .دنزاس شوماخ ار رشب عون شروش ات دناوخ ارف ار دوخ ناگتشرف تسناوت یم
 شخبب ار اهنآ ردپ « .دوب نینچ بیلص يور وا خساپ هکلب ،نیا اهنت هن .دنک ینابرق نایحیسم يدبا تاجن يارب
 وا یاھسابل ».دننكیم ھچ دننادیمن اریز شخبب ار نانیا ،ردپ یا« :تفگ یسیع( .»دننک یم راک هچ دنناد یمن نوچ
 درک لمحت ام ياج هب یسیع هک ار یجنر و درد زگره ام ) 34 :23 اقول .دندرك میسقت دوخ نایم ھعرق دیق ھب ار
  .درک میهاوخن هبرجت
 تمحر و ضیف ،تاجن طقف و میرادن ار وا یگدنز ندرک ینابرق شزرا و میتسین وا يراکادف هتسیاش زگره ام
 زابرس نارگید ندیشخب زا هراومه رگا هک تسا نیا تقیقح .میروآ یم تسد هب وا ششخب ببس هب ار ادخ
 ار نارگید ندیشخب هک راب ره اریز .میراد ادخ اب یمیمص و کیدزن يا هطبار هک مینک اعدا میناوت یمن ،مینز
 هکلب میدنب یم  صخش نآ يور رب ار دوخ بلق ياهرد اهنت هن .دوش یم رت تخس ام ياه بلق ،مینکیم راکنا
  .میدنب یم زین ادخ يور رب ار نامبلق
 اجنیا رد ياه هنومن زا اما ،میئامن كرد داد ام هب شیوخ ندرب جنر اب یسیع هک ار یتبحم عون میتسین رداق ام
 ناطیش .دیتسه هاگداد رد دیا هدش بکترم هک یمرج نیرتدب يارب امش هک دینک ضرف .مینک یم هدافتسا
 یسیع ،رگید فرط زا .)10 :12 هفشاکم ( .دنک یم دراو امش هب يدیدش رایسب تاماهتا و تسا ناتسداد
 تسا رداق وا ببس نیا ھب و تسا هدنز دبا ھب ات وا اریز ،درادن ینیشناج و تسا نھاك ھشیمھ یسیع اّما( .تسا امش عفادم
 و تسا هدنز دبا ھب ات وا اریز ،دشخب تاجن ھشیمھ یارب وً الماک ،دنیآیم ادخ روضح ھب وأ ھلیسو ھب ھك ار یناسكٔ ھمھ
 تساوخرد ام يارب یسیع هکنآ زا سپ .تسا یضاق ادخ و .) 25 – 24 : 7 نایناربع .دنکیم تعافش نانآ یارب
 نونكا و دش هدنز هرابود ّیتح و درُم ھك تسا یسك یسیع حیسم ؟دزاس موكحم ار نانآ دناوتب ھك تسیك سپ( .تسا هدرک
 و تاساسحا ،یعقاو تبحم زا رپ ینامشچ اب ادخ ،) 34 : 8 نایمور )دنکیم تعافش ام یارب ادخ تسار تسد رد
 وت هیلع رب يا هدرک هچنآ ،يا هدش دازآ وت ( دیوگ یم و دنک یم                    هاگن امش هاگیاج هب ششخب
 ) .دوش یمن بوسحم
 ،یتسه نآ راوازس قح هب وت هک ار يا همیرج نم ( :دهد یم همادا هکلب ،دنک یمن فقوت اج نامه رد ادخ اما
 و یسک یب و ییاهنت ،هودنا و نزح و درد و دوش یم تازاجم وت ناهانگ يارب وا .مریگیم وت عفادم زا
 ضوع رد زیچ کی طقف نم .ینک لمحت ار اه نیا یشابن روبجم وت هک دیامن یم راومه دوخ رب ار یگدنکفارس
 اقیقد نیا هک میبایم رد ،مینکیم هدهاشم ار هنحص نیا ام هک یتقو ،یمئاد یگدرپسرس – مهاوخ یم
 ام هیلع رب هک ار يرتمک تاماهتا دهاوخ یم ام زا ارچ هک مینک كرد میناوت یم هداد ماجنا یسیع هک تسیراک
  .میهد رارق ششخب دروم ،دیآ یم شیپ
 ششخب تعیبط كرد
 یعیبط قوف ياههار زا طقف ششخب .میشخبب میناوت یمن نامدوخ تردق اب ام هک میبایرد تسا مزال ادتبا
 فسات اب ام همه و مینک یگدنز سدقم باتک نیزاوم قبط هک میراد ششوک ام زا يرایسب .دریگ یم تروص
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 .میشاب هتشاد یئاهنت رد ار یحیسم یگدنز هک دوبن نیا ادخ تین اریز .میا هدروخ تسکش دروم نیارد
 یعس ،تالکشم نیگنس راب لمحت اب اهنآ .دنتفرگ هلصاف نامیا زا لیلد نیمهب تقیقح رد مدرم زا يرایسب
 .دنروخ یم تسکش ،دنوادخ ياه هتساوخ يارب ادخ تردق ندرب راکب رد اما .دننک ) لمع تسرد ( هک دنراد
 تردق .مینک یگدنز تسا هدش رکذ مالک تایآ رد هک روطنآ میناوتب ام هک داتسرف ار دوخ سدقم حور ادخ
 یسیع اب طابترا و یهارمه رد هتسویپ ام هکینامز .دراد یگتسب دنوادخ اب ام هطبار تردق اب طقف ندیشخب
                 .میروآ اج هب ار وا هدارا هک دهد یم ار نارگید هب ندرک تبحم هب يدنمقالع و تردق وا میتسه
 ردرگا .) 13 : 2 نایپیلیف .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز(
 راتفر تسا دنوادخ تساوخرد هک ییاههار رد ات دزاس یم هدامآ و زهجم ار ام وا میشاب سدقلا حور رایتخا
 (                                .میروآ یم تسدب ار وا تمکح و راکفا ،مینک دامتعا یسیع هب هکیماگنه ،مینک
 هدهع زا هک میهد ماجنا ار يراک دهاوخ یم ام زا ارچ هک میرب یم یپ تروصنآ رد طقف .)26 :2نایتنرق لوا
                       دوب دهاوخ یگدنز رد شمارآ ام شاداپ ،مینک تعاطا رگا اما .ندیشخب دننام ،دیآ یمن رب ناسنا
 عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ قبط رب ھکیناسک اریز(
 اب دروم رھ رد ھشیمھ ھكلب ،دیشابن زیچ چیھ نارگن و 5 : 8 نایمور .دنشابیم یناحور یاھزیچ ركف رد ،دنتسھ ادخ حور
 ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و .دییامن زاربا ادخ هاگشیپ رد ار دوخ یاھاضاقت یرازگساپس و تاجانم و اعد
 .)7 –6 :4 نایپیلیف .درك دھاوخ ظفح یسیع حیسم رد ار امش راكفا و اھلد
 .دشاب ندرک یفالت تروصب دیابن ششخب هک تسا نیا میشاب هتشاد هجوت نآ هب دیاب هک يرگید مهم هلئسم
 ندیشخب زا يرایسب .دندرک یم راتفر ام ششخب زا لبق هک دوب دنهاوخ یتروص نامه هب اقیقد بلغا مدرم
 هکنیا لثم .دریگ یمن رارق هیبنت دروم دنشخبب هک ار یصخش هک دننک یم روصت اریز دننک یم يراددوخ
 هک میئامن هجوت رما نیا هب دیاب اما .دننک یم دیئات درک اهنآ دروم رد صخش نآ هک ار هچنآ دننک یم ساسحا
 یسیع رد یگدنز .میربب نامرف وا زا هراب نیا رد هک یتروص رد تسا هداد ام هب یحور شمارآ هدعو دنوادخ
 هکنیا اب و میروآ ياج هب تسا هدرک تساوخرد وا هک ار هچنآ لاعف روطب ام هک تسا ینعم نیا هب حیسم
  .دنرادرب ششخب يوس هب ار مدق نیلوا هک دنتسه لوئسم نایحیسم اما ،میشاب هتشادن لیامت تسا نکمم
 نیا نم میئوگب طقف میناوت یمن .تسا هلحرم کی ششخب هک میشاب هتشاد رطاخ هب تسین دب ،ماجنارس
 ام هب هک میهاوخب دنوادخ زا میراد جایتحا تاقوا رثکا ،میرادب تسود ار اهنآ گنرد الب و ،مشخب یم ار صخش
 هب ار دوخ هدارا راب ره اما .میسرب هلحرم نیا هب هبترم دص ادودح دیاش و دنک اطع ندیشخب یئاناوت و لیامت
 ات وحن نیا هب و دهد يرای ام هب دوخ هار رد یگدنز يارب هک میهاوخ یم وا زا و مینک یم میلست ینامسآ ردپ
 خساپ ششخب ،میوش یم وربور يدنسپان راتفگ و لمع اب هک یتقو .میئامن یم تفایرد تردق و افش يا هزادنا
 ،میراپسب دنوادخ هدارا هب ششخب اب رگا اما .میراد جایتحا نامز هب افش و یلست يارب .تسین یناسنا یعیبط
                 دازآ نورد یخلت ساسحا زا و میرادن لد هب يا هنیک صخش نآ زا رگید هک میبای یم رد يزور
  .میوش یم

  ؟دینک اعد دنا هدرزآ ار امش هک ییاهنآ ششخب هب لیامت يارب هک دیتسه لیام ایآ •
 میراد یسرتسد دنوادخ تخت هب ام
  .میورب دنوادخ روضح هب امیقتسم میناوت یم ام حیسم نوخ ینابرق رطاخ هب دیوگ یم سدقم باتک
 و 12 : 3 نایسسفا .مییایب ادخ روضح ھب لماك نانیمطا اب میناوتیم نامیا هار زا نینچمھ و وا اب دوخ داّحتأ ھلیسو ھب ام(
 هار زا تماھش اب ھك میاھتفای هزاجا حیسم یسیع نوخٔ ھلیسو ھب ام ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا سپ
 .میوش دراو ناکم نیرتّسدقم ھب ،دوخ ندبٔ ھلیسو ھب ینعی ،تسا هدرك زاب ام یور ھب هدرپ نایم زا حیسم ھك یاهدنز و هزات

 زا ار دوخ یاھلد لماك نامیا یور زا و بلق میمص زا ،تسا هدش هدرامگ ادخ نادناخ رب ھك میراد یگرزب نھاك ام نوچ
 .)22 – 19 : 10 نایناربع .مییایب ادخ روضح ھب و مییوشب صلاخ بآ اب ار نامیاھندب و ھتخاس کاپ دولآهانگ یاھھشیدنا
 رکف ایآ .میشیدنایب نیمز يور رد روهمج ياسور و ناهاشداپ هرابرد هک تسا نآ روصت نیا كرد يارب هار کی
 رسب وا رصق رد هتفه کی دیناوتب هک دینک تساوخرد و دیسیونب  ایناپسا هاشداپ هب تسیفاک طقف هک دینک یم
 ؟دینک تبحص وا اب تعاس ود یکی و دینزب گنز ایلارتسا ریزو تسخن صخش نفلت هب دیناوت یم ای ؟دیربب
 !هن هک هتبلا
 )دیرفآ ار ایلارتسا ریزو تسخن و ایناپسا هاشداپ هکیسک ( ناهج قلاخ اب میناوت یم ام هک تسا زیگنا تریح اما
 تخادرپ اب هک دمآ دوجو هب حیسم یسیع ببس هب ام يارب رما نیا ناکما .مینک تبحص میهاوخب هک نامز ره
 میتسه )كاپ ( یفاک ردقب ام ،نیِد نیا تخادرپ تلعب .داد رارق ادخ اب یتسرد هاگیاج رد ار ام ناهانگ ياهب
 زا وا دوخٔ ھلیسو ھب رتشیب ردقچ میدش هدرمش کینً الماک وا نوخ نتخیر اب ھك ام( .میوش دراو دنوادخ روضح هب هک
 سپ ،درك لیدبت یتسود ھب ار ام ینمشد شیوخ رسپ گرم اب وا ،میدوب نمشد ادخ اب ام یتقو )تسر میھاوخ ادخ بضغ



 
 

۸۳ 

 ام دنوادخٔ ھلیسو ھب ام ھكلب نیا اھنت ھن )دش دھاوخ ام تاجن ثعاب حیسم یناگدنز رتشیب ردقچ ،میتسھ وا تسود ھك الاح
  .)11 – 9 : 5  نایمور .مینکیم یداش ادخ رد هدینادرگ ادخ تسود ار ام ھك حیسم یسیع
 – دشخب یم ار ام هک تسا یسک ادخ ،حیسم یسیع اب نام هطبار قیرط زا میمهفب هک دراد تیمها نینچمه
 رد هک یتسردان لامعا يارب ار نارگید ششخب هک دنچ ره .دوش یمن كاپ يرگید سک چیه قیرط زا ناهانگ
 .دهد رارق ششخب دروم دناوت یم ادخ طقف ار ام كانفسا طیارش .میروآ یم تسد هب ،میا هدرک ناشقح
 دروم ار ام ،مینک یم فارتعا دنوادخ روضح رد هدنمرش و مرن یلد اب هک یتقو مینادب هک تسا شخب شمارآ
 لمع قح ھب وا اریز ؛مینك دامتعا وا ھب میناوتیم ،مییامن فارتعا دوخ ناھانگ ھب ام رگا اّما( .دهد یم رارق دوخ ششخب
 هب فارتعا هکیلاح رد . ) 9 : 1 انحوی لوا .دزاسیم کاپ نامیاھاطخٔ ھمھ زا ار ام و دزرمآیم ار ام ناھانگ وا .دنکیم
 دوخ ناھانگ ھب رگیدكی دزن( تسا مهم رایسب تیلوئسم ساسحا و افش يارب يرگید صخش روضح رد ناهانگ
 : 5 بوقعی .تسا ّرثؤم رایسب کین و لداع صخشٔ ھنامیمص یاعد .دیبای افش ات دینك اعد رگیدكی یارب و دییامن فارتعا

  .دروآ یم راب هب ار يزاسزاب و ششخب ینامسآ ردپ اب ام میقتسم طابترا )16
    مالعا ینشور هب سدقم باتک ،دنهد یم ماجنا بهاذم زا يرایسب هچنآ فالخ رب هک میرب یم یپ نینچمه
                   .میئامن فارتعا ادخ دزن دوخ ناهانگ هب یبهذم یصخش روضح رد هک میتسین زیرگان ام هک دراد یم
 نامیا فارتعا ،ادخ رسپ یسیع ینعی ،تسا ھتفر نیرب شرع ھب ھك میراد تمظع و یگرزب نیا ھب ینھاك ام نوچ سپ(
 ھك تسا یسك ھكلب ،دشاب ربخیب ام یاھفعض اب یدردمھ زا ھك تسین یسك ام مظعا نھاك اریز ؛میراد هاگن مكحم ار دوخ
 کیدزن ادخ شخب ضیف تخت ھب یریلد اب ات دییایب سپ .دیدرگن هانگ بكترم یلو ،دش ھسوسو ظاحل رھ زا ام دننام تسرد
 اب يریظن یب تاکرب و عفانم ام .)16 – 14 : 4 نایناربع .میبای ضیف وا زا جایتحا تقو رد و ھتفای تمحر ات میوش
 تقیقح رد اّما( .تسا ام یجنایم و هطساو یسیع اریز .درادن رایتخا رد يرگید بهذم چیه هک میراد دوخ يادخ
 هدرك داجیا ناسنا و ادخ نایم وا ھك ینامیپ نیا اریز ؛تسا رتھب بتارم ھب نایوال تمدخ زا دش اطع یسیع ھب ھك یتمدخ
 هطساو ام يارب وا هک ینعم نیا هب .) 6 : 8 نایناربع .تسا راوتسا یرتھب یاھهدعو رب نامیپ نیا نوچ ،تسا رتھب
 طقف .) یسیع مان رد ( میئوگ یم اعد نایاپ رد لیلد نیمه هب .دنک یم اعد ادخ دزن ام بناج زا وا .دوش یم
 هک یتقو .دزاس یم زیربل یشوخ زا ارم دننک یم تبحص نم هرابرد یسیع و ینامسآ ردپ هکنیا هب ندرک رکف
 ردقچ هک میبای یم رد ،داتفا یقافتا هچ بیلص يور هک میئامن كرد اعقاو هک مینک یم             عورش
 میهاوخ میشاب نیب عقاو رگا  .دیامن تیاده ششخب دروم رد ار ام سدقلا حور میهد هزاجا هک دراد تیمها
 هنادنمتواخس ام ینامسآ ردپ اریز .میرادهاگن لد رد ار هتشذگ ياه یتحاران هک میرادن یقح چیه هک دید
 بناج زا نارگید ندیشخب اب ردپ بناج زا ار ام یگدوشخب یسیع لیلد نیمه هب .تسا هتشادرب ار ام همیرج
  .میربب راکب نارگید دروم رد درک اطع ام هب تبحم اب وا هک ار یئوکین نامه هک دهاوخیم وا .دهد یم طابترا ام

  ؟تسا هدیشخب ار امش ناهانگ اتقیقح ادخ هک دیراد هدیقع ایآ •
 
 مکحتسم ياهراوید
 ام هک میشکب دوخ رود هب يراوید هشیمه رگا اما .مینک عافد دوخ زا درد و یتحاران ربارب رد هک تسا یعیبط
 اریز ،دش میهاوخ لزلزتم و هدننکش یگدنز رد .میزاس یم ناوتان ار دوخ ،دیامن تظفاحم یتحاران زا هرابود ار
 تاساسحا زا ردقنآ تسا نکمم .دننک یم دیدهت ار ام هشیمه میا هدرک نفد دوخ رد هک یکاندرد تارطاخ
 هک دیشاب هتشاد دایب .میئامن رارقرب دوخ طباور رد ار یقیقح تیمیمص میناوتن هک میشاب هتشاد تشحو دوخ
 عقاو رد ،دننک یم نامدوخ ینادنز زین ار ام لاح نیع رد اما ،دنزاس رود ار نارگید تسا نکمم ام ياهراوید
  .دنریگب ام زا یفطاوع هنوگ ره ساسحا زا ار ام یئاناوت هک دنرداق ام یتظافح لامعا
 شیازفا اب میا هدرک انب نامدوخ تظفاحم يارب هک ار ییاهراوید میبای یم رد هک یتقو دوشیم رتدب ام طیارش
 نآ اب هکنآ ياج هب اما .میراد لد رد يا هدنزوس ترفن ،هتشذگ رد يزیچ هرابرد دیاش .دنراد يرتمک ریثات نس
 ینابصع نم ( ای ) متحار نم ( دیوگ یم هک یباقن ،میراذگ یم هرهچ رب یباقن ،مینک فرطرب و هدش وربور
  .) مایم رب شسپ زا نم ( ای ) متسین
    تسد زا ار نارگید اب تقادص یئاناوت ،میربب راک هب لومعم قباطم ار اه باقن نیا رگا هک تساجنیا لکشم
  .میزاس ناهنپ ار نام یتحاران و مشخ هک میتسه یبیرف دوخ لوغشم اریز .میهد یم
 رهاظ رد ات  میزاس یم رود ار دوخ یعقاو تاساسحا هتسویپ اریز میریگب هلصاف زین نامدوخ زا هک تسا نکمم
 یطیارش رد میربب یپ و میزاس اهر ار یتحاران و نزح دیاب اما .تسا لرتنک تحت نام یگدنز هک میهد ناشن
  .مینک یم هبرجت ار یتحاران و درد تسین راوشد ردقنآ مه اعقاو هک
 مامت رد ار ام هک دهد یم لوق و دهاوخ یم ام دوخ زا شیب یلیخ ار ام يافش ادخ هک دیشاب هتشاد دایب
 رد ات تشاد دھاوخ راوتسا رخآ ھب ات ار امش وا( .مینامب وا اب کیدزن هطبار رد رگا دهد يرای گرم هظحل ات طیارش
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 دنوادخ ،وا رسپ تایح رد ات تسا هدرك توعد ار امش ادخ .دیوش رضاح صقن و بیع نودب حیسم یسیع ام دنوادخ زور
  . ) 9 – 8 : 1 نایتنرق لوا .تسا رادافو دوخ لوق ھب ھشیمھ وا و دیوش میھس و کیرش حیسم یسیع ام

  ؟دیراد يا هبرجت دش رکذ الاب رد هک ملاسان و تسردان خساپ ياه هنومن اب ایآ •
 ؟ ) تسا لرتنک رد زیچ همه ( هک دینک دومناو نارگید هب ات دینک یم هدافتسا یباقن هچ زا •

 .دهد یم رازآ ارم ندیشخبن
 لمعلا سکع نیا .دیامن تظفاحم ندید بیسآ زا هک دنشک یم يراوید دوخ رودب یعیبط روطب اه ناسنا
 زیرگان هک میا هتشاد یبراجت یگدنز رد رگا اما .دشاب یبسانم رپس هاتوک ینامز رد دناوت یم و تسیداع الماک
 نیا هک میریزگان يوق لامتحا هب سپ ،مینک عافد دوخ زا ینامسج ای يرکف ،یفطاع رظن زا هراومه میدوب
  .میئامن تفایرد ار افش ات مینک یسررب هرابود ار خلت تارطاخ
 ،هدنکفا رس ،هدروخرس هک يدارفا .دنتسه يداع یتحاران و درد نامز رد ملاسان ياه لمعلا سکع داجیا
 فرط کی زا .دنزاس یم راکشآ ار ینوگانوگ رگناریو لامعا دنا هتفرگ رارق تنوشخ دروم ای هدش هتفرگ هدیدان
 اب قح هشیمه هک دننک یم رکف دارفا هنوگ نیا .دننک يرترب سح و دنشاب وج بیع رایسب اهنآ تسا نکمم
 .دننک یم ساسحا ار یشوخ و ینامداش تردن هب و دوش کیدزن اهنآ هب سکچیه دنراذگ یمن و تسا اهنآ
 تسد رد ار لرتنک تردق ارهاظ هک دننک ساسحا ات دنشاب مظنم و بترم تیاهن یب هک دنناد یم مزال ناشیا
 .تسا لرتنک زا جراخ ناشتاساسحا هک دنناد یم ناشنورد قمع رد اریز ،دنراد
 ار اهنآ مدرم هک دنهد یم هزاجا .دنتسه میلست و عیطم الماک هک دنتسه یناسک هاگدید نیا رگید ياهتنا رد
      وگتفگ دوخ هتشذگ ياه مخز هرابرد یسک ره اب كدنا سفن هب ءاکتا ای يراد نتشیوخ اب .دنراذگب اپ ریز
 هنوگ نیا .دنیامن بلج دوخ هب دننک هدافتسا ءوس اهنآ زا دنناوتب هک ار يدارفا هک دسر یم رظن هب .دننک یم
 .دنراد ریصقت ساسحا هب شیارگ ،دهدیم يور ناشیارب هک یقافتا ره ابیرقت يارب مدرم زا
 هک تسا نیا مهم هتکن اما .میریگ رارق ریسم نیا رد یئاج ره میناوت یم ام و دنتسه يزراب ياه هنومن اه نیا
 ،میزادرپب نامیاهدرد ندرک هدنز هب هتسویپ رگا دزاس یم دوبان ار یگدنز المع رفنت ساسحا  اب ندرب رسب
 لامعا و تاساسحا ،لایما ثعاب ،ام تخس بلق هک میرب یمن یپ یتح یهاگ .دزاس یم دوبان ار ام ماجنارس
 یحیسم یگدنز رد هنادنمزوریپ و دیفم طباور زا ار ام دیاش نارگید هب تبسن ام یخلت و دوش یم ام تسردان
 دوخ ياه هتشذگ هدرب المع تروصنآ رد ،دیشخبب ار نارگید دیتسین رداق هک دینک یم ساسحا رگا .دراد زاب
 هک مینک یم باختنا ام هک تسا نیا رخآ مالک اما .دیا هدش ریجنز دوخ كاندرد تارطاخ هب اریز دیتسه
 لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( .دنک لیدبت ار ام رکف و بلق ادخ میراذگب
 . ) 2 :12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای
      هب هتشذگ نتخادنا رودب و ندرک شومارف .میئامن ساسحا ار يدازآ میناوت یم میشخب یم هکینامز طقف
 نک هشیر ار ام ياهدرد هک ادخ هب ندرک راذگاو ،دنک راک و دوش نکاس ام رد هک دهد یم ناکما سدقلا حور
 جنر و درد هک تسا یکانتشحو رایسب هلحرم يوق لامتحا هب  ،میشاب هتشاد افش و یلست میناوتب ات دیامن
 ،تالکشم ندرک فرطرب و ندش وربور رد کمک يارب ادخ زا تساوخرد اب میناوت یم اما .دراد هارمهب ناوارف
 دنوادخ .میشاب هتشاد زاین دروم نیا رد یحیسم هرواشم هب هک تسا نکمم یتح .مینک زاغآ ار لحارم نیا
 ،اھخلم شیپ یاھلاس ھک ار یتاراسخ :دیامرفیم دنوادخ( .دوش يزاسزاب دناوت یم ام ياه یگدنز هک تسا هداد هدعو
 ام اب باختنا اما ،) 25 : 2 لیئوی .منکیم ناربج ،دندروآ دراو امش رب مداتسرف نم ھک یاهدننک دوبان و میظع رکشل نآ
 نارگید رد زین یقیمع يافش و یلست دهاش و تسا هداد يور نم یگدنز رد رابکی یعیبط قوف يافش .تسا
 .دنا هدرک هبرجت ار يراوگان رایسب ثداوح ناشیگدنز رد هک ما هدوب

  ؟دشاب امش یگدنز رد شمارآ و يداش دوبمک لیلد تسا نکمم ندیشخبن دینک یم رکف ایآ •
 ؟موش یم دنوادخ تمرح ثعاب نم ایآ
 ار ام هب تبسن اطخ میناوت یمن هکیلاح رد .دوش یم زاغآ ام راتفر و رکف زرط زا ینامیشپ اب یقیقح هودنا 
 ام يارب هک هچنآ زا رظن فرص .میوش طلسم دوخ تسردان تاساسحا رب هک دهاوخ یم ام زا ادخ ،مینک راکنا
 هب میتسه دوخ ياه لمعلا سکع و لامعا لوئسم ،میرادنپ یم حیسم ناوریپ ار دوخ رگا تسا هداد خر
 ادخ لباقم رد اهنآ .دنک یمن هئربت ،تسا هدرک يدب امش هب هک ار یسک ،رما نیا .دهد لالج ار ادخ هک يوحن
 لد رد ار یخلت هک زین نامدوخ راتفر هک مینیب یم  ،میشاب قداص رگا اما .دنتسه شیوخ لامعا يوگخساپ
 .دشاب یمن يا هنادنسپ ادخ راتفر ،مینک یم یئوج ماقتنا و میرادیم هاگن
 نم نآ زا ماقتنا« :تفگ یسک ھچ مینادیم ام اریز( .) تسا نم نآ زا ییوج ماقتنا ( دیوگ یم ادخ تهج نیمهب
 تسا یسک اهنت وا .) 30 : 10 نایناربع ».دومن دھاوخ یرواد ار دوخ موق دنوادخ« و ».درك مھاوخ یفالت نم ،تسا
 تسا وا تاروتسد زا تعاطا ام هفیظو .دیامن هیبنت و همکاحم  ،دنا هدرک يدب ام هب هک ار یناسک دراد قح هک
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 ات دینكن موكحم .دیریگن رارق تواضق دروم دوخ ات دینكن تواضق نارگید ٔهرابرد( .نارگید يارب ندرک يرواد هن و
 تواضق نارگید ٔهرابرد ھك یتسیك وت ،یمدآ یا اّما و ،37 :6 اقول .دیوش هدیشخب ات دیشخبب ار نارگید .دیوشن موكحم
 اھنآ ھك ار یراك نامھ لاح نیع رد و ینکیم موكحم ار نارگید وت یتقو اریز یرادن یرذع چیھ یشاب ھکرھ ؟ینکیم
 دننکیم ییاھراک نینچ ھك ار یصاخشا ادخ یتقو مینادیم ام .ینکیم موكحم ار تدوخ ،یھدیم ماجنا دنھدیم ماجنا
 اھراك نامھ ھکیلاحرد )تسر یھاوخ رفیك زا نارگید ندرك موكحم اب ھك ینکیم نامگ وت ایآ .دراد قح ،دنکیم موكحم
 ادخ ینابرھم روظنم ھك ینادیمن رگم ؟یرامشیم زیچان ار ادخ ربص و یرابدرب و رھم یناوارف ایآ ؟یھدیم ماجنا ار
ٔ ھلیسو ھب ادخ ھك یزور رد ،مھدیم نم ھك یتراشب قبط و 4-1 :2 نایمور ؟دیامرف ییامنھار ھبوت ھب ار وت ھك تسا نیا

 رگیدكی زا ،ناردارب یا و 16 .تفرگ دھاوخ ماجنا راك نیا ،دنکیم یرواد ار نایمدآ یاھلد یناھنپ راكفأ ھمھ حیسم یسیع
 رگا .تسا ھتخاس موكحم ار نآ و ھتفگ دب تعیرش زا دنك یرواد وا ھب تبسن ای و دیوگب دب یرگید ھب ھكیسك .دییوگن دب
 نامھ ینعی ،تسا یكی رواد و راذگنوناق .نآ ٔهدنروآ اجب ھن و یاهدش تعیرش رواد وت ،ینك یرواد تعیرش ھب تبسن
 :4 بوقعی ؟ینکیم یوراد دوخٔ ھیاسمھ ٔهرابرد ھك یتسیك وت سپ .دزاس دوبان ای دشخب تاجن ار ناسنا تسا رداق ھكیسك

11-12(.  
 ام بلق هک یتقو اریز دوش یم تحاران ام زا  سدقلا حور ،میشخبن میریگ یم میمصت هکیماگنه نآ رب هوالع
 و تسامش رب ادخ ّتیكلام رھم وا اریز .دیناجنرن ار ادخ ِسدقلاحور( .دنک راک ام یگدنز رد دناوت یمن وا تسا تخس
 ار ام هکیناسک يارب و میشخبب دیاب ام .)30 :4 نایسسفا .دیوشیم دازآً الماک نآ رد ھك تسا یزور ندمآ نماض
 ام هب هک ار يدارفا ات میروآ راشف دوخ زغم هب هک تسین نیا نارگید ندیشخب زا روظنم .مینک اعد .دنا هدرزآ
 ،دوشیم ام یتحاران بجوم زونه هک دسر یم نامرکف هب یسک رگا اما .میشخبب و میروایب دایب دنا هدرک يدب
  .میروآ اج هب ار ششخب هک تسا مزال
 وا اریز ،تسا ام راظتنا رد ینیگنس تازاجم مینکن ار راک نیا رگا و میشخبب هک دهد یم نامرف ام هب دنوادخ
 .مینک اهر ار دوخ یتحاران و درد هک تسا نیا یفطاع و يرکف ،یناحور يدازآ هب ندیسر هار اهنت هک دناد یم
 هب یمیظع شمارآ ،دهد ماجنا ار دوخ راک ادخ میراذگب و میراد رب تسد دوخ دعاسمان طیارش زا هکیماگنه
 ! دهد یم ماجنا ام زا رتهب یلیخ ار يراک ره ادخ ،نآ زا هتشذگ .میروآ یم تسد

 یفنم یلمعلا سکع اهنآ ندروآ دای هب اب مه زونه هک دنا هدرک يدب امش هب هتشذگ رد هک یصاخشا •
  .دیربب مان  ،دیراد

 مود هتفه .دینک اعد زور ره تسا امش تسیل رد هک رفن کی يارب هک دیئامن دهعت ،لوا هتفه يارب •
 زا سپ و دینک هفاضا دوخ ياعد هب ار رگید رفن کی  نآزا سپ و دیهد همادا دوخ ياعد هب دیناوت یم
 ار صخش نآ هک دیتسین لیام رگا یتح .دیئامن دراو دوخ ياعد تسیل هب ار رگید رفن کی مه زاب نآ
 رییغت صخش نآ هب تبسن ار امش بلق هک دینک تساوخرد ادخ زا و دینک اعد دیناوت یم ،دیشخبب
 یسیع هب امش هزادنا هب و امش لثم زین اهنآ ،دیشاب هتشاد رطاخ هب ،دینک اعد شیارب دیناوتب ات دهد
 .دنراد زاین

 تسین تحار نیا
 ندب هک نامز ره .دراد یکاندرد لحارم الامتحا  ،دنا هدرک تحاران و هداد رازآ یتخسب ار ام هکیناسک ندیشخب
 تسیدرد دب عون .) دب ( و ) بوخ ( درد :دراد دوجو درد عون ود اما ! تسا روآدرد ،مینک یم بولصم ار دوخ
 دوخ طیارش ینابرق ناونعب هک مینک یم باختنا هک یتقو .دوشیم رجنم دوخ یگدولآ و دوخ ریقحت هب هک
     هزاجا هک مدرم زا يرایسب .درادن یبوخ تبقاع درد نیا هک میناد یم دوخ نورد قامعا رد .مینک یگدنز
 هک دنناد یم اریز دنتسین لئاق ناشدوخ يارب یمارتحا لمع رد درذگب اهنآ يارب یگدنز طقف هک دنهد یم
 یهاشداپ نارواگنج و میوش زوریپ ام هک دوب نیا دنوادخ هدارا .دننک یمن يراک چیه ناشیگدنز دوبهب يارب
 هک دنچ ره .میرب یم جنر يدوبهب و افش ای دشر ریسم رد ام هک تسا یتقو ،درد ) بوخ ( عون .میشاب دنوادخ
 يراودیما ساسحا رتشیب الامتحا .میوش لمحتم رایسب جنر ادخ تهابش هب یلیدبت هلحرم رد تسا نکمم
 خلت و هنهک تاساسحا رب هکینامز .تشاد میهاوخ يزوریپ ام شیامزآ هرود نایاپ رد هک میناد یم اریز میراد
 یسیع هک ار رفاو تایح ندیشخبن .مینک یم هدهاشم نامتایح رد ار دنوادخ يزاسزاب میوش یم طلسم دوخ
 ھب ار نآ و دنبای تایح نایمدآ ات ماهدمآ نم .دزاس دوبان و دشكب ،ددزدب ات دیآیم دزد( .دریگیم ام زا دیوگ یم نآ هرابرد
  . )10 :10 انحوی .دنشاب ھتشاد لماك روط
 یناسنا شیارگ ،میربیم رس هب یئامزآدوخ و افش و نیکست  ،دشر هلحرم رد هکینامز میشاب هاگآ دیاب نایاپ رد
 دوخ ای و میباوخیم رتشیب دیاش .میئامن بانتجا نامدوخ اب قیمع ییورایور زا هک دنک )يراک ( دراد یعس ام
 مان راکنا تامادقا نیا .مینک يرود ییاهنت زا ای مینزب تسد يرتشیب ياه تیلاعف هب هک میزاس یم روبجم ار
 هک میبای یم رد ،مینک یگداتسیا ششخب يارب دنوادخ نامرف لباقم رد رگا هک تسا نیا رد لکشم .دراد
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 ،يراکایر ،يرواد شیپ ،مشخ ،تیساسح هراب نیا رد دیاش .دهد یم ناشن يرگید هار زا ار دوخ اب یفنم راتفر
 .دراذگب شیازفا هب ور ام رد یگدرسفا ای یبلطاوزنا ،یتوافت یب
  ؟مشخبب يروضح تاقالم رد دیاب ایآ
 يروضح تاقالم دیاش ای دنک یم یگدنز اجک هک دیناد یمن ای ،هدش توف دیشخب تسا مزال هک یسک دیاش
 .تسا هبناج ود هطبار يزاسزاب ندیشخب يارب هجیتن نیرتهب هکنآ اب .دشابن ارجا لباق و كانرطخ ششخب يارب
 امش ششخب ییاناوت الامتحا درادن نامیا صخش نآ رگا نآ رب هوالع .تسین ریذپ ناکما الصا ،دراوم یضعب رد
 نداد نایاپ يارب هار کی .دیروآ یم اج هب ار ششخب هطبار نیا رد هک دیتسه امش طقف تروصنیا رد ،درادن ار
 زا رفن کی ندیشخب دروم رد هک دیئوگب یحیسم دامتعا لباق تسود کی هب هک تسا نیا راوشد تاقوا نیا هب
 رد ار امش و دنک اعد امش يارب هک دیئامن تساوخرد تسود نیا زا .دیراد یهارمه هب زاین دوخ هتشذگ نارود
 .دتفایب قافتا دناوت یم ششخب توکس رد اعد ماگنه رد تروص نیا رد .دنادب لوئسم رما نیا تفرشیپ
 رد .دیشخبب زین ار دوخ هک دیلیام الامتحا و دیا هدرک تحاران یگدنز رد ار یناسک زین امش هک دینکن شومارف
 یضعب رگا یتح ،دنوادخ هدارا قبط ام لامعا هجیتن .دراد دوجو يزاسزاب و ششخب ،تبحم زاین ام تقلخ
 رگا هک تسا نیا تقیقح .میئآ یم رد حیسم تهابش هب رتشیب ام هک تسا نیا دشاب هدننک تحاران تاقوا
 هراومه .میزاسیم مومسم ار دوخ طباور ضوع رد و میروآ یمن تسدب ار يزوریپ زگره ،میشخبب میشابن لیام
 نیا هب .مینک یشوپ مشچ ندیشکدرد ) قح ( زا هکنآ رگم میتسه وربور يراوشد اب یحیسم یگدنز رد
 دیهاوخیم ،میوش یم وربور جنر و درد اب یگدنز رد ام دهد يور هک هچ ره زا رظنفرص ،دینکن رکف تروص
  ؟دیتسه گرزب یشاداپ بلاط ای  ،دیشاب فسأتم و تحاران

 اب ندش وربور زا ار امش هک یعنام هنوگ ره دیهاوخب دنوادخ زا توکس رد و دینک فقوت اجنیا رد •
 دازآ دیناوتب ات دینک عورش ار ندرک اعد لئاسم نیا يارب .دهد ناشن امش هب دراد یم زاب ناتدوخ
  .دیوش

  .دوشیم هچ مشخبب مهاوخن رگا
 یسیع گرم اب ام ناهانگ هکنآ اب .تسا دنوادخ يارب یگرزب لکشم ،ندیشخب زا ام يراددوخ هک میتخومآ ام
 کیرات و هریت رایسب  ،ام بناج زا نارگید ندیشخبن تلعب ادخ اب ام هطبار ،تسا هدش هدیشخب بیلص يور
 .دش دھاوخ هداد امش ھب و تفای دیھاوخ ،دینکیم بلط اعد رد ھك ار ھچنآ ،دینادب نیقی :میوگیم امش ھب نیاربانب( .تسا
 سقرم .دشخبب ار امش یاھاطخ مھ امش ینامسآ ردپ ات دیشخبب ار وا ،دیراد یتیاكش یسك زا رگا دیتسیایم اعد یارب یتقو

 هب تبسن ام یخلت و رفنت ساسحا ،میا هدید يدب یسک زا ام هزادنا هچ ات هک تسین مهم . ) 25 – 24 :11
 لیالد زا یکی ندیشخبن .دنک یم دیلوت ام یگدنز رد ملاسان هویم یخلت -دوش یم متخ هار کی هب نارگید
  .میروآ یمن تسد هب يزوریپ یحیسم یگدنز رد ام هک تسا یلومعم
 قلعت هتشذگ هب لئاسم نیا ( ای و )ما هدیشخب دنا هدرک تحاران ارم هک یناسک ( دیئوگ یم ناتدوخ هب دیاش
 عوضوم نیا دروم رد رکفت و لمات هب المع هکینامز ات ،لاح ره هب اما .) ما هدرک شومارف ار اهنآ و دراد
 و قیمع طباور هک دیتسین رداق رگا .تسا ناتیگدنز زا یشخب زونه الامتحا امش هنهک تاساسحا ،دیزادرپن
 هب مارتحا زا ای و دیراد دوبمک یعقاو و ملاس يوحن هب دوخ نتشاد تسود رد ای .دیشاب هتشاد یسک اب یکیدزن
 .دشاب یخلت رثا رد تسا نکمم ،دیتسه هرهب یب دوخ
  ،دنا هتشاد ) یبوخ ( شرورپ و تیبرت هک يدارفا یتح .دیراپسب دهعت طیارش ای دارفا هب دیتسین رداق دیاش
 اب .دنربب یپ نآ هب هکنآ نودب ،دنراد لد هب شجنر اهنآ زا زونه و دنا هدید یتحاران مدرم زا یگدنز رد یهاگ
  .دینک رکف هراب نیا رد هک دراد شزرا دیدرت نودب ،میراد دوخ هاگ یفخم رد ) ندیشخب لکشم ( ام همه هکنیا

 ؟دیشخبب ار وا دیتسین لیام هک تسه امش یگدنز رد یسک ایآ •
 مشخبب ار ادخ و مدوخ
 نیگنس راب دیاش .تسا نامدوخ ،میریگ یم هدیدان ششخب نتفرگ رظن رد ماگنه رد بلغا هک ار یصخش
 رایسب مدق نامدوخ ندیشخب .میا هدش یسک شجنر ثعاب هتشذگ رد اریز میشک یم شود هب ار شزرس
 ام هک تسا یهاوخدوخ نیا و درم ام ناهانگ يارب یسیع هک تسا نیا تقیقح .تسا يدازآ هار رد یگرزب
  .دشخب یم ار ام وا مینک یم هبوت اعقاو هک یتقو اریز ،میشخبن ار دوخ
 نارود رد هک تسا ینیدلاو بناج زا میونش یم ندیشخب دوخ دروم رد هک یئاه ناتساد نیرت جیار زا یکی
 ار اهنآ یگدنز تقیقح نیا هک دنهد یم هزاجا مدرم زا يرایسب .دنا هدوبن اهنآ اب دوخ نادنزرف شرورپ و دشر
 و مینک اهر ار هتشذگ دیاب ،میا هدرک ششخب تساوخرد ادخ زا رگا هک میشیدنایب نیا هب دیاب .دنک دوبان
 يراک هدنیآ و لاح يارب میناوت یم طقف ام هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دهد افش ار ام ياه بلق ادخ میراذگب
 ار ام ای ،دنا هدیجنر ام زا هک يدارفا هک تسا نیا تیعقاو .تسین رییغت لباق و تسا هتشذگ ،هتشذگ ،مینکب
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 یقرف شا هجیتن رد مینک تحاران لاس ياه لاس ار دوخ رگا .دنریذپ یمن ای دنریذپ یم ناشیگدنز رد هرابود
  .میروآ یم تسد هب میراد جایتحا هک ار یشمارآ ،نامدوخ ندیشخب اب اما .دنک یمن
 ياه مشخ دیاش .تسا دنوادخ دوخ ،میشخبب هک دشاب هدیسرن نامرکف هب تسا نکمم هک ار يرگید صخش
 مدرم زا يرایسب .درکن کمک ام هب اه یتخس رد هک میراد هدیقع نوچ میراد لد رد ادخ هب تبسن يا هنهک
 باذع و جنر رد نم داد هزاجا ارچ ،تسوا تسد رد لرتنک و دراد تسود ارم ادخ رگا ( دننک یم لاوس
 اب رشب عون اما ،میشاب تحاران ام هک تسین لیام و تسا هداد دازآ هدارا ام هب ادخ هک تساجنیا تقیقح )؟مشاب
  .دنک یم هبرجت ار يدیما ان و درد ناسنا ورنیا زا .درک دراو ایند هب ار هانگ دوخ شروش
 هب تبسن ارم یتحاران و درد اریز منک یمن ضوع  يزیچ اب مدش لمحتم هک ار یجنر و درد ،اصخش اما
 هدعو ام هب ،ادخ نایاپ رد هک تسا نیا نآ يابیز شخب .تخاس رت ساسح نارگید هدننک تحاران طیارش
 دبٔ ھشقن نم یارب امش ( .دوش یم ام بیصن تمحر دب طیارش زا ،میهد هار دوخ یگدنز هب ار وا رگا هک دهدیم
  .)20 :50 شیادیپ .دنك ظفح ار یدایز ّٔهدع ناج ،دینیبیم زورما ھكنانچ ات دینادرگ تیّریخ ار نآ ،ادخ یلو دیدیشك

 ؟دیا هدیشخبن ار ادخ ؟دیشاب هدیشخب ار ادخ هک دراد ناکما ایآ •
 دراد ناوارف تاکرب ندیشخب
 رد هچنآ ندینش يارب .دوش یم زاب رتشیب ادخ يادص هب نامیاهشوگ ،میشخبب مینکیم باختنا هک یتقو
 هدعو وا ،میهد ارف شوگ ادخ حور يادص هب هک میزومآ یم هکیماگنه .میوش یم دازآ دهاوخ یم ام زا یگدنز
 هچ رد هک دهد ناشن و دنکفا رب ام هناش زا ینیگنس راب ،دراذگب تسار هار رد ار ام ياه مدق هک دهد یم
 دنوادخ رب ناج و لد اب( .میبای قیفوت هک دهد یم ورین ام هب تدم مامت رد و میراد دشر هب جایتحا يا هنیمز
 دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ لقع رب .نک لّکوت
 ھب ارم غوی .داد مھاوخ یمارآ امش ھب نم و نارابنارگ و ناشكتمحز یمامت یا نم دزن دییایب« ،6 – 5 :3 لاثما .داد
 و ناسآ نم غوی اریز ،تفای دھاوخ یمارآ امش یاھناج و متسھ نتورف و رابدرب نم اریز ،دیبای میلعت نم زا و دیریگ ندرگ
 نیمز و نامسآ رد هداوناخ رھ ھك منزیم وناز یردپ ربارب رد نم ،نیاربانب و 30 – 28:11 یتم ».تسا کبس نم راب
 یوق دوخ نورد رد وا حورٔ ھلیسو ھب ات دشخبب امش ھب دوخ لالج یاھجنگ زا ھك منکیم اعد و تسا ھتفرگ وا زا ار دوخ مان
 ّتبحم رد امش ھك منکیم اعد و دوش نكاس ناتیاھبلق رد امش نامیا هار زا حیسم ھك دیامرف اطع ادخ و ،دیوش دنمورین و
 یپ حیسم ّتبحم قمع و یدنلب و ازارد و انھپ ھب دیشاب ھتشاد تردق نیّسدقمٔ ھمھ اب ات دیوش انب ّتبحمٔ ھیاپرب و هدیناود ھشیر
 ھك داب ییادخ رب لالج .دیوش رپً الماک ادخ لماك یُرپ زا ات )تسا رشب مھف زا رتالاب ھچرگا( دیبایرد ار ّتبحم نآ و دیربب
 وا رب .دنك لمع مینك رّوصت ّیتح و میھاوخب ام ھچنآ زا رتشیب یلیخ ،دنکیم راك ام رد ھك یتردق نآٔ ھلیسو ھب تسا رداق
 و کیدزن هطبار کی .) 21 – 3:14 نایسسفا .نیمآ ،داب لالج یسیع حیسم رد و اسیلك رد دبا ھب ات لسن دعبً السن
 و یفطاع ،يرکف ،یناحور ياه هنیمز زا تیاضر و فده زا رپ یگدنز هب ار ام یهت یگدنز ادخ اب یمیمص
 اب هک يرگید شاداپ .دهد هیده ناوارف شمارآ و ینامداش دناوت یم هک تسوا اهنت .دنک یم لیدبت ینامسج
 هک تسا یفنم ياهادص و اه تن ربارب رد نتشاد لمعلا سکع و ندینش زا يدازآ میئامن یم تفایرد ندیشخب
 شوخ ادخ اب ( دیوگ یم دنوادخ .درب یم نیب زا ار هنهک ياهدرد تردق ندیشخب .دراد نایرج نامرکف رد
 یگدنز ّتینما رد نیمز رد ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب(   .) داد دهاوخ وت هب ار تلد يوزرآ وا و دشاب
 رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش.ینک
 رکف ینعم هب هیآ نیا رد ) ندوب شوخ ( هملک .) 5 – 37:3 رومزم .درک دھاوخ کمک ار وت وا .نک دامتعا وا
 ندرک تبحص لماش ندوب شوخ نیا .دشاب یم مینک یم رکف قوشعم هب هک هزادنا نامه هب یسیع هب ندرک
 ياه هنیمز مامت رد وا زا نتفرگ کمک و وا زا نتساوخ یئامنهار ،ندش ایوج ار وا هدارا ،لومعم روطب وا اب
 نتشاد اب یگدنز هویش نیا .دشاب یم زور مامت رد وا زا يرازگرکش و شیاتس يارب ییاههار نتفای ،نام یگدنز
  .تسین ریذپناکما لد رد یخلت و ترفن
 رپ دنوادخ اب ار یمیمص يا هطبار هک میراد یفاک يورین و تقو ،مینک یم شومارف ار هتشذگ هک یتقو
        ام يارب وا هک ار هچنآ و دوش یم رت مرن نامیاهلد هک مینک یم ساسحا .میئامن رارقرب شیوخ تمظع
 هدرک تعاطا وا زا هک یماگنه زین و دوشیم رت ناسآ رایسب وا هدارا ماجنا تروصنیا رد .میبلط یم دهاوخ یم
 .میراد رارق یتسرد هار رد هک میناد یم اریز .میبای یم دوخ رد يرتشیب تینما ساسحا ،مینک یم دامتعا وا هب
 .تسا ییابیز رایسب هلحرم نیا .دوب هدش حرط ام يارب هک یهار
 هکینامز .دهاک یم دراد دوجو هدنیآ رد هک هچنآ ینارگن زا ،وا نامز و ادخ ياههار هب ندرپس دهعت ،نایاپ رد
 .تسا لرتنک رد وا هک میناد یم اریز میتسین هدنیآ نارگن رگید .میسانشب امامت ار دوخ هدنهد تاجن
 تسود ار ام ،دهد یم تردق ام هب ،دنک یم عافد ام زا ،دگنج یم ام يارب وا هک مینک نانیمطا هکیماگنه
  .میهد رارق نارگید و وا يور رب و هتفرگ دوخ زا ار نام زکرمت دوب میهاوخ رداق ،دهد یم يرادلد و دراد



 
 

۸۸ 

 .دنک یمن شومارف ای كرت ار ام زگره ادخ
 تسا یسک اهنت وا .دیآ شیپ طیارش نیرتدب رگا یتح .دوب دهاوخ ام اب وا ،دهد يور یتاقافتا هچ تسین مهم
 ار ام ياهزاین وا .دزاس هدروآرب نامیگدنز رسارس رد ار ام ياهزاین مامت ات دراد قایتشا و هدارا ، تردق هک
 نیمز تقلخ زا لبق یتح ار ام یگدنز ریسم وا ،هن ای دینک رواب .دناد یم مینک تساوخرد هکنآ زا لبق یتح
 .دوخ ّتبحم ببس ھب .میشاب بیعیب و ّسدقم وا هاگشیپ رد ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق ار ام ادخ( .دومن حرط
  .تسا ام راظتنا رد تشهب ،مینامب وا اب هطبار رد نایاپ ات رگا و  )4 : 1 نایسسفا
 اهنت تسا هدرک حرط ام يارب وا هک یهار هک دناد یم اریز ،میرا ذگب مدق وا هار رد ام هک تسا لیام الماک ادخ
 و میونشیم ار شیادص هک میسر یم ییاجب یتقو .دراد رب رد ار رادیاپ و قیمع تینما و یشوخ هک تسا یهار
 نیرتشیب هک یتقو و مینک یم تفایرد ار نورد قیمع يافش هک یتقو ،میونش یم ار شبلق يادص
 ار نارگید و دوخ میناوت یم تروصنآ رد .دوش یم هدروآرب هدیرفآ ار ام هک یسک اهنت فرط زا ام  ياهیدنمزاین
 میروآ یم تسدب دیدج يدامتعا .مینک یم ادیپ میراد مزال یگدنز رد هک ار یتهج ماجنارس و .میرادب تسود
  .میدرواین تسد هب دوخ ششوک و یعس اب ای و مدرم ،ایند زا زگره نآ زا شیپ هک
 هک یتقو .دهدب امش هب ار هتشذگ تالکشم ششخب ییاناوت هک میسرپب ادخ زا هک تسا هدیسر ارف نآ نامز
 اهر و دیزیرب رود ار یفنم تاساسحا ،دیبای یم دوخ رد ششخب ییاناوت و دهد یم رییغت ار امش بلق ادخ
 ریخ ياعد اب هک تسا مزال اهنآ اب یتحاران و جنر رد یتدم ندنارذگ زا سپ هک دیشاب هتشاد دای هب . دینک
 میظع یشاداپ اما .دیبای تسد دیدج راکفا هب هک تسا مزال ششوک و نامز .دیشاب روبص .دینک عورش ناشیارب
 .دیدرگ دازآ ندیشخبن تراسا هجنپ زا دیناوت یم اتقیقح .تسا هار رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۸۹ 

 باتزاب
 

                هنیس رد ار هتشذگ تارطاخ ،تاقوا يرایسب .دیهد خساپ تعرس هب ریز تالاوس هب هک تسا مهم
 ار ناهنپ تاساسحا نیا ادخ دیهد هزاجا هک تسا مزال .مینک يراگزاس یگدنز اب میناوتب هک میا هتشادهاگن
  .دیامن راکشآ

 ؟دیا هدرک هبرجت یگدنز رد ندیشخبن زا یفنم هجیتن ایآ -١
 ؟میشخبب ار نارگید دهاوخ یم ام زا ادخ هک دیتشاد یهاگآ ،سرد نیا هعلاطم زا لبق -٢
 لماش تسا نکمم اه سرت زا یضعب .دیسیونب دراد یم زاب ندیشخب زا ار امش هک سرت زا دروم هس -٣

  :دشاب ریز تاکن
v دنشخب یمن الباقتم ارم زگره اهنآ. 
v دننک یم تحاران ارم مه زاب مشخبب ار اهنآ رگا. 
v دوب تسرد دندرک هک هچنآ میوگ یم تروص نآ رد ،مشخبب ار اهنآ رگا. 

 نیا  زا یضعب( ؟دوش یم نارگید ندیشخب زا عنام هک دراد دوجو ناتدوخ یگدنز رد یعناوم هچ -۴
 ) .دشاب ناتدوخ ناهانگ راکنا ای سرت ،یلدگنس ،رورغ دناوت یم عناوم

 ؟تسا راوشد ناتیارب ادخ ای ناتدوخ ندیشخب ایآ -۵
 امش راک نیا .دهد ناشن دوش یم امش ندیشخب ثعاب هک ار يراتفر هک دینک تساوخرد ادخ زا طقف -۶

 زا ،دیا هدیشخب ار یصوصخب صخش هک دیناد یم رگا .دهد یم يرای يدازآ هار هب نتشاذگ مدق رد ار
  .دیشخبب ار اهنآ و هدرک اهر ار تاساسحا نیا دیناوتب ات دنک مرن ار امش بلق هک دیهاوخب ادخ

 .دهدب ار راک نیا تردق امش هب دیهاوخب ادخ زا تسا نکمم ریغ ندیشخب هک دینک یم ساسحا رگا -٧
 هدامآ ارم بلق هک مهاوخ یم ادخ زا ،هتفه نیا رد زور ره .دشاب تروصنیا هب تسا نکمم امش هشقن
 نم هب مشخبب دیاب هک ار یصاخشا مهاوخ یم ادخ زا ،دعب هتفه زور ره ،نآ زا سپ و دزاس مرن و
 امش هب اعقاو اریز دیسیونب ار دوخ براجت .مزادرپب اهنآ يارب ندرک اعد هب دعب هتفه و دنک راکشآ
 رد ،دسر یم رظن هب نکمم ریغ نونکا هک هچنآ .دیربب یپ دوخ دشر ریسم هب هک دنک یم کمک
  .دینک شیامزآ . دنک یم ادیپ تیعقاو هدنیآ
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 	 :تشاددای
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 ام یدازآ حیسم یسیع ـ یدازآ – متشھ لصف
 .تسا

 
 هک یتقو دیاش ؟تسیچ دنک یم روطخ امش نهذ هب هک يزیچ نیلوا ،دیونش یم ار ) دازآ ( هملک هک یتقو
 یگدنز رد يدودعم ياهزیچ هک میا هتخومآ هبرجت زا ام رثکا .دینک یمن رواب ) تسا دازآ( دیوگ یم یسک
 دوش یم ببس هک میرادروخرب یتایصوصخ و تاداع زا ام زا يرایسب هک تسا نیا همه زا رت مهم و تسا دازآ
  .میشاب دازآ میناوتب اعقاو ام هک دوب دهاوخ یتصرف ایآ هک میشیدنا یم بلغا .میتسه تراسا رد مینک ساسحا
 ام يدازآ و یسیع
 ».درادن دوجو ادخ« :دنیوگیم دوخ لد رد ناقمحا( .میا هدش هداز هانگ اب ام رشب عون ناونع هب هک دیتسناد یم ایآ
 نیمز یور مدرم رب نامسآ زا دنوادخ .دنزیمن رس اھنآ زا کین راک و دننکیم تشز یاھراک و دنتسھ دساف یصاخشا اھنیا
 رفن کی ّیتح .دناهدش دساف ناسکی و هارمگ ھمھ اّما.دشاب ادخ بلاط ھک دراد دوجو یاهدیمھف صخش ایآ ھک دنیبب ات درگنیم
 ً،ادبا ؟میراد یرتھب عضو نایدوھی ریغ زا نایدوھی ام ایآ ؟ھچ سپ و )3 – 1 :14 رومزم .تسین اھنآ نیب رد مھ راکوكین
 رفن کی ّیتح« :دیامرفیم ّسدقم باتك ھکنانچ .دنتسھ هانگ ریسا ھمھ ،نایدوھی ریغ و نایدوھی ھك میداد ناشن نیا زا شیپ
 تسار هار زا یگمھ ،دناهدینادرگور ادخ زا نایمدآٔ ھمھ .دشاب ادخ یایوج ای دمھفب ھك تسین یسك.دشاب کینً الماک ھك تسین
  ؟)12 – 9 :3 نایمور .تسین راكوكین رفن کی ّیتح ؛دناهدش فرحنم
 ام ياهلد هک دیوگ یم سدقم باتک اما ،میتسه ) یبوخ ياه ناسنا اساسا ( ام هک دنراد هدیقع يرایسب
 رامیب ّیدحھب نآ و ،تسین نآ زا رتهدنبیرف یزیچ ؟دنک کرد ار ناسنا لد دناوتب ھک تسیک«( .تسا رورش و راک بیرف
 و یگدنز زرط قبط سکرھ اب و ،منکیم صّحفت ار اھناسنا لد و رکف ،دنوادخ ،نم .درادن دوجو نآ یارب یجالع ھک تسا
 تعیرش ھك مینادیم ام( .میتسه شیوخ دولآ هانگ تعیبط هدرب ام . )10 – 9: 17 ایمرا ».منکیم راتفر وا یاھراک
 ملد ھك ار ھچنآ اریز ؛منکیم راکھچ منادیمن .ماهدش ھتخورف هانگ ھب یاهدرب دننام و متسھ یناسفن نم اّما ؛تسا یناحور
 مھاوخیمن ھك منکیم یراك یتقو .مروآیم لمع ھب مراد ّرفنت نآ زا ھك ار یزیچ ،فالخرب ھكلب ،مھدیمن ماجنا دھاوخیم
 ھكلب ؛متسین دھدیم ماجنا ار راک نیا ھکیسک نآ نم عقاو رد سپ .مقفاوم تعیرش ّتیناقح اب نم ھك دھدیم ناشن نیا ،منكب
 اریز ،تسین ییوكین یارب ییاج نم یناسفن تعیبط رد ینعی نم رد ھك منادیم .دربیم رس ھب نم رد ھك تسا هانگ نیا
 راك ھكلب ،مھدیمن ماجنا ،مھاوخیم ھك ار یایكین نآ .مرادن ار نآ ماجنا تردق یلو تسھ نم رد ندرك یكین ھب لیم ھچرگا
 هانگ ھكلب ،متسین نم راك نآ ٔهدننك رگید ،مھدیم ماجنا ،مھاوخیمن ھك ار یراك رگا .مروآیم لمع ھب ،مھاوخیمن ھك ار یدب
 ترارش طقف ،مھد ماجنا وكین یراك مھاوخیم تقورھ :ھك مربیم یپ ّیلك ٔهدعاق نیا ھب سپ.دربیم رس ھب نم رد ھك تسا
 مكاح نامرف اب ھك تسا مكاح نم ندب رب یرگید نامرف منیبیم یلو ،مربیم ّتذل ادخ تعیرش زاً انطاب .دنزیم رس نم زا
 یتخبدب مدآ ھچ نم .تسا هدومن دوخ عیطم ارم ندب یاضعا ینعی ،دزاسیم هانگ نامرف ریسا ارم و دگنجیم نم نھذ رب
 ھب ھک منکیم رکش ار ادخ ؟دزاس دازآ نآ تسد زا ارم دناوتیم یسك ھچ .دناشکیم گرم یوس ھب ارم ،ندب نیا )متسھ
 دوخ لقع اب ،تسا هانگ ٔهدنب نم یناسفن تعیبط ھکیلاحرد ھصالخ .تسا هدرك ار یراك نینچ حیسم یسیع ام دنوادخٔ ھلیسو
 دولآ هانگ تیعضو نیا زا هک تسین هتخاس ام زا يراک چیه و )25-14 :7نایمور .منکیم یگدنب ار ادخ تعیرش
  .میوش دازآ ادخ هلخادم نودب
 رظن هطقن زا ) .دشاب یم تیلوئسم زا تیفاعم و یگدرب زا ییاهر ،ندرک دازآ ( ینعم هب ینانوی رد ) دازآ ( تغل
        .دمآ ینورد هانگ زا ام نتخاس دازآ روظنم هب یسیع اما .میتسه دوخ ناهانگ لوئسم ام دیدرت نودب ،ادخ
 لوا .تسا هدینادرگ یدازآ و یكاپ ،قلطم یكین ،تمكح ام یارب ار حیسم و تخاس دّحتم یسیع حیسم اب ار امش ادخ(
 حیسم ھك دینادیم امش .تسین نوناق نتسكش زج یزیچ هانگ اریز ،دنكشیم ار ادخ نوناق ،دنك هانگ ھکرھ ،1:30 نایتنرق

 اب داّحتا رد ھكیسك تسا لاحم نیاربانب .تسا هانگیبً الماک وا ھك دینادیم زین و درادرب نایم زا ار ناھانگ ات دش رھاظ
 لوا  .تسا ھتخانشن و هدیدن زگرھ ار وا ،دنکیم یگدنز هانگ رد ھکرھ اّما )دربب رس ھب هانگ رد ،دنکیم یگدنز حیسم
 امش ھب نیمز ناھاشداپ هدنامرف و ناگدرم زا هدازتسخن نآ ،نیما دھاش نآ ،حیسم یسیع بناج زا و و 6 – 4 :3 انحوی
 تسناد یم وا .) 5 :1 هفشاکم .دینادرگ دازآ نامناھانگ زا ار ام دوخ نوخ اب و دراد تسود ار ام وا .داب شمارآ و ضیف
  .میبای طلست نامدولآ هانگ تعیبط هب دوخ ششوک اب میتسین رداق زگره ام هک
  .دریمب نم ناهانگ يارب دوب زیرگان یسیع ارچ
 وا .میبای تاجن يزیچ زا میتشاد زاین ام هک تسا رما نیا هب هراشا نیا و دش هدیمان ام هدنهد تاجن یسیع
 راكشآ ام ھب قیرط نیا زا ادخ ّتبحم و( .تشاد تسود ار ام ناهج شنیرفآ زا لبق وا اریز ،دیایب ام دزن هک دیزگرب
 ،میوگیم نخس نآ زا نم ھك یّتبحم .میشاب ھتشاد تایح وأ ھلیسو ھب ام ات داتسرف ناھج ھب ار دوخٔ ھناگی رسپ ادخ ھك دیدرگ



 
 

۹۲ 

 ناھانگ ٔهرّافك ناونع ھب ار دوخ رسپ وا دش ثعاب ھك یّتبحم .تسام ھب تبسن ادخ ّتبحم ھكلب ،تسین ادخ ھب تبسن ام ّتبحم
 رد ادخ اب میناوتب ات دناهرب هانگ تعیبط تراسا زا ار ام تساوخیم وا . ) 10- 4:9 انحوی لوا .دتسرفب ناھج ھب ام
 ،حیسمٔ ھلیسو ھب ھك تسا ییادخ فرط زا ھمھ اھنیا( . میربب تذل وا اب کیدزن هطبار زا و میریگ رارق یتشآ و حلص
 مینك مالعا مھ وا رگید نانمشد ھب ھك تخاس فّظوم ار ام و تسا هدرك لیدبت دوخ ناتسود ھب میدوب وا نانمشدً البق ھك ار ام
 حیسمٔ ھلیسو ھب ،دروآ باسح ھب ار ناسنا ناھانگ ھكنیا یاج ھب ادخ رگید ترابع ھب .دنوشب وا ناتسود دنناوتیم زین اھنآ ھك
 ھب ادخ ییوگ و میتسھ حیسم بناج زا یناریفس ام سپ .تسا هدرپس ام ھب ار ھحلاصم نیا مایپ و دومن ھحلاصم ناھج اب
 ناھانگ رطاخھب .دینك ھحلاصم ادخ اب :مینکیم سامتلا امش زا حیسم ناریفس ناونع ھب ام سپ .دناوخیم ار امش امٔ ھلیسو
 .میوش هدرمش کین ادخ ربارب رد مھ اب ام وأ ھلیسو ھب ات ،تخانش راکھانگ دوب هدشن یھانگ چیھ بکترم ھک ار وا ادخ ،ام
 میتسناوت یمن    ام .تخادرپ هتشاد ررقم ام رب دنوادخ هک ار یهانگ ناوات وا .) 21 – 18: 5 نایتنرق مود
 ینابرق ام یگدنز ،میتسین هانگیب و كاپ یفاک ردقب اریز ،میهدب ناهانگ تخادرپ ناونع هب ار دوخ یگدنز
 هدرک ررقم وا هک ینابرق ،میتسین لماک ام و تسا لماک ادخ هک اجنآ زا .تفر یم رامش هب یبسانمان و فیثک
 دوخٔ ّھلگ نایم زا ملاس و رنٔ ھلاس کی ُزب ای هّرب دیاب( هانگ نودب یتخادرپ .دشاب صقن نودب و كاپ یتسیاب تسا
 دازآ ،دیدوب ھتخومآ دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا امش ھك دینكن شومارف و 5: 12 جورخ .دینک باختنا

 و صقنیب یاهّرب نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن و الط لثم یناف یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش
 يادخ و لماک ناسنا هک یسیع .)19-1:18                     سرطپ لوا .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع
 و یگرزب نیا ھب ینھاك ام نوچ سپ (                        .درکن هانگ هک دوب يا هدنز صخش اهنت ،تسا لماک
 نھاك اریز ؛میراد هاگن مكحم ار دوخ نامیا فارتعا ،ادخ رسپ یسیع ینعی ،تسا ھتفر نیرب شرع ھب ھك میراد تمظع
 ھسوسو ظاحل رھ زا ام دننام تسرد ھك تسا یسك ھكلب ،دشاب ربخیب ام یاھفعض اب یدردمھ زا ھك تسین یسك ام مظعا

 تقو رد و ھتفای تمحر ات میوش کیدزن ادخ شخب ضیف تخت ھب یریلد اب ات دییایب سپ .دیدرگن هانگ بكترم یلو ،دش
 هدینش وا ناھد زا یغورد زگرھ و دركن یھانگ چیھ وا ھك دینادیم امش و 16- 14 :4 نایناربع .میبای ضیف وا زا جایتحا
 یسك نآ تسد ھب ار دوخ ھكلب درکیمن دیدھت ،دیشکیم باذع یتقو .دادن خساپ مانشد اب ،دندادیم مانشد وا ھب یتقو .دشن

 درب بیلص رب ار اھنآ و ھتفرگ شود رب ار ام ناھانگ رابً اصخش حیسم .دنکیم یرواد فاصنا و تلادع اب ھشیمھ ھك درپس
 لثم امش .دیاھتفای افش امش ھك تسوا یاھمخز ببس ھب اریز ،مینك تسیز قلطم یكین یارب و میریمب هانگ ھب تبسن مھ ام ات
 22 : 2 سورطپ لوا .دیاھتشگرب دوخ یاھناج نابھگن و نابش دزن نونكا اّما ،دناهدرک ُمگ ار دوخ هار ھك دیدوب ینادنفسوگ
 ناوات یسک دوب مزال .دهد ماجنا ار گرزب راک نیا تسناوت یم هک دوب یلماک صخش اهنت وا نیا ربانب .) 25 –
 ،ناوات نیا .میریگ رارق وا تیسودق رد دنوادخ کیدزن میناوتب میتسه كاپان هک ام ات دزادرپب ار ام ناهانگ
 دناوت یم صخش کی تایح طقف دیوگیم ادخ مالک .هانگ تخادرپ يارب نوخ نتخیر – گرم زا دوب ترابع
 نتخیر نودب هانگ زا )يدازآ ای ششخب ،وفع ،یئاهر ( ششخب ور نیا زا .دزادرپب ار يرگید تایح هانگ همیرج
 رد دوخ ناھانگ ٔهرّافک یارب ھک ماهداد امش ھب ار نآ نم و تسوا نوخ رد یاهدنز دوجوم رھ ناج( .تسین رسیم نوخ
 رد و و 17:11 نایوال .دنکیم کاپ ار ناھانگ ،تسا تایح نآ رد ھک ینوخ .ددرگ کاپ امش ناھانگ ات دیزیرب هاگنابرق
 9 نایناربع .درادن دوجو ناھانگ شزرمآ ،نوخ نتخیر نودب و دوشیم کاپ نوخ اب زیچھمھً ابیرقت تعیرش قبط رب عقاو
: 22( .  
 مدازآ نم
           تباث یعقوم راقو یعقاو توق اما .مینک یچیپرس نامرف زا هک میدازآ هشیمه ام ! تسا ناسآ ندیزرو هانگ 
 رداق و میتسه دوخ ناهانگ هدرب ام یسیع نودب .میتسیاب دوخ یناسفن ياه شهاوخ ربارب رد ام هک دوش یم
 ام راکهانگ و هنهک ندب رد دناوت یمن سدقلا حور لیلد نیمه هب .مینیزگرب ار یئاسراپ و تلادع میتسین
 تهابش هب ار ام و دنک یم راک ام رد ادخ حور ،مینک یم ادخ میلست ار دوخ یگدنز هک یتقو اما دنک یگدنز
 دوصقم اجنیا رد و .دوشیم ھتشادرب باقن نآ ،دروآ یور دنوادخ ھب یسك ھکنیا ضحم ھب اّما( .دیامن یم لیدبت حیسم
 یاھتروص اب ھکیلاحرد امٔ ھمھ و .تسھ یدازآ اجنآ رد ،دشاب دنوادخ حور اجرھ و تسا سدقلاحور ،»دنوادخ«ٔ ھملك زا
 نیا و میوشیم ّلدبم وا لكش ھب نوزفا زور یلالج رد جیردت ھب ،مینکیم سكعنم ار دنوادخ لالج یاھنییآ دننام باقنیب
 ار ییاههار میناوت یم ام نآ زا سپ .) 18 – 16 : 3 نایتنرق مود .تسا سدقلاحور ینعی دنوادخ راك ،راك
 وا هچنآ هک دشخب یم ام هب هداعلا قراخ تردق وا اریز .دنراذگ یم تمرح ار ادخ و دنتسه تبثم هک مینیزگرب
 .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز( . میهد ماجنا میناوتب دهاوخیم
  . ) 13: 2 نایپیلیف
  .میشاب کیدزن وا هب میناوتب ات دربب نایم زا ار ام ناهانگ هک درک دیرخ زاب دوخ نوخب ار ام یسیع



 
 

۹۳ 

 فرب لثم و میوشیم ار امش نم اّما ،ھتخاس زمرق ار ناتدوجو مامت ،هانگ یاھھکل :مینک ثحب دییایب« :دیامرفیم دنوادخ(
 ناھانگ ھب ام رگا اّما و 18: 1 ایعشا  .دش دیھاوخ دیفس مشپ دننام ،دشاب خرس ّتدشب امش ناھانگ ھچرگا ،دش دیھاوخ دیفس
ٔ ھمھ زا ار ام و دزرمآیم ار ام ناھانگ وا .دنکیم لمع قح ھب وا اریز ؛مینك دامتعا وا ھب میناوتیم ،مییامن فارتعا دوخ
 زاب ادخ دزن ار ام یترابع هب ای داد هحلاصم ار ام حیسم هکینامز .) 9 : 1 انحوی لوا .دزاسیم کاپ نامیاھاطخ
 ھکنآ رگم دوش دراو ادخ یھاشداپ ھب دناوتیمن سکچیھ ھك نادب نیقی« داد خساپ یسیع( .دیشخب تایح ام حور هب ،دروآ
 وت ھب ھك نكن بّجعت .تسا حور ،ددرگ ّدلوتم حور زا ھچنآ و تسا مسج ،دبایب ّدلوت مسج زا ھچنآ .دبای ّدلوت حور و بآ زا
 ای ،دیآیم اجك زا ینادیمن اّما ،یونشیم ار نآ یادص دزویم دھاوخب ھك اجرھ داب .دنوش ّدلوتم هرابود دیاب ھمھ میوگیم
 رد ردقنآ ادخ اّما و 8 – 5 : 3 انحوی ».تسا روطنیمھ دوشیم ّدلوتم ادخ حور زا ھك مھ یسك تلاح .دوریم اجك ھب
 اب ار ام ،میدوب هدرم دوخ یاھاطخ ّتلع ھب ھچرگا ھك تسا میرك ام ھب تبسن شّتبحم رد و دنمتورث شیاشخب و تمحر
 زارفارس ار ام ،میراد حیسم اب ھك یداّحتا رطاخھب و ).دیاھتفای تاجن امش ھك تسادخ ضیف هار زا( .دینادرگ هدنز حیسم
 یسیع رد ،ام ھب تبسن ینابرھم اب ،ار دوخ ضیف سایقیب و میظع تورث ات .دیناشن حیسم اب ینامسآ ورملق رد و دومرف
 ناراد نامیا زا کی ره نورد رد سدقلا حور لاح و ) 7 – 4: 2 نایسسفا .دزاس نایامن هدنیآ یاھنامز رد حیسم
 حور ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا( .تسا نکاس یعقاو
 ! تسا زیگنا تریح نیا .) 9: 8 نایمور .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم
     .میدازآ ایند و ناطیش ریثات زا و دوخ یهاوخدوخ زا ،تعیرش تنعل زا اعقاو ام نونکا ،یسیع يراکادف ببس هب
 و تعیرش نتفرگ رظن رد نودب ادخ .تسا هدش راکشآ دناهداد تداھش نآ رب ایبنا و تاروت ھك ادخ قلطم یكین نونكا اّما(
 لالج زا و دناهدرک هانگ ھمھ  ،تسین یتوافت چیھ اریز ،درامشیم کین ار نارادنامیأ ھمھ حیسم یسیع ھب نامیا هار زا طقف
 بوسحم کین ،ناگیار روط ھب ،دزاسیم دازآ ار نانآ ھك حیسم یسیع تطاسو ھب ھمھ ،ادخ ضیف اب اّما .دنمورحم ادخ
 لباقم رد  -دیآیم تسد ھب وا نوخ ھب نامیا اب ھك- ناھانگ شزرمآ یارب یاھلیسو ناونع ھب ار حیسم ادخ اریز .دنوشیم
 ار نایمدآ ناھانگ ،دوخ یرابدرب ببسھب ھتشذگ رد اریز دومن تباث ار دوخ تلادع ادخ راك نیا اب و هداد رارق ھمھ مشچ
 یسیع ھب ھك ار یسك و تسا لداع ادخ ھك دوش تباث ینعی ،دسرب توبث ھبً الماک ادخ تلادع ،نامز نیا رد ات تفرگ هدیدان
 ادخ ضیف ات میھد ھمادا هانگ رد یگدنز ھب دیاب ایآ ؟مییوگب ھچ سپ و 26 – 3:21 نایمور .درامشیم کین ،دروآیم نامیا
 ھك دینادیمن ایآ ؟میھد ھمادا نآ رد یگدنز ھب میناوتیم ھنوگچ ،میاهدرم هانگ ھب تبسن ھك ام )ھجو چیھ ھب ؟ددرگ نوزفا
 رد و میدش نوفدم وا اب دوخ دیمعت اب سپ ؟میتفای دیمعت وا گرم اب داّحتا رد ،میتفای دیمعت یسیع حیسم اب داّحتا رد ام یتقو
 یگدنز رد زین ام ،دش هدنز گرم زا سپ ،ردپ هوكش رپ تردقٔ ھلیسو ھب حیسم ھک یروط نامھ ات میتشگ کیرش شگرم
 وا زیخاتسر دننام یزیخاتسر رد قیرط نامھ ھب ،میدش یكی وا اب وا گرم دننام یگرم رد ام رگا اریز .میرب رس ھب یاهزات
 سفن ات دش ھتشك وا بیلص یور رب حیسم اب میدوب شیپ رد ھك یمدآ نآ ھك مینادیم ار نیا .دوب میھاوخ یكی وا اب زین
 نامیا ،میدرم حیسم اب ام رگا .تسا هدش دازآ هانگ زا درم ھکیسک اریز ،میشابن هانگ ناگدرب رگید و ددرگ دوبان راكھانگ
 دھاوخن زگرھ رگید وا ،تسا هدش هدنز گرم زا سپ حیسم نوچ مینادیم اریز ،درک میھاوخ تسیز وا اب نینچمھ ھك میراد
 .تسا هدرم هانگ ھب تبسن ھشیمھ یارب رابکی گرم نیا اب و درم حیسم .تفای دھاوخن ّطلست وا رب رگید گرم ینعی .درم
 رد ادخ ھب تبسن اّما ،هدرم هانگ ھب تبسن ار دوخ دیاب زین امش روطنیمھ .دنکیم یگدنز ادخ یارب رگید و دش هدنز وا یلو
 .دزاس دوخ یاھسوھ عیطم ار امش و دشاب مكاح امش یناف یاھندب رب هانگ دیابن رگید.دینادب هدنز یسیع حیسم اب داّحتا
 میلست ادخ ھب ار دوخ ھكلب .دور راكب ھناریرش دصاقم یارب ات دیھدن رارق هانگ رایتخا رد ار دوخ ندب یاضعا زا کیچیھ
 یارب امش یاضعا ات دیراذگب وا رایتخا رد ار دوخ دوجو مامت ،دناھتشگزاب یگدنز ھب گرم زا ھکیناسک دننام و دییامن
 .دیتسھ ادخ ضیف ریز ھكلب دیتسین تعیرش عبات امش نوچ .دشاب مكاح امش دوجو رب دیابن هانگ اریز .دور راكب وكین دصاقم
 هاگرھ ھك دینادیمن رگم )ھجو چیھ ھب ،ھن ؟مینك هانگ میراد هزاجا ،تعیرش عبات ھن و میتسھ ادخ ضیف ریز نوچ ایآ ؟ھچ سپ

 تعاطا وا زا ھك دیتسھ یسك نآ ٔهدرب عقاو رد امش ،دیشاب وا عیطم و دیراذگب یسك رایتخا رد هدرب ناونع ھب ار دوخ امش
 ادخ اّما .دشابیم قلطم یكین نآٔ ھجیتن ھك ادخ زا تعاطا هاوخ و تسا گرم نآٔ ھجیتن ھك دشاب هانگ زا یگدرب هاوخ ،دینکیم
 تعاطا ،هدش هداد امش ھب ھك یمیلاعت لوصا زا لد مامت اب نونكا ،دیدوب هانگ ناگدرب ینامز کی ھچ رگا ھك ركش ار
 ام هب هزات تایح بیلص تردق .) 18 – 1: 6 نایمور .دیاھتشگ قلطم یكین ناگدرب ،هدش دازآ هانگ یگدنب زا و .دینکیم
 دولآ هانگ تعیبط رب هک تسا ام رایتخا رد ،دنازیخ یمرب گرم زا ار یسیع هک یتردق نامه اریز .دشخب یم
 ھب و .دشاب لماك ّتیھولا یاراد وا ھك تفرگ ّقلعت نیا رب ادخ ٔهدارا اریز(              .میوش طلسم تسا ام مسج هک
 رھ و ادخ نیب یتسود و حلص ،بیلص یور رب حیسم نوخ نتخیرٔ ھلیسو ھب و داد یتشآ دوخ اب ار زیچھمھ ،حیسمٔ ھلیسو
 ینمشد وا اب دوخٔ ھناریرش راكفا و اھراک اب و دیدوب رود ادخ زا ینامز امش .دیدرگ رارقرب ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ
 ھب شیالآیب و بیعیب ،کاپ ار امش ات ھتخاس دّحتم دوخ اب ار امش حیسم ینامسج گرمٔ ھلیسو ھب وا نونكا اّما ،دیتشاد
 ملابب حیسم یسیع ام دنوادخ بیلص زج یزیچ ھب ھك دنكن ادخ ،نم اّما و و 22 – 19: 1 نایسلوک .دروایب دوخ روضح



 
 

۹۴ 

 هزات تقلخ طقف ھكلب ،تسین مھم ھنتخ نتشادن ای و نتشاد .ایند یارب نم و دش بولصم نم یارب ایند ،نآٔ ھلیسو ھب ھك
 تمحر و شمارآ ،ادخ یقیقح لیئارسا ھب ینعی ،دننکیم یوریپ هدعاق نیا زا دوخ یگدنز رد ھك ینانآٔ ھمھ ھب .دراد ّتیمھا
  .) 16 – 14: 6 نایطالغ )داب
 حیسم رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس ام اریز( میتسه هزات یتقلخ حیسم رد ام هک دیوگ یم سدقم باتک
 : 2 نایسسفا .میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف ّردقم ام یاربً البق وا ھك ار ییوكین یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون زا یسیع

 هرابود و میا هدش هداز ینامسج و یعیبط روطب هک یتقو رابکی .میا هدش         قلخ هرابود ام ینعی . ) 10
 سدقلا حور هک داد ار هجیتن نیا ام هرابود دلوت ،دنوادخ میظع تاکرب تلعب و میتفای یناحور دلوت هک یتقو
 و دنک یم کیدزن یسیع هب ار مدرم ،هویم صاخ عون نیا .دروآ رابب ام یگدنز رد ار دوخ يدبا هویم دناوت یم
 يوس هب نارگید ندروآ .دنهد یتشآ ادخ اب ار رگید ناگدشمگ حور هک دنتسه رداق نایحیسم ور نیا زا
  .مینک یم تفایرد تشهب رد ام هک تسا یشاداپ نیا و تسا رادیاپ هشیمه يارب هک تسا یلوصحم حیسم
 ؟منک يوریپ قیتع دهع رد ادخ نوناق زا دیاب زونه ایآ ،مراد يدازآ یسیع رد نم رگا
 هک دش هداد لیئارسا موق هب هک یندم و یقالخا تامازلا هفاضاب دوب نامرف هد لماش ادخ نوناق قیتع دهع رد
 دیتسھ ّسدقم موق کی دنوادخ دزن رد امش اریز( .دننک تفرشیپ ادخ موق ناونع هب ،رت مهم همه زا و تلم ناونع هب
  .) 6: 7 هنیثت .دیشاب وا صاخ موق ات دیزگرب نیمز یور ماوقا مامت نیب زا ار امش ناتیادخ دنوادخ و
 .دهد ناشن ایند هب نانآ قیرط زا ار دوخ تبحم هک دوب نیا تلم کی تروصب نایلیئارسا لیکشت زا ادخ فده
 نیناوق و میدق مسارم زا يرایسب . تسا نامرف هد نآ روظنم الومعم هک میونش یم ار )تعیرش( ترابع هزورما
 رد و تسا يدبا ادخ یقالخا نیناوق اما .دنرادن یگنهامه و تقباطم ام گنهرف اب اریز درادن دوجو رگید ،یندم
 .تسا ارجا لباق یلسن ره و یلصف ره رد و یگنهرف ره
 و هدازتسخن و تسا هدیدان یادخ رھظم و تروص ،حیسم( .درک لیمکت ار ادخ یقالخا نوناق ،دمآ یسیع هک یتقو
 و نانارمكح ،ناھاشداپ ،اھیندیدان و اھیندید ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ وأ ھلیسو ھب اریز .تاقولخمٔ ھمھ زا رتالاب
 و تشاد دوجو زیچھمھ زا لبق وا .دندش هدیرفآ وا یارب و وأ ھلیسو ھب تادوجوم مامت یرآ ،دندش هدیرفآ روما یایلوا
 گرم زا سپ ھك تسا یسك نیتسخن و تساسیلك ینعی ندب ءاشنم و رس وا .دنکیم ادیپ طابترا مھ اب وأ ھلیسو ھب زیچھمھ
 لماك ّتیھولا یاراد وا ھك تفرگ ّقلعت نیا رب ادخ ٔهدارا اریز .دشاب ھتشاد ار لوا ماقم زیچھمھ رد وا اھنت ات دیدرگ هدنز
 نیب یتسود و حلص ،بیلص یور رب حیسم نوخ نتخیرٔ ھلیسو ھب و داد یتشآ دوخ اب ار زیچھمھ ،حیسمٔ ھلیسو ھب و .دشاب

 دهع نوناق ای تعیرش وا نیاربانب . ) 20 – 15 :1 نایسلوک .دیدرگ رارقرب ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ و ادخ
 ار دوخ هیاسمه  دیرادب تسود رکف مامت و ناج ،لد مامت اب ار دوخ يادخ ( :درک نایب هیراهظا ود رد ار قیتع
 و لد مامت اب ار دوخ یادخ دنوادخ دیاب امش .تساتکی دنوادخ ام یادخ :ونشب لیئارسا یا«( .)دیرادب تسود دوخ دننام
 ھب ّتقد اب ار اھنآ .دیراد ھگن دوخ بلق رد مھدیم امش ھب زورما ھک ار یتاروتسد .دیرادب تسود ناوت مامت و ناج مامت
 اھنآ ٔهرابرد ،دیوشیم رادیب ھکیماگنھ و تحارتسا ماگنھ ،دیتسھ هار رد ای و ھناخ رد ھک ینامز و دیزومایب ناتنادنزرف
 و  9 – 4 : 6 هینثت .دیسیونب دوخ یاھھناخ ٔهزاورد و رد رس رب و دیدنبب دوخ یناشیپ و تسد رب ار اھنآ .دییوگب نخس
 مامت و لد مامت اب ار دوخ یادخ ،دنوادخ« :داد باوج یسیع »؟تسا رتگرزب ھمھ زا تعیرش ماكحا زا کیمادک ،داتسا یا«
 تسا مھم هزادنا نامھ ھب ھك یمكح نیمود .تسا تعیرش مكح نیرتگرزب و نیلوا نیا .رادب تسود دوخ لقع مامت و ناج
 هدش ھصالخ ایبنا یاھھتشون و تاروت مامت مكح ود نیا رد .رادب تسود دوخ ناج دننام ار تاھیاسمھ ینعی ،تسا یلوا ھیبش
 یم یئاناوت ام هب وا ،میرادب تسود دوجو مامت اب ار ادخ هک یتقو هداس یمالک هب .)40 – 22:36 یتم ».تسا
 تامازلا میرادب تسود ار نارگید و ادخ ام هکینامز و میرادب تسود دوخ یئاناوت زا شیب ار نارگید هک دشخب
 .میتسین نارگید و دوخ ندرک تحاران ،ادخ زا ینامرفان ددص رد رگید اریز .میا هدروآ اج هب ار تعیرش
 زا رپ هک دش دراو ینایدوهی عامتجا هب وا .میزادنایب یسیع نارود هب یهاگن ،عوضوم نیا رت قیمع كرد يارب 
 رد دنوادخ هک دوب يزیچ اب توافتم هک دندوب هتخاس دوخ زا تعیرش نوناق اهدص هک دندوب یبهذم ناربهر
 تدم رد راتفر یگنوگچ زا ار مدرم یگدنز ياه هبنج مامت یگتخاس تاروتسد نیا .دوب هداد روتسد لصا
  .تفرگ یم رب رد ار تراجت و راک هوحن ات ندیشوپ سابل و تبحص قیرط ،لوبق دروم ياذغ ،شتسرپ
  :دوب نیا تشاد دوجو نیناوق نیا رتشیب اب هک یلکشم

  .دنهد رارق دوخ لرتنک رد ار مدرم هک دوب یشالت هکلب ،دوبن دنوادخ بناج زا نیناوق نیا -١
 تسد زا نارگید هب تمدخ و دنوادخ رد ار یشوخ هک دنتشاد رارق دوخ تاروتسد راشف تحت ردقنآ -٢

 .دندوب هداد



 
 

۹۵ 

 اّعدا مدرم نیا« :تفگ دنوادخ( .دوب هدش تخس الماک ناشیاهلد دنوادخ دروم رد ناش عمط و رورغ تلعب -٣
 تسین یناسنا ثیداحا و نیناوق زج یزیچ اھنآ نید .تسا ینعمیب اھنآ یاھفرح اّما ،دنتسرپیم ارم ھک دننکیم
  .) 13: 29 ایعشا .دناهدرک ظفح زا اھنآ ھک یزیچ

 راختفا رایسب دوخ نیناوق هب تبسن ،دروم نیا رد اهنت هن تشاد تیمها رایسب نیناوق تیاعر اهنآ رظن زا
 تقرس ار نادنمزاین .دننک دومناو ندوب ) سدقم( هب و هدرک شدرگ رهش رد دنتشاد تسود و دندرکیم
 نیا هب .دنتشادن یئاسراپ یگدنز ناشدوخ اما ،دنراذگب مارتحا اهنآ هب هک دنتشاد راظتنا مدرم زا و دندرکیم
 دیاب امش تخرد ،دیھاوخیم بوخ ٔهویم رگا«( .دشیم ینابصع اهنآ زا دشیم وربور اهنآ اب یسیع تقو ره لیلد
 یاھمدآ ھك امش ،اھرام یا .دنسانشیم شاهویم زا ار تخرد ھكنوچ .دروآ دھاوخ راب ھب دب ٔهویم دب تخرد اریز ،دشاب بوخ
 وكین درم .دیوگیم نخس ،تسا ھتخاس رپ ار لد ھچنآ زا نابز اریز ؟دییوگب بوخ نانخس دیناوتیم ھنوگچ ،دیتسھ یریرش
 یرواد زور رد ھك دینادب« .دروآیم راب ھب یدب ،دوخ نورد دبٔ ھنازخ زا دب درم و یكین ،شیوخ نورد یوكینٔ ھنازخ زا
 ».موكحم ای و دش یھاوخ ھئربت ای دوخ نخس قبط رب اریز .دنھدب دناھتفگ ھك ار یاهدوھیب نخس رھ باوج دیاب مدرمٔ ھمھ
 ابیز یرھاظ ھك دیتسھ یاهدش دیفس یاھهربقم لثم امش ،راكایر نایسیرف و املع یا امش رب یاو« و 37- 12:33 یتم
 رد یلو راكتسرد ینامدرمً ارھاظ روطنیمھ مھ امش )تسا تافاثك عاونا و ناگدرم یاھناوختسا زا رپ اھنآ لخاد اّما ،دنراد
  . ) 28 – 27: 23 .دیتسھ ترارش و یراكایر زا رپ نطاب
 نایحیسم ناونع هب هک میروآ دای هب دیاب ،میزادرپب مدرم لیبق نیا ردوخرب و راتفر زرط هب هکنآ زا لبق لاح
 و مینک یم لیمحت نارگید هب ار دوخ ياهرایعم ام .میوش راتفرگ یگدنز زا يا هویش نینچ رد میناوت یم
 رارق يدارفا نایم رد ام همه ،دیدرت نودب .!میئامن یم يرترب ساسحا دوخ هتخاس دوخ نیناوق زا سپس
 و دنلاب یم دوخ هب رایسب هک دنتسه یناحور یلیخ صاخشا یئوگ هک دننک یم راتفر يروط هک میا هتفرگ
 هفطاع و شمارآ ،یشوخ ،تبحم زا دارفا نیا اما .دنراد یهاگآ زیچ همه هب هک دننک رکف نارگید دنراد تسود
 .تسا یعقاو سوباک دننام اهنآ اب ندرب رسب و دنا هرهب یب
 دسر یم ) رظن هب ( اریز میتسه رت نیئاپ اهنآ زا هک مینک ساسحا یتح ام تسا نکمم هک تسا روآ بجعت
 ار ) تیحیسم نیناوق ( هک ییاهنآ ،لاح ره هب اما .دنراد لماک روط هب ار زیچ همه ) بهذم ( شخب زا هک
 تسا دنیاشوخان دنوادخ يارب هک دنراد ییاه هزیگنا .دننک یم لابند ،دوخ یگدنز رد تبحم ای و یشوخ نودب
 یكین زا ھکیناسک یارب یسیع نینچمھ( .دندرگ یم وا یگدنمرش ببس هکلب ،دنزاس یمن دونشخ ار ادخ اهنت هن و
 گرزب دبعم ھب اعد یارب رفن ود« :تفگ هدروآ ار َلثَم نیا دندرمشیم رتتسپ دوخ زا ار نیریاس و دندوب نئمطم دوخ
 دننام ھك منکیم ركش ار وت ،ادخ یا' :تفگ و درك اعد دوخ اب و داتسیا یسیرف نآ .دوب ریگجاب یرگید و یسیرف یكی ،دنتفر
 ار ییاھزیچٔ ھمھ کیهد .مریگیم هزور راب ود یاھتفھ .متسین ریگجاب نیا دننام ای و راكانز و تسردان و صیرح ،نیریاس
 و دزیم دوخٔ ھنیس ھب ھكلب تشادن ار نامسآ ھب ندرك هاگن تأرج و داتسیا رود ریگجاب نآ اّما '.مھدیم مروآیم تسد ھب ھك
 دوخ ھکرھ .یرگید نآ ھن و تفر ھناخ ھب هدش هدوشخب ریگجاب نیا ھك دینادب ')نك مّحرت راكھانگ نم ھب ،ادخ یا' :تفگیم
 یئاجنآ زا )14 – 9 : 18 اقول ».دیدرگ دھاوخ زارفارس دزاس نتورف ار دوخ ھکرھ و دش دھاوخ راوخ دیامن گرزب ار
 يدنسپان راتفر و رورغ نینچ ندرب راکب ،دشخب ورین ار ناگداتفا و هداد تاجن ار ناگدشمگ هک دمآ یسیع هک
  .تسا دنوادخ تروص هب ندز یلیس دننام رت فیعض نایحیسم و نانامیا یب اب
 گرزب تخادرپزاب
 نیمه هب و دهدب يزیچ نآ لباقم رد دیاب دنک یم تفایرد يزیچ یتقو هک تسا ناسنا تعیبط رد نیا
 نیا لکشم .) مینادرگزاب ( وا هب درک تخادرپ ام يارب وا هک ار یئاهر ياهب میهاوخ یم ام هک تسا تروص
 ار حیسم تاجن راک شزرا موهفم تخادرپزاب دسر یم ام تاجن عوضوم هب هک یتقو هک تسا نیا رکفت هوحن
 رت تخس هچ ره ای .میهد ماجنا يراک نتفای تاجن يارب دیاب هک مینک یم ساسحا ام .دنک یم رثا یب ام يارب
 لوپ رتشیب ای ،میورب اسیلک هب رتشیب رگا دیاش میئوگ یم .تشاد دهاوخ تسود رتشیب ار ام یسیع ،مینک راک
 تازایتما تروصنآ رد ،میشاب رت نابرهم مدرم اب مینک ) یعس ( ای ،میرم رب دورد میئوگب رتشیب ای میزادرپب
 .دنتسه نابیرگ هب تسد روصت نیا اب لیصا نایحیسم رتشیب یتح .میروآ یم تسد هب دنوادخ دزن يرتشیب
 دوخ ناهانگ يارب دیاب هک مینک ساسحا ام تسا نکمم زونه ،دنراد هزات دلوت هک ینایحیسم ناونع هب
 .دیشاب هدش ریجنز دوخ هنهک تارکفت هب زونه هک دراد ناکما ،دیراد ار ریز تاساسحا زا مادک ره رگا .میزادرپب

 تساوخرد یسیع زا هکنآ زا سپ یتح .دیئامن یم ریصقت ساسحا دوخ هتشذگ دروم رد هتسویپ -
  .دیتسین لماک هک دیرب یم یپ و هدرک یبایزرا ار دوخ هشیمه دیا هدرک ششخب

  .تسا راوشد ناتیارب ادخ اب یئورایور هک دینک یم یگدنکفارس ساسحا دوخ رد ردقنآ ای -
 يارب وا صلاخ تبحم هطساو هب تسا هدرک اطع امش هب دنوادخ هک یضیف هک دینادب تسا مزال تروصنیا رد
     رد ششوک .تسا هتخادرپ هشیمه يارب مه و لاح يارب مه ار امش و نم ناهانگ ياهب یسیع .تسا امش



 
 

۹۶ 

 زا سپ زور دنچ و دینک تفایرد هیده ناونع هب ون الماک نیشام کی هک تسا نآ دننام یسیع هب تخادرپ زاب
 تمحز رپ و نیگنس طسق دیناوت یم ایآ هک دینک لاوس و دینک تعجارم نیشام هدنشورف هب ،نیشام تفایرد
 اقیقد ام ،یهاگ اما تسا هرخسم یلیخ .تسا هدش هتخادرپ شیاهب نیشام نیا هکیلاح رد  !دیزادرپب ار نیشام
 تخادرپ ار تسا هدش مامت هک يا هلماعم و میدرگرب میهاوخ یم ام .میهد یم ماجنا ادخ اب ار راک نیمه
  .مینک
 دیاب میئامن دنوادخ تاکرادت و هجوت و فطل ،تبحم بسک فرص ار دوخ يژرنا و تقو هکنآ ياج هب سپ
 دنوادخ تبحم و فطل ندروآ تسدب رد ششوک زا هک میراد جایتحا .میهد رارق وا هار رد هرابود ار دوخ زکرمت
 ماجنا يراک یسیع اب نتشاد رب مدق يارب تسا مزال هکیلاح رد .میرادروخرب شتبحم زا اریز میرادرب تسد
 دومناو نارگید هب ای ،میئآ رظن هب رتهب هکنیا ای ،دیآ یمن رامش هب ام ناهانگ يارب یششوپ هلزنم هب نیا ،میهد
 رپ یبلق اب هک تسا ام تعاطا ،دبلط یم ام زا شیاهبرپ هیده لباقم رد یسیع هچنآ .میرادن یلکشم هک مینک
 .مینک میدقت وا هب میلست و تبحم زا
 باتک رد وا تقیقح يوجتسج رد ،میزروب قشع وا اب اعد قیرط زا .میبسچب حیسم هب هک تسا نیا ام هفیظو
  .میئامن تمدخ ار وا لامک و مامت روط هب نارگید اب دوخ هنیجنگ و دادعتسا ،تقو فرص اب .میشوکب سدقم
  .مینارذگب تقو دنراذگ یم ریثات وکین یتروصب ام یگدنز رد هک یقیقح نایحیسم اب و

  ؟درادب تسود ار امش ادخ ات دیهد ماجنا ) يرتشیب راک( تسا مزال هک دینک یم ساسحا ایآ •
 دهعتم ریغ نایحیسم
 دازآ ار مدرم هک دمآ و دراد تقیقح یسیع رگا :تسا نیا دنوش یم هدینش نانامیا یب زا اررکم هک یلاوس 
 ،مینک یم هابتشا همه  ؟دنتسین حیسم وریپ یئوگ هک دننک یم لمع يروط نایحیسم رثکا ارچ ،دزاس
 .دننک یمن سکعنم دوخ زا تسا هداد شمالک رد ادخ هک ار یلوصا ،اهنآ یگدنز هویش هک دنراد دوجو یمدرم
 ،نیاربانب( .) دنریمب دوخ مسج( رد هک دنا هتفرگن میمصت زونه اریز .دنرادن دهعت یسیع هب اقیمع دارفا نیا
 ھب .دیزاس دوبان دوخ رد )تسا یتسرپتب عون کی ھك( ار عمط و توھش ،سوھ و یوھ ،یكاپان ،انز ینعی یویند تالیامت

 یاھراک ،دیدرکیم یگدنز عضو نآ رد امش ھکینامز .دنوشیم ادخ بضغ راتفرگ شكرس دارفا ھك تساھراک نیا ببس
 زا ار تشز یاھفرح و تناھا و ناتیاھلد زا ار یھاوخدب و ظیغ ،مشخ دیاب امش نونكا نینچمھ.دوب نارگید دننام زین امش
 .دیاهدرک ھطبار عطق وا یاھتداع و دیدوب قباس رد ھك یمدآ نآ اب اریز ،دییوگن غورد رگید .دیزاس رود ّیلك ھب دوخ یاھبل
 بولصم نآ لایما و اھسوھ اب ار یناسفن تعیبط ،دنتسھ یسیع حیسم ھب ّقلعتم ھك ینانآ و و )9 – 5 : 3 نایسلوک
 رد ام ندرم .) 25 – 24 : 5 نایطالغ .دشاب ام یگدنز یداھ دیاب مھ وا ،تسام یگدنز ءاشنم ادخ حور رگا .دناهدرک
 هب ار دوخ ناهانگ و رکف زرط ،فادها ،اهایور ،تالیامت ،هدارا ،لاعف روطب هک مینک یم باختنا ینعی ،مسج
 ره ار سدقم باتک هک میئامن دهعت و میهد اعد هب مزال تقو هک میدیزگرب ینعی نیا .میراپسب ادخ ناتسد
  .میروآ لمع هب سدقلا ح ور تردق اب ادخ هدارا قبط رب یگدنز رد هناهاگآ یششوک نآ بقاعتم و میناوخب زور
 زا يرایسب رد هک مینک یم هدهاشم ینیمز ریز نایحیسم رد ار مسجرد نتشگ بولصم زا يزراب ياه هنومن
 هک دنتسه یناسک مدرم دنمتردق هورگ نیا .دنا هدرک عونمم ار تیحیسم هک دنراد دوجو ایند ياهروشک
 رییغت و قیقد هورگ نیا زکرمت .دنزادنایب رطخ هب ایند هب حیسم هدژم ندناسر يارب ار دوخ یگدنز دنلیام
 دیاش ( ریظن يرکف .دننراذگ یمن تلاطب هب ار تقو و دنراد یهاگآ دوخ نامیا قیقد ياهب هب .تسا ریذپان
 تایآ رد ار یگدنز اهنآ .دنهد یمن هار دوخ هب ار ) دشابن روطنیا ادرف دیاش ،منک راتفر یحیسم کی لثم زورما
  .دنا هدرک باختنا تسا هدش هتفگ
 دوجو اهنآ رظن رد طسوتم دح و دنا هداد رارق رطخ رد ار دوخ یگدنز اریز .دنریم یم دوخ مسج رد هتسویپ
 مرگرس ردقنآ ،دنا هداد تسد زا ییاکیرمآ نایحیسم زا يرایسب هک تسا يزیچ دهعت و رکفت هوحن نیا .درادن
  .دهد صیخشت ار ناشدوخ و نایحیسم نیب قرف دناوت یمن ایند هک میتسه يویند لئاسم
 یتردق چیه اریز .دنرادنپ یم هیجوت لباق تیحیسم اب ار دوخ لکشم نانامیا یب زا يرایسب هک تسا یئاج نیا
  . ) میا هدش هدیرخ ییاهب اب ( ام هک تساجنیا تیعقاو .دننیب یمن نایحیسم رادرک و راتفگ رد
 رگید امش نیارب هوالع ؟تسا نكاس امش رد و هدیشخب امش ھب دنوادخ ھك تسا سدقلاحور دبعم امش ندب دینادیمن ایآ(

 نایتنرق لوا .دیربب راكب ادخ لالج یارب ار دوخ یاھندب سپ .دیاهدش هدیرخ یفازگ تمیق اب اریز ،دیتسین دوخ ندب بحاص
 و دیروآ یمن راب هب يرمث چیه و دیتسه یحیسم هک دیئوگ یم رگا .ادخ دوخ گرم اب مهنآ . ) 20 – 19 : 6
 داد تاجن ار ام ادخ .دینک شیامزآ ار دوخ نورد رد يدج روط هب دیاب  ،دیهد یمن لالج ار ادخ یهاشداپ ای
 نالوسر ات دومرف اطع ضیف ام ھب حیسمٔ ھلیسو ھب ادخ( .میدرگ شلالج ثعاب،وا یهاشداپ هب ناگدشمگ ندروآ اب هک
 تاکرب زا راشرس یحیسم یگدنز .) 5: 1 نایمور .مینك تیادھ حیسم تعاطا و نامیا ھب ار اھّتلمٔ ھمھ و میشاب وا
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 میوش دنم هرهب دنوادخ تمحر و تاکرب زا میناوت یمن .دشاب یم تعاطا و هبوت مزلتسم اما .تسا یناحور
  .میرذگب وا فادها يارب دوخ لوپ و دادعتسا ،تقو زا هکنآ نودب
 هب دبا ات هک میراد رواب و دید میهاوخ یسیع يور رد ور ار دوخ يرواد زور رد ام زا یضعب  ،دینکن هابتشا
  .دش میهاوخ تشحو راچد ) مسانش یمن ار وت ،وش رود نم زا ( دیوگب یسیع هک یتقو اما .میورب تشهب
 اّما ،دنراذگیم مارتحا نم ھب ،دوخ نابز اب موق نیا' :تفگ یتقو درك ییوگشیپ تسرد امش ٔهرابرد ایعشا )ناراكایر یا(
 یسیع هاگنآ »'.دنھدیم میلعت یھلا ماكحا یاج ھب ار یناسنا رماوا اریز تسا هدوھیب اھنآ تدابع .تسا رود نم زا ناشیاھلد
 دشونیم و دروخیم ھچنآٔ ھلیسو ھب ناسنا ھك١١ دینادب ار نیا و دینك شوگ نم ھب« :تفگ ناشیا ھب هدناوخ دزن ار مدرم
 هدمآ وا دزن نادرگاش تقو نیا رد ».دزاسیم کاپان ار وا ،دیآیم نوریب وا ناھد زا ھك یزیچ نآ ھكلب ،دوشیمن کاپان
 نیمز رب نم ینامسآ ردپ ھك یلاھن رھ« :داد باوج یسیع »؟دناهدش تحاران یاھتفگ ھچنآ زا نایسیرف ینادیم ایآ« :دنتفگ
 رگید ناروك یامنھار ھك دنتسھ یناروك اھنآ ،دیراذگب ناشدوخ لاح ھب ار اھنآ   .دش دھاوخ هدنك ھشیر زا ،دشاب ھتشاكن
 ینعم« :تفگ یسیع ھب سرطپ هاگنآ ».داتفا دنھاوخ هاچ ھب ود رھ ،دشاب یرگید روك یامنھار یروك هاگرھ و دنشابیم
 دیمھفیمن ایآ ؟دینکیمن کرد ار اھزیچ نیا مھ زونھ امش سپ« :دومرف باوج رد یسیع ».نك فیرعت ام یارب ار َلثَم نیا
 ناھد زا ھك ییاھزیچ اّما ؟دوشیم ھتخیر ھَلبزَم رد نآ زا سپ و دوریم هدعم ھب دوش ندب دراو ناھد هار زا ھچرھ ھك
 ،یدزد ،قسف ،انز ،لتق ،دیلپ راكفا اریز ،دزاسیم کاپان ار یمدآ ھك تساھنآ و دریگیم ھمشچرس لد زا دیآیم نوریب

 زا لبق اھتسد نتسشن ھن دزاسیم سجن ار یمدآ ھك ییاھزیچ ،تساھنیا و دنریگیم ھمشچرس لد زا ارتفا و غورد تداھش
 یسیع دزن ،دوب اجنآ لھا ھك یناعنك نز کی  .تفر نودیص و روص یحاون ھب هدرك کرت ار لحم نآ یسیع هاگنآ ».اذغ
 چیھ یسیع اّما ».تسا هدش وید راتفرگ تخس مرتخد ،نك محر نم ھب ،دوواد دنزرف یا ،اقآ یا« :تفگ دنلب یادص اب و دمآ

 ار وا ،دیآیم ام لابند ھب نانكدایرف وا« :دنتفگ هدرك شھاوخ یسیع زا و دندمآ ولج نادرگاش ھكنیا ات دادن وا ھب یباوج
 رگید زور ود ھك دینادیم امش« :تفگ دوخ نادرگاش ھب یسیع نانخس نیا نایاپ رد و 23 – 7:15  یتم ».دورب تسرفب

 و نانھاك نارس تقو نیمھ رد».دننکیم بولصم ار وا اھنآ و دوشیم میلست نانمشد تسد ھب ناسنا رسپ و تسا حصف دیع
 .دنناسرب لتق ھب هدرك ریگتسد ھلیح اب ار یسیع ھنوگچ ھك دندرك تروشم و دندش عمج مظعا نھاك افایق خاک رد موق خیاشم
 رد یسیع یتقو ».دوش داجیا مدرم نایم رد ییاولب و بوشآ ادابم ،ددرگ ماجنا دیع یاھزور رد دیابن راك نیا« :دنتفگ نانآ
 ھتسشن هرفس رس یسیع ھکیلاحرد و دمآ وا دزن اھبنارگ رطع زا یاھشیش اب ینز ،دوب یماذج نوعمش لزنم رد اینعتیب
 ام ؟تسیچ یارب فارصا نیا« :دنتفگ هدش ینابصع ،راک نیا ندید زا نادرگاش .تخیر وا رس یور ار رطع نز نآ ،دوب
 نیا محازم ارچ« :تفگ نانآ ھب و دیمھف ار نیا یسیع»)میھدب ارقف ھب ار شلوپ و میشورفب یبوخ تمیق ھب ار نآ میتسناوتیم
 اب وا .متسین امش اب ھشیمھ نم اّما دوب دنھاوخ امش اب ھشیمھ ارقف .تسا هدرك نم یارب یبوخ رایسب راك وا ؟دیوشیم نز
 دوش هداد تراشب لیجنا نیا ھك ملاع یاج رھ رد ھك دینادب .تسا ھتخاس هدامآ نیفدت یارب ارم ،نم ندب رب رطع نیا نتخیر
 و میرادنپ یم یحیسم ار دوخ هکیماگنه . )13 – 1: 26 یتم ».دش دھاوخ لقن وا دوب دای ھب تسا هدرك وا ھچنآ
 یگدنز هب هک یتقو .میا هدرک یمارتحا یب وا مان هب عقاو رد ،میهد یمن ماجنا وا لثم ار يراک چیه
 یتحاران هچ .مینک یم شزرا یب ار وا ضیف و وا ینابرق  ،میهد یم همادا دوخ دولآ هانگ و هناهاوخدوخ
 ! میشاب توافتم میناوتب ام ات تخادرپ ار ام ياهب هک ادخ يارب یمیظع
 .تسا یبلق رما کی ،یحیسم يدازآ
 تردق ای نامدوخ هدارا اب هک مینک یم یعس رگا .تسین تاررقم و نوناق طقف یحیسم یگدنز هک میتخومآ 
 ،میبایرد ار یعقاو ناجیه هکنآ ياج هب .میروخ یم رب یعقاو رس درد هب ،میوش طلسم هانگ رب نامدوخ رکفت
 رد هک تسا نیا هانگ رب يزوریپ یعقاو زمر .دوب دهاوخ گرم هب تیموکحم هیبش ام یحیسم یگدنز
 یم رییغت ار ام هک یتقو .دش دهاوخ دونشخ وا ،میشاب نامداش وا رد هک یتقو .میشاب اشوک یسیع يوجتسج
 میسر یم ییاج هب نآ زا سپ .میا هدش كاپ وا روضح اب ام اریز ،منیب یم ار دوخ یعقاو ناهانگ جیردتب دهد
 قح رد اریخا ( میئوگب ضارتعا اب هکنآ ياج هب .میوش یم وا قشاع اریز ،میئامن تعاطا وا زا میهاوخ یم هک
 .)؟منکب وت يارب مناوت یم يراک هچ ،ادنوادخ( میسرپب وا زا و میروآ يور ادخ هب یتسیاب ،)؟يا هدرک هچ نم
  .دریگرب رد الماک ار ام تایح وا هک تسا نیا ،میهد خساپ ار یسیع دنمهوکش هیده میناوت یم هک یهار اهنت
 و مینک لمع هنوگچ دوخ یحیسم ياه مدق رد هک دنک یم ییامنهار ام هب ینشور و یگداس هب ادخ مالک
 شیپ دوخ یهاوخ دوخ زا نوریب و دوخ يورین زا رتارف هک دهد یم تردق ام هب تبحم هک میناد یم ام همه
 هک میئامن یم كرد جیردت هب تروصنآ رد  ،میرب یم نامرف ادخ زا تبحم و قشع يور زا ام هک یتقو .میور
 .دراد زاب یتحار و یشوخ زا ار ام مکحت اب هکنآ يارب هن و تسا تبحم يور زا شتاروتسد
 ناکدوک يارب يزرم و دح یسنجدب و تنوشخ يور زا ایآ .تسا قداص زین ام نادنزرف دروم رد لاثم نیمه
 يروط ار اهنآ میراد دصق و میرادب تسود ار اهنآ هکنآ يارب !ریخ ؟مینک هفخ ار اهنآ هک مینک یم نییعت
  .دنوش یم  بیدأت ،دننکن تعاطا نادنزرف رگا و دنیآ راب يدیفم نالاسگرزب هک میئامن تیبرت
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 اب و دوش یم مامت اهنآ ررض هب ،دنرواین ياج هب ار نیناوق نادنزرف رگا هک میناد یم نامدوخ هبرجت زا
 هب اقیقد ،ادخ نادنزرف ناونع هب زین ام يارب .دنهد یم تسد زا ار کیدزن و یمیمص هطبار ناش يرگبوشآ
  .تسا تروص نیمه
 .مدادیم ماجنآ متساوخ یم هچ ره اریز مدازآ هک مدرک یم روصت ،منک میدقت یسیع هب ار میگدنز هکنآ زا لبق
 هب .مدوبن دازآ زگره ایند قالخا ياهرایعم ساسا رب یگدنز زاب هک مربیم یپ ،مرگن یم هتشذگ هب هک لاح اما
 یفده چیه یگدنز رد هک متسناد یم .متشاد یگدنمرش و سرت ساسحا ،دوخ ياه هنیزگ زا ندرب تذل ياج
 هب دوخ ياه باختنا اب ات مدرک عورش هک یتقو زا اما .مدوب رفنتم دوخ زا اهنت .دوب هتفر رده الماک و متشادن
 .مدرک ساسحا ار یعقاو يدازآ رمع راب نیلوا يارب .دزاس رپ ارم ادخ حور ات مهد هزاجا و ،مراذگب مارتحا ادخ
 یب تبحم زگره ،نآ رب هوالع .مینک باختنا ار تسرد راک هک درک یم متیاده هک متشاد ار ادخ تردق لاح
 ورین هک دوب زیمآ تبحم هطبار نیا رد طقف .مدرک تاقالم ار یسیع هکنیا  ات مدوب هدرکن هبرجت ار طرش و دیق
 و تاوھش عاونا ناگدرب و هارمگ و نامرفان و نادان ینامز مھ ام دوخ اریز( .متفای دوخرد يا هداعلا قوف نانیمطا و
 ّرفنتم اھنآ زا ام و دنتشاد ترفن ام زا نارگید .میدینارذگیم تداسح و ییوجھنیك ھب ار دوخ یاھزور و میدوب یشّایع
 یاھراک رطاخھب تاجن نیا اّما .داد تاجن ار ام وا ،دش راكشآ ،ادخ ام ٔهدنھدتاجن ّتبحم و رھم ھكیماگنھ اّما .میدوب
 و هزات ّدلوت ام ھب سدقلاحور ،نآٔ ھلیسو ھب ھك دوب ییوشتسش هار زا و وا تمحر ببس ھب ھكلب ،دوبن میدرك ام ھك ییوكین

ٔ ھلیسو ھب ات دومرف اطع ام ھب یناوارف ھب ،ام ٔهدنھدتاجن حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب ار سدقلاحور ادخ اریز .دیشخب هزات تایح
 ھب مھاوخیم و تسا تسرد نخس نیا .میدرگ ینادواج تایح ثراو ،دوخ دیما قباطم و هدش بوسحم کینً الماک وا ضیف
 اریز ،دنیامن یراكوكین فقو ار دوخ ھك دننكن شومارف دنراد نامیا ادخ ھب ھك ینانآ ات یھدب یصوصخم ّتیمھا بلطم نیا
 نم یگدنز رد یفده هک مدرب یپ تقیقح نیا هب .) 8 – 3 : 3 سوطیت .دندیفم و بوخ نایمدآ یارب اھزیچ نیا
 ،تبحم سدقلا حور ،نامز تشذگ اب .دنک هدافتسا دوخ لالج يارب نم زا تساوخ یم ادخ و تشاد دوجو
  .مدشن نامیشپ دوخ میمصت زا زگره نم و داد هیده نم هب ار دیما و شمارآ ،یشوخ

 ؟تسا هدرک مخ ریز هب ار امش ایند نیا ياه ینارگن ای ،دینک یم يدازآ ساسحا نونکا ایآ •
 ؟دیوش دازآ دیناوت یم هک دیراد هدیقع ایآ •
 ؟دیراد لکشم دوخ نامیا ساسا رب نتفرگ میمصت رد ایآ •
 ؟دیتحار دیتسه هک یطیارش رد اریز دنک ضوع ار امش یگدنز ادخ هک دیسرت یم ایآ •

 ! نکن رود ار اهنآ سرت اب
 شوغآ هب ار اهنآ هک تسا تبحم نیا و ،دنا هدرکن ساسحا ار طرش و دیق یب تبحم زگره مدرم زا يرایسب
 ای اسیلک هب ندش دراو زا لبق هک دننک یم روصت اهابتشا ،دنرادن تاجن هک نانآ .دناشک یم ام هدنهد تاجن
 فرط زا هک ،دوش یم تیوقت یتقو بلغا تسردان هدیقع نیا .دنوش ) كاپ و زیمت ( دیاب ،ادخ هب ندش کیدزن
 دیاب هک مینک رارصا رگا .دنریگ رارق ادخ فطل دروم ات دننک راک هچ هک دنریگ یم رارق راشف تحت نایحیسم
 يارب هن و دمآ ام يدازآ يارب هک حیسم یسیع زا ار اهنآ تیاهن رد ،دننک دیئات ار ام تخس دعاوق و نیناوق اروف
 ،دیراذگب نادرگاش نیا شود رب یراب و دییامزایب ار ادخ دیھاوخیم ارچ الاح سپ( .میزاس یم رود  ،ام نتخاس ریسا
 و میروآیم نامیا ،دنوادخ یسیع ضیف هار زا ام ،سکعرب ھکلب ؟ام ھن و دنتشاد ار نآ لّمحت تردق ام ناکاین ھن ھك یراب
 ) 11 -10 : 15 لامعا .روطنیمھ مھ اھنآ و میباییم تاجن
 ور نیا زا . )دنتسه رصقم هک دنناد یم دوخ نورد رد و ،دنراکهانگ هک دنناد یم مدرم ( هک تسا نیا تیعقاو
 رییغت هک تسا مزال ردقچ ای و دنتسه ) دب ( ردقچ دنونشب هک تسین یجایتحا ،دنیآ یم اسیلک هب هک یتقو
 ار یسیع تبحم و رهم سرطپ .دنونشب یسیع تبحم و رهم هرابرد دنراد زاین هکلب دنوشب ) ام ( دننام ات دننک
 ،هدرك ومن و دشر دیناوتب نآ ندیشون اب ات دیشاب صلاخ یناحور ریش قاتشم ،نادازون دننام( دناوخ یم ) یناحور ریش (
 ،دیدج ناراد نامیا اریز ، )3 – 2: 2 سورطپ لوا .دیاهدید ار ادخ ّتبحم و رھِم دوخٔ ھبرجت رد امش اریز .دیبای تاجن
 تسین مزال هک تسین ینعم نیا هب نیا دیدرت نودب – نامیا رد  ناکدوک .دنتسه دازون كدوک دننام تسرد
 ادخ هک دنهدن هزاجا و دننامب یقاب دوخ هانگ رد روطنامه دنراد هزاجا هکنیا ای ،دننک دشر نامیا رد ناشیا
 يارب هک دنبای یم رد يدوز هب اما .دهد یم ناشن ار یگدنز رییغت ندش لیدبت .دهد رییغت ار ناش یگدنز
 دنراد کمک هب جایتحا هنهک یگدنز ندرک در يارب رگا و .تسا زاین ینابرق عون هچ هب یسیع هب تمدخ راختفا
 راک هب اهنآ دروم رد ار یسیع یقیقح و زیمآ تبحم بیدات ام هک دنک یم يرای اهنآ هب ام طسوت دنوادخ
 .میربب

 هک يراک رد ؟دینک یم يربهر یسیع يوس هب ار ناگدشمگ هنوگچ دوخ یگدنز رد رضاح لاح رد •
  .دیسیونب دینک عورش دیناوت یم زورما



 
 

۹۹ 

 ؟منام یم دازآ حیسم رد هک مبای نانیمطا مناوت یم روطچ
 ار حور تردق ( ای ) سدقلا حور تردق اب نتسیز ( ،دنوشب ار ترابع نیا یحیسم کی هک دشک یمن یلوط
 داتسرف ار سدقلا حور ادخ . ) حور زا رپ یحیسم یگدنز کی ( ای ) دیشاب هتشاد یکاپ یگدنز ( ای ) دیرب راکب
 ادخ حور تردق اب میناوتن رگا .میوش زوریپ ایند نیا رد ینامسج ياه هتساوخ رب هک دهد تردق ام هب ات
 مسج هک ینعم نیا هب .دوش یم دودحم ام ینامسج ) يدازآ ( هک مینک یم ساسحا ماجنارس ،میئامن یگدنز
 دوخ يوس هب هرابود ،دنک یم بلج دوخ هب ار ام ایند رد هک هچنآ و دریگ یم تسد رد ار لرتنک هرابود ام
 ادخ زا تعاطا رد یعس هلحرم نیا رد .میدرگرب دوخ هنهک یگدنز يوس هب هرابود ام هک دراد ناکما و دشکیم
 تراسا زا هکیناسک يارب راب نیدنچ یتیعضو نینچ هک ما هدوب دهاش نم .تسا ام ندرگ رود یبانط دننام
 نیا .تسا هداد يور دنیآ یم نامیا هب دودحم و يدج یبهذم ای راب تنوشخ راتفر ،نارگبوشآ ،ردخم داوم
 یحیسم دنا هدرک یعس هک یهام دنچ زا سپ اما  ! دنا لاشوخ رایسب یسیع نتفای زا هدیشک تیمورحم دارفا
 .دندرگ یم رب دوخ قباس یگدنز هب و دنهد یم تسد زا ار دوخ فده و  میمصت ،دنشاب
 ام تاجن هک دوش یم لقتنم ام راکفا هب يا هداعلا قراخروطب وا ،مینک یم یگدنز ادخ حور اب ام هک یتقو اما
 ار هچنآ ره وا تردق اب .مینک یگدنز دهاوخ یم ادخ هک یهار هب هک دهد یم تردق ام هب وا .ددرگ یم لماک
  ،مینک هبوت ( هک تسا نیا سدقلا حور تفایرد هار .مینک یم كرد تسا هدرک حرط تیریخ يارب ادخ هک
 امش زا کی رھ و دینك ھبوت :تفگ ناشیا ھب سرطپ( ) .میئامن تفایرد ار سدقلا حور هیده سپس و میریگ دیمعت
 2 لامعا .تفای دیھاوخ ار ادخٔ ھیطع ینعی سدقلاحور ھك دیریگب دیمعت لسغ حیسم یسیع مان ھب ناتناھانگ شزرمآ یارب
 یتقو اما .دشاب نیغورد دناوت یمن نامیگدنز رد ادخ تردق و تسین نازرا تاجن و هبوت ياطع ای هیده .) 38:
 هداد تردق امش هب وا هک دیبای یم رد ،دینک هبرجت ار كاپ و کین ياهراک و راکفا ،لایما دینک یم عورش هک
  .دیزیرب بابرا ياپ هب ار دوخ یگدنز هک تسین نآ زا رتهب یتایح و تسا
 یگدنز رد دیاش .) دروخ یمن امش درد هب ( تیحیسم دینک یم ساسحا هک دیتسه یئاج رد هک دینک ضرف
 دیاش .دیوش تحار درکن لاحشوخ ار امش زگره هک ییاهزیچ زا دیراد یعس و دینز یم اپ و تسد دوخ هتشذگ
 ساسحا تسا نکمم .دیشیدنا یم دوخ طباور ای يداصتقا روما هب ای ،دیراد هجوت نادنزرف هب دح زا هدایز
 ،دزاس دازآ ارم هداد لوق وا ( لیبق زا ،تسا هداد سدقم باتک رد ادخ هک یئاه هدعو زا دیراد یتیاضران دینک
  .)مباذع و جنر رد هشیمه زا رتشیب نم
 ای و یتعافش ياعد هب امش هک تسا یطیارش نامه نیا هک دینک رکف نیا هب ،دیتسه یتیعضو نینچ رد رگا
 تاقوا و دینک هعجارم ادخ مالک هب تسا مزال .دیراد جایتحا دامتعا لباق یحیسم تسود ای نابش اب هرواشم
 ون دلوت اعقاو رگا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دیئامن فرص دوخ حور تیوقت يارب یصوصخ ياعد هب ار دوخ
             مینیبب دیاب ،مینک یم در ار حیسم الماک هک میسر یم ییاج هب رگا اما .تسا یمتح ام تاجن  ،میراد
 ٔهرابرد ات درکیم تمدخ افواب مداخ کی دننام ادخٔ ھناخ مامت رد یسوم( . هدوب هنامیمص دح هچ ات ام ) شیک رییغت (
 ھناخ نآ ام .تسا رادافو یاھناخ بحاص و دنزرف ناونع ھب حیسم اّما .دھد تداھش ،دوش مالعا دیابیم اھدعب ھك یمایپ
 سدقلاحور ھکنانچ اریز .میراد هاگن مكحم رخآ ھب ات دشخبیم دیما ام ھب ھك ار ینانیمطا و دامتعا نآ ھك یطرش ھب ،میتسھ
 ناکاین نامز نآ رد .دینكن دّرمت ،دیدرکیم یشكرس نابایب رد ھکینامز دننام،دیونشب ار ادخ یادص رگا زورما« :دیامرفیم
 و دندرك ناحتما ارم زاب ،دندید مدوب هدرك لاس لھچ رد ھچنآ ھكنآ دوجو اب امش ناکاین ،یرآ.دندومزآ ارم نابایب رد امش
 مشخ رد ودنتخوماین ارم یاھھار زگرھ و تسا فرحنم اھنآ راكفا :متفگ و مدش نیگمشخ موق نآ ھب ببس نیا ھب.دندومزآ

 بظاوم ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا».دیسر دنھاوخن نم یمارآ ھب اھنآ ھك مدرك دای دنگوس دوخ
 ،ضوع رد .دوش نادرگیور هدنز یادخ زا ھك دشاب ھتشاد نامیایب و ریرش ردقنآ یبلق ھك دشابن یسك امش نایم رد دیشاب
 ،میربیم راكب ار »زورما«ٔ ھملك ھکینامز ات ھشیمھ دیاب ،دوشن دّرمتم و دروخن ار هانگ بیرف امش زا کیچیھ ھكنآ یارب
 – 5 : 3 نایناربع ،میتسھ کیرش حیسم اب میراد هاگن رخآ ھب ات ار دوخٔ ھیلوا دامتعا ام رگا اریز .دییامن قیوشت ار رگیدكی

 ییوكین و دنراد یبیصن سدقلاحور رد و دناهدیشچ ار ینامسآٔ ھیطع معط و دناهدش رّونم یھلا رون زا ھك ینانآ اریز و  14
 زا زاب ،تاكرب ھمھنیا زا دعب رگا ،دناهدومن ساسحا ار هدنیآ ناھج یاھورین و دناهدرک کرد دوخ دوجو رد ار ادخ مالك
 بیلص ھب رگید راب ار ادخ رسپ ،دوخ یاھتسد اب اریز ،دیناشك ھبوت ھب ار نانآ رگید راب ھك تسا لاحم ،دنوش رود نامیا
  .) 6 – 4: 6 نایناربع .دنزاسیم اوسر ھمھ ربارب رد ار وا و دننکیم بوكخیم
 ياه هپت و اه هرد زا ام کش نودب هکیلاح رد و دنک یم دیلوت تدم زارد يا هرمث و دهعت شیک رییغت
 فرط هب ای میریگ یم هک یمیمصت ره رد هک تسا نیا تیعقاو ،مینک یم روبع دوخ نامیا هار رد يرایسب
 و تسا نم فالخرب تسین نم اب هک ره ( :تفگ یسیع لیلد نیمه هب . نمشد يوس هب ای میور یم حیسم
 دنکیمن عمج نم اب ھکرھ و تسا نم فالخرب تسین نم اب ھکرھ( .)دزاس یم هدنکارپ دنک یمن عمج نم اب هک ره
 هک تسا امش هدهع هب نیا اما .دنادرگرب دوخ هب ار امش دنک یم یعس ناطیش .)30 : 12 یتم .دزاسیم هدنكارپ
  .دوش هدنزاب ای هدنرب وا



 
 

۱۰۰ 

 ار ادخ ياههار هک تسین نیا یعقاو يدازآ هک دینادب .دینک هعجارم دوخ هتشذگ یگدنز هب هکنآ زا شیپ سپ
 دنوادخ ورملق رد نداتسیا باختنا رد یحیسم یقیقح يدازآ .تسا يراب و دنب یب عقاو رد نیا .دیئوگ كرت
 مهم و منکب يراک ره هک هک مدازآ نم( .دشیدنا یم يدازآ هرابرد ام عامتجا هک هچنا زا سکع رب . تسا
 هافر هب هجیتن رد هک تسا يراد نتشیوخ زا راشرس یحیسم یعقاو يدازآ .)دنیبب بیسآ یسک رگا تسین
 یبلق زا هک قیمع یتبحم هبرجت ،حیسم یسیع زا يوریپ باختنا روآ ناشن لوصحم هک دشیدنا یم نارگید
 لد زا ھك تسا ّیتبحم نتخیگنارب ،ام میلعت فدھ( . تسا یقیقح ینامیا و كاپ و نشور ینادجو ،دیآ یم رب كاپ
 تفایرد ار سدقلا حور هیده نینچ مه و .) 5: 1 سواطومیت لوا  .دیآیم دیدپ صلاخ نامیا و نشور نادجو و کاپ
 ،یھاوخریخ ،ینابرھم ،یرابدرب ،شمارآ ،یشوخ ،ّتبحم :دروآیم راب ھب سدقلاحور ھك یاهرمث اّما( .میئامن یم
 22 : 5 نایطالغ .درادن دوجو ،دشاب اھراك نینچ فالخرب ھك ینوناق چیھ ھك تسا یرادنتشیوخ و ینتورف ،یرادافو
 .) 23ـ

 يراوید رد یعون هب ) ب ؟دیتسه ریگرد یسیع اب یلیخ )فلا امش ایآ امش یگدنز رد هلحرم نیا رد •
 نآ رد ار یسیع هک هک دیراد ییاه هنیزگ) پ .دینک یم یگدنز دراد دوجو ایند و تیحیسم نیب هک
 ؟دیهد یمن رارق

 تسین یناسآ راک
 تحار ردقچ یسیع نودب امش یگدنز اما .میا هتفگ غورد تسا یتحار یگدنز یحیسم یگدنز میئوگب رگا
 يا هطبار ره يارب هک میا هدرب یپ رما نیا هب ام همه .دبلط یم شلاچ یگدنز یهاگ زیچ ره زا هتشذگ  ؟دوب
 میهاوخب هک نامز ره و تسا يژرنا و ورین ،تیدج مزلتسم يا هدنزرا هژورپ و حرط ره هک میناد یم و درک راک
  .تسین تحار الومعم . میئامن يراددوخ دح زا شیب يدازآ زا
 هک مینیزگ یم رب ام هک تسا يا هطبار نیرت مهم ،هطبار نیا .تسا قداص رما نیا زین دنوادخ اب ام هطبار رد
 هار دوخ بلق هب ار یسیع اتقیقح هکینامز اما .دراد يراکادف و ششوک ،تقو هب جایتحا و میدش دراو نآ رد
 اریز ،میوش لاحشوخ هزادنا زا شیب هک میراد قح ،میئامن یم تفایرد ار يدبا تاجن ریظن یب هیده و میهدیم
  .میا هدش دازآ لمع رد ،تسا هدش مالعا ام یهانگ یب حیسم نوخ اب
 اهنت وا حور .دزاس یم هدروآ رب ار ام ياهزاین مامت وا هک میربیم یپ يدوز هب ،مینامب حیسم اب هشیمه رگا
 یم رد مینک يراشفاپ دوخ نامیا رد رگا .میهد هزاجا وا هب رگا .دنک یم دیلوت ام رد كاپ هویم هک تسا یسک
 ھكنیا طرش ھب ّھتبلا( .دشخب یم ام هب ،میروآ تسد هب ایند زا متیسناوت یم هچنآ زا رتارف یلیخ یسیع هک میبای
 .دینكن کرت ،دیدروآ تسد ھب لیجنا ندینش تقو رد ھك ار یدیما نآ و دینامب راوتسا و مكحم ،دیھدن تسد زا ار دوخ نامیا
 هصالخ .)23 :1 نایسلوک .متسھ نآ مداخ »سلوپ« نم و هدیدرگ مالعا ناھج رساترس رد ھك تسا یلیجنا نامھ نیا
 میناوتیم ای میئامن تفایرد ار یعقاو يدازآ ات میوش وا نامز و ادخ میلست میناوت یم ام هک تسا نیا مالک
 بیرف ار ادخ دناوتیمن سکچیھ ،دیروخن بیرف( .میریگ شیپ رد ار هتشذگ یگدنز لزلزت هار و می رادرب تسرد
 نآ زا ،دراكب شیوخ سوھ و یوھ رازتشك رد رذب یسك رگاً الثم .درك دھاوخ ورد ار نامھ ،دراكب یمدآ ھچنآ اریز ،دھد
 ماجنا زا .درك دھاوخ ورد ار ینادواج تایح ،حور زا ،دراكب ادخ حور رازتشك رد رگا و درك دھاوخ ورد ار گرم نمرخ
 ھك اجنآ ات سپ .درك میھاوخ ورد ار دوخ لوصحم بسانم تقو رد ،میشكن راك زا تسد رگا اریز میوشن ھتسخ یراكوكین
 – 6:7 نایطالغ .دنتسھ هداوناخ کی یاضعا ام اب ،نامیا رد ھکیناسک ھبً اصوصخم مینك یكین ھمھ ھب ،میراد تصرف

 يدازآ ام و دنک تیاده يدبا تایح هار هب ار ام دهاوخ یم هشیمه ادخ  ،دیشاب هتشاد رطاخ هب طقف .) 10
  .میروآ یم تسد هب تسا هتشاد ررقم ام يارب سدقلا حور قیرط زا دنوادخ هک یهار رد یگدنز اب ار یعقاو
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 باتزاب
  ؟دراد ییانعم هچ یحیسم يدازآ -١
  ؟دش تخادرپ یئاهب هچ ام يدازآ يارب -٢
  ؟دنمادک موش رت کیدزن ادخ هب ات مهد ماجنا مناوت یم هک يراک هس -٣
 ؟ ارچ؟دهد رییغت ار یگدنز سدقلا حور مراذگب هک مسرت یم ایآ -۴
 هک دیوگب نم راتفر و راتفگ زا دناوت یم یسک ایآ  ؟دناشک یم ادخ يوس هب ار مدرم نم یگدنز ایآ -۵

 ؟متسه یحیسم کی نم
 هب ارم هک منک بسک یفاک زایتما میناوت یم  ،مشاب بوخ یفاک هزادنا هب رگا هک مراد هدیقع ایآ -۶

 یسیع ،هن ( دشاب نیا تسا نکمم ام یحیسم )خساپ( – دینک رکف تقد اب هراب نیا رد  ؟دربب تشهب
  .) تخادرپ ارم ياهب

  .میئامن بسک یتازایتما ندوب ) بوخ( اب میناوت یم هک میتسه نابیرگ هب تسد هدیقع نیا اب همه اما
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۱۰۳ 

 ریصقت – مھن لصف
 و ناھانگ زا رت تردقرپ رایسب ام یارب ادخ تبحم

 تسا تیموکحم
 

 بوخ ار دوخ نادنزرف هکنیا زا دینک یم ریصقت ساسحا دیاش ؟دراد امش یگدنز رد یگرزب شقن ریصقت ایآ
 دیدرک یم يراک یکدوک نارود رد دیاش .دینک یم ریصقت ساسحا جاودزا رد تسکش زا ای .دیا هدرکن تیبرت
 تسد ریصقت ساسحا اب نام یگدنز رد يدح ات ام همه ،عقاو رد .دیراد ریصقت ساسحا نآ دروم رد زونه هک
 .میوش یم زیربل ریصقت ساسحا زا ام زا یضعب و میتسه نابیرگ هب
 ؟تسیچ ریصقت
 طسوت ای هاگداد رد هک ،دراد ینوناق همیرج هک یلمع ماجنا تیلوئسم ( :دوش یم فیرعت هنوگنیا ریصقت هملک
 ،دنزیم رس ام زا ییاطخ هک یتقو .ممان یم ریصقت ) یلمع ( شخب ار نیا نم .)دوش یم نییعت ینوناق تاماقم
 .دشاب یناور يا همیرج ای یکیزیف ،یفطاع ،يداصتقا ،یناحور دناوت یم همیرج نیا ،میزادرپیم همیرج
 .دشاب ) تسا هارمه ینامیشپ و مرش ساسحا اب هک ،تسردان يراک ماجنا زا یهاگا ( دناوت یم نینچ مه نیا
 ام هب هک تسا رطخ غارچ دننام لامعا زا فسأت ساسحا .ممان یم ریصقت ) یساسحا ( شخب ار نیا نم
 .)23 :3 نایمور .دنمورحم ادخ لالج زا و دناهدرک هانگ ھمھ( .تسا ادخ هدارا فالخ رب هک منکیم يراک دیوگیم
  .درادهگن تسرد هار رد ار ام هک تسا هتشاذگ ام رد ار بسانم و ملاس ریصقت ساسحا المع دنوادخ
 ! متسناد یمن نم اما
 سپ دنوادخ .تسا یقالخا و ینوناق زرم و دح ،دشاب هتشاد ملاس درکلمع دناوت یم عامتجا کی هک یهار اهنت
 زا ار وا تردق و لالج دناوتب ایند مامت ات دیزگرب هژیو یموق ادخ .دروآ دوجو هب ار دوهی موق ،ناسنا تقلخ زا
 ناونع هب ار اهنآ و دشاب اهنآ يادخ هک تساوخ یم وا .دیامن هدهاشم شیوخ موق راتفر رد نامیا قیرط
 هار رد ای و ھناخ رد ھک ینامز و دیزومایب ناتنادنزرف ھب ّتقد اب ار اھنآ( .دریگ شوغآ رد دوخ صاخ ياه هنیجنگ
 رب و دیدنبب دوخ یناشیپ و تسد رب ار اھنآ .دییوگب نخس اھنآ ٔهرابرد ،دیوشیم رادیب ھکیماگنھ و تحارتسا ماگنھ ،دیتسھ
 بوقعی و قاحسا ،میھاربا ،امش ناکاین ھب ناتیادخ دنوادخ ھک ھنوگنامھ تسرد«.دیسیونب دوخ یاھھناخ ٔهزاورد و رد رس
 زا ولمم نآ یاھھناخ .دیاھتخاسن ار نآ ،ناتدوخ ھک دیشخب دھاوخ امش ھب ینغ و گرزب یاھرھش اب ینیمزرس وا ؛داد هدعو
 و اھناتسکات ،دیاهدرکن رفح امش ھک دوب دھاوخ نآ رد ییاھھاچ ،دیاهدرکن ھیھت ار اھنآ امش ھک دوب دھاوخ وکین یاھزیچ
 مھارف ار امش کاروخ مامت ،دروایب نیمزرس نیا ھب ار امش دنوادخ ھک یماگنھ .دیاھتشاکن ار اھنآ امش ھک ینوتیز یاھغاب

 .)11 – 7:6 هینثت .درک دھاوخ
 دب راتفر همیرج لماش هک ار یتافیرشت و یقالخا ،یندم نیناوق تقلخ دوب مزال ،دیدج یموق ندمآ دوجو هب اب
 ار اهنآ هک دوبن نآ يارب موسر و بادآ نیا .دننک یگدنز نزاوت و یگنهامه رد دنناوتب اهنآ ات دومن نیودت ،دوب
 .دنیامن بانتجا یمگردرس و داضت زا دنناوتب هک دوب نیا يارب سکع رب هکلب .دراد زاب شوخ تاقوا نتشاد زا
             .دنرب رس هب يدنلبرس و شمارآ و حلص رد دنناوت یم دننک يرادرب نامرف وا هدارا زا رگا هک تفگ دنوادخ
 ھک تسناد دیھاوخ ،مداد تاجن اھیرصم یگدرب زا ار امش یتقو .دوب مھاوخ امش یادخ و تخاس مھاوخ دوخ موق ار امش(
  .دوب دیھاوخ نم موق امش و دوب مھاوخ امش یادخ نم .دوب مھاوخ امش اب ھشیمھ نم و 7 :6 جورخ .متسھ امش یادخ نم
 ،دنباذغ و جنر رد مدرم زا يرایسب هزورما .تسا هدرکن يرییغت چیه نامز نآ زا ادخ نیناوق .)12: 26 نایوال
 .دنیامن راتفر تسادخ حرط فالخ رب هک دوخ لیم هب هک دندیزگرب اریز
 زا يراظتنا هچ ادخ هک دننادب و دنشاب هاگآ دب و بوخ زا مدرم دوب مزال هک داد یتاروتسد ادخ ،نآ رب هوالع
 هانگ ھمھ نوچ ،ھجیتن رد .دروآ هارمھ ھب ار گرم ،هانگ نیا و دش دراو ناھج ھب ناسنا کیٔ ھلیسو ھب هانگ( .دراد اهنآ
 باسح ھب هانگ ،دوبن نیب رد یتعیرش نوچ اّما ؛تشاد دوجو ناھج رد هانگ تعیرش زا لبق .تفرگربرد ار ھمھ گرم دندرك
 یمن مدرم یچیپرس تروص رد ،دوش ارجا تاروتسد نیا هک یتقو .) 13ـ 12: 5 نایمور .دشیمن ھتشاذگ نایمدآ
 دوش ھتسب یناھد رھ ات تسا تعیرش ناوریپ اب تعیرش رد نخس یور ھك مینادیم ام( .دننک یهانگیب هب رهاظت دنناوت
 هدرمش کین تعیرش ماكحا ماجنا اب ادخ رظن رد یناسنا چیھ اریز .دننادب لوئسم و مَزلُم ادخ ھب تبسن ار دوخ ایند مامت و
 ،هزورما طباور رد ،لاثم روطب .)20 – 19: 3 نایمور .دسانشب ار هانگ ناسنا ھك تسا نیا تعیرش راك .دوشیمن
 اریز . ) منک فقوت تسیا تمالع يولج دیاب هک متسناد یمن سیلپ ياقآ ،هوا(      میئوگب میناوت یمن هناقداص
 اهنآ زا میروبجم اما ،دیآ یمن نامشوخ تاررقم و نوناق زا هکنآ اب و تسیچ تسیا تمالع ینعم هک میناد یم
 رس هب یمگردرس و جرم و جره رد یلک روطب مدرم ،تشادن دوجو یتاررقم رگا هک میناد یم .مینک تعاطا
 .دندرب یم
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 و لوپ ،نامز لیبق زا یئاهب هک مینک یم كرد و دراد دوجو یتازاجم ،نوناق زا یچیپرس يارب هک میناد یم
 طقف زا رت نیگنس يا همیرج  ،ادخ نیناوق فالخ رب یگدنز يارب اما .میزادرپیم نامبوشآ يارب يژرنا
  بیدأت هلصافالب دوخ ناهانگ يارب الامتحا رگا یتح .تسا نتفر نادنز ای یگدننار همیرج کی نتخادرپ
 هدیدان ار ادخ ياههار میناوت یم ای .درب میهاوخ جنر دوخ تاهابتشا جیاتن زا رگید ینامز دیدرت نودب ،میوشن
 رد تالکشم يارب ار ادخ لح هار الاح نیمه میناوت یم ای میزادرپب ار تسردان لمع همیرج ادعب و میریگب
 نودب ادخ .تسا هدش راکشآ دناهداد تداھش نآ رب ایبنا و تاروت ھك ادخ قلطم یكین نونكا اّما( .میئامن تفایرد یگدنز
  ،تسین یتوافت چیھ اریز ،درامشیم کین ار نارادنامیأ ھمھ حیسم یسیع ھب نامیا هار زا طقف و تعیرش نتفرگ رظن رد
 ھب ،دزاسیم دازآ ار نانآ ھك حیسم یسیع تطاسو ھب ھمھ ،ادخ ضیف اب اّما .دنمورحم ادخ لالج زا و دناهدرک هانگ ھمھ
 وا نوخ ھب نامیا اب ھك- ناھانگ شزرمآ یارب یاھلیسو ناونع ھب ار حیسم ادخ اریز .دنوشیم بوسحم کین ،ناگیار روط
 یرابدرب ببسھب ھتشذگ رد اریز دومن تباث ار دوخ تلادع ادخ راك نیا اب و هداد رارق ھمھ مشچ لباقم رد  -دیآیم تسد ھب

 تسا لداع ادخ ھك دوش تباث ینعی ،دسرب توبث ھبً الماک ادخ تلادع ،نامز نیا رد ات تفرگ هدیدان ار نایمدآ ناھانگ ،دوخ
 ھب ایآ ؟لیلد ھچ ھب .تسین نآ یارب ییاج ؟تساجک ندیلاب یاج سپ.درامشیم کین ،دروآیم نامیا یسیع ھب ھك ار یسك و
 یارجا نودب ،نامیأ ھلیسو ھب ھك مینادیم نیقی ھب ام اریز .میروآیم نامیا نوچ ھكلب ،ریخ ؟تعیرش نداد ماجنا لیلد
 .) 28 – 21 : 3 نایمور .میوش بوسحم کینً الماک میناوتیم تعیرش
 کش نودب اما .میریگب ،تسیا تمالع ربارب رد فقوت یگداس هب ار تسرد میمصت میرداق الماک هک دنچ ره
 ام امئاد ام دولآ هانگ تعیبط .میشاب هتشاد سدقلا حور و یسیع اب هطبار زا ادج ار یکاپ یگدنز میتسین رداق
 نامه ام يارب سدقم باتک ،یناحور يایند رد . ) 7 لصف نایمور ( .دراد یم زاب هنالقاع تامیمصت زا ار
 ام هب سدقم باتک میوش یم فرحنم دهاوخ یم ام يارب ادخ هک یگدنز زا هکینامز .دشاب یم تسیا تمالع
 و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز( .دهد یم رادشه
 هدیشوپ ادخ زا ھك تسین یزیچ شنیرفآ رد .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم
 12: 4 نایناربع .میھدب سپ وا ھب ار دوخ باسح دیاب امٔ ھمھ و تسا زاب ور و ھنھرب وا نامشچ ربارب رد زیچھمھ .دنامب

 شّتیناقح سدقلاحور ،دش رھاظ ناسنا تروص ھب وا« :تسا گرزب ام نییآ زار ھك دنك راكنا دناوتیمن سکچیھ و  13 –
 ھب لالج اب و ،دندروآ نامیا وا ھب مدرم ،ناھج رد دش مالعا اھّتلم نایم رد وا ٔهدژم .دندید ار وا ناگتشرف ،دومن تباث ار
 .) 17 – 16 :3 سوئاطومیت مدق ».دش هدوبر الاب ملاع
 حیسم ھب ھك میدوب یدارفا نیلوا ھك ام سپ( .دریگ شوغآ رد ار دوخ موق و دشاب ام يادخ دهاوخ یم زین ادخ
 ،دیدروآ نامیا وا ھب و دیدینش ار دوخ تاجن ٔهدژم ینعی تقیقح مایپ یتقو زین امش .مییاتسب ار ادخ یگرزب دیاب ،میدش راودیما
 ادخ حور .تسا هداھن امش رب ار دوخ ّتیكلام رھم دوب هداد هدعوً البق ھك ،سدقلاحور یاطعا اب ادخ و دیدش دّحتم وا اب

 دوخ ناّقلعتم ھب ادخ ھك دھدیم نانیمطا ام ھب و تفای میھاوخ ،تسا هداد هدعو دوخ موق ھب وا ار ھچنآ ام ھك تسا نآ نماض
 نیب ار افص و حلص حیسم اریز ،14 – 1:12 نایسسفا .مییاتسب ار ادخ هوكش و لالج سپ ،دیشخب دھاوخ لماك یدازآ
 مھ زا ار نانآ ھك یراوید ،دوخ ینامسج ندب اب وا .تسا ھتخاس دّحتم مھ اب ار ود نیا و هدروآ دوجو ھب دوھی ریغ و دوھی

 ود نیا زا ات درك خوسنم شماكحا و تارّرقم اب ار تعیرش اریز .تسكش مھرد ،تخاسیم رگیدكی نانمشد و درکیم ادج
 نیا ،بیلص یور رب دوخ گرم اب حیسم .دزاس رّسیم ار افص و حلص و دروآ دوجو ھب یاهزات ّتیناسنا کی دوخ رد ،ھتسد
 نایسسفا .درادرب نایم زا زین ار دوھی ریغ و دوھی ھبناج ود ینمشد ات دینادرگ ادخ ناتسود ،دحاو ندب کی رد ار ود

 یّتلم امش .دیاهدیسر یھاشداپ ھب ھك دیتسھ ینانھاك و هدیزگرب یداژن ،امش اّما و و 14 -2:11 سوطیت ،16 – 14:2
 ،تسا هدرك توعد دوخ بیجع رون ھب یكیرات زا ار امش ھك ییادخ یلاع تافص و اھراک ات دیتسھ ادخ صاخ موق و ّسدقم
 ربخیبً الماک یھلا تمحر زا امش ینامز .دیتسھ ادخ موق نونكا اّما ،دیدوبن یموق امش ھتشذگ رد .دییامن مالعا ھمھ ھب
 دتفا قافتا دناوت یم رما نیا هک یهار اهنت و ) 10- 2:9 سرطپ لوا )تسامش نآ زا وا تمحر نونكا اّما ،دیدوب
 نام یگدنز سار رد وا نداد رارق و یسیع هب نامیا .میریگ رارق ادخ اب لاعف هطبار رد ام هک تسا نیا
 .دیهد ماجنا میناوت یم هک تسا يراک نیرتمهم
 مراکهانگ نم
 هداز هانگ رد اریز تسا ادخ دض رب ام تعیبط ،میراکهانگ تسا هدنز هک یناسنا ناونع هب هک تسا نیا تقیقح
 ینعی دوخ موق رطاخھب دشیم نكمم رگا مدرکیم وزرآ( .تسین ادخ هدارا قبط ام باختنا ،هزیرغ ساسا رب و هدش
 رد تكارش ،یگدناوخ دنزرف ماقم .دنتسھ یلیئارسا اھنآ .موش ادج حیسم زا و نوعلم ،دنتسھ نم نادنواشیوخ ھك دوھی موق
 مھ حیسم و دنراد ّقلعت ناشیا ھب موق دادجا .تسا هدش هداد ناشیا ھب اھهدعو و تدابع مسارم ،تعیرش ،اھنامیپ ،ادخ لالج
 ادخ مالك ھك تسین نیا دوصقم.نیمآ ،تسا کرابتم یادخ دبا ات و ھمھ زا رتالاب وا .تساھنآ داژن زا بسن و لصا ظاحل زا
 ثعاب ندوب میھاربا داژن زا و .دنشاب یقیقح یلیئارسا ھمھ ھك دوشیمن لیلد ندوب بوقعی لسن زا اریز ،تسا ھتفاین ّققحت
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 قیرط زا ماهداد هدعو وت ھب نم ھک یلسن« :دومرف میھاربا ھب ادخ اریز ؛دنوش بوسحم وا نادنزرف ،ھمھ ھك دوشیمن
 ینانآ طقف ھكلب ،دنوشیمن بوسحم ادخ نادنزرف دنیآیم ایند ھب یعیبط روط ھب ھك یناسكٔ ھمھ ینعی ».دوب دھاوخ قاحسا
 رب نم ّنیعم تقو رد« :دوب نینچ داد ادخ ھک یاهدعو .دنوشیم بوسحم وا نادنزرف دنیآیم ایند ھب ادخ ٔهدعو قبط رب ھك
 لبق و دش ھلماح قاحسا امّ دج زا ینعی ،رفن کی زا »ھقفر« ھكلب نیا اھنت ھن».دوب دھاوخ یرسپ بحاص هراس و مدرگیم
 مداخ گرزب ردارب« :دش ھتفگ ھقفر ھب ،دنھد ماجنا دب ای کین یلمع رفن ود نیا ھكنیا زا شیپ و وا یولقود یاھھّچب ّدلوت زا
 توعد ھب طورشم باختنا نیا و دنامب تباث رفن ود نیا زا یكی باختنا رد ادخ دوصقم ھكنیا ات ».دوب دھاوخ کچوك ردارب
 رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ قبط رب ھکیناسک اریز و 12- 3:9 نایمور .ناسنا یاھراک ھب ھن ،دشاب وا
 ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ ركف
 اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن روما

 یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ
 نایاپ هب ار سدقم باتک ،باتک نیلوا زا لصف نیمود زونه عقاو رد .) 8 – 5 :8 .دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن
 یم  25: 2 شیادیپ .مینک یم هدهاشم ،دش زاغآ اوح و مدآ زا هک ار ریصقت و هانگ هشیر هک .میا هدناسرن
 و دندوب ھنھرب ود رھ شنز و مدآ( دندرکن مرش ساسحا چیه دندوب نایرع ندع غاب رد مه اب اهنآ هکینامز دیوگ
 دندش راسمرش اهنآ دیوگ یم ادخ  ،7: 3 شیادیپ رد نیا زا سپ اما .)25: 2 شیادیپ .دنتسنادیمن روآمرش ار نیا
 دوخ ھتخود مھ ھب ار ریجنا تخرد یاھگرب سپ .دنتسھ ھنھرب ھك دندیمھف و دش هداد یشناد اھنآ ھب دندروخ ار نآ ھكنیمھ(
  ؟دتفا قافتا نیا تعرس نیا هب تسا نکمم روطچ .)7: 3 شیادیپ .دندناشوپ نآ اب ار
 2 شیادیپ .دنتسنادیمن روآمرش ار نیا و دندوب ھنھرب ود رھ شنز و مدآ(  21: 3 – 25: 2 شیادیپ رد یهاگن اب
 :میرب یم یپ رما نیا هب )21: 3 .دیناشوپ اھنآ ھب و درك ّھیھت سابل شنز و مدآ یارب تاناویح تسوپ زا دنوادخ - 25:
 ).دش ییانشور و »دوشب ییانشور« :دومرف ادخ( 3:1 شیادیپ .دنک یم تبحص ادخ اب ناطیش
 ،داد صاصتخا دوخ یارب ار نآ و دناوخ کرابم ار متفھ زور ،وا( 3:2 شیادیپ .دنک یم لوق لقن دنوادخ زا اوح
 ).دیشك تسد نآ زا و درك مامت ار شنیرفآ راك زور نآ رد اریز
 نیا ادخ .درم دیھاوخن امش .تسین تسرد نیا« :داد باوج رام( 5 – 4: 3 شیادیپ .دیوگ یم غورد اوح هب ناطیش
 )».تسا دب زیچ ھچ و بوخ زیچ ھچ تسناد دیھاوخ و دش دیھاوخ وا لثم مھ امش دیروخب نآ زا یتقو دنادیم اریز تفگ ار
 و ابیز رایسب تخرد نآ دید و درك هاگن نز( 6: 3 شیادیپ .دنک یم رواب ار ناطیش فرح ،ادخ مالک ياج هب اوح
 و دنك تخرد نآ ٔهویم زا نیاربانب .دوشب اناد ھك تسا بوخ ردقچ درك ركف نینچمھ .تسا بوخ ندروخ یارب نآ ٔهویم
 ).دروخ مھ وا و داد زین دوخ رھوش ھب نینچمھ .دروخ
 نآ دید و درك هاگن نز( 6: 3 شیادیپ .دوش کیرش شهانگ رد هک دنک یم قیوشت ار شرهوش تعرس هب اوح
 ٔهویم زا نیاربانب .دوشب اناد ھك تسا بوخ ردقچ درك ركف نینچمھ .تسا بوخ ندروخ یارب نآ ٔهویم و ابیز رایسب تخرد
 ).دروخ مھ وا و داد زین دوخ رھوش ھب نینچمھ .دروخ و دنك تخرد نآ
 ھب دندروخ ار نآ ھكنیمھ( 7: 3 شیادیپ .دزاس یم ادج رگیدکی و دنوادخ اب یکیدزن زا ار اهنآ ود نیا ینامرفان
 ).دندناشوپ نآ اب ار دوخ ھتخود مھ ھب ار ریجنا تخرد یاھگرب سپ .دنتسھ ھنھرب ھك دندیمھف و دش هداد یشناد اھنآ
 ھب«( 3:12 شیادیپ .دزادنا یم ادخ و رسمه ندرگ هب ار ریصقت و دریذپ یمن ار دوخ هانگ تیلوئسم مدآ
ٔ ھمھ وتٔ ھلیسو ھب و ،درك مھاوخ تنعل ،دننك تنعل ار وت ھکیناسک ھب اّما .داد مھاوخ تكرب ،دنھد تكرب ار وت ھکیناسک
 ار راک نیا هک دومن راداو ارم ناطیش( .دناد یم رصقم ار ناطیش ینعی رام اوح .)».داد مھاوخ تكرب ار اھّتلم
 نیب یلحم ھب وا .دیسر لیئتیب ھب ات تفریم رگید ییاج ھب ییاج زا و درك کرت ار اجنآ وا( 3:13 شیادیپ .) منکب
 هانگ ات تخیر ار یناویح نوخ تبحم يور زا دنوادخ .)هدز ھمیخً البق ھك ییاج نامھ ینعی ،دیسر یاع و لیئتیب
 شیادیپ .)دوش تسرد یششوپ اوح و مدآ يارب نآ تسوپ زا ات دش یم هتشک یتسیاب ناویح( دناشوپب ار اهنآ

3:20 – 21  
 هیاس اوح و مدآ رب يراسمرش ،یهاتوک تدم رد .دنک یم هنحص دراو ار ریصقت هنوگچ هانگ هک مینیب یم سپ
 و درک رییغت ناشبوبحم دنوادخ اب اهنآ هطبار گنردالب .دنیامن یچیپرس ادخ روتسد زا هک دندیزگرب اریز دنکفا
 دروآ بجعت !دندرک عورش رگیدکی اب تفلاخم هب نینچمه .تفرگ یمن تروص یناسآ هب ادخ اب اهنآ هطبار رگید
 وا زا و میرادن هدیقع ادخ هب ام .تسا هتشاد دوجو رشب عون یگدنز داهن رد ،عیاقو نیا نامز نآ زا هک تسا
 و مینادیم دوخ ياطخ لوئسم ار نارگید .میئامن هیجوت ار دوخ لامعا مینک یم یعس دعب و میرب یمن نامرف
  .تسا دنوادخ زا یئادج ،ریصقت و هانگ ییاهن هجیتن هنافساتم .میزاس یم کیرش دوخ یتخبدب رد ار اهنآ
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  ؟دیبایب دوخ یگدنز رد ار هدش رکذ رکف زرط دیناوت یم ایآ •
  .تسا هدوب میدق دهع زا هانگ
 تعرس هب دنوادخ مینادب هک تسا بلاج اما .تسا هتشاد دوجو هانگ اه ناسنا نیلوا تقلخ اب هک میناد یم
 ود ات داد روتسد لیئارسا موق هب دنوادخ نایوال باتک رد .دروآ دوجو هب ریصقت و هانگ ندناشوپ يارب یحرط
 رظن رد ناهانگ ششخب يارب هلاغزب کی .دوش هدیشخب ناهانگ ات دنیامن ینابرق ناسنا يزاسکاپ يارب ار هلاغزب
 ای نادرگالب  « مان هب زب نیا .دیآ یم هانگ اب هک ریصقت ندرک فرطرب يارب يدامن رگید هلاغزب و دش هتفرگ
 رد و دنک عمج ار ینتخوس ینابرق رتسکاخ و دشوپب دیفس یناتک یادر و ریز سابل نھاک دعب( .دش هدناوخ » الب رپس
 شتآ .دزیرب کاپ یاجکی رد و دربب هاگودرا نوریب ار رتسکاخ و دنک ضوع ار دوخ سابل سپس .دراذگب هاگنابرق یولھپ
 ینابرق و دراذگب نآ رب هزات مزیھ ،حبص رھ نھاک و دوشن شوماخ هاگچیھ و دشاب ھتخورفا ھشیمھ ،هاگنابرق یالاب

 و دنامب نشور ھشیمھ دیاب هاگنابرق یالاب شتآ .دننازوسب نآ رب ار یتمالس ینابرق یبرچ و دھد رارق نآ یالاب ار ینتخوس
 دنوادخ روضح ھب ار یدرآٔ ھیدھ یتقو نوراھ نارسپ :دنوشیم ارجا بیترت نیا ھب یدرآٔ ھیدھ تارّرقم« .دوشن شوماخ
 نآ یالاب ھک یُردُنک و نغور اب ھتخیمآ و بوغرم درآ زا تشم کی دعب .دنتسیاب هاگنابرق یورھبور دیاب ،دننکیم میدقت
 ّقلعت نانھاک ھب نآ ٔهدنامیقاب .دریگیم رارق دنوادخ دنسپ دروم ھیدھ نیا یوب .دنازوسب هاگنابرق رب ھنومن ناونع ھب ار تسا
ٔ ھمیخ نحص رد ینعی ،کاپ یاجکی رد و دوش ھتُخپ ھیامریمخ نودب دیاب و دننک هدافتسا دوخ کاروخ یارب نآ زا ات دراد
 رد هدنز دوجوم تایح هک تشاد ترورض لیلد نیا هب ناویح دوخ ینابرق .)10-16:6 نایوال .دوش هدروخ ّسدقم
 رد دوخ ناھانگ ٔهرّافک یارب ھک ماهداد امش ھب ار نآ نم و تسوا نوخ رد یاهدنز دوجوم رھ ناج( .تسا تسوا نوخ
 تایح .)11:17 نایوال .دنکیم کاپ ار ناھانگ ،تسا تایح نآ رد ھک ینوخ .ددرگ کاپ امش ناھانگ ات دیزیرب هاگنابرق
ً ابیرقت تعیرش قبط رب عقاو رد و( .)دریگ یمن تروص ناهانگ ششخب ،نوخ نتخیر نودب( اریز ،تایح ضوع رد
 نینچ مه راک نیا .)22:9 نایناربع .درادن دوجو ناھانگ شزرمآ ،نوخ نتخیر نودب و دوشیم کاپ نوخ اب زیچھمھ
 .دراد ینیگنس ياهب و تسا گرم ینعم هب نانآ هانگ داد یم ناشن هک دوب ) يدامن(
 ینابرق نوخ زا یمک دعب( .تشاد مان )مرج ینابرق( هک دومن نییعت اهنآ مرج يارب یتوافتم تاجرد یتح دنوادخ
 قبط ار مود هدنرپ سپس .تسا هانگ هرّافک یارب ینابرق نیا .دزیرب هاگنابرق یاپ رد ار ّھیقب و دشاپب هاگنابرق رانک رب ار هانگ
 هدش بکترم صخش نآ ھک ار یھانگ هرّافک نھاک ،بیترت نیا ھب .دنک میدقت ینتخوس ینابرق ناونع ھب ،تعیرش تارّرقم
 دناوتیم ،دشاب ھتشادن ار رتوبک ود ای یرمق ود دیرخ تردق مھ زاب رگا .دوشیم کاپ هانگ زا صخش نآ و دزادرپیم ،تسا
 اریز ،دراذگب نآ رب ُردُنک ای و دنک طولخم نوتیز نغور اب ار نآ دیابن اّما ،دروایب هانگ ینابرق تھج بوغرم درآ ولیک کی
 رب دنوادخ یارب و ،درادرب دوبدای ناونع ھب ار درآ تشم کی وا و دھدب نھاک ھب ار درآ دعب .دشابیم هانگ ینابرق ،نیا

 و دزادرپیم دراوم نیا زا مادک رھ رد ار وا هانگ ٔهرّافک نھاک ،بیترت نیا ھب .تسا هانگ ینابرق نیا .دنازوسب هاگنابرق یور
 .) 9 – 14 :5 نایوال .دراد ّقلعت نھاک ھب ،ّتالغ ینابرق دننام تسرد درآ نیا ٔهدنامیقاب .دوشیم هدیشخب صخش نآ هانگ
 هانگ ینابرق نیا .دندوب هدیزرو هانگ )ادخ سدقم تاروتسد هیلع رب( هک دوب یناسک يارب مرج ینابرق نیلوا
 عون .تفر یم راک هب زین هجوت مدع ای ندرک شومارف ناربج يارب لاح نیع رد اما دش یم بوسحم يدمع
 يدولآ هانگ دوجو هک دوب یسک يارب و دنتشادن نانیمطا دوخ ندوب مرجم زا هک دوب ییاهنآ يارب ینابرق مود
 عون نیموس و دنوش نئمطم دنوادخ ششخب زا و دنهاوخب ادخ زا ات داد یم اهنآ هب یتصرف هک تشاد
 اعقاو اما درک یم یهانگیب تساوخرد هک تفرگ یم قلعت یصخش هب دوب ریصقت ینابرق مزتلسم هک تیموکحم
  .دنزادرپب یکاش هب نآ دوس هفاضا هب ار اهب مامت یتسیاب اهنآ .دوب مرجم
 هک یتقو اما .دنزادرپب ناشناهانگ يارب ار هنالاس و هنازور ياه ینابرق یتسیاب امازلا نایدوهی اه نرق لوط رد
 تاكرب ٔهدنروآ و مظعا نھاك ناونع ھب حیسم یتقو اّما( .تخادرپ هشیمه يارب و هرابکی ار اه ضرق مامت دمآ یسیع
 ،درادن ّقلعت قولخم ناھج نیا ھب و هدشن ھتخاس ناسنا یاھتسد ھب ھك رتلماك و رتگرزب یاھمیخ ھب ،درك روھظ هدنیآ یوامس
 اب ھكلب ،دربن دوخ اب ار اھھلاسوگ و اھُزب نوخ ،دش ناکم نیرتّسدقم دراو ھشیمھ یارب و رابکی یسیع یتقو .دش دراو
 رتسكاخ ندیشاپ و رن ناواگ و اھُزب نوخ رگا اریز .تخاس مھارف ام یارب ار نادواج تاجن و تفر اجنآ ھب دوخ نوخ
 دوخ وا )دنادرگیم کاپ ار ناسنا حیسم نوخ رتشیب ردقچ ،دزاس کاپ دناهدوب کاپانً امسج ھك ار ینانآ دناوتیم هدامٔ ھلاسوگ
 هدوھیب یاھراک زا ار ام نادجو وا نوخ .درك میدقت ادخ ھب ینادواج حورٔ ھلیسو ھب صقن نودب و لماك ینابرق ناونع ھب ار
 نامیپ ھك تسا ّتلع نیا ھب و و 14 – 11: 9 نایناربع .مینك تمدخ و تدابع ار هدنز یادخ میناوتب ام ات درك دھاوخ کاپ
 ُزب نوخ ،دیناسر مدرم ھب ار تعیرش یاھنامرفٔ ھمھ یسوم یتقو اریز .دشاب ھتشاد رابتعا تسناوتن نوخ نتخیر نودب لوا
 ادخ ھك ار ینامیپ ،نوخ نیا« :تفگ و دیشاپ مدرمٔ ھمھ رب و باتك دوخ رب افوز و زمرق مشپ و بآ اب ھتفرگ ار ھلاسوگ و
 تمدخ یارب ھك یفورظ مامت رب و ّسدقمٔ ھمیخ رب نینچمھ وا قیرط نامھ ھب ».دنکیم دییأت ،تسا هدومرف رّرقم امش یارب

 ،نوخ نتخیر نودب و دوشیم کاپ نوخ اب زیچھمھً ابیرقت تعیرش قبط رب عقاو رد و دیشاپ نوخ ،تفریم راك ھب ادخ
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 روظنم نیا يارب قیتع دهع رد هک دوب یهانگیب و بیع نودب هرب وا .)22 – 18: 9 .درادن دوجو ناھانگ شزرمآ
 امش ھك دینكن شومارف و 5:12 جورخ .دینک باختنا دوخٔ ّھلگ نایم زا ملاس و رنٔ ھلاس کی ُزب ای هّرب دیاب( .دش هدناوخ ارف
 و الط لثم یناف یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش دازآ ،دیدوب ھتخومآ دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا
 – 18:1 سرطپ لوا .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع و صقنیب یاهّرب نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن

 :تفگ ،دیآیم وا فرط ھب ھك دید ار یسیع ییحی یتقو ،دعب زور( .دنمان یم  »ادخ هرب « ار وا تهج نیمه هب .) 19
 یدرم نم زا دعب ھك متفگ شاهرابرد ھکیسک نآ تسا نیا .درادیمرب ار ناھج هانگ ھك ادخ ٔهّرب نآ تسا نیا دینك هاگن«
 متسیس نیا .)30 – 29:1 انحوی .تسا ھتشاد دوجو وا نم ّدلوت زا شیپ اریز ،دراد یرترب و ّمدقت نم رب ھك دیآیم
 ماجنارس حیشام ای حیسم هک دهد ناشن اهنآ هب هک تفر یم راک هب ) لیئارسا( ادخ موق يارب ینابرق هدیچیپ
 ناهانگ يارب دوخ نتخیر هلاسم اب مدرم ،دش دراو یسیع یتقو هک دش يراذگ ناینب هویش نیا .دمآ دهاوخ
 يارب یسیع هک یتقو هک دندوب هدش قرغ دوخ ) یبهذم( ياههار رد نانچ مدرم رثکا هنافساتم .دنشاب انشآ
 و هحلاصم يارب ییاهب دناوتب ات دیزگرب ار ندرم وا لیلد نیمه هب اقیقد و دنتخانشن ار وا دمآ نانآ تاجن
ٔ ھلیسو ھب اریز .تاقولخمٔ ھمھ زا رتالاب و هدازتسخن و تسا هدیدان یادخ رھظم و تروص ،حیسم( .دزارپب ادخ اب یتشآ
 مامت یرآ ،دندش هدیرفآ روما یایلوا و نانارمكح ،ناھاشداپ ،اھیندیدان و اھیندید ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ وا
 ادیپ طابترا مھ اب وأ ھلیسو ھب زیچھمھ و تشاد دوجو زیچھمھ زا لبق وا .دندش هدیرفآ وا یارب و وأ ھلیسو ھب تادوجوم
 ماقم زیچھمھ رد وا اھنت ات دیدرگ هدنز گرم زا سپ ھك تسا یسك نیتسخن و تساسیلك ینعی ندب ءاشنم و رس وا .دنکیم
 اب ار زیچھمھ ،حیسمٔ ھلیسو ھب و .دشاب لماك ّتیھولا یاراد وا ھك تفرگ ّقلعت نیا رب ادخ ٔهدارا اریز .دشاب ھتشاد ار لوا

 ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ و ادخ نیب یتسود و حلص ،بیلص یور رب حیسم نوخ نتخیرٔ ھلیسو ھب و داد یتشآ دوخ
ٔ ھلیسو ھب وا نونكا اّما ،دیتشاد ینمشد وا اب دوخٔ ھناریرش راكفا و اھراک اب و دیدوب رود ادخ زا ینامز امش.دیدرگ رارقرب
 نایسلوک .دروایب دوخ روضح ھب شیالآیب و بیعیب ،کاپ ار امش ات ھتخاس دّحتم دوخ اب ار امش حیسم ینامسج گرم

15:1 – 22 (.  
 
 ؟تسا مهم ردقنآ یسیع ارچ
 تسا نیا ناشندوب  یحیسم رایعم اما .دنروآ یم رامش هب ) یحیسم( ار دوخ هک دنراد دوجو يرایسب بهاذم
 .دوب )ربمایپ ( کی ای دوب ) یبوخ درم( طقف وا هک دنشیدنا یم يرایسب .دنراد يا هدیقع هچ یسیع هرابرد هک
               .تسا يدبا يادخ زین وا ور نیا زا و تسا ثیلثت صخش نیمود حیسم یسیع دیوگ یم سدقم باتک اما
 ،ریدق یادخ ،بیجع رواشم« وا مسا .درک دھاوخ تنطلس ام رب وا و تسا هدش هداد ام ھب یرسپ ،هدییاز یدنزرف ام یارب(
 دھاوخ حلص رد ھشیمھ شتکلمم و ،نوزفا زور شاھناھاش تردق .دوب دھاوخ »یتمالس و حلص ٔهدازھاش و یدمرس ردپ
 اب لاعتم یادخ .دوب دھاوخ یّکتم تلادع و یکین رب دبا ات لاح زا شتردق و دنکیم تنطلس دوواد شنادناخ لثم وا .دوب
 زا ،دوب ادخ دوخ ھملك و دوب ادخ اب ھملك .دوب ھملك لزا رد ، 7 – 6: 9 ایعشا .دیناسر دھاوخ لامک ھب ار راکنیا قایتشا
 تایح نآ و دمآ دوجو ھب وا زا تایح .دشن هدیرفآ یزیچ وا نودب و تفای یتسھ وأ ھلیسو ھب زیچ ھمھ .دوب ادخ اب ھملك لزا
 – 20: 17 نانحوی و 5 -1:1 انحوی .تسا هدشن هریچ نآ رب زگرھ یكیرات و دباتیم یكیرات رد رون .دوب نایمدآ رون

 باتک .تسا هدنز يادخ هک دراد حیسم یسیع هب هراشا تسا هدمآ انحوی رد هیآ نیا رد هک ) هملک( .)21
 ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز( . تسا تردق رپ و هدنز هک میناوخ یم زین ) بوتکم مالک( ار سدقم
 راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود
 باتک ینعی( هملک و ) یسیع ینعی( هملک ،دینک یم هدهاشم هک روطنامه سپ .)12: 4 نایناربع .دزاسیم
 :دنیامن لیدبت ار ام یگدنز دنرداق هک دنراد ییایوپ تردق و هدنز ود ره ،) سدقم
  ،مینکن رکف نآ هب اعقاو تسا نکمم هک ) سدقلا حور و رسپ ،ردپ مان رد( میا هدینش ار لوق لقن نیا ام رتشیب
 نیا رگا ، دوب هدش هتشون سدقم باتک هک یگنهرف رد .تسا مهم تیاهن یب دوش یم نآ هب هک يا هراشا اما
 .دمآ یم باسح هب تاسدقم هب نیهوت دندوبن ناسکی یماقم ياراد و دنتفرگ یم رارق هلمج نامه رد یماسا
 نابز هب ار )ادخ( هملک یتح نایدوهی عقاو رد .دوبن قلطم رداق يادخ اب سایق لباق دوهی رظن رد زیچ چیه
  .دندوب لئاق وا يارب يدایز مارتحا اریز ،دندروآ یمن
 اب لزا زا سدقلا حور يادخ و ) یسیع( رسپ يادخ ،ردپ يادخ هک دزاس یم نشور ار رما نیا سدقم باتک
 .میزاسب ار ناسنا کنیا« :دومرف ادخ نآ زا سپ( .دوب نتفرگ لکش لاح رد نیمز هک ینامز زا یتح .دنا هدوب مه
 رب و کچوك و گرزب ،یشحو و یلھا تاناویحٔ ھمھ و نامسآ ناگدنرپ و ایرد نایھام رب و دنشاب ام ھیبش و ام لثم ناشیا
 هملک هک دشاب یم ) میهولا ( هیآ نیا رد ادخ يارب يربع هملک .)26 :1 شیادیپ ».دننك تموكح نیمز مامت
 .دراد دوجو ادخ هس هک تسین نیا روظنم دنشیدنا یم  مدرم زا یضعب هچنانچ .تسادخ  يارب ) عمج(
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 هس ره سدقلا حور و رسپ ،ردپ هک تسا نیا تیعقاو .تسا ) یئادخ کی( ای) يدحاو نادزی( نامیا تیحیسم
 میراد دوخ تلود زا هک يروصت دننام .دنراد توافتم يدرکلمع اما دنتسه ناسکی رایتخا و تمظع ،تردق رد
 تردق هس ره .دنوش یم بوسحم ) تلود( مه اب هک دشاب یم یئاضق و ینوناق ،یئارجا ياه شخب ياراد هک
  .دننک یم ارجا فلتخم ياه شقن اما دنراد یناسکی
 ياهب يارب ار مزال ینابرق تسناوت یم ادخ طقف اریز ،تسا ادخ یسیع هک مینک رواب و میمهفب هک تسا مزال
 مادقا کی ،درم یم امش ناهانگ ناربج يارب يرگید صخش رگا :دینک رکف تروص نیا هب .دزادرپب ام ناهانگ
 یسیع اما .دوب راکهانگ زین رگید صخش اریز ،دشاب ادخ لوبق دروم تسناوت یمن اهنآ ینابرق اما .دوب یتردقرپ
 و یکاپ دناوتب هک دوب طیارش دجاو يریظن یب روطب هک دوب ) یهانگ نودب و لماک ناسنا اهنت ناونع هب(
 دوخ ياهب نارگ نوخ اب ار ام وا . )53ءایعشا( .دزاس دوبان ار هانگ یکیرات هک دروایب ام یگدنز هب ار سدقت
 ،دوخ یاھاعد رد امش( .دنک بلط ار ام تبحم و لماک يرادافو هک دراد قح وا لمع نیا اب و درک يرادیرخ
ٔ ّھیقب امش نیاربانب درك دھاوخ یرواد ناشیاھراک قباطم ار ھمھ یضیعبت ھنوگچیھ نودب ھك دینکیم باطخ ردپ ار یسك
 دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا امش ھك دینكن شومارف .دینارذگب یسرتادخ اب نیمز یور رب ار دوخ رمع
 نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن و الط لثم یناف یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش دازآ ،دیدوب ھتخومآ
 .)19ـ1:17 سرطپ لوا .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع و صقنیب یاهّرب
 یلیخ رما نیا .دش هتشون یسیع هرابرد نیمز هب یسیع ندمآ زا لبق لاس 700 هب کیدزن 53 ایعشا اقافتا
  .میسانشب ادخ هشقن ياسآ هزجعم باوج ناونع هب ار یسیع ام ات دوب هدش توبن نآ زا شیپ
                         .میزیرب دوخ ناهانگ يارب ار تاناویح نوخ میتسین روبجم رگید درک یسیع هک يراک لیلد هب
 و هدرک تفایرد ار ششخب ،میروآ یم يور ادخ هب یعقاو هبوت اب ام هک یتقو دیوگ یم 15 – 13:2 نایسلوک
 ناھانگ ھب ام رگا اّما( .دوش یم مامت هلدابم  ،دشخبب ار ام ناهانگ یسیع هک یتقو .دوش یم لطاب نامیاه ضرق
ٔ ھمھ زا ار ام و دزرمآیم ار ام ناھانگ وا .دنکیم لمع قح ھب وا اریز ؛مینك دامتعا وا ھب میناوتیم ،مییامن فارتعا دوخ
 موق اب ھک یاهزات نامیپ( .دنک یم شومارف ار اهنآ المع وا تقیقح رد .)9 :1 انحوی لوا .دزاسیم کاپ نامیاھاطخ
 و اھنآ یادخ نم .تشون مھاوخ ناشبلق رب و مھدیم رارق اھنآ ریمض رد ار دوخ تعیرش :دوب دھاوخ نینچ مدنبیم لیئارسا
 ،سانشب ار ادخ :دنیوگب رگیدکی ھب ای دنھد میلعت دوخ نایرھشمھ ھب نانآ ھك تسین یجایتحا رگید .دوب دنھاوخ نم موق اھنآ

 ار نانآ ناھانگ رگید و دوب مھاوخ هدنشخب اھنآ یاھاطخ لباقم رد .تخانش دنھاوخ ارم کچوك ات گرزب زا ھمھ اریز
  !)34 – 31:33 ایمرا ».دروآ مھاوخن دای ھب زگرھ

 و دناهریم هانگ زا ار امش اعقاو ادخ ،دینک ششخب تساوخرد بلق میمص زا یتقو هک دیراد هدیقع ایآ •
 ؟دنک یم شومارف ار امش ياهاطخ

 میوش دازآ میناوتب ات دمآ یسیع
 .دمآ ام تاجن يارب هک دیروایب رطاخ هب ار وا تیرومام و دیشاب هتشاد یسیع هب مشچ هتسویپ هک تسا مزال
 افش ار ام ،دزاس دازآ ار ام ،دشخبب ار ام ،دزاس کیدزن دوخ هب ار ام ،دزاس كاپ ار ام :هک درم ام يارب یسیع
 یگدنز وا اب هشیمه يارب هک دربب تشهب رد هناخ هب ار ام و مینک یگدنز وا يارب هک دهد تردق ام هب ،دشخب
 ار ام یئادج ،دوخ زیخاتسر و گرم اب حیسم یسیع .میدوب گنج رد ادخ اب دلوت ودب زا ام هک دنچ ره .مینک
                 هانگ هب تبسن ادخ مشخ ندناشن ورف يارب یسیع يراکرادف نتفریذپ اب .تخاس فرطرب ینامسآ ردپ زا
 ار یسك ردپ یادخ هاگشیپ رد ،دوش یھانگ بكترم یسك رگا اّما .دینكن هانگ ات مسیونیم امش ھب ار نیا ،نم نادنزرف یا(
 اھنت ھن ،تسام ناھانگ ٔهرّافك حیسم دوخ اریز -تسوكینً الماک ھك حیسم یسیع نامھ- دنکیم تعافش ام یارب ھك میراد
 ینامز امش( هدش هتسش یسیع یکاپ اب ام هانگ لاح ،) 2 -1:2 انحوی لوا .ایند مدرمٔ ھمھ ناھانگ ھكلب ،ام ناھانگ
 ار امش حیسم ینامسج گرمٔ ھلیسو ھب وا نونكا اّما ،دیتشاد ینمشد وا اب دوخٔ ھناریرش راكفا و اھراک اب و دیدوب رود ادخ زا
 تسد زا ار دوخ نامیا ھكنیا طرش ھب ّھتبلا ،دروایب دوخ روضح ھب شیالآیب و بیعیب ،کاپ ار امش ات ھتخاس دّحتم دوخ اب
 تسا یلیجنا نامھ نیا .دینكن کرت ،دیدروآ تسد ھب لیجنا ندینش تقو رد ھك ار یدیما نآ و دینامب راوتسا و مكحم ،دیھدن
 تسا ینعم نامه هب نیا . )23 – 21:1 نایسلوک .متسھ نآ مداخ »سلوپ« نم و هدیدرگ مالعا ناھج رساترس رد ھك
 زا یسیع حیسم رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس ام اریز( . میتسه) حیسم ( رد ام دیوگ یم سدقم باتک هک
 .)10:2 نایسسفا .میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف ّردقم ام یاربً البق وا ھك ار ییوكین یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون
 ام هک مینک لوبق دیاب ،میا هدرک ششخب تساوخرد وا زا و دوش دراو ام بلق هب یسیع هک میا هداد هزاجا رگا
 درف ار امش یضاق هاگداد رد هک تسا نیا دننام ندوب تحاران و نتسیز هانگ رد هرابود ،تسا هدیشخب ار
 شدوخ ادخ هک اجنآ زا .دنک نادنز ار امش هک دینگ سامتلا وا هب و هتشگرب نآ زا سپ و دنک مالعا یهانگیب
 لثم میرادهاگن دوخ رد ار ریصقت ساسحا رگا ،دنک یم شومارف ار نام ناهانگ و دشخب یم ،دنکیم كاپ ار ام
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 .میریگیم هدیدان ار وا يراکادف .تسا هدیشخبن ار ام یفاک ردق هب ادخ هک میئوگ یم یگداسب هک تسا نیا
 .میا هدش هدیشخب هک مینک یمن رواب و میمان یم وگغورد ار وا .تسا ادخ تقیقح ام يارب سدقم باتک نوچ

 دوخ رد زونه اما ،دیا هدرک ششخب تساوخرد ادخ زا هک دیشیدنایب دروم ود یکی هب دیناوت یم •
  ؟دینک یم یتحاران و ریصقت ساسحا

 ریصقت عون ود
 هک دیوگ یم ام هب ادخ هک تسا یهار ملاس ریصقت – ملاس ان ریصقت و ملاس ریصقت .دراد دوجو ریصقت عون ود
 نآ و دیوشیم یجنر نینچ لّمحتم یتقو( .دناسر یم ندرک هبوت هب ار ام ریصقت هنوگ نیا ،میا هدش بکترم ییاطخ
 یویند جنر و درد اّما .درادن لابند ھب ینامیشپ چیھ و ددرگیم امش تاجن ھجیتن رد و ھبوت ثعاب نیا ،دینادیم ادخ ٔهدارا ار
 هکلب ،میدرگیم رب دوخ هار زا اهنت هن هک تسا نیا شیانعم یعقاو هبوت .)10:7 نایتنرق مود .دوشیم گرم ثعاب
 دونشخ ار ادخ هک میراد زکرمت نامدوخ ياههار رییغت هب ملاس ریصقت رد .میروآ یم يور ادخ ياههار هب
 هطبار يزاسزاب يارب تسا مزال هک تسا ییاههار رد مدق و ادخ زا یئادج زا فسات ساسحا لماش نیا .دزاس
 هک تسا دیما ! تسا یتسرد ساسحا مینک یم ریصقت ساسحا هانگ هب نداد همادا زا رگا .میرادرب ادخ اب دوخ
 رد یگدنز تارطخ زا یکی ،اما .میدرگرب دوخ تسردان راتفر زا هک دنک تحاران ار ام ردقنآ ریصقت ساسحا نیا
 نکمم .دوش یم رت تخس جیردت هب اعد رد ادخ يوس هب ندروآ يور هک تسا نیا رییغت نودب تیعضو نیا
 نینچمه .دنوشب ار ام يادص دهاوخ یمن یتح هک تسا تحاران و هتسخ ام زا ردقنآ ادخ هک مینک روصت تسا
 نامه نیا اما .میتسه راک ایر و وگغورد هک مینک یم ساسحا اریز مینک یم يراددوخ اسیلک هب نتفر زا دیاش
 زا و میئامن تفایرد ار دنوادخ يافش هک میراد زاین ام .میوش رود وا زا دهاوخ یمن ادخ هک تسا يا هظحل
 رد هک ناراد نامیا ریاس ینابیتشپ و ورین زا و میهد شوگ ادخ مالک هظعوم هب دیاب .میبلطب ششخب ناهانگ
  .میوش يرادروخرب زین دنتسه وربور تالکشم اب دوخ یحیسم یگدنز
 نیا . مینک هجوت تسا هدش يزاسزاب ناشیگدنز ،هانگ هب ندرک تشپ رثا رد هک یناراد نامیا هب هک تسا مزال
 میناوتیمن ،میزاس ادج نارگید زا ار دوخ رگا .دزاس یم راودیما نامدوخ ياه فعض رب طلست هب ار ام رما
 هک تسیزیچ نامه اقیقد نیا و میور یم شیپ دوخ ناهانگ رد رتشیب و منیبب دنوادخ هاگدید زا ار يزیچ
 هب هک یتقو .میرب رس هب یگدنمرش و ریصقت ساسحا زا رپ و ناسرت ،اهنت ،یکیرات رد هک دهاوخ یم ام نمشد
 و تشاد میهاوخن رییغت یئاناوت و هداد تسد زا ار هدنیآ هب دیما ،دوش یم رت تخس يور شیپ میسرب اج نیا
 .درادن یشزرا چیه دنوادخ یهاشداپ يارب یطیارش نینچ رد نتسیز
 ملاسان ریصقت
 ادخ ٔهدارا ار نآ و دیوشیم یجنر نینچ لّمحتم یتقو( 10:7 نایتنرق مود رد .دراد نامدوخ رب زکرمت ملاسان ریصقت 
 گرم ثعاب یویند جنر و درد اّما .درادن لابند ھب ینامیشپ چیھ و ددرگیم امش تاجن ھجیتن رد و ھبوت ثعاب نیا ،دینادیم
 دوجو هب رییغت ای هبوت يارب يا هزیگنا چیه ریصقت عون نیا . )يویند هودنا( تسا هدش نایب هنوگنیا ).دوشیم
 ینابصع ار یسک ای و تسا هدش ور نامتسد هکنیا يارب مینک یم تمادن ساسحا تلاح نیا زا .دروآ یمن
 چیه هک دنک یم ریجنز نامیاه هتشذگ هب ار ام ملاسان ریصقت ،میتسین نامیشپ هانگ ماجنا زا اما .میا هدرک
 یم ادج دنوادخ زا ار ام ماجنارس اریز .دوش یم یناحور گرم هب رجنم )ریصقت( عون نیا .درادن یبوخ هجیتن
  .دزاس
 ؟مراد يریصقت عون هچ هک منا دب اجک زا
 هانگ زا و درب یم ادخ يوس هب ار ام ،ام ریصقت ایآ .میئامن یسررب ار دوخ راتفر دیاب ریصقت عون صیخشت يارب
 هب رتمک و میئامن هیجوت ار دوخ راتفر هک میراد یعس و میوش یم بذج دوخ هب رتشیب ای؟دزاس یم رود
 ؟مینک یم هجوت ادخ ياههار
 زا سرت ،کیدزن طباور داجیا رد ییاناوت مدع ،رییغت زا سرت :زا دنترابع دننک یم راکشآ ار ریصقت هک ییاههار
 .دوخ تحار هاگیاپ زا ندش جراخ رد ییاناوت مدع ای ،دهعت نتشاد زا سرت ،تیمیمص نتشاد
 :دینک هبرجت ار دراوم نیا تسا نکمم
 ار دوخ هک دیشابن رداق ،دینک شنزرس یتیعقوم ره رد ار دوخ ،دوخ ندرک ناریو ،نزو شهاک ای شیازفا
 ییاناوت مدع دوخ قیمع فطاوع ساسحا زا ،ندش ادج  ،دیروآ شیپ ینامسج ياه یتحاران و اهدرد ،دیشخبب
  .دیشاب یشکدوخ رکف هب يدج رایسب طیارش رد و ندروخ هصغ ای نتسیرگ رد

 عطق روطب ( .دیا هدرک هبرجت ار مئالع نیا زا ات دنچ ،دینک یم یگدنز ریصقت ساسحا اب زونه رگا •
 هب هک دیریگب رظن رد ار ییاهنآ طقف اما ،دنراد دوجو تالکشم نیا رد براجت زا یفلتخم تاجرد
  . )دنتسه هطبار رد ریصقت ساسحا اب یعون

 منک یمن ریصقت ساسحا نم اما
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 طقف هک میشاب هاگآ دیاب نیاربانب .مینک یمن ریصقت ساسحا اما ،میتسه رصقم ام هک دراد دوجو يدراوم هتبلا
 24 -17:4 نایسسفا !متسین رصقم هک تسین ینعم نیا هب میرادن يزیچ هرابرد ریصقت ساسحا هکنیا يارب
 یبابک غاد هاگتسد يور هک تشوگ يا هعطق دننام هک دشاب هدش » کشخ « دناوت یم ام نادجو : دیوگیم
  .دریگ رارق
 رتمک هکنانچ ،دنازوسب ار ام فطاوع و نادجو دناوت یم هدشن هبوت و هدشن فارتعا ناهانگ ،نامز لوط رد
 ،تسا تسرد میناد یم هک مینک تکرح یتهج فالخ رب رتشیب هچ ره .مینک یم ساسحا ار ملاس ریصقت
 .دنوش یم رت تخس ام فطاوع
 ریصقت ام فارتعا و صیخشت زا رظنفرص اریز  ،دنک یم تیاده هدش بوکرس ریصقت هب ار ام راتفر عون نیا
 رد ،میهد ماجنا میهاوخ یم هک ار هچنآ ات میراذگ یم يرانک هب ار ریصقت هک یتقو .دراد دوجو ام رد زونه
 ،میشابن نامیشپ دوخ لمع زا ام رگا یتح ! )دوریم( یئاج هب ام ریصقت ،تسا تسردان میناد یم هکیلاح
 نیا هب یسانش ناور و یکشزپ هعماج یتح .ددرگ وربور نایغط اب یقیرط هب تسا زیرگان ام هاگآدوخان نادجو
 هک یناور و يرکف و یفطاع  ،ینامسج ياه يرامیب زا يرایسب هک تسا راکشآ الماک .دنا هدرب یپ هدیدپ
 .دوش یم یشان ریصقت ساسحا زا امیقتسم مینک یم هدهاشم هزورما
 .دراد یبیرخت هبنج هانگ هزادنا هب تسا هارمه هانگ اب هک يریصقت هک تسناد یم دنوادخ

  ؟دیا هدرک هبرجت ار ملاس ان ای ملاس ریصقت ،)دیا هدوب ای ( دیتسه نابیرگب تسد ریصقت اب رگا •
 همادا دوخ هانگ هب ای ؟درک تیاده راتفر رییغت و هبوت هب ار امش ایآ ؟داد تسد امش هب یساسحا هچ •

  ؟دیدرک هبرجت ار يرتشیب ریصقت و درد و دیداد
 هدشن اهر اما ،هدش هدیشخب
 فارتعا ناهانگ هب و میتسه نامیشپ اعقاو دیاش .مینک هبرجت ار ملاسان ریصقت زا يرگید عون تسا نکمم
 زا میناوت یمن و میشک یم شود رب ار هانگ ساسحا ینیگنس زونه اما .میا هداد رییغت ار دوخ راتفر و هدومن
 نیا .دزاس دوبان يرکف و یفطاع ،یناحور رظن زا ار ام دناوت یم نیا .میوش دازآ دراد هارمه هب هک يدرد
  .درادهاگن شیوخ تراسا رد ار ام هک دشاب ناطیش تسد رد يدنمتردق رازبا دناوتیم
 ام هدهع هب تیلوئسم نیا هک مینادب دیاب اما ،مینکب فسات ساسحا دوخ يارب تسا نکمم یتح تلاح نیا رد
 زونه ششخب تساوخرد زا سپ رگا .دیامن لیدبت ار ام راکفا هک میراذگب و هدروآ يور ادخ مالک هب هک تسا
 و مینک هدنز دوخ رد ار خلت تارطاخ هک میا هدرک باختنا  ،عقاو رد تروصنآ رد ،مینک یم ریصقت ساسحا
 رد ندوب ) ینابرق( رکفت زرط بلغا ،میهد همادا راکفا هنوگ نیا هب رگا .میئامن شنزرس هتشذگ رطاخ هب ار دوخ
 و ) تسا نویدم ام هب ( لاح و تسا هداد جنر ار ام ایند هک مینک ساسحا تسا نکمم و دبای یم دشر ام
 رد نتشاذگ مدق ربارب رد هک تسا نیا تیعقاو ،مشابن دونشخ یساسحا نینچ نتشاد زا دراد لامتحا یتح
 هک دهاوخ یم دنوادخ .دوش نکاس ام رد ساسحا نیا هک میهد یم هزاجا ،مینک یم تواقم ادخ ياههار
  .میروآ تسد هب يرکف ماکحتسا ات ،دریگ رارق وا تیعقاو تراظن و رایتخا تحت ام راکفا و تاساسحا
 .مینک اهر ار نآ میتسین لیام هک مینک تداع نآ هب و انشآ دوخ ریصقت اب ردقنآ هک دشاب بیجع رظن هب دیاش
 یتح ،دایز لامتحا هب .میهد یم تسد زا ار دوخ تیوه زا یشخب هک مینک یم رکف لحارم یضعب رد الامتحا
 تبوقع يارب مینک ساسحا هک دهد یم هزاجا ام هب اریز میراد یم هاگن دوخ رد ار ریصقت ساسحا تسا نکمم
 و میا هدش نارگید یتحاران ثعاب اریز ،میربب جنر دیاب هک مینک یم ساسحا دیاش .میزادرپ یم ییاهب ناهانگ
 دیاش ای .مینک یم ناربج میدروآ دوجو هب نارگید يارب هک ار يدرد یعون هب دوخ یتحاران و درد ساسحا اب
                 تحاران هک ار یسک اب )دنویپ ( ،مینک اهر ،هتشاذگ رس تشپ ار ریصقت ساسحا رگا هک مینک یم رکف
  .تسکش دهاوخ ،میا هدرک
 گنچ ھب ار نآ لاح ھب ات ھك منكیمن اّعدا نم ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا( 14 – 13: 3 نایپیلیف
 شیپ رد ھچنآ ھب ندیسر یارب و منك شومارف دراد رارق نم رس تشپ رد ار ھچنآ ھك تسا نیا نم راك اھنت یلو ،ماهدروآ
 یسیعٔ ھلیسو ھب ینامسآ یگدنز کی ھب ادخ توعد لماش ھك ار یاهزیاج ات مودیم فدھ فرط ھبً امیقتسم .مشوكب ،تسا
 ار اه یتخس هک تسین ینعم نیا هب نیا .درک ) شومارف ( ار هتشذگ دیاب دیوگ یم ).مروآ تسد ھب ،تسا حیسم
 یتبثم ریثات ،هتشذگ تاهابتشا زا يزومآ سرد عقاو رد  .میربب رطاخ زا میا هدرک هک ار هچنآ ای و میرواین دایب
 و اهتسکش نتشاذگ نایم رد نینچمه و میریگب هلصاف هتشذگ یگدنز زا هک دوش یم ببس و دراذگیم ام رب
 و ضیف نداد ناشن يارب دوخ هتشذگ یگدنز عیاقو زا هک تسا شخبرمث و دیفم نارگید اب نامیاه يزوریپ
  .مینک هدافتسا نامیگدنز رد دنوادخ تمحر
 و تسا هتشذگ و هداد يور عیاقو نآ .دنک یم تبحص هتشذگ تاهابتشا رد ندرکن یگدنز هرابرد سلوپ اما
 هارمه اهدادیور نآ اب هک یفنم تاساسحا زا ار دوخ هک تسا نیا ام هفیظو .تسا هدمآ دوجو هب اه تراسخ
 دب ياهدادیور هک تسا رداق دنوادخ هک دینکن شومارف .دنک راک ام رد ادخ هک میراذگب و مینک دازآ تسا هدوب
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 ھكنانچ ات دینادرگ تیّریخ ار نآ ،ادخ یلو دیدیشك دبٔ ھشقن نم یارب امش( .دهد رییغت شیوخ لالج يارب ار ام یگدنز
 یناسآ و یگداس هب دناوت یم ام تاساسحا نوچ .)20 : 50 شیادیپ .دنك ظفح ار یدایز ّٔهدع ناج ،دینیبیم زورما
 و هانگ هرابرد ادخ هچنآ هک میهد میلعت ار دوخ راکفا و میئامن قرغ ادخ مالک رد ار دوخ دیاب ،دهد بیرف ار ام
 .مینک رواب ،دیوگ یم ریصقت

 ات دنک یم هدافتسا نآ زا سدقلا حور هک تسیا هدنهد شمارآ و هدننک كاپ لماع سدقم باتک •
 ار وا مالک هک دیراپسب دهعت ادخ هب و ناتدوخ اب دیناوت یم ایآ .دروایب ام يارب یفطاع و يرکف يافش
  .تسا دیفم رایسب ندرک زاغآ يارب انحوی باتک ؟دیناوخب زور رد هقیقد 15 لقادح

 !تسا هار رد دیما
 يرواد يارب هن و دمآ ام تاجن يارب وا .دیامن رارقرب هرابود دنوادخ اب ار ام هطبار هک دمآ نیمز يور رب یسیع
 .تسا هدروآ نامیا زین نم ٔهدنتسرف ھب ھكلب نم ھب طقف ھن دروایب نامیا نم ھب ھکرھ« :تفگ دنلب یادص اب یسیع سپ( .ام
 ،دنامن یكیرات رد دروآ نامیا نم ھب ھکرھ ات ماهدمآ ناھج ھب ھك متسھ یرون نم .تسا هدید ارم ٔهدنتسرف دنیبیم ارم ھکرھ
 ھكلب مزاس موكحم ار ناھج ات ماهدماین اریز ،منکیمن یرواد وا ّقح رد نم ،دنكن تعاطا و دونشب ارم نانخس یسک رگا اّما
 متفگ نم ھك ینانخس .دزاسیم موكحم ار وا دریذپن ار منانخس و دنك در ارم ھکرھ ھك تسھ یرواد .مشخب تاجن ار ناھج ات
 نامرف نم ھب تسا هداتسرف ارم ھك یردپ ھكلب میوگیمن نخس دوخ زا نم نوچ .تخاس دھاوخ موكحم ار وا رخآ زور رد
 نامھً الماک میوگیم نم ھچنآ سپ .تسا ینادواج تایح وا نامرف ھك منادیم نم و منك تبحص ھنوگچ و میوگب ھچ ھك داد
 ینابرق اب یناحور ياهورین مامت رب ار دوخ تردق وا .)50 – 44:12 انحوی ».تسا ھتفگ نم ھب ردپ ھك تسا یزیچ
 ام نورد رد سدقلا حور اریز میراد ار هانگ رب طلست تردق نامه ام لاح .دومن تباث شزیخاتسر و دوخ گرم
 ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا(                      .دنک یم یگدنز
 مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار وا ھك روطنامھ
 ام ،دهد یم يزوریپ ناهانگ رب ار ام و دشخب یم ار ام یسیع هکینامز و ) 11: 8 نایمور .دیشخب دھاوخ تایح
 زا هک تسا ام باختنا نیا .میریگب هلصاف تسا هارمه هانگ اب هک يریصقت زا هک میریگب میمصت هک تسا مزال
 ادخ حور .میشاب هتشاد دیما و یشوخ ،شمارآ رد یگدنز هدرک هدافتسا دهد یم ام هب سدقلا حور هک یتردق
  .میهد هزاجا وا هب رگا ،میزاس رود دوخ زا ار ریصقت هک دشخب یم تردق ام هب و تسا رداق
 اب هک میتشادن تردق ،نتفای تاجن زا لبق .مینک هانگ هک میا هدوب رداق هشیمه ام هک دیشاب هتشاد رطاخ هب
 رب يزوریپ اب یسیع .میشاب هتشاد یئاسراپ یگدنز هک میدازآ لاح اما .میراذگب مارتحا دنوادخ هب دوخ باختنا
 و دش حورجم وا ،ام ناھانگ رطاخھب اّما(  6 – 5: 53ءایعشا رد .درپس ام ناتسد هب ار باختنا نیا هانگ و گرم
 وا ھک ییاھھبرض رطاخھب و میتفای افش ،دش لّمحتم وا ھک یدرد رطاخھب و .دیدرگ بورضم وا ،ام یاھترارش رطاخھب
 باسح ھب ار ام هانگ دنوادخ .تفریم دوخ هار ھب ام زا کیرھ و میدوب هدشمگ نادنفسوگ لثم امٔ ھمھ .میدش ملاس ،درک لّمحت
 اب و تفرگ دوخ رب ار ام مئارج و ناهانگ وا هک میناوخ یم ).دش تازاجم نآ لّمحتم ام یاج ھب وا و ،دروآ وا
 يورین هب طقف هن و  میراد ار وا تردق ام لاح تساجنیا رد نوخ و بیلص زمر .دومن كاپ ار اهنآ دوخ يراکادف
 .نامدوخ
 ؟میوش دازآ تیموکحم زا میناوت یم روطچ سپ
 نخس هبوت و فارتعا هرابرد 32 رومزم .هداد یلح هار ام هب شمالک و حور قیرط زا هک مینک یم رکش ار ادخ
 .تسا هدش همجرت ینانوی نابز رد ) هانگ( هب 2 هیآ رد )ریصقت(  يارب يربع هملک هک تسا نیا بلاج .دیوگیم
                 یشوخ هبوت و فارتعا هجیتن هک تسناد یم رومزم هدنسیون .درک ادج مه زا ناوت یمن ار ود نیا
 ،یفطاع يافش هیآ نیا هک دینک هجوت .دوشیم لصاح دنوادخ اب هطبار يزاسزاب زا هک تسا يا هداعلا قوف
 زا وا هک میبای نانیمطا میناوت یم  ،ادخ اب هطبار يرارقرب زا سپ .دریگ یم رب رد ار یناحور و يرکف ،ینامسج
         ،میروآ یم يور وا هب هکیماگنه .) 8 هیآ ( .مینک یم یگدنز وا هدارا قبط اریز دیامن یم تظفاحم ام
  ،میور شیپ یتمالس لحارم نیا رد هکینامز و میونشب رتهب ار وا يادص میناوتب ات دنک یم كاپ ار ام ياه بلق
 .دروآ دوجو هب ام يارب ار يرتشیب حلص و شمارآ هک دهد یم ام هب ندرک تعاطا رد يرتشیب تردق
 هکنآ اب .مینک يراددوخ ،تسا ریذپان ناربج ام ياهاطخ دیوگ یم ام هب هک ) هنهک ياهادص( ندینش زا دیاب
               دیوگ یم ادخ مالک .میشاب هداد رازآ تدش هب  ،دنوادخ هب نامیا زا لبق ار یسک هک دراد ناکما اتقیقح
 رثا رب هک هچنآ .)25:2 لیئومس( .) داد مهاوخ سپ امش هب ،دندروخ اه خلم لبق ياهلاس هک ار یلوصحم مامت(
                يزاسزاب دنوادخ تردق اب يرامشیب ياه یگدنز .ددرگ یم زاب و هدش هدیشخب  ،میداد تسد زا هانگ
 .درک دهاوخ امش یگدنز رد ار راک نیمه وا دیهد رارق ناتیگدنز رد دوخ ياج رد ار وا رگا و دنا هدش
  ،یفنم راکفا موجه اب .دیراد رارق یتسرد ياج رد  ،دیروآ يور ادخ يوس هب دیتفایم هک هاگره  ،هکینامز ات
 دای هب .میزاس نآ نیزگیاج ار دنوادخ مالک يرکف متسیس و هتفرگ ار تسردان راکفا هک تسا نیا ام تیلوئسم
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 .میوش یم رود وا زا ای مینک یم تکرح دنوادخ فرط هب ای اریز دراد تیمها رایسب ام باختنا هک دیشاب هتشاد
 دنکیمن عمج نم اب ھکرھ و تسا نم فالخرب تسین نم اب ھکرھ( .درادن دوجو ادخ دروم رد یفرط یب تیعضو زگره
 رد رگا .دیوشن رود دوخ هب تبسن وا قیمع تبحم زا ای وا قیقد تراظن زا . ) 30: 12 یتم .دزاسیم هدنكارپ
 ریصقت ساسحا زا ور نیا زا و درادیم زاب يدمع ناهانگ زا ار ام ،مینامب دوخ هدنهد تاجن اب هنامیمص طابترا
 .)13: 19( .میوش یم دازآ

 ؟دنمادک دنزاس دازآ ریصقت زا ار امش هک دیهد ماجنا دیناوت یم زورما هک يراک ود •
 دوخ یناھنپ تاھابتشا زا ھک تسیک( .دزاس راکشآ امش رب ار امش یگدنز یناهنپ ناهانگ سدقلا حور هک دینک اعد
 هریچ نم رب ناھانگ نیا ھک راذگم .رادزاب یدمع ناھانگ زا ارم نینچمھ .زرمایب ارم یناھنپ ناھانگ ،ادنوادخ ؟دشاب هاگآ

 نورد کیرات تمسق رد ام ياهاطخ تاقوا یهاگ .)13 – 12: 19 رومزم .دوب مھاوخ هانگیب و بیعیب هاگنآ ،دنوش
 نارگید ٔهرابرد«( .میراگنا هدیدان ار دوخ ياهاطخ و مینیبب ار نارگید ناهانگ هک میراد شیارگ ام .دنتسه ام
 .دش دیھاوخ موكحم زین ناتدوخ دینکیم موكحم ار نارگید امش ھك روطنامھ .دیریگن رارق تواضق دروم ات دینكن تواضق
 تسھ تردارب مشچ رد ھك ار یھاك ِرپ ارچ .تفرگ دیھاوخ ضوع ھنامیپ نامھ اب ،دیھدب نارگید ھب ھك یاھنامیپ رھ اب
 هزاجا' :ییوگب دوخ ردارب ھب ینکیم تأرج ھنوگچ ای ؟یتسین یراد دوخ مشچ رد ھك یگرزب بوچ ركف رد یلو ،ینیبیم
 ار گرزب بوچ نآ لوا ،راكایر یا .یراد مشچ رد یگرزب بوچ تدوخ ھكنآ لاح 'مروآ نوریب تمشچ زا ار هاك رپ هدب
 زا .) 5 – 1 : 7 یتم .یروایب نوریب تردارب مشچ زا ار هاك رپ ھك دید یھاوخ تسرد هاگنآ ،روایب نوریب دوخ مشچ زا
 هب دیتسین نامیشپ اعقاو رگا .دیوش زوریپ دوخ یچیپرس رب ات دهد تردق امش هب هک دینک تساوخرد دنوادخ
 مدق دراد رظن رد امش يارب هک یهار رد دیناوتب ات دهد رییغت ار امش لایما هک دیهاوخب وا زا !دیئوگب دنوادخ
 زا .دینکن شنزرس ار ادخ دینک یمن رییغت هبش کی رگا و دیشاب هتشاد ادخ رب ار دوخ هاگن زور ره .دیراذگب
 یبلق فارتعا .دوش دازآ ریصقت ساسحا زا هک دیزاس هدامآ ار دوخ رکف ات دهد تمکح امش هب ات دیهاوخب ادخ
 یگدنز رد ار مزال تارییغت ادخ دیراذگب و تسا ندش ضوع هب لیامت هکلب ،تسین تاملک ندروآ نابز هب طقف
 ار ام یعیبط قوف يوحن هب وا  ،مینک یم  ششخب تساوخرد بلق میمص زا هک راب ره .دروآ دوجو هب امش
 زا ارم.شخبب ارم ناھانگ تنایاپیب مرک یور زا و ،نک محر نم رب دوخ رادیاپ ّتبحم رطاخھب ایادخ( .دزاس یم كاپ
 .مراد رظن رد ماهدرک ھک ار ییاھاطخ و منکیم فارتعا دوخ ناھانگ ھب نم .زاس کاپ میاھاطخ زا و هد وشوتسش مناھانگ
 ھک یراد قح وت کنیا .ماهداد ماجنا ،تسا دب وت رظن رد ھک ار ھچنآ و ،ماهدرک هانگ وت ھیلع اھنت یلب ،دنوادخ یا وت ھیلع نم
 مردام محر رد ماھفطن ھک یاھظحل نامھ زا ،مدوب راکھانگ مدمآ ایند ھب ھک یزور زا نم .یزاس موکحم ،هدومن یرواد ارم
 نک رود نم زا ارم هانگ .زاس ُرپ تمکح زا ارم رکف سپ ،یتسھ یتسار و تقادص رادفرط وت .مدوب هدولآ هانگ ھب ،دش ھتسب
 درُخ و هدیبوک ارم ھک یدوجو اب ؛مونشب ار ّتذل و یشوخ یادص ات راذگب.مدرگ رتدیفس فرب زا ات یوشب ارم .موش کاپ ات
 اب ار منطاب و نیرفایب نم رد کاپ لد ،ایادخ .شخبب ار میاھاطخ و شوپب مشچ مناھانگ زا.دوب مھاوخ داش رگید راب ،یاهدرک
 قوش و نادرگزاب نم ھب ار تاجن یداش.ریگم نم زا ار تکاپ حور و نارم دوخ روضح زا ارم.نادرگ هزات یتسار حور
 دنھاوخ زاب وت یوس ھب نانآ و تخومآ مھاوخ ناراکاطخ ھب ار وت ماکحا هاگنآ.امن داجیا نم رد ار ترماوا زا تعاطا
 ار وت تلادع دورس رگید راب منابز ات ،نک رود یزیرنوخ زا ارم ،یتسھ نم ٔهدنھدتاجن ھک ییادخ یا .تشگ
 یاھینابرق .مدرکیم میدقت ھنرگو ،یتساوخن ینابرق وت .منک شیاتس ار وت ات امرف اطع نایب تردق نم ھب ،ادنوادخ.دیارسب

 .درمش یھاوخن راوخ ار راکھبوت حور و ھتسکش لد وت ،تسا نمٔ ھتسکش لد ،نم ینابرق ،ایادخ ،یدنسپیمن ار ینتخوس
 یم لیدبت یسیع تهابش هب ار ام رتشیب ،میئامن بلط ار وا اررکم و رت قیمع هچ ره .)17 -1 :51 رومزم
 باتک اما .تسا جراخ ام كرد تردق زا دنک یم ام رد هک يراک و مینک یمن كرد الماک ار لحارم نیا .دیامن
 و تسا يدبا ادخ مالک اریز میئامن رواب ار نیا میناوت یم و میوش زوریپ میناوت یم ام هک دیوگ یم سدقم
 .تسا دامتعا لباق دص رد دص و دراد تقیقح هشیمه
 راومه دوخ رب ار جنر وا .دیامن كاپ و دیوشب ار ام هنهک راکفا وا يراکادف میهد هزاجا هک تسا هدیسر نآ نامز
 نیون یگدنز راوازس وا .میربب رسب ینامیشپ رد هداد همادا دوخ فیثک هتشذگب میشابن زیرگان ام هک تخاس
 هب ام قیرط زا ار دوخ لالج دناوت یم ،دهد رییغت ار ام رکف و بلق هک میهد یم هزاجا هک یتقو طقف !تسام
  .دهد ناشن ایند
 اما .دوشیم رجنم نارگید ندرک شنزرس هب هک دزاس یم ریصقت ینابرق ار ام رییغت نودب ینامیشپ ساسحا
 ار ریصقت زا يدازآ میناوت یم اعقاو ام .دوشیم لامعا رییغت و راتفر زرط رییغت ،بلق رییغت هب رجنم یعقاو هبوت
  .میئامن هبرجت
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 باتزاب
 
 

 هرابرد امش تاساسحا و رظن لماش دناوت یم نیا ؟دیراد ناتیگدنز رد هدشن فرط رب يریصقت ایآ -١
 .دیا هدرک تحاران ار اهنآ هتشذگ رد هک دشاب يرگید سک ای نادنزرف ،امش يردپ هداوناخ ،ناترسمه

 .دیرادهگن دوخ رد ار هنهک تاساسحا تسا مزال ارچ هک دینک لاوئس دوخ زا -٢
 دیدش ببس يرگید يارب هک يدرد زا ،دوخ رد ریصقت ساسحا نتشادهاگن اب هک دینک یم رکف ایآ -٣

 ؟دیهاک یم
 .دراد زاین رکفت يردق هب لاوس نیا هب باوج( ؟دیوش دازآ دوخ ریصقت ساسحا زا هک دیلیام ایآ -۴

 شخب اریز مینک اهر ار ساسحا نیا هک میسرت یم ،تاقوا يرایسب اما ! هلب دییوگ یم اروف الامتحا
 .) دنا هدش ام یگدنز يانشآ

 هنوگچ  ،تسا نینچ رگا ؟دیامن دازآ هنهک راکفا نیا زا ار امش دناوت یم یسیع هک دیراد هدیقع ایآ -۵
 ؟دزاس دازآ ار امش سدقلا حور تردق هک دیهد یم هزاجا
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 یراگزیھرپ – سدقت – یکاپ – مھد لصف
 
 هک تسا بوخ ردقنآ هک دیشیدنا یم یتسدرود يادخ هب ایآ ؟دهد یم ینعم هچ امش يارب )سدقم( هملک
 يارب طقف هک تسا یمیدق يا هملک هک دینک یم رکف دیاش ای ؟دشاب سامت رد اه ناسنا اب دهاوخ یمن
 دوخ تقو زور مامت هک دروآ یم امش رکف هب  ار یناسک دیاش .دور یم راکب ) صوصخب ( مدرم ندرک فیصوت
 يارب يا همدقم ایآ ؟تسیچ يراگزیهرپ ای یکاپ سپ .دنریگ یم هلصاف ایند هیقب زا و هدرک اعد فرص ار
 ؟دشاب هتشاد یسدقم یگدنز دناوت یم یصخش هنوگچ و ؟دراد دوجو سدقت
 ام هژیو فده
 فیصوت نینچ ار سدقت ،تسا هتفر راک هب قیتع دهع رد هک يربع نابز ؟دراد ینعم هچ سدقت مینیبب ادتبا
 هب نینچمه هملک نیا .تسا ) هدش سدقم ( ای ، )هدش راذگاو( ای ،) هدش ادج( هک یسک ای يزیچ :دنک یم
 بوبحم موق ناونعب ار لیئارسا موق ،دیرفآ ار رشب ادخ هکنآ زا سپ .تسا ) ندرک صلاخ ای ندرک زیمت( ینعم
 هک تساوخ یم ادخ .دنیامن راذگاو ای هداد ) صاصتخا ( وا هب ار دوخ یگدنز هک تساوخ اهنآ زا .دیزگرب دوخ
 هدهاشم ار ادخ لالج دنتسین نامیا رد هک یمدرم هکیروطب دوش راکشآ موق نیا قیرط زا شتردق و تبحم
 .درک مھاوخ دازآ اھیرصم یگدنب زا ار امش و متسھ دنوادخ ،نم' :میوگیم اھنآ ھب نم ھک وگب لیئارساینب ھب سپ( .دنیامن
 و تخاس مھاوخ دوخ موق ار امش .داد مھاوخ تاجن ار امش و دومن مھاوخ تازاجم تخس ار اھنآ دوخ دنمتردق یوزاب اب و
 ھب ار امش نم .متسھ امش یادخ نم ھک تسناد دیھاوخ ،مداد تاجن اھیرصم یگدرب زا ار امش یتقو .دوب مھاوخ امش یادخ
 داد مھاوخ امش ھب ار نآ نم .مھدب بوقعی و قاحسا ،میھاربا ھب ار نآ مدوب هدرك هدعو ھنامیمص ھک دروآ مھاوخ ینیمزرس
 ،دندادن شوگ وا نانخس ھب اھنآ یلو ،تفگ لیئارساینب ھب ار نانخس نیا یسوم »'.متسھ دنوادخ ،نم .دشاب ناتدوخ لام ات

  .) 9 -6 :6 جورخ .دوب هدش درخ تخس یگدرب راب ریز رد اھنآ حور نوچ
 ندروآ تسد هب هک دننک یم روصت ،دنیوج یم يرود ندش سدقم و ندش كاپ رکف زا مدرم زا يرایسب
 رتناسآ رایسب )دوخ لیم هب( یگدنز اریز ،تسا راوشد رایسب ،یضعب يارب .تسا نکمم ریغ يزیچ نینچ
 رگید یضعب و یگدنز رد زیچ همه نداد رییغت ینعی ادخ اب نتشاد هطبار هک دنراد هدیقع بلغا مدرم .دیامنیم
 .دوب دهاوخ) تخاونکی و هدننک هتسخ( ادخ هب یگدنز ندرپس هک دننک یم روصت
 فیصوت سدقت رد دهاوخ یم نایحیسم زا هک ار یتایح زونه و تسا هدرکن رییغت زگره ادخ سدقت اما
 رد امش زا ،یھلا یاھتمحر نیا ھب ھّجوت اب ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا نیاربانب( .دیامنیم
 و یناحور تدابع .دینك میدقت وا ھب ،تسادخ ٔهدیدنسپ ھك ّسدقم و هدنز ینابرق ناونع ھب ار دوخ یاھندب منکیم تساوخ
 دنشاب سدقم( هک دهاوخ یم مدرم زا سدقم باتک رساترس رد عقاو رد .)1:12 نایمور .تسا نیمھ امش لوقعم
 نم .دیشاب ّسدقم نم دننام و دینک سیدقت ار دوخ دیاب امش و متسھ امش یادخ دنوادخ نم اریز( .)تسا سدقم وا اریز
 سّودق نم ھک روطنامھ نیاربانب ،مشاب امش یادخ ات مدروآ نوریب رصم نیمزرس زا ار امش ھک متسھ یدنوادخ نامھ
  . )45 – 44 :11 نایوال ».دیشاب ّسدقم دیاب مھ امش ،متسھ
 سدقلا حور تردق اب الاح اما .میبای طلست دوخ دولآ هانگ تعیبط رب میتسین رداق ،میبای تاجن هکنآ زا لبق
 تمدخ رد .متشون امش ھب روطنیا مشاب اھّتلم یارب یسیع حیسم رازگتمدخ ات( .مینیزگرب ار یکاپ یگدنز هک میرداق
 سیدقت ببسھب ھك یاھیدھ .میامن میدقت ادخ ھب یاھیدھ ناونع ھب ار نایدوھی ریغ ات مراد ار نھاك کیٔ ھفیظو نم ،ادخ لیجنا

 لوق ادخ اما ،میتسین هانگیب و لماک ،تشهب يوس نیا رد هتبلا .)16:15 نایمور .دوب دھاوخ وا لوبقم سدقلاحور
 دیوگ یم        هک دینک هجوت و درک دهاوخ كاپ ار ام ،دشاب مکاح ام یگدنز رب میراذگب رگا هک تسا هداد
 نیا ھب اھزیچ نیأ ھمھ ھك لاح( .میراد یصاخ تیلوسئم هراب نیا رد ام هک تسا ینعم نیا هب هک دیشاب سدقم

 یروط و دیشاب ادخ زور راظتنا رد دیاب امش و )دشاب ھنادنسپادخ و کاپ ردقچ دیاب امش یگدنز ،دش دنھاوخ دوبان تروص
 بوذ نآ ترارح زا رصانع و دش دنھاوخ دوبان و تخوس دنھاوخ اھنامسآ ھك یزور نآ ،دسرب رتدوز زور نآ ھك دینك راك
 رد ام و دوب دھاوخ رقتسم قلطم یكین اھنآ رد ھك تسا هداد هدعو هزات ینیمز و هزات یاھنامسآ ادخ اّما .دیدرگ دنھاوخ
 نآ رد ار امش ادخ ھك دییامنب ار دوخ ششوك تیاھن دیتسھ زور نآ راظتنا رد نوچ ،نم ناردارب یا سپ.میتسھ اھنیا راظتنا

  .)14-11: 3 سرطپ مود .دبایب بیعیب و کاپ و ھنایوجحلص یراتفر اب زور
 !دیتسین اهنت امش
 هب دوخ ششوک اب ای و مینک یگدنز ییاهنت هب نامیا رد  میتیسین زیرگان هک تسا ایند بهذم اهنت تیحیسم
 یگدنز دهاوخ یم هک یقیرط هب ات دهد يرای ام هب هک تسا قاتشم رایسب دنوادخ .میزادرپب یمسارم ماجنا
 دوخ قولخم هب دناوت یم هک تسا ییادخ اهنت وا ور نیا زا .دراد ندرک قلخ تردق و تسا هدنز وا .مینک
 رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز( 13:2 نایپیلیف ،تقیقح رد .دشخب ون تایح
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 و دشخب یم ار دوخ زا ندرک تعاطا هب لیم ام هب و دنک یم راک ام رد ادخ هک دیوگ یم ).دنکیم داجیا امش
 هتشاد ار یئاسراپ یگدنز دوخ ناوت و تردق اب میتسین رداق ام .دهد ماجنا دنک هدارا هک ار هچنآ ره تسا رداق
 هک تسا نیا ام هفیظو .دهد یم رییغت نورب و نورد زا ار ام هک تسا وا .تسا ام دنوادخ تمظع نیا و میشاب
 .دهد رییغت ار ام هک میراذگب و میوش کیدزن وا هب
 زیگنا تریحرایسب اما .دنتسه ایند رد سدقم دوجو اهنت سدقلا حور يادخ و رسپ يادخ ،ردپ يادخ ،هتبلا
 لقتنم ام هب ار دوخ تیسودق و یکاپ ادخ ،مینکیم دامتعا دوخ هدنهد تاجن ناونعب یسیع هب یتقو هک تسا
 ھب ار دوخ یاھزور و میدوب یشّایع و تاوھش عاونا ناگدرب و هارمگ و نامرفان و نادان ینامز مھ ام دوخ اریز( .دنکیم
 ّتبحم و رھم ھكیماگنھ اّما .میدوب ّرفنتم اھنآ زا ام و دنتشاد ترفن ام زا نارگید .میدینارذگیم تداسح و ییوجھنیك
 ببس ھب ھكلب ،دوبن میدرك ام ھك ییوكین یاھراک رطاخھب تاجن نیا اّما .داد تاجن ار ام وا ،دش راكشآ ،ادخ ام ٔهدنھدتاجن
 ار سدقلاحور ادخ اریز .دیشخب هزات تایح و هزات ّدلوت ام ھب سدقلاحور ،نآٔ ھلیسو ھب ھك دوب ییوشتسش هار زا و وا تمحر
 قباطم و هدش بوسحم کینً الماک وا ضیفٔ ھلیسو ھب ات دومرف اطع ام ھب یناوارف ھب ،ام ٔهدنھدتاجن حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب
 ینانآ ات یھدب یصوصخم ّتیمھا بلطم نیا ھب مھاوخیم و تسا تسرد نخس نیا .میدرگ ینادواج تایح ثراو ،دوخ دیما
 .دندیفم و بوخ نایمدآ یارب اھزیچ نیا اریز ،دنیامن یراكوكین فقو ار دوخ ھك دننكن شومارف دنراد نامیا ادخ ھب ھك
 میناوتب ام ات تسا هدیشخب ام ھب ،میراد زاین یتسرپادخ و یگدنز یارب ام ھك ار ھچنآ یھلا تردق و 8 – 3 :3 سوتیت
 ،اھبنارگ و گرزب یاھهدعو زا نیاربانب .میسانشب رتھب ،میوش میھس شتمظع و لالج رد ات تسا هدناوخ ار ام ھکیسک
 مود .دیوش میھس و کیرش ادخ ّتیھولا رد و دیزیرگب ،تسا ینامسج تالیامت ٔهدییاز ھك یداسف زا ھجیتن رد و هدش دنمهرھب
  )4 – 3 :1 سرطپ
 یگدنز کی يایازم اما ،تسا بیترت و مظن مزلتسم سدقت بسک رد ام یصخش باختنا هک دراد تیعقاو نیا
 هدرب و هدوب ادخ زا رود یگدنز رد اعقاو هک میرب یمن یپ و میهاوخ یم هک تسا يزیچ زا رتشیب یلیخ كاپ
 و ینامسج تاوھشٔ ھمعط زا هدافتسا اب و دنروآیم نابز ھب ھناقمحا و زیمآربك نانخس( .میتسه دوخ هانگرپ تعیبط
 دنھدیم یدازآ ٔهدعو نانآ ھب .دنزادنایم ماد ھب ،دناهدرک رارف دولآهانگ و طلغ یگدنز کی زا هزات ھك ار یناسك ،یگزرھ
 رابکی نانآ .تسا ھتخاس دوخ بولغم ار وا ھك تسا یزیچ رھ ٔهدرب یمدآ اریز ؛دنتسھ داسف ناگدرب ناشدوخ ھکیلاحرد
 و راتفرگ اھنآ رگید راب رگا یلو دنتسش تسد ایند نیا یاھیکاپان زا حیسم یسیع ام ٔهدنھدتاجن و دنوادخ تفرعم هار زا
 ار قلطم یكین هار زگرھ ھك دوبیم رتھب نانآ یارب .دوب دھاوخ رتدب ناشلوا زا اھنآ رخآ تلاح ،دنوش اھیكاپان بولغم
 داتفا قاّفتا نانآ یارب ھچنآ .دننادرگب یور ،دش هداد نانآ ھب ھك ّسدقم نامرف نآ زا و دنسانشب ار نآ ھکنیا ات دنتخانشیمن
 هدش ھتسش ھك یكوخ« و ».ددرگیم رب ،تسا هدرك غارفتسا ھچنآ فرط ھب گس« :تسا تسار لثم نیا ھك دھدیم ناشن
 مینک یمن یگدنز یهلا رادتقا رد هک یتقو .)22 – 18 :2 سرطپ مود ».ددرگیم زاب لِگ رد ندیتلغ یارب ،تسا
 نامرف تحت رگا :تسا نیا نم دوصقم( .میهد یم بیرف ار دوخ تروص نیا رد اما ،میدازآ هک مینک رکف دیاش
 و سدقلاحور فالخرب یناسفن تالیامت اریز .درك دیھاوخن اضرا ار سفن یاھشھاوخ ھجوچیھ ھب دیربب رس ھب سدقلاحور
 ناتلد ار ھچنآ دیناوتیمن امش ھک یروط ھب .دنرگیدكی فلاخم ود نیا و تسا یناسفن تعیبط فالخرب سدقلاحور یاھوزرآ
 هکنآ رگم دوب میهاوخن دونشخ و یضار زگره هک تسا نیا تقیقح .)17 – 16:5 نایطالغ .دیھد ماجنا دھاوخیم
 .میئامن یم تفایرد ار ادخ دیما و تبحم ،شمارآ ،یشوخ لباقم رد اریز ،میئامن دنوادخ میلست ار دوخ
 ادخ و ام نیب هک يا هلصاف ات هداد ناج ام يارب حیسم هک دوب هیلوا لیالد زا ام يزاسکاپ يارب ادخ قایتشا
 تاكربٔ ھمھ زا حیسم اب داّحتا رد ار ام وا اریز ،مییوگ ساپس ار حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ( .دوش فرطرب ،دوب

 و ّسدقم وا هاگشیپ رد ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق ار ام ادخ .تسا ھتخاس دنمهرھب ینامسآ ورملق رد یناحور
 حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب ھك دومرف ّردقم ام یارب ،شیوخ ٔهدارا دیدحالص بسح رب و دوخ ّتبحم ببس ھب .میشاب بیعیب
 زا .مییوگ ساپس ،تسا هدیشخب ام ھب دوخ زیزع رسپ رد ناگیار ھب ھك وا هوكش رپ ضیف یارب ار ادخ ات .میوش وا نادنزرف
 ادخ ھك یضیف نآ تسا میظع ردقچ و دش هدیشخب ام ناھانگ و ،ھتفای ییاھر ام ھك تسوا نوخٔ ھلیسو ھب و حیسم اب داّحتا هار
 هب میناوتب ات تخاس رود ام زا ار هانگ هایس ياه هکل یسیع ،) 8 – 3:1 نایسسفا .تسا هدیشخب ام ھب یناوارف ھب
 ینمشد وا اب دوخٔ ھناریرش راكفا و اھراک اب و دیدوب رود ادخ زا ینامز امش( .میوش کیدزن تسا سدقم الماک هک ادخ
 ھب شیالآیب و بیعیب ،کاپ ار امش ات ھتخاس دّحتم دوخ اب ار امش حیسم ینامسج گرمٔ ھلیسو ھب وا نونكا اّما٢٢ ،دیتشاد
 ات دریگ رارق ام اب هطبار رد هک دومیپ ینالوط و راوشد سب یهار وا .)22 -21:1 نایسلوک .دروایب دوخ روضح
  !میربب رسب وا اب هشیمه يارب میناوتب ام
 تئرج اب میناوتب ام ات تخیر ام يارب زین ار دوخ نوخ هک دوب هدرکن يراکادف ام يارب یفاک ردقب یسیع یئوگ
 ،میشاب بظاوم رایسب دیاب ام ،تسا یقاب زونھ یمارآ ھب دورو ٔهدعو نیا نوچ سپ( .میبای تسد دنوادخ ضیف تخت هب
 اّما ،میاهدینش ار هدژم نانآ لثم زین ام عقاو رد اریز .دشاب هداد تسد زا ار تصرف نیا ھك دوش ادیپ امش نایم رد یسك ادابم



 
 

۱۱۷ 

 وا یمارآ ھب میراد نامیا نوچ ام .دندادن شوگ نآ ھب نامیا اب دندینش ار نآ یتقو اریز ،تشادن یاهدیاف نانآ یارب مایپ نیا
 اھنآ ،ھك مدرك دای دنگوس دوخ مشخ رد« :تسا هدومرف وا ،تفای نایاپ ناھج شنیرفآ عقوم رد ادخ راك ھچرگ .میباییم تسد
 زا متفھ زور رد ادخ« :دیوگیم نینچ متفھ زور ٔهرابرد ییاج رد ّسدقمباتک اریز ».دش دنھاوخن لخاد نم یمارآ ھب زگرھ
 زونھ نوچ سپ».دیسر دنھاوخن نم یمارآ ھب زگرھ« :دیامرفیم قوفٔ ھیآ رد ادخ ،نیا دوجو اب».تفرگ شمارآ دوخ راك
 نآ ھب ینامیایب و ینامرفان یور زا دندینش ار تراشب لوا ھك ینانآ نوچ نینچمھ و دنوش دراو نآ ھب دنراد تصرف یاّهدع
 اب و ھتفگ نخس دووادٔ ھلیسو ھب زارد نایلاس زا سپ اریز ،دنکیم نییعت ار »زورما« ینعی یرگید زور ادخ ،دندشن دراو
 یمارآ نانآ ھب عشوی رگا».دینكن دّرمت ،دیونشب ار وا یادص رگا زورما« :دیامرفیم دش لقن نیا زا شیپ ھك یتاملك
 رد تبس زور تحارتسا لثم یرگید تحارتسا نیاربانب .تفگیمن نخس نینچ یرگید زور ٔهرابرد ادخ اھدعب ،دیشخبیم
 میشوكب تخس سپ .دشکیم تسد شیوخ راك زا ادخ دوخ لثم ،دوش دراو یھلا یمارآ ھب سكرھ اریز .تسادخ موق راظتنا
 ،میدرك ركذ ار نآ زا یاھنومنً البق ھك ینامیایب و ینامرفان نامھ راتفرگ ام زا یسك ادابم .میسرب وا یمارآ ھب ات
 ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز.دوشب
 رد زیچھمھ .دنامب هدیشوپ ادخ زا ھك تسین یزیچ شنیرفآ رد .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن
 و یگرزب نیا ھب ینھاك ام نوچ سپ.میھدب سپ وا ھب ار دوخ باسح دیاب امٔ ھمھ و تسا زاب ور و ھنھرب وا نامشچ ربارب

 نھاك اریز ؛میراد هاگن مكحم ار دوخ نامیا فارتعا ،ادخ رسپ یسیع ینعی ،تسا ھتفر نیرب شرع ھب ھك میراد تمظع
 ھسوسو ظاحل رھ زا ام دننام تسرد ھك تسا یسك ھكلب ،دشاب ربخیب ام یاھفعض اب یدردمھ زا ھك تسین یسك ام مظعا

 جایتحا تقو رد و ھتفای تمحر ات میوش کیدزن ادخ شخب ضیف تخت ھب یریلد اب ات دییایب س .دیدرگن هانگ بكترم یلو ،دش
 هار لد هب یساره هکنآ نودب میوش کیدزن ناهج قلاخ هب میناوت یم لاح .)16 -1:4 نایناربع .میبای ضیف وا زا
 طقف .مینک رارقرب کیدزن هطبار ادخ اب میناوتب هک تسین مزال یتنطلس رادتقا ای ) خرس راون( هنوگچیه .میهد
 . مینک يویند ناهاشداپ اب ار يراک نینچ میناوت یمن یتح ام هک دیشیدنایب نیا هب

 ؟دیراد یتحار ساسحا ادخ هب یسرتسد يارب ایآ •
  ؟دهد خساپ امش ياهاعد هب دنک یمن تصرف هک تسا دایز نانچ ادخ هلغشم هک دینک یم رکف •
  ؟دشاب هتشاد يراک امش اب دهاوخ یمن هک تسا سدقم ردقنآ ادخ هک دینک یم رکف •

 ادخ دبعم
            ام هب یناوارف تازایتما و تاکرب ادخ ،مینک یگدنز ادخ تاروتسد قبط مینک یم باختنا ام هک یتقو
  .دشخب یم
 ھك دینادیمن ایآ( .میتسه سدقلا حور دبعم ام هک تسا نیا یحیسم یگدنز قیاقح نیرت زیگنا تریح زا یکی
 اریز ؛تخاس دھاوخ هابت ار وا ادخ ،دزاس هدولآ ار ادخ دبعم یسك رگا ؟تسا نكاس امش رد ادخ حور و دیتسھ ادخ دبعم امش
 رد نیمز يور دبعم نیلوا .) 17 – 16:3 نایتنرق لوا .دیتسھ امش ادخ دبعم نآ و دشاب ّسدقم و کاپ دیاب ادخ دبعم
 ھکیماگنھ( دش نکاس نآ رد دوخ ادخ اریز .دوب نیمز يور ناکم نیرت سدقم دبعم نیا .دش انب قیتع دهع
 ّسدقم دبعم رد دنوادخ اّما و 10:8 ناهاشداپ لوا .درک ُرپ ار گرزب دبعم یربا ،دندش جراخ ّسدقم هاگیاج زا نانھاک
 ،ییاسآ هرجعم روط هب نایحیسم ام و )20:2 قوقبح .دنشاب شوماخ وا روضح رد نیمز یور مامت سپ ،تسا دوخ
 .دوش یم نکاس ام رد سدقلا حور .میهد یم هار دوخ بلق هب ار یسیع هکینامز .میتسه دنوادخ هناخ
 اّما ،دندرك در مدرم ھك هدنز گنس نآ ینعی ،وا یوس ھب سپ( . تسا دبعم نیا ) داینب و هیواز گنس( دوخ یسیع
 يزیگنا تریح روطب وا روضح زا لبق لاس 660 ابیرقت .)4 :2 سرطپ لوا .دییایب تساھبنارگ و هدیزگرب ادخ رظنرد
 یداینب نویھص رد نم« :دیوگیم لاعتم دنوادخ ھچنآ تسا نیا نونکا( .دوب هدش تبحص هیواز گنس نیا دروم رد
 ینامیا' :تسا هدش ھتشون تاملک نیا نآ یور رب ھک مھدیم رارق نآ نایم رد یتخسٔ ھیواز گنس .مراذگیم مکحتسم و تباث
 اریز تسا نامتخاس کی هعطق نیرت مهم هیواز گنس . ! )16: 28 ایعشا '.دشابیم زین روبص تسا راوتسا ھک
 هک ار اسیلک هک تسا اسیلک رس حیسم ،تروص نیمه هب و دراد یم هاگن مه اب ار نامتخاس ياهتمسق مامت
ً اصخش و دشابیم دوخ ندب ینعی اسیلك رس حیسم ھک روطنامھ اریز( .دراد یم هاگن مه اب تسا نارادنامیا عمج
 .)23:5 نایسسفا .دشابیم دوخ نز رس زین رھوش ،تسا نآ ٔهدنھدتاجن
 و رتشیب ام )دبعم( ،دشخب افش ار ام ادخ میهد یم هزاجا و میهد یم همادا هتشذگ ندرک اهر رد هک یتقو
 ادخ نیّسدقم اب ھكلب دیتسین ھناگیب و بیرغ رگید ،نایدوھی ریغ امش سپ( .دیامن یم توعد ار سدقلا حور رتشیب
 یسیع و دیاهدش انب ،تسا هدش هداھن ایبنا و نالوسر تسد ھب ھك یاهدولاش رب امش .دیتسھ ادخ ٔهداوناخ ءاضعا و نطومھ
 تروص ھب دنوادخ رد ھتفرھتفر و ددرگیم لّصتم مھ ھب ترامع مامت ھك تسوا اب داّحتا رد .تسا نآ یلصا گنس حیسم
 حورٔ ھلیسو ھب ادخ ھك دش دیھاوخ انب یناكم تروص ھب نارگید هارمھ و وا اب داّحتا رد زین امش .دیآیم رد ّسدقم دبعم کی
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 هب ام رد يدیدج لیامت ،میسانش یم رتشیب ار ادخ هکینامز و )22 – 19:2 نایسسفا .دنکیم یگدنز نآ رد دوخ
 یم قاتشم ار ام و دوش یم رت قیمع دنوادخ هب ام تبحم اریز .مینک يریگ هرانک ناهانگ زا هک دیآ یم دوجو
 .مینک تحاران دوخ زا ار وا میهاوخ یمن رگید هک میسر یم ییاج هب يدوز هب و میئامن دونشخ ار وا هک دزاس
 دازآً الماک نآ رد ھك تسا یزور ندمآ نماض و تسامش رب ادخ ّتیكلام رھم وا اریز .دیناجنرن ار ادخ ِسدقلاحور(
  .)30:4 نایسسفا .دیوشیم
 میتسه یلعا ترضح نانهاک ام
 هدیمان ) مظعا نهاک( هک دوب رفن کی طقف ،دنتشاد دوجو يدوهی هعماج رد يرایسب نانهاک هک دنچ ره
 دراو تشاد مان )سادقالا سدق( هک دبعم قاطا نیرت سدقم هب تشاد هزاجا هک دوب یصخش اهنت وا  .دشیم
 شیپ و همدقم مسارم نیا .دنک میدقت ار دوهی مدرم ناهانگ ینابرق هک دشیم دراو رابکی یلاس وا .دوش
 ات دوشب دوخ موق دننام ظاحل رھ زا وا ھك دوب مزالً الماک سپ ( .دش ام مظعا نهاک هک دوب حیسم یسیع رب يدمآرد
 نآ3:1 ،17:2 نایناربع .دیامن هرّافك ار مدرم ناھانگ ات دشاب رادافو و میحر ،یھلا روما رد نانآ مظعا نھاك ناونع ھب
 ار نایمدآ ھکنآ زا سپ و درادیم هاگن دوخ تردقرپ مالك اب ار تانیاك و تسوا دوجو لماك رھظم و ادخ لالج غورف ،رسپ
 اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا سپ و  .تسشن یلعا ترضح تسار تسد رد الاب ملاع رد ،دینادرگ کاپ ناشناھانگ زا
 هدرپ نایم زا حیسم ھك یاهدنز و هزات هار زا تماھش اب ھك میاھتفای هزاجا حیسم یسیع نوخٔ ھلیسو ھب ام ،تسا نارادنامیا
 رب ھك میراد یگرزب نھاك ام نوچ .میوش دراو ناکم نیرتّسدقم ھب ،دوخ ندبٔ ھلیسو ھب ینعی ،تسا هدرك زاب ام یور ھب

 یسرتسد دنوادخ سدقم قاطا هب داد ناکما ام هب هک تسا یسک وا .)21-19:10 .تسا هدش هدرامگ ادخ نادناخ
 ار دوخ هنانهاک فیاظو قیرط نیا هب و تسا ادخ و ام نیب عفادم و مظعا هطساو نینچمه وا .میشاب هتشاد
 نایمدآٔ ھمھ تسا لیام وا .تسا هدیدنسپ و وكین ،ام ٔهدنھدتاجن ،ادخ روضح رد راك نیا ماجنا ،اریز( .دهد یم ماجنا
 ھك حیسم یسیع صخش ینعی ،ناسنا و ادخ نیب ھطساو کی و دراد دوجو ادخ کی اریز .دنسانشب ار تقیقح و دنبای تاجن

 سوئاتومیت لوا .دیسر توبث ھب تقیقح نیا بسانم نامز رد بیترت نیا ھب و داد ھمھ هار رد هرّافك ناونع ھب ار دوخ ناج
 رد( .دناوخ یم ارف سدقت و یکاپ هب ار ام هک لیلد نامهب ،تسا سدقم و كاپ زین وا ،ادخ نوچ و )6 – 3:2

 یماقم ھب ھک ناراكھانگ زا رود ،شیالآیب ،ضرغیب ،کاپ ینھاك .میراد زاین وا ھب ام ھك تسا ینھاك نامھ نیا تقیقح
 .)26:7 نایناربع .دیدرگ زارفارس اھنامسآ مامت زا رتالاب
 روطب .تسا ام هزورما نامیا ) یلصا هنومن( نیا اریز مینک كرد و میناوخب ار قیتع دهع هک تسیرورض رایسب
 انب امش زا یناحور یاھناخ ھك دیتسھ یاهدنز یاھگنس دننام زین امش و( .میتسه ادخ نانهاک نایحیسم ام ،لاثم
 یسیعٔ ھلیسو ھب ،تسا هدیدنسپ ادخ رظنرد ھك ار یناحور یاھینابرق ،ّسدقم نانھاك ناونع ھب امش ،ھناخ نآ رد و دوشیم
 یّتلم امش .دیاهدیسر یھاشداپ ھب ھك دیتسھ ینانھاك و هدیزگرب یداژن ،امش اّما و و 5: 2سرطپ لوا  .دینارذگب حیسم
 ،تسا هدرك توعد دوخ بیجع رون ھب یكیرات زا ار امش ھك ییادخ یلاع تافص و اھراک ات دیتسھ ادخ صاخ موق و ّسدقم
 امش ھب نیمز ناھاشداپ هدنامرف و ناگدرم زا هدازتسخن نآ ،نیما دھاش نآ ،حیسم یسیع بناج زا و ،9 .دییامن مالعا ھمھ ھب
 ھب ات دیناسر تنطلس ھب ار ام و .دینادرگ دازآ نامناھانگ زا ار ام دوخ نوخ اب و دراد تسود ار ام وا .داب شمارآ و ضیف
 دورس اھنآ و 6 – 5:1 هفشاکم  .نیمآ ،داب تردق و لالج دبا ھب ات ار وا .مینك تمدخ ار وا ردپ ینعی ادخ ،نانھاك ناونع
 دوخ نوخ اب و یدش ھتشك وت اریز ،ییاشگب ار شیاھرھُم و ،یریگب ار راموط ،ھك یاھتسیاش وت« :دندییارسیم یاهزات
 ناونع ھب ات یدیناسر تنطلس ھب ار نانآ وت .یدیرخ ادخ یارب ،تّما و ّتلم رھ زا ،نابز و ھفیاط رھ زا ار نامدرم
 زایتما یناوخارف نیا .)10 – 9 :5 هفشاکم ».درك دنھاوخ ییاورنامرف نیمز رب اھنآ و دننك تمدخ ار ام یادخ ،نانھاك
 .تسا یمیظع تیلوئسم و
 میلست وا یهاشداپ هب و میربب ادخ روضح هب شیاتس ياه ینابرق هتسویپ هک تسا نیا ام راک ،نانهاک ماقم رد
 میراد هک ار هچنآ یتسیاب .میراد مالعا نارگید هب ار وا يوکین تافص و هداد لالج ار وا مان یتسیاب زین و میوش
 دمح یسیعٔ ھلیسو ھب ار ادخ ھتسویپ( .دشاب یم ادخ دنسپ دروم ینابرق زین نیا اریز .میوش میهس نادنمزاین اب
 ھب تبسن یدنمتواخس و ینابرھم زگرھ .ادخ هاگرد ھب ام ینابرق تسا نیا ،مییامن دیجمت ار وا مان دوخ یاھادص اب و مییوگ
  .)16- 15:13 نایناربع .دزاسیم دونشخ ار ادخ ھك تساھینابرق ھنوگنیا اریز ،دیربن دای زا ار رگیدكی

 هچ ،دیتسه العا ترضح روضح رد نهاک و سدقلا حور دبعم راد نامیا کی ناونع هب هکنیا زا یهاگآ •
 ؟دهد یم امش هب ساسحا

 میا هداتسیا یسدقم نیمز رب ام
            .) دنا هداتسیا سدقم نیمز رب ،دنراد طابترا ( دنوادخ اب هک ینامز هک دنتشاد یهاگآ اررکم یناربع موق
 .) 5: 3 جورخ .تسا ّسدقم نیمز یاهداتسیا ھک ییاج نوچ روایب نوریب تیاپ زا ار تنیلعن )این رتکیدزن« :دومرف ادخ (
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 رس هب دنوادخ روضح رد تاقوا مامت رد هک دنتسناد یم نیاربانب .دوب هتشرس اهنآ هنازور یگدنز رد اهنآ نامیا
  .میتسه دنوادخ اب هطبار رد زین ام هک میشاب هتشاد رظن رد ار تیعقاو نیا یتسیاب ناراد نامیا ام .دنرب یم
 تسد هب ینازرا هب ضیف نیا اما .تسا هداد ام هب ار دنوادخ تخت هب یسرتسد یسیع هک میا هدرک هدهاشم
 هکیروطب .دننکیم راتفر ادخ اب يداع روطب نایحیسم زا يرایسب هزورما .میورب ادخ دزن مارتحا اب یتسیاب .دماین
 راوازس ور نیا زا و تسا سدقم امامت وا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دنراگنا یم دوخ ) يانشآ( طقف ار وا
 و ینادواج هاشداپ ھب( .تسا بابرالا ّبر و ناهاش هاش وا ،دوجو نیا اب  .دشاب یم نیسحت و مارتحا ،شتسرپ
 ،هدرك ّنیعم وا ھکینامز رد و ، 17:1 سواتومیت لوا .نیمآ ،داب لالج و تّزع دبا ھب ات اتكی یادخ ،یندیدان و ریذپانانف
 ھك یدوجو اتكی نآ ھب .تخاس دھاوخ رھاظ ار نیا تسا نادنوادخ دنوادخ و ناھاشداپ هاشداپ ھك کرابتم نارمكح اتكی نآ
 دناوتیمن و هدیدن ار وا زگرھ سکچیھ و ددرگ کیدزن نآ ھب یسك تسا لاحم ھك دشابیم نكاس یرون رد و تسا ریذپانانف
 زوریپ هّرب اّما ،درك دنھاوخ گنج هّرب اب اھنآ ،16 – 15:6 سواتومیت لوا .نیمآ ،داب نادواج تردق و تّزع ،دنیبب

 وا یزوریپ رد ،دناهدش هدناوخ 'رادافو و هدیزگرب' ھك وا ناھارمھ و ناھاش هاش و نادنوادخ دنوادخ تسوا اریز ،دش دھاوخ
  !تسا قلطم رداق و يدبا يادخ وا و ! )14:17 هفشاکم .دوب دنھاوخ کیرش

 ؟تسا هنوگچ اعد ماگنه رد ادخ اب امش دروخرب زرط •
 
 ؟دش دهاوخ هچ میهد همادا یگدنز هب كاپان يا هویش هب ام رگا
 همادا هانگ رد یگدنز هب هک یتقو .تسا ام یگدنز يارب دنوادخ یلصا فادها زا یکی سدقت هک میتخومآ
  .مینک یم در ار ادخ هکلب  ،مینک یمن یچیپرس يرشب نوناق زا ام دیوگ یم سدقم باتک ،میهد
 دنکیمن در ار ناسنا ،دنكن لوبق ار میلعت نیا ھکرھ سپ )یقالخا داسف ھب ھن ،تسا هدناوخ کاپ یگدنز کی ھب ار ام ادخ(
 طقف .) 8 – 7:4 نایکینولاست لوا .تسا هدرك در ،دیامرفیم اطع امش ھب ار دوخ سدقلاحور ھك ار ییادخ ھكلب
 تسا اجنیا بلاج و تسا هتخیسگ مه زا ار عامتجا هنوگچ هانگ هک مینیبب و میرگنب دوخ فارطا هب تسیفاک
 .دراد جاور نینچ ینامرفان نآ رد هک تسین خیرات رد یگنهرف نیلوا ام گنهرف مینیب یم هک
           .دوشیم هدهاشم دالیم زا لبق 700 لاس رد لیئارسا اب يرایسب هدننک هریخ ياه تهابش اکیرمآ رد هزورما
 کمک یارب ار امش دایرف ھک تسا رَک ردقنآ ای دھد تاجن ار امش دناوتیمن ھک تسا فیعض ردقنآ دنوادخ ھک دینکن رکف(
 ھک یتقو رد ّیتح- ادخ و امش نیب ھک تسامش ناھانگ نیا .دونشیمن ار امش فرح وا ھک تسامش ناھانگ رطاخھب .دونشیمن
 ھب امش.دیاهدش لتق و ،تنوشخ ،ییوگغورد ناھانگ بکترم امش .تسا هدرک داجیا ییادج -دینک شتسرپ ار وا دیھاوخیم
 رازآ یارب ار دوخ یاھھشقن .دیوش هدنرب اوعد رد غورد اب دیھاوخیم امش .دییوگیمن ار تقیقح یلو ،دیوریم هاگداد
 نورد زا ؛دنتسھ یّمس ،نیگآرھز یاھرام یاھمخت لثم دینکیم حرط ھک یزیمآترارش یاھھئطوت .دینکیم لابند نارگید
 رات زا ھک دوب دنھاوخ یسابل لثم اھنآ ،دوب دھاوخن امش دوس ھب اھھشقن نیا .دیآیمن ایند ھب رام زج یزیچ اھمخت نیا

 ارجا اھھشقن نآ رتعیرس ھچرھ دیھاوخیم و ،دیتسھ رابترارش یاھھئطوتٔ ھشیدنا ردً امیاد امش )دشاب هدش ھتفاب توبکنع
 امش یتقو و ،دیراذگیم اجب یناریو و یبارخ دیوریم اج رھ .دینکیمن لمأت تقوچیھ هانگیب یاھمدآ نتشک یارب .دنوش
 تقوچیھ و دینکیم لابند ار تساران یریسم امش .تسا یتلادعیب دینکیم ھچرھ .تسین ناما و نما رد یسک ،دیتسھ اجنآ
 ھکیناسک تسد زا ار ام دنوادخ ارچ مینادیم نونکا ام« :دنیوگیم مدرم.دوب دھاوخن ناما و نما رد دورب هار نآ زا ھکیسک
 اھھار مامت اّما ،مینک ادیپ ار دوخ هار میناوتب ات میتسھ رون راظتنا رد ام .دنکیمن صالخ ،دنرادیم اور روج و ملظ ام ھب
 رد ای و ،تسا کیرات یبش ھک ییوگ ،میزغلیم رھظ باتفآ رد .مینکیم تکرح ھناروکروک ،روک یاھمدآ لثم .تسا کیرات

 و ملظ زا ار ام ادخ ھک میراظتنا رد ناوارف قایتشا اب ام .میتسھ ینارگن و سرت رد ام .میتسھ ناگدرم یایند تملظ
 یاھاطخ و میاهدش بکترم وت دضرب یرامشیب ناھانگ ،دنوادخ یا«.میتفرگن یاھجیتن نآ زا یلو ،دنک صالخ یفاصنایب
 وت یوریپ زا و هدرک در ار وت ،میاهدیروش وت ھیلع ام .میتسھ هاگآً الماک اھنآ زا نامدوخ و ،ام دضرب تسا یھاوگ ام
 ھب تلادع .تسا تساران ام راتفگ و طلغ ام راکفا .میدش رود وت زا و میتشاد اور متس نارگید ھب ام .میاهدومن یراددوخ
 دوجو تقادص یارب ییاج و ،هدش فرحنم تقیقح ھمھ نامشچ شیپ رد .دوش کیدزن دناوتیمن ییوکین و ،هدش هدنار بقع
 فعض لیلد هب هک دنا هدرک طوقس مر يوطارپما نوچ يدنمتردق ياه ندمت و )14 – 1 : 59 ایعشا .درادن
 ار یکاپان هکیماگنه هک میناد یم ینشور هب .تسا هدوب یتفع یب میقتسم هجیتن رثا رد هکلب تسا هدوبن اهنآ
 رظن زا ام هک دهاوخ یم دنوادخ !میوش یم كاپان ،میریگیم شیپ ار یقالخاریغ روما و مینک یم شتسرپ
 بلج وا يوس هب دنرادن تاجن هک ار ییاهنآ ات میشاب یناف يایند نیا کمن و رون و میشاب زارفارس یقالخا
 نیكمن رگید راب ار نآ ناوتیم ھنوگچ ،دھدب تسد زا ار دوخ ٔهزم کمن هاگرھ یلو دیتسھ ناھج کمن امش«( .میئامن

 رب ھك ار یرھش ناوتیمن .دیتسھ ناھج رون امش«.دوش مدرم لامیاپ ھتخیر نوریب ھكنآ زج ،درادن یفرصم رگید ؟تخاس
 ھیاپغارچ رب ار نآ ھكلب ،دراذگب شوپرس ریز ار نآ ھك دنکیمن نشور غارچ سکچیھ .درك ناھنپ ،تسا هدش انب یھوك
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 ار امش کین یاھراك ات دباتب مدرم ربارب رد روطنیمھ دیاب زین امش رون .دھد رون ھناخ نانكاس مامت ھب ات دھدیم رارق
 .)16-13:5 یتم .دنیامن شیاتس ار امش ینامسآ ردپ و دننیبب
 نودب و تسا یسیع هب ام هقالع میقتسم لوصحم اوقت و یکاپ هب ام  لیامت مینادب هک دراد تیمها رایسب
                ام .میهد یم تسد زا وا هب ار دوخ قشع ،دوش طلسم وا اب ام هطبار هب هانگ هک میهد هزاجا رگا دیدرت
 .ددرگ راکبیرف و تخس دناوت یم ام ياهلد اما  ،میشاب ناما رد ادخ زا ندش رود و شزغل زا هک میهاوخ یم
 یزیچ اھنآ نید .تسا ینعمیب اھنآ یاھفرح اّما ،دنتسرپیم ارم ھک دننکیم اّعدا مدرم نیا« :تفگ دنوادخ( 13:29 ءایعشا

 تسود ار ادخ هک دنک یم تبحص یناسک هرابرد ).دناهدرک ظفح زا اھنآ ھک یزیچ تسین یناسنا ثیداحا و نیناوق زج
 هنافساتم .دنتشاذگ یم ) مارتحا ( دوخ تالمک اب طقف نایاپ رد اما ،دندرک یم تعاطا وا زا و دنتشاد یم
 هب ادخ هب ندرک تبحم زا هک تسا لیئارسا موق هرابرد قیتع دهع مامت  عقاو رد .دش رود دنوادخ زا ناشیاهلد
  .دندرک رییغت وا زا ندش رود
                دعب لاس 700 ار نانخس نامه وا اریز ،دوب هدرکن يرییغت نادنچ ناسنا طیارش ،دمآ یسیع هک ینامز ات
 مھدب امش ھب کمك یارب دیاب ھچرھ ھك دیوگب دوخ ردام و ردپ ھب یسک رگا' :دییوگیم امش اّما( 9 – 5: 15 یتم رد(
 موسر و بادآ رطاخھب ار ادخ نوناق روطنیا امش '.دراذگب مارتحا اھنآ ھب تسین روبجم وا رگید ،ماهدرک ادخ راك فقو
 مارتحا نم ھب ،دوخ نابز اب موق نیا':تفگ یتقو درك ییوگشیپ تسرد امش ٔهرابرد ایعشا )ناراكایر یا .دیاھتفرگ هدیدان دوخ
 میلعت یھلا ماكحا یاج ھب ار یناسنا رماوا اریز تسا هدوھیب اھنآ تدابع .تسا رود نم زا ناشیاھلد اّما ،دنراذگیم
 دنچ ره .تفگ یم زین ام هب ار نانخس نیمه .درک یم یگدنز نیمز يور زورما رگا و درک نایب ))»'.دنھدیم
                  رد تکرش ای اسیلک هب نتفر لیبق زا مینزب تسد رهاظ رد ییاهراک ماجنا هب تسا نکمم ام هک
 میهدن همادا دوخ كاپ یگدنز هب رگا ،دبای یم شهاک دیدرت نودب وا يارب ام قایتشا اما ،یحیسم ياه تیلاعف
  .دهد یم يور یگتسکش لد نآ زا سپ
 رادیب ناهگان هک دسرب رظن هب تسا نکمم .دسر یمن نییاپ هب تعرس هب الومعم اما  ،تسیا هدنزغل یبیشآرس
 مدق هب مدق یمیمصت تروصب یگدنز هویش نیا اما .میا هدش یعقاو ریغ نایحیسم هک میبایم رد و میوش یم
 هب نتفر هب ار دوخ هقالع جیردت هب .تسا دنوادخ ياه هتساوخ ربارب رد نامدوخ یهاوخدوخ باختنا اب .تسا
  .میهدیم تسد زا دشاب یسیع اب طابترا رد هک يرگید زیچ ره و ادخ مالک،ناحیسم اب تکراشم ،اسیلک
 .میوش لیامتم دننکیم در ار یسیع هک یهورگ هب میناوت یم یتح ،میریذپن دوخ یگدنز رد ار وا تسایر رگا
     بظاوم زیچ ره زا رتالاب هک دهد یم رادشه ام هب نیمه يارب .درادن دوجو دنوادخ اب هنایم و طسوتم دح
 ،23: 4 لاثما .تسوت یگدنزٔ ھمشچرس وت راکفا اریز ،ینکیم رکف روطچ ھک شاب ھتشاد ھّجوت( .میشاب دوخ ياه تین

 4نایپیلیف .درك دھاوخ ظفح یسیع حیسم رد ار امش راكفا و اھلد ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و و 3 -2 :7
 رگید( .دیامن تظفاحم ناطیش زا ار ام وا میهد یم                   همادا ادخ هار رد هکینامز نآ رب هوالع .)7:
 مارتحا اب و رشتنم تعرس ھب زین دنوادخ مایپ ات دینك اعد ام یارب ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا ،ھکنیا
 اریز ؛دشخب تاجن راكدب و قالخادب دارفا تسد زا ار ام ادخ ھك دینك اعد و .دش امش نایم رد ھک روطنامھ ،ددرگ ھتفریذپ
 دھاوخ ظفح ریرش نآ زا و دومرف دھاوخ تیوقت ار امش وا .تسا دامتعا لباق دنوادخ اّما .دنرادن نامیا مایپ نآ ھب مدرمٔ ھمھ
 .دروآ دیھاوخ لمع ھب نانچمھ و دیروآیم لمع ھب ار ام یاھروتسد ھك میراد لماك نانیمطا امش ھب دنوادخ رد ،ام .درك
 ،نازیزع یا اّما و 5 -1:3 نایکینولاست مود .دیامرف تیادھ حیسم یرابدرب و ادخ ّتبحم یوس ھب ار امش یاھلد دنوادخ
 هاگیاج زا و دیوش فرحنم ،ریرش نامدرم طلغ میلاعتٔ ھلیسو ھب ادابم ھك دیشاب دوخ بظاوم سپ ،دینادیم ار نیا امش نوچ
 وا رب لالج .دینك ومن و دشرً امیاد ،حیسم یسیع ام ٔهدنھدتاجن و دنوادخ تفرعم و ضیف رد ھكلب .دییامن طوقس دوخ نما
  .) 18 – 17 :3 سرطپ مود )نیمآ ،دبا ات لاح زا ،داب
            تیفیک زا ار ام تقدب هک یبسانم رایسب هیآ .دینک یسررب ار دوخ یناحور تمالس هراومه هک تسا مهم
 ارحص ھب رذب نتشاك یارب یرگزرب :دینك شوگ( 20 – 3: 4 سقرم باتک رد دزاس یم هاگآ ادخ اب نام هطبار
 یور اھرذب زا یضعب .دندروخ ار اھنآ هدمآ ناگدنرپ و داتفا هار رد اھرذب زا یرادقم ،دوب رذب ندیشاپ لوغشم یتقو .تفر
 ھمھ ،دیبات اھنآ رب دیشروخ یتقو اّما .دش زبس دوز ،تشادن یقمع نیمز نوچ و داتفا دوب مك کاخ ھكییاج ،خالگنس
 ھفخ ار اھنآ هدرك دشر اھراخ و دنداتفا اھراخ نایم رد اھرذب زا یرادقم .دندش کشخ ،دنتشادن یاھشیر نوچ و دنتخوس
 دندروآ رمث و دندرك دشر ،هدش زبس و دنداتفا بوخ کاخ لخاد رد اھرذب زا یضعب و .دندرواین یلصاح اھھناوج و دندرك
 ».دونشب ،دراد اونش شوگ ھکرھ« :درك ھفاضا یسیع دعب و ».دوب ربارب دص و ربارب تصش ،ربارب یس اھنآ لصاح و
 رارسا کرد تردق« :داد باوج وا .دندرك لاؤس وا زا اھَلثَم نیا ٔهرابرد رفن هدزاود نآ اب شناھارمھ ،دوب اھنت یسیع یتقو
 یزیچ و دننك هاگنً امیاد' :ات دوشیم نایب َلثَم تروص ھب زیچھمھ نارگید یارب اّما تسا هدش اطع امش ھب ادخ یھاشداپ
 نیا امش« :تفگ اھنآ ھب یسیع سپس »'.دنوش هدیزرمآ و دندرگرب ادخ یوس ھب ادابم ،دنمھفن یزیچ و دنونشب ھتسویپ ،دننیبن
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 هار رانك رد ھك ییاھھناد .دنکیم شخپ ار ادخ مالك ،رگزرب ؟دیمھف دیھاوخ ار اھلثم ریاس ھنوگچ سپ ؟دیمھفیمن ار َلثَم
 هدش ھتشاك ناشیاھلد رد ھك ار یمالك و دیآیم ناطیش ،دنونشیم ار ادخ مالك ھکنیا ضحم ھب ھك دنتسھ یناسك دنتفایم
 ار نآ یلاحشوخ اب ادخ مالك ندینش ضحم ھب ھك دنتسھ یناسك دننام ،دتفایم خالگنس نیمز رد ھك ییاھھناد .دیابریم تسا
 شیپ اھنآ یارب یراتفرگ ای و تمحز ،مالك رطاخھب یتقو و درادن یماود و دریگیمن ھشیر اھنآ رد مالك اّما .دننکیم لوبق
 اّما دنونشیم ار مالك ھك دنتسھ یناسك دننام ،دنتفایم اھراخ نایم رد ھك ییاھھناد .دنوشیم درسلدً اروف ،دیآیم
 ار نآ و دننکیم ھفخ ار مالك و دنوشیم لخاد ،رگید یاھزیچ و سوھ و یوھ و ایند لام ھب قشع و یگدنز یاھینارگن
 و دننکیم لابقتسا نآ زا و دنونشیم ار مالك ھك دنتسھ یناسك دننام دنتفایم بوخ کاخ رد ھك ییاھرذب و .دنزاسیم رمثیب

 هک دهد یم ناشن ام هب كاخ عون راهچ لاثم .دوشیم هدید ).دنروآیم رمث ربارب دص و ربارب تصش و ربارب یس
 نامز کی رد ینوگانوگ) ياه كاخ (  میناوت یم ام هک تسا بلاج ،تسا قیمع هزادنا هچ ات عقاو رد ام نامیا
 ) روراب ای زیخ لصاح كاخ( میهدب ادخ هب ار نام یگدنز زا شخب کی تسا نکمم  .میشاب هتشاد یگدنز رد
 دوخ یصخش یگدنز زا ار وا هک مینک باختنا هک تسا نکمم لاح نیع رد اما .نامدادعتسا و لوپ ،تقو دننام
 .تسا ) یگنس كاخ( هک میراد هاگن رود نامکاپان تداع ای و تادایتعا زا الثم
 رد .میتسه نابایب رد هک یئوگ ،میرادن دنوادخ هب یکیدزن ساسحا هک میربب رس هب ینارود رد تسا نکمم
 همادا ادخ اب ندرک تاقالم هب هک دراد تیمها رایسب ،تسا یعیبط نامطباور رد يا هبرجت نینچ هکیلاح
  .میهدن تسد زا وا هب تبسن ار دوخ تبحم و قشع ات میهد
  .میزادنا یم رطخ هب ار دوخ ،میوش رترود یسیع زا رگا !دیشاب دوخ راتفر و راکفا بقارم
 مالك ییوكین و دنراد یبیصن سدقلاحور رد و دناهدیشچ ار ینامسآٔ ھیطع معط و دناهدش رّونم یھلا رون زا ھك ینانآ اریز(
 نامیا زا زاب ،تاكرب ھمھنیا زا دعب رگا ،دناهدومن ساسحا ار هدنیآ ناھج یاھورین و دناهدرک کرد دوخ دوجو رد ار ادخ
 بیلص ھب رگید راب ار ادخ رسپ ،دوخ یاھتسد اب اریز ،دیناشك ھبوت ھب ار نانآ رگید راب ھك تسا لاحم ،دنوش رود
 ھکیلاحرد دنھدیم یدازآ ٔهدعو نانآ ھب و  6 -4 : 6 نایناربع .دنزاسیم اوسر ھمھ ربارب رد ار وا و دننکیم بوكخیم
 هار زا رابکی نانآ .تسا ھتخاس دوخ بولغم ار وا ھك تسا یزیچ رھ ٔهدرب یمدآ اریز ؛دنتسھ داسف ناگدرب ناشدوخ
 بولغم و راتفرگ اھنآ رگید راب رگا یلو دنتسش تسد ایند نیا یاھیکاپان زا حیسم یسیع ام ٔهدنھدتاجن و دنوادخ تفرعم
 دنتخانشیمن ار قلطم یكین هار زگرھ ھك دوبیم رتھب نانآ یارب .دوب دھاوخ رتدب ناشلوا زا اھنآ رخآ تلاح ،دنوش اھیكاپان
 ھك دھدیم ناشن داتفا قاّفتا نانآ یارب ھچنآ .دننادرگب یور ،دش هداد نانآ ھب ھك ّسدقم نامرف نآ زا و دنسانشب ار نآ ھکنیا ات
 یارب ،تسا هدش ھتسش ھك یكوخ« و ».ددرگیم رب ،تسا هدرك غارفتسا ھچنآ فرط ھب گس« :تسا تسار لثم نیا

 ام يارب یسیع ،میزرو یم هانگ ام هک نامز ره هکنیا اب . )22 – 19:2 سرطپ مود ».ددرگیم زاب لِگ رد ندیتلغ
 ّتدم نیا لوط رد ام ھك دینکیم نامگ دیاش( .مینک یگدنز یهاوخدوخ اب دیابن .دنک یم تعافش ردپ يادخ دزن
 ،زیزع ناتسود یا یرآ .مییوگیم نخس حیسم اب داّحتا رد و ادخ روضح رد ام ،ریخ )مینك عافد دوخ زا امش دزن میشوكیم
 امش و مبایب مھاوخیم ھچنآ زا ریغ ار امش ،میایب امش دزن یتقو ھك مسرتیم نیا زا نم .تسامش یانب یارب مینکیم ھچرھ
 ،ییوگدب ،یھاوخدوخ ،ییوخدنت ،دسح ،عازن اب اجنآ رد ھك مسرتیم ،یرآ )دیبایب دیھاوخیم ھچنآ زاریغ ارم زین

 روضح رد ارم یوربآ رگید راب نم یادخ میایب ھك رابنیا مسرتیم و .موش ورھبور جرم و جرھ و یدنسپدوخ ،ینیچنخس
 ،دناهدرکن ھبوت دوخ یناوھش یاھراک و یقالخاداسف و یكاپان زا و دناهدرک هانگ ھك یصاخشا یارب نم ینعی ،دزیرب امش
 شیپ رد ار یکاپان یگدنز اما میمان یم یحیسم ار دوخ رگا .)21 – 19:12 نایتنرق مود .تخیر مھاوخ کشا
 ،مینکیم تعاطا ادخ ماكحا زا ام یتقو طقف(                      .تسین ام رد اعقاو ادخ و میتسه وگغورد ،میراد
 ،دنکیمن لمع وا تاروتسد قبط یلو دسانشیم ار وا ھك دیوگب یسك رگا و میسانشیم ار وا ھك میشاب نئمطم میناوتیم
 لامك ھب یعقاو روط ھب وا رد ادخ ّتبحم ،دنکیم یگدنز ادخ مالك قباطم یسك یتقو اّما .تسا رود تقیقح زا و وگغورد
 یگدنز ،دنکیم یگدنز ادخ رد ھك دیوگب ھکرھ :مینکیم یگدنز ادخ رد ھك میشاب نئمطم میناوتیم هار نیا زا .تسا هدیسر
 ھکرھ .دزاسن هارمگ ار امش یسك ،نم نادنزرف یا و 6 -3 :2 انحوی لوا .دشاب حیسم یسیع یگدنز دننام تسرد دیاب وا
 ناطیش دنزرف ،دربیم رس ھب هانگ رد ھکرھ و .تسا کینً الماک حیسم یسیع ھك روطنامھ ،تسوكین یصخش ،دنك یكین
 ھکرھ .دزاس دوبان ار ناطیش راك ات دش رھاظ ببس نیمھ ھب ادخ رسپ و تسا هدوب راكھانگ ادتبا زا ناطیش اریز ،تسا
 ردپ ادخ اریز ،درب رس ھب هانگ رد دناوتیمن و تسوا رد یھلا تاذ اریز ،دنک یگدنز هانگ رد دناوتیمن تسادخ دنزرف
 تسود ار دوخ رھاوخ و ردارب ای و دنکیمن یكین ھکرھ :تسا نیا رد سیلبا نادنزرف و ادخ نادنزرف نیب قرف .تسوا
 .)10 – 7:3 .تسین ادخ دنزرف ،درادیمن

 زوریپ دوخ یهاوخدوخ و ناهانگ هب دینک یم ساسحا ایآ ؟تسا یعون هچ زا امش یگدنز لاح •
 ؟دیوشیم
 ؟دیا هدش مخ دوخ ینامسج تعیبط راب ریز ای •
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 ادخ یهاشداپ دیناوتب ات دینک اعد رییغت هب لیم يارب دیناوت یم ،دینک یم یگدنز دوخ يارب طقف رگا •
  .دینک باختنا ار

 ؟دریگ یم رب رد ار يزیچ هچ سدقم یگدنز کی
 .میهدب دنوادخ هب ار دوخ یگدنز مامت -١

 ،میهد ماجنا میهاوخ یم اعقاو هک یگدنز رد يرگید زیچ ره لثم تسرد اما ،دسر یم رظن هب نکمم ریغ نیا 
 و میزیریم هشقن ،مینک یم رکف نآ هرابرد .میهد زکرمت میناسر ماجنا هب میلیام هک هچنآ رب ار دوخ رکف دیاب
  .میبای تسد دوخ فده هب میناوتب ات میراذگ یم رانک ار یئزج فیاظو
 یسیع اب ار ام یکیدزن هک مینیزگ یم رب ار یگدنز هویش هک یتقو .تسا روط نیمه زین ادخ اب نتشاد هطبار
 هجوت دیاب ،منک یم رارکت .دریگ یم تروص لماک شقن کی رد ام یگدنز يارب وا هتساوخ ،دنک یم نیمضت
  .میرادن لیامت راک نیا هب مینک یم ساسحا هکینامز یتح میرادهاگن وا مالک و ادخ هب ار دوخ
           و راکفا دیاب .دیامن یم بلط ام یگدنز زا رتشیب و رتشیب وا ،دنک یم دشر دنوادخ اب ام هطبار هک یتقو
 میوش دنم هرهب ادخ ياه هشقن  تاکرب زا میناوت یم هک یهار اهنت  .مینک میظنت وا فادها اب ار نامیاه بلق
 هن ،دهاوخیم یگدنز رد ار ام لماک يراذگاو دنوادخ .مینک تکرح وا يوس هب ناج و لد مامت اب هک تسا نیا
 ار دوخ یادخ دنوادخ دیاب امش٥ .تساتکی دنوادخ ام یادخ :ونشب لیئارسا یا«( .میراپسب وا هب هار همین يدهعت هکنیا
 اب ار اھنآ .دیراد ھگن دوخ بلق رد مھدیم امش ھب زورما ھک ار یتاروتسد .دیرادب تسود ناوت مامت و ناج مامت و لد مامت اب
 ٔهرابرد ،دیوشیم رادیب ھکیماگنھ و تحارتسا ماگنھ ،دیتسھ هار رد ای و ھناخ رد ھک ینامز و دیزومایب ناتنادنزرف ھب ّتقد
  ) 9 -4:6 هینثت .دیسیونب دوخ یاھھناخ ٔهزاورد و رد رس رب و دیدنبب دوخ یناشیپ و تسد رب ار اھنآ .دییوگب نخس اھنآ

 .میرادرب تسد هتشذگ زا -٢
 هنومن .26 و 19:17 شیادیپ -  میشاب هتشاد لد رد ار هنهک یگدنز يوزرآ و مینک هاگن هتشذگ هب میناوت یمن
 یگدنز كاپان لایما ای مدرم هب تبسن تالیامت هب نداد همادا .دهد یم ناشن ام هب ار راتفر نیا زا لماک
 و رکف رگا .میشاب هتشاد یئاسراپ یگدنز میتسین رداق زگره اریز ،تسا یناحور یشکدوخ یعون دوخ هتشذگ
 یهاشداپ رد ییاج  ،تسا هتشذگ یگدنز ناهاوخ هکیسک هک تفگ یسیع .دشاب هتشاد رارق اج ود رد ام بلق
 یارب ھك درادن ار نآ تقایل دنك هاگن بقع ھب و دشاب ندز مخش لوغشم ھکیسک« :دومرف وا ھب یسیع( .درادن دنوادخ
 ! )9:62 اقول ».دنك تمدخ ادخ یھاشداپ
 تمدخ رد میناوت یمن ،میربب رسب یحیسم یگدنز) راصح يور رد( میناوت یمن ام دیوگ یم سدقم باتک
 رد گنج ھب طوبرم رابخا و کیدزن زا ار اھگنج یادص امش ھك دیآیم ینامز( .میشاب قفوم نامدوخ و ادخ هب ندرک
 .)6:24 یتم .تسا هدیسرن زونھ راك نایاپ اّما ،دھد خر دیاب یعیاقو نینچ ،دیوشن ناسارھ .دینش دیھاوخ ار رود یاھیاج
 ،یساسحا ،یصخش میهدن هزاجا هک تسا نیا روظنم اجنیا رد اما .تسا هتفر راکب )لوپ( هملک هیآ نیا رد
 ركف رد و دھاوخب نامیا اب دیاب وا اّما( 8 – 1:6 رد بوقعی و دریگ رارق ادخ يارب ام راک سار رد یفده ای یمرگرس
 دیابن یصخش نینچ .دوشیم مطالتم و هدنار داب ربارب رد ھك تسایرد جوم دننام کاّكش مدآ نوچ ،دشاب ھتشادن کش دوخ
 هک یصاخشا هرابرد ).تسا رادیاپان دوخ یاھراك مامت رد لدود صخش نوچ ،تفای دھاوخ یزیچ دنوادخ زا ھك دنك نامگ
 .دوش یم داجیا ام رد کش ،میراد داضتم رکف زرط ود هک یتقو .دنک یم تبحص دننک یم رکف هناگود
 نیا .میزادرپ یم كاپان بلاطم ندناوخ هب هتفه لوط رد اما  ،میور یم اسیلک هب اه هبنشراهچ و اه هبنشکی
 ادخ تمدخ رد ار هتفه ياهزور مامت هک تسا نیا مزلتسم ندوب یحیسم .تسا هناگود یگدنز زا يا هنومن
 یلزلزتم یگدنز رگا هک دیوگ یم    ادخ .میهد تکرش میریگ یم هک یمیمصت کی ره رد ار وا و میشاب
 هبوت دیاب ،مینک یم یگدنز هار نیا رد رگا .دشاب شخبرمث وا اب ام هطبار هک میشاب هتشاد راظتنا دیابن ،میراد
 ادخ زا سپ( . ار ایند هجوت هن و میئامن تفایرد ار ادخ ششخب ات میزاس نتورف ادخ روضح رد ار دوخ و هدرک
 .دش دھاوخ کیدزن امش ھب زین وا ھك دییوج بّرقت ادخ ھب .دزیرگب امش زا ات دییامن تمواقم سیلبا لباقم رد و دینك تعاطا
 امش ٔهدنخ .دینك ھلان و ھیرگ ،دیریگب متام ،دیزاس کاپ ار دوخ یاھلد ،ناراكایر یا .دییوشب ار دوخ یاھتسد ،ناراكھانگ یا
 – 7 :4 بوقعی .تخاس دھاوخ زارفارس ار امش وا و دیوش نتورف ادخ هاگشیپ رد .دوش ّلدبم مغ ھب امش یداش و ھیرگ ھب

10(.  
                         ادخ زا هک ار هچنآ و میتشاد هتشذگ یگدنز هویش رد هک ییاهزیچ نیب میناوت یمن هک مینادب دیاب
 هتشذگ هب ار ام هک یئاه ناکم و هتشذگ روما و دارفا میزیرگان .میراد هاگن دوخ يارب و مینیزگرب ،میهاوخ یم
  .مینک كرت دننک یم ریجنز
 یسیع هب تمدخ تهج هک ار ییاهب یتسیاب .میریذپب دنوادخ تمحر و يرواد و جات هارمه هب ار بیلص دیاب
    .مینک كرت دیشخب یم تینما اب هتشذگ رد هک ار يزیچ ره هک میشاب لیام و میریگب رظن رد ،تخادرپ دیاب
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 ھب و درادرب ار دوخ بیلص هزور ھمھ و دیوشب ناج زا تسد دیاب دشاب نم وریپ دھاوخب یسك رگا« :دومرف ھمھ ھب سپس(
 نآ دنك ادف ار دوخ ناج نم رطاخھب ھکرھ اّما داد دھاوخ تسد زا ار نآ دنك ظفح ار دوخ ناج دھاوخب ھکرھ .دیایب نم لابند
 نآ ھب ای دھدب تسد زا ار دوخ ناج اّما ،دروایب تسد ھب ار ناھج مامت ھك دراد یدوس ھچ یمدآ یارب .تشاد دھاوخ هاگن ار
 ّسدقم ناگتشرف و ردپ لالج و دوخ لالج اب یتقو زین ناسنا رسپ دشاب ھتشاد راع نم میلاعت و نم زا ھکرھ ؟دناسرب بیسآ
  . ) 26 – 23 : 9 اقول .تشاد دھاوخ راع وا زا دیایب
 ! مینک يریگ هرانک یتذل ره زا تدش هب ای میشورفب میراد رایتخا رد هچ ره دیاب هک تسین ینعم نیا هب ،نیا
 .دراد زاب ،دزاس یم رود دنوادخ یناوخارف زا ار ام هک يا هسوسو ره زا هک مینک یگدنز يا هویش هب دیاب اما
 هب ،میتسه شراظتنا رد اعقاو هک ار هچنا ،دنوادخ هب ام يراذگاو هک میبای یم رد ،مینک یگدنز تعاطا رد رگا
 نیا روظنم اما .دشاب یم تبحم و تینما ،نتشاد تهج و فده ،دیما ،تیاضر ،یشوخ ،شمارآ هک دروآ یم راب
 رب تبثم راکفا اب هک دوب میهاوخ رداق هک تسا ینعم نیا هب هکلب ،تشاد میهاوخن یلکشم ام هک تسین
  .میئامن هبلغ تالکشم

 يوقت و یکاپ رد دشر -٣
 يارب رما نیا .میوش قرغ ادخ مالک رد هک تسا مزال ،مینک دشر سدقم یگدنز کی رد اتقیقح هکنآ يارب
 و ھتسش ادخ مالك و بآ اب ار اسیلك ات درك نینچ حیسم( 26: 5 نایسسفا .تسا يرورض حیسم رد ام ماکحتسا و دشر
 و كاپ ار )نارادنامیا عمج( زا اسیلک هک درک ادف ار دوخ یگدنز یسیع دیوگ یم ).دنادرگ ّسدقم و کاپ ار نآ
  .میوش یم هتسش ادخ مالک اب و دیمعت رد ام و دزاس سدقم
 و بیاعم حالصا ،اطخ شنزرس ،تقیقح میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت( 17 – 16 : 3 سواتومیت مود
 اب هک يرایسب صاوخ زا ).دشاب زّھجم و هدامآً الماک وكین راك رھ یارب ادخ درم ات تسا دیفم قلطم یکین رد ام شرورپ
 :درب یم مان دبای یم شرورپ ادخ مالک ندناوخ

v هک تسا مکحم و دامتعا لباق الماک ور نیا زا . ) تسا ادخ سفن ینعی ( تسا یماهلا ادخ مالک 
  .دشخب یم ام یگدنز هب ار یعقاو تینما
v تسا دیفم تقیقح میلعت رد ادخ مالک. 
v دهد یم ناشن ام هب یگدنز رد ار ام تاهابتشا و اه یتسردان ادخ مالک. 
v دنک یم  بیدأت ار ام. 
v دهد یم ناشن ام هب ار تسرد هار ادخ مالک. 
v دزاس یم هدامآ یقیرط رهب ار ام شمالک قیرط زا دنوادخ. 
v میهد ماجنا دهاوخ یم ادخ هک ار یئوکین راکره هک دزاس یم زهجم الماک ار ام ادخ مالک.  

 یاضعا اھنت ھن ات دیرادرب ماگ تسار هار رد .دیشخب ورین دوخ نازرل و تسس یاھاپ و اھتسد ھب( 14 -12:4 نایناربع
 و حلص اب مدرمٔ ھمھ اب ات دیشوكب .دنبای زاب ار دوخٔ ھیلوا یورین ھكلب ،دنوشن ادج دوخ لصافم زا ،امش بویعم و رامیب

 ادخ مالک دیوگ یم ).دید دھاوخن ار دنوادخ سکچیھ نآ نودب اریز ،دشاب هّزنم و کاپ امش یگدنز و دینك راتفر شزاس
 ندناوخ اب ام راکفا نینچمه و تسا هاگآ ام قیمع ياه تین زا اریز ،دهد رییغت ار ام تسا رداق و تسا هدنز
 تعیرش نودب ،دننکیم هانگ یسوم تعیرش نتشاد نودب ھك ینانآٔ ھمھ( .دوش یم هزات ادخ حور هلیسوب ادخ مالک
 .)12:2 نایمور .دنوشیم موكحم تعیرشٔ ھلیسو ھب ،دننکیم هانگ و دنتسھ تعیرش تحت ھك ینانآٔ ھمھ و دنوشیم کالھ
 هداد هدعو هک ار ییاه تکرب .مینک یم لمع ادخ یئامنهار و روتسد قبط ام یتقو هک دیشاب هتشاد رطاخب
 نامیا وت« :دیوگب یسك تسا نكمم.تسا هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ( .میئامن یم تفایرد تسا
 ھب ار دوخ نامیا نم و یشاب ھتشاد نامیا کین یاھراک نودب یناوتیم ھنوگچ نك تباث نم ھب وت .وكین یاھراک نم و یراد
 زا و دنراد نامیا مھ اھوید )بوخ رایسب ،تسا دحاو ادخ ھك یراد نامیا وت ».منکیم تباث وت ھب شیوخ یاھراکٔ ھلیسو
 )20 – 2:17 بوقعی ؟تسا رمثیب کین راک نودب نامیا ھك ینادیمن ایآ ،نادان درم یا .دنزرلیم سرت

 ؟تسا هدننک هتسخ و تخاونکی رظن هب ای؟تسامش دنسپ دروم سدقم و كاپ یگدنز کی ایآ •
 دروم هک ییاهراک ماجنا زا ار امش هک دینک یم روصت اریز دینک یم در ار سدقت رد یگدنز دیاش •

 .دراد یم زاب تسا ناترظن
 ؟میوش یم سدقم ام هنوگچ سپ
 اب دیوگ یم ).تسا ھتخاس لماك ھشیمھ یارب ،دنکیم سیدقت ادخ ھك ار یدارفا ،ینابرق کی اب وا سپ( 14 :10 نایناربع
 ،دیمهفن ار نآ ینعم ات .تخاس لماک هشیمه يارب ،دنک یم كاپ حیسم هک ار ییاهنآ ادخ ،حیسم نوخ ینابرق
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 ار وا ي ) اهب تخادرپ(                هرافک و حیسم هک یتقو .تسا هت و رس یب ییاهفرح هکدسر یم رظن هب
 یسیع هک یتقو و .تسا ) هشیمه يارب لماک( تمسق ینعم هک ،میوش یم كاپ حور رد گنردالب ،میریذپ یم
 ؟مییوگب ھچ سپ(              .میوش یم هدنز یناحور رظن زا ینعی .میبای یم دلوت هرابود ام  ،دیآ یم ام بلق هب
 میناوتیم ھنوگچ ،میاهدرم هانگ ھب تبسن ھك ام )ھجو چیھ ھب ؟ددرگ نوزفا ادخ ضیف ات میھد ھمادا هانگ رد یگدنز ھب دیاب ایآ
 دیمعت وا گرم اب داّحتا رد ،میتفای دیمعت یسیع حیسم اب داّحتا رد ام یتقو ھك دینادیمن ایآ ؟میھد ھمادا نآ رد یگدنز ھب
 هوكش رپ تردقٔ ھلیسو ھب حیسم ھک یروط نامھ ات میتشگ کیرش شگرم رد و میدش نوفدم وا اب دوخ دیمعت اب سپ ؟میتفای
 ھب ،میدش یكی وا اب وا گرم دننام یگرم رد ام رگا اریز .میرب رس ھب یاهزات یگدنز رد زین ام ،دش هدنز گرم زا سپ ،ردپ
 اب میدوب شیپ رد ھك یمدآ نآ ھك مینادیم ار نیا .دوب میھاوخ یكی وا اب زین وا زیخاتسر دننام یزیخاتسر رد قیرط نامھ
 دازآ هانگ زا درم ھکیسک اریز ،میشابن هانگ ناگدرب رگید و ددرگ دوبان راكھانگ سفن ات دش ھتشك وا بیلص یور رب حیسم
 گرم زا سپ حیسم نوچ مینادیم اریز ،درک میھاوخ تسیز وا اب نینچمھ ھك میراد نامیا ،میدرم حیسم اب ام رگا .تسا هدش
 رابکی گرم نیا اب و درم حیسم .تفای دھاوخن ّطلست وا رب رگید گرم ینعی .درم دھاوخن زگرھ رگید وا ،تسا هدش هدنز
 ار دوخ دیاب زین امش روطنیمھ .دنکیم یگدنز ادخ یارب رگید و دش هدنز وا یلو .تسا هدرم هانگ ھب تبسن ھشیمھ یارب
 ،تاجن تفایرد زا سپ .)11 – 1: 6 نایمور .دینادب هدنز یسیع حیسم اب داّحتا رد ادخ ھب تبسن اّما ،هدرم هانگ ھب تبسن
 .دوب میهاوخ یسیع اب هشیمه يارب ،میریمب زورما رگا
 دنک یم تبحص ،میدناوخ هک يا هیآ رد ) يزاس كاپ ( شخب هک .دراد میلعت هب جایتحا زونه ام مسج ،اما
 اب قباطم دوخ باختنا رد ینامسآ ردپ اب هک دتفا یم قافتا یتروص رد طقف و تسا ندش كاپ هلحرم نیا
 رد ھك یضیف نآ راظتنا رد .دیشاب رایشوھ و هدرك عمج ار دوخ ساوح سپ( .مینک یم يراکمه وا هتساوخ و تقیقح
 نآ دیراذگن ،دنتسھ ادخ عیطم ھك ینادنزرف لثم .دیرب رس ھب دیما اب ،دش دھاوخ امش بیصن حیسم یسیع روھظ تقو
 ھکنانچ ھكلب .دنھد رارق دوخ ریثأت تحت ار امش یگدنز ،تسا طوبرم امشٔ ھتشذگ تلاھج نارود ھب ھك یناسفن تالیامت

 دیاب امش« :دیامرفیم ّسدقمباتک اریز .دیشاب کاپ ناتراتفر مامت رد زین امش تسا کاپ ،تسا هدناوخ ار امش ھك ییادخ
 ار ھمھ یضیعبت ھنوگچیھ نودب ھك دینکیم باطخ ردپ ار یسك ،دوخ یاھاعد رد امش».مسّودق نم ھک اریز ،دیشاب ّسدقم
 دینكن شومارف .دینارذگب یسرتادخ اب نیمز یور رب ار دوخ رمعٔ ّھیقب امش نیاربانب درك دھاوخ یرواد ناشیاھراک قباطم
 یناف یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش دازآ ،دیدوب ھتخومآ دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا امش ھك
 زا لبق ادخ .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع و صقنیب یاهّرب نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن و الط لثم
 حیسمٔ ھلیسو ھب امش .تسا هدش رھاظ امش رطاخھب رخآ نامز رد وا یلو ،دومرف ّنیعم راك نیمھ یارب ار وا ناھج شنیرفآ
 ادخ ھب امش دیما و نامیا ات دیشخب لالج و هاج وا ھب و دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار حیسم ھك ییادخ ،دیراد نامیا ادخ ھب
 ھنامیمص ار رگیدكی دیناوتیم ،دیاھتخاس هّزنم و کاپ ار دوخ یاھناج ،دینکیم تعاطا تقیقح زا نوچ نونكا .دشاب یّکتم
 مختٔ ھلیسو ھب ھكلب دوبن یناف مخت رثا رد امش ّدلوت راب نیا .دیرادب تسود ناج و لد زا ار رگیدكی سپ .دیشاب ھتشاد تسود
 لگ دننام نانآ لالج مامت و ،دنتسھ فلع لثم نایمدآ مامت« اریز .دیتفای هزات ّدلوت نادواج و هدنز یادخ مالك ینعی ،ینافریغ
 ھب ھك تسا یاهدژم نامھ مالك نیا و ».تسا یقاب دبا ات ادخ مالك اّما ،دزیریم شلگ و دوشیم کشخ فلع .تسا فلع
  .)25 – 13:1 سرطپ لوا .تسا هدش هداد امش
 دوخ یتسارٔ ھلیسو ھب ار نانآ( .دزاس كاپ ار ام سدقلا حور قیرط زا و شمالک اب هک تسا ادخ تیلوئسم نیا
 قباطم ردپ یادخ( .دنک یم كاپ ار ام هانگ زین دوخ نوخ اب وا .) 17: 17 انحوی .تسا یتسار وت مالك ،امن سیدقت
 وا نوخ و دینك تعاطا حیسم یسیع زا ات دیاهدش سیدقت ادخ حورٔ ھلیسو ھب امش و تسا هدیزگرب لزا زا ار امش ،دوخ ٔهدارا

 اب ام هک تسین لیام ادخ . ) 2:1 سرطپ لوا .داب نوزفا زور امش یارب شمارآ و ضیف .دیوش کاپ امش ات دش ھتخیر
 رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس ام اریز( .دراد رظن رد ام يارب ون یتایح هکلب میورب تشهب هب نادند و گنچ
 .میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف ّردقم ام یاربً البق وا ھك ار ییوكین یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون زا یسیع حیسم
 دهاوخ یم وا .میهد ماجنا وا يارب دهاوخ یم هچ ره هک میشاب هتشاد تردق دهاوخ یم وا . )10:2 نایسسفا
 زا ردقنآ ام هک تسا نیا وا هتساوخ .مینک یگداتسیا هانگ لباقم رد میناوتب ات دنک رپ سدقلا حور زا ار ام
 يارب وا هشقن و میروایب گرم لاح رد يایند نیا هب ار تبحم و دیما میناوتب هک میوش زیربل وا قشع و تبحم
  .دنسانشب ار وا زین اهنآ ات میراذگب رثا نارگید رد تردقرپ و مکحم یقیرطب هک تسا نیا ام
 .میربیم رس هب وا اب يراکمه رد زونه ام ،دهد یم ماجنا ام یگدنز رد ار یعقاو لیدبت راک ادخ هک دنچ ره
 روطنامه .میبای یم تردق حور رد ،مینک باختنا ار حیسم هار هک میریگیم میمصت تمکح يور زا هک یتقو
 و دوش یم رتناسآ نامیارب مینک نیرمت رتشیب هچ ره و دزاس یم رت يوق ار ام ياه هچیهام ،شزرو هک
 .میئامن تیوقت ادخ هار ندیزگرب اب ار دوخ یناحور ياه هچیهام هک یتقو . مینک یم ادیپ يرتشیب یگدامآ
 هکینامز .تسا حیسم رد سدقم یگدنز کی هب ندیسر زمر نیا .دوش یم رت ناسآ نامیارب یئاسراپ رد ندنام
               .میئامن تعاطا وا يادص زا هک دهد یم تردق ام هب ادخ ،مینیزگرب ادخ هدارا قبط ار یهار میریگ یم میمصت
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 رد ار دوخ ندب یاضعا زا کیچیھ .دزاس دوخ یاھسوھ عیطم ار امش و دشاب مكاح امش یناف یاھندب رب هانگ دیابن رگید(
 ھب گرم زا ھکیناسک دننام و دییامن میلست ادخ ھب ار دوخ ھكلب .دور راكب ھناریرش دصاقم یارب ات دیھدن رارق هانگ رایتخا

 دیابن هانگ اریز .دور راكب وكین دصاقم یارب امش یاضعا ات دیراذگب وا رایتخا رد ار دوخ دوجو مامت ،دناھتشگزاب یگدنز
 و میتسھ ادخ ضیف ریز نوچ ایآ ؟ھچ سپ.دیتسھ ادخ ضیف ریز ھكلب دیتسین تعیرش عبات امش نوچ .دشاب مكاح امش دوجو رب
 رایتخا رد هدرب ناونع ھب ار دوخ امش هاگرھ ھك دینادیمن رگم )ھجو چیھ ھب ،ھن ؟مینك هانگ میراد هزاجا ،تعیرش عبات ھن
 ھك دشاب هانگ زا یگدرب هاوخ ،دینکیم تعاطا وا زا ھك دیتسھ یسك نآ ٔهدرب عقاو رد امش ،دیشاب وا عیطم و دیراذگب یسك
 .)16 – 12 :6 نایمور .دشابیم قلطم یكین نآٔ ھجیتن ھك ادخ زا تعاطا هاوخ و تسا گرم نآٔ ھجیتن
 روھظ تقو رد ھك یضیف نآ راظتنا رد .دیشاب رایشوھ و هدرك عمج ار دوخ ساوح سپ( 15 – 13 :1 :سرطپ لوا 
 ھك یناسفن تالیامت نآ دیراذگن ،دنتسھ ادخ عیطم ھك ینادنزرف لثم .دیرب رس ھب دیما اب ،دش دھاوخ امش بیصن حیسم یسیع
 هدناوخ ار امش ھك ییادخ ھکنانچ ھكلب .دنھد رارق دوخ ریثأت تحت ار امش یگدنز ،تسا طوبرم امشٔ ھتشذگ تلاھج نارود ھب
 هب مینک عورش يراد نتشیوخ نیرمت هب :دیاب هک دیوگ یم ).دیشاب کاپ ناتراتفر مامت رد زین امش تسا کاپ ،تسا
  .میدرگن رب هتشذگ یگدنز هنهک ياههار هب .میئامن تعاطا ادخ زا .مینک رکف ینشور

 ؟دزاس یم سکعنم ادخ اب ار امش هطبار دیریگ یم دوخ هنازور یگدنز رد هک یتامیمصت ایآ •
              هزاجا و دیهد یم همادا ندنام كاپان طباور رد ،یساپسان ،يدازآ رد طارفا ،تیاکش ،ندرک تبیغ هب ای •

 ؟دبای همادا ناتیگدنز رد یسنج طباور ناهانگ هک دیهد یم
 
 !دینک لرتنک ار نتشیوخ
 نامدوخ دیاب دیوگ یم 3 -1:3 انحوی لوا .دهد ناشن هانگ زا ار ام يدازآ دیاب ینوزفازور روطب ام ياه یگدنز
 ام نتفر نیرمت يارب یگدنز نیا . میرادروخرب یسیع اب تیدبا ندرب رسب دیما تکرب زا اریز .میرادهاگن كاپ ار
 وا رد ردپ یادخ ّتبحم دراد تسود ار ایند ھکیسک ،دیدنبن لد دراد ّقلعت نآ ھب ھچنآ و ایند ھب( .دشاب یم تشهب هب
ٔ ھیام ھچنآ و دنکیم بلط و دنیبیم مشچ ھچنآ و دنکیم وزرآ هراَّما سفن ھچنآ ینعی- دراد ّقلعت ناھج ھب ھچنآ رھ .تسین
 ھکرھ اّما ؛تفر دنھاوخ نیب زا یویند تالیامت و ناھج .دنراد ّقلعت ایند ھب ھمھ اھنیا .تسین ردپ زا -تسا رورغ و رخف
 ناهانگ هناهاگآ هسوسو زا ندش رود اب :) 17 – 15:2 انحوی لوا .تسیز دھاوخ دبا ھب ات ،دروآ اجب ار ادخ ٔهدارا
 و رادرک ،راتفگ ،رکف ،ندب دناوت یم هک يزیچ ره زا ار دوخ دیاب .میئامن ظفح ار دوخ یکاپ میناوت یم دوخ
 رھ زا ار دوخ دیاب ردقچ ام سپ ،تسا هدش هداد ام ھب اھهدعو نیا ،نازیزع یا( .میراد هاگن كاپ .دزاس هدولآ ار ام حور
 .) 1: 7 نایتنرق مود .میزاس ّسدقمً الماک ار دوخ یسرتادخ اب و مینك کاپ دزاسیم هدولآ ار ام ناج و مسج ھك یزیچ
  .مینک راک سدقت و یکاپ تهج رد ادخ هب نتشاذگ مارتحا يارب دیاب
 هب ندرک تشپ اب طقف هن ار هتشذگ یگدنز زا يدازآ . تسین هانگ ندوبن اهنت سدقت هک مینادب تسا بلاج
 اب و اقیمع ،ترارح اب و مئاد روطب و راتفر نیا اب .میروآ يور حیسم هب دیاب هکلب ،میروآ یم تسد هب هانگ
 یگدنز ام رد سدقلا حور اریز میزوریپ ام هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .مینک یم وجتسج ار یسیع تیلاعف
 امش هب ار دوخ و تسا نابرهم ادخ .دهد ماجنا الماک ار دوخ راک میراذگب هک تسا ام باختنا نیا اما .دنکیم
 روطب هک دنیرفآ یم یقوش و روش نانچ امش رد یگدنز دیدج هار نیا هک دیشاب هدامآ و دنک یمن لیمحت
 دزاس رپ لماك شمارآ و یداش اب نانچ ناتنامیأ ھلیسو ھب ار امش ،تسا دیما ھمشچرس ھك ادخ( .تسین یندرکرواب یعیبط
 ! ) 13 : 15 نایمور .دوش رتشیب زورھبزور امش دیما سدقلاحور یورین اب ھك
 فادها يارب و هدش سدقم ام ،سدقم باتک و شیاتس ،اعد قیرط زا دنوادخ اب هنازور تاقالم زا هلحرم نیا رد
 دنوادخ هک دوب فده نیا يارب .دنک یم هدافتسا دوخ لالج يارب ام زا وا تروصنآ رد و میوش یم ادج دنوادخ
 ام .میئامن یگدنز وا هشقن يارب وا تردق اب هکنآ رگم تشاد میهاوخن یعقاو تایح نانچ زگره ام . دیرفآ ار ام
         .مینک تمدخ دبا ات ار ادخ تلادع و یکاپ رد ،سرت نودب میناوتب هک میا هتفای تاجن نمشد تسد زا
 اقول .مییامن تدابع ،میاهدنز ات یكین و یكاپ اب سرت نودب ار وا ھك دیامرف تیانع و دھد تاجن نانمشد تسد زا ار ام ھك(

74:1 – 75 (. 
 ؟دیراذگ رانک ادخ اب تاقالم يارب یفاک تقو زور ره هک دیلیام ایآ •

 !دراد تسود ار ام ادخ
 مامت زا میناوتب ات میشاب سدقم ام هک دهاوخ یم و دراد تسود ار ام هنوگچ ادخ هک مینادب دیاب ام ،نایاپ رد
 کیرات يایند نیا رد دیما عبنم میناوتب ات دنک ادج ار ام هک تسا لیام وا .میوش دنم هرهب وا ياه تکرب
 ببس ھب .میشاب بیعیب و ّسدقم وا هاگشیپ رد ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق ار ام ادخ( 1:4 نایسسفا .میشاب
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 رظن رد هک دیزگرب ار ام و تشاد تسود ار ام دیامن قلخ ار نیمز ادخ یتح هکنآ زا لبق دیوگ یم ).دوخ ّتبحم
 تفایرد ار تعاطا تردق و میدش كاپ حیسم دوخ هلیسوب ،سدقلا حور راک رثا رد .میشاب هانگیب و كاپ وا
 هجوت و فطل دروم رتشیب و میدرگ یم كاپ رتشیب ،میشاب ادخ اب یقیقح تکراشم رد رتشیب هچره .میدرک
 یسیع يراکادف يابیز تمسق و .میئامن یم هبرجت رتشیب ار وا صوصخم شمارآ و میریگ یم رارق ادخ صاخ
 زین ام ردپ ادخ اریز میورب ادخ دزن تمیمص اب نآ زا رت مهم و مارتحا اب هک دهد یم ناکما ام هب هک تسا نآ
 ار امش حور نآ ھكلب ،دوشیمن سرت بجوم و دزاسیمن هدرب ار امش ،تسا هداد امش ھب ادخ ھك یحور نآ اریز( .دشاب یم
 .) 15: 8 نایمور ».ردپ یا ،ابا« :مینکیم دایرف ادخ هاگشیپ رد حور نیا کمك ھب ام و دنادرگیم ادخ نادنزرف

 ؟دیور یم تشهب هب هک دیراد نانیمطا الماک ایآ •
 رییغت ندرک هبرجت
 هتشاد رطاخ هب .دیئامن زاغآ اجنیا زا دیناوت یم ،دینک عورش دنوادخ يارب يرتشیب یمرگ اب دیهاوخ یم رگا
 ،ام یگدنز يارب دنوادخ هدارا ،دیئآ رد یسیع تهابش هب ادخ مالک رد تعاطا اب رتشیب دنچ ره هک دیشاب
     رارق سدقلا حور تردق تحت نام یگدنز ياه هنیمز مامت رد هک تسا قاتشم ادخ .دش دهاوخ زین ام فده
 کی زا تکرب رپ يا هویم هجیتن رد هک دزاس كاپ و هتسش ار ام ياه یگدولآ هک میهد یم هزاجا و میریگب
 ار يراد نتشیوخ و دیما ،تمیالم ،یئوکین ،تبحم ،شمارآ ،یشوخ ام تروصنآ رد .دیآ تسد هب كاپ یگدنز
 تروص رییغت هکیماگنه .تسا نآ ناهاوخ اعقاو ناسنا بلق هک تسا يزیچ نیا ،هرخالاب .درک میهاوخ هبرجت
 .دنروآ تسد هب ار يدبا تایح دنناوتب زین اهنآ ات میراذگب ریثات نانامیا یب و ناگدشمگ رب میناوت یم ،دریگ یم
 قلعت ناهج نیا هب ام هک دنرب یم یپ مدرم .دزاس یم زیامتم نارگید زا ار ام یگدنز رد هنادنسپادخ تافص
ّ دح ھب دوخ رد ارم یداش ات میوگیم ار نانخس نیا منك کرت ار ناھج ھکنیا زا لبق و میآیم وت دزن نونكا یلو( میرادن
 ترفن نانآ زا ناھج دنرادن ّقلعت ناھج نیا ھب نم دننام اھنآ نوچ اّما ،ماهدیناسر نانآ ھب ار وت مالك نم .دنشاب ھتشاد لامك
 .ییامرف تظفاحم ناطیش و ترارش زا ار نانآ ات ھكلب یربب ناھج زا ار نانآ ھكنیا یارب ھن ،منکیم اعد وت هاگرد ھب .دراد
 یتسار وت مالك ،امن سیدقت دوخ یتسارٔ ھلیسو ھب ار نانآ .دنتسین مھ ناشیا ،متسین ناھج نیا ھب ّقلعتم نم ھك روطنامھ
 نات یگدنز رد .)19 – 13: 17 انحوی .مداتسرف ناھج ھب ار نانآ زین نم یداتسرف ناھج ھب ارم وت ھك روطنامھ .تسا
 ای دننک تاقالم ار ادخ هک دنوش یم قاتشم مدرم ،دنوادخ هب امش دهعت هوحن ببس هب .دیشیدنایب هراب نیا رد
 ؟دیتسه یحیسم کی امش هک دنناد یم یتح
 قیرط زا ار وا هزور ره هک .ددرگ رو هلعش یسیع يارب امش قایتشا شتآ هک تسا نیا یگمه يارب نم ياعد
 هتشاد یتصرف ره رد ار وا اب تاقالم يوزرآ هک مهاوخ یم ادخ زا .دینک وجتسج ناتدوخ يارب شمالک و اعد
 میتسین رداق ام هک دیشاب هتشاد دایب .دشاب یگدنز مامت رد امش فده وا يدونشخ هک منک یم اعد و !دیشاب
 میلست وا هب ار دوخ یگدنز میهاوخب هکنآ رگم ،میئامن ناربج تسا هدرک ام يارب ام هدنهد تاجن هک ار هچنآ
  .میئامن
 هک تسا ییاه باختنا مزلتسم وا هب ندروآ يور و نام فادها و اهایور ،اه سرت ،ریصقت ،هانگ هب ندرک تشپ
 دوخ ینامسآ ردپ و میروایب وا يوس هب ار نارگید میناوت یم هار نیا زا اهنت .دراذگب مارتحا ار وا تلادع و یکاپ
  .میهد لالج ار
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 باتزاب
 

  ؟دیراد یکاخ عون هچ امش هک دینک رکف ریز دراوم هدهاشم اب ؟دیراد دای هب ار كاخ عون راهچ لاثم -١
 خساپ هنوگچ .تسین امش هقالع دروم اعقاو هک دیهد ماجنا يراک دهاوخ یم امش زا ادخ .ادخ  - فلا
 ؟دیهد یم
 هدننک تبیع ای نارذگ شوخ و شایع ،یکاش يدرف ناونع هب ار امش ایآ .هسردم ای راک – ب
 امش يراکمه حور و يراد تناما ،یشوخ زا اریز دنرب یم تذل امش اب ترشاعم زا نارگید ای ؟دننادیم
 ؟دنرب یم تذل

 مهفرید ای فیعض مدرم هکینامز صوصخب دنناد یم روبص و نابرهم یصخش ار امش ایآ . طباور – پ
 دنرادن ییالاب ماقم هک نیریاس ای ،یشنم ،دننک یم يرادهگن ار امش هناخ هک يدارفا اب ؟دنتسه
 ،هداوناخ ياضعا و جاودزا رد ار ندیشخب هک دنناد یم یصخش ار امش ایآ ؟دینک یم دروخرب هنوگچ
 ؟دیروآ یم اج هب دوخ ناراکمه ای و اسیلک ياضعا

 و مینک شواک اقیمع دوخ حور و بلق و رکف رد هک میراد تماهش یفاک ردق هب ایآ .نامدوخ – ت
 و دریگیم تروص رییغت و افش هک تسا یهار اهنت نیا ؟دهد ناشن ار نامیاه یگدولآ ادخ میراذگب
 هناهاوخدوخ راتفر ینعی دهاوخ یم ار امش ناهنپ رارسا مامت دنوادخ .دزاس كاپ ار ام دناوت یم ادخ
 ناتیاه تیدودحم و لایما ،ار اهدیما و اه سرت ،ناتیاه تب و اهدایتعا ،امش یئافکدوخ و رورغ ،امش
  .دنک یم بلط ار
 

 .دیهد خساپ ریز تالاوس هب
  ؟میوش كاپ دوخ تردقب دیاب -٢
 ؟دوش یم داجیا ام رد یتارییغت هچ میریذپب ار حیسم هک یتقو -٣
 ؟دنمادک یکاپ و سدقت ياه هویم -۴
 ؟دیوش یسیع هیبش رتشیب هک دینک عورش ار يراک هچ دیلیام زورما -۵
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 ینتورف – مھدزای لصف
 
 ار دوخ ،نارگید روضح رد هدنکفارس ،وسرت .دنراذگ یم رد نیئاپ هک هچنآ .دشاب فعض ینعم هب دیاش ،ینتورف
 ....مروایب نییاپ
  ؟مشاب ینتورف بلاط نم ارچ الاح ،بوخ
  یتخس هب ار یتیفیک نینچ دیدرت نودب و ؟تسیچ ینتورف ینعم هک دنناد یمن مدرم زا يرایسب عقاو رد
             ،اه نیرتهب ،میهد یم اهب دایز الاب تاماقم هب هک میتسه یتلم ام .تفای ،زورما گنهرف رد ناوتیم
 هک دوشیم ببس) ینتورف ( هملک دوخ .اه نیرت دنمتردق و اه نیرت شوه اب  ،اه نیرت بسانم ،اه نیرتابیز
 یب ینعی )دیا هدروآ نییاپ ار دوخ( .دنسر یمن اج چیه هب یگدنز رد دنشاب نتورف رگا هک دننک رواب مدرم
 شزرا یب و ترفن دروم ،ریقف و فیعض ینعی ) نتورف( هک مینک یم روصت بلغا و دیتسه هتشگ مگ و تماهش
  .تسا ایند نیا رد ندوب
 :تسا نیا ینتورف
 و اه فعض زا هکیناسک .دریگ یم دنوادخ زا ار دوخ تهج و شمارآ و ورین هک تسا یسک ریوصت ینتورف
 رد ردقنآ هک یصاخشا و دشاب ناش یگدنز سیئر ادخ هک دنهد یم هزاجا مه زاب و دنراد یهاگآ شیوخ تردق
 یطیارش ره رد دوخ يورین نداد ناشن ای یعامتجا هاگیاپ هب يزاین هک دنراد تینما و دامتعا دوخ تیعقوم
  .دنرادن
               لابقتسا نآ زا ام هعماج يزکرم دوخ ياه تیفیک هک هچنآ اب ینتورف زا  سدقم باتک رب قبطنم فیرعت
             ) لرتنک تحت يورین( ینعم هب اعقاو ،ینتورف ،ندوب فیعض ینعم زا رود هب .دراد توافت رایسب دننک یم
 هویش عقاو رد نیا .دنک یم فیصوت ندوب ) مرتحم ( ای) عضاوتم( ار ینتورف ،یسیلگنا تاغل گنهرف .دشاب یم
 يراد نتشیوخ و یئابیکش مزلتسم نیا .دهد یم رارق دوخ رب مدقم ار نارگید نآ رد هک تسا یسک یگدنز
 فالخ رب هک دنهدیم ماجنا ار یلامعا ،دنتسه نتورف دنوادخ روضح رد هتسویپ هک ییاهنآ اریز .تسا يدایز
 .دنیامن تبحم هک دننیزگ یم رب .دنریگ یم رارق ترفن دروم هک ینامز دارفا نیا .تسا ناشدولآ هانگ تعیبط
                    هدافتسا نارگید يارب دوخ لوپ و دادعتسا ،تقو زا .دننک ظفح ناشدوخ يارب ار زیچ همه هکنآ ياج هب
                  کمک نارگید هب تسا ادخ زا هک یتماهش و تردق اب و دنوش یم وربور يدب اب هک یتقو یتح .دننک یم
  .تسا راوشد رایسب ،دنهد یم ناشن یعقاو ینتورف هک يدارفا نتفای هک تسین هدوهیب .دننک یم
 .مینک یمن راکنا ارنآ ام و دراد لرتنک رد ار ناهج نیا ادخ هک تسا رما نیا هب فارتعا نینچ مه ندوب نتورف
 لاثم روطب .دهد یمن ناشن ار نیا اعقاو ام لامعا اما ،تسا لرتنک رد ادخ هک هتبلا( دیئوگب هک تسا نکمم
 متسه یسک اهنت( ای . )مهد ماجنا تسرد ار يراک مناوت یم هک متسه یسک اهنت نم( میا هدرک رکف راب دنچ
 .دراد همادا ،میراد تسد رد ار لرتنک مینک یم رکف هک ییاههار تسیل ) .منک یم تیبرت تسرد ار مدنزرف هک
 طیارش لرتنک اعقاو راگنا .میتسه مهم نآ زا رتشیب یلیخ هک مینک یم روصت بلغا هک تسا اج نیا مهم هتکن
  .میراد تسد رد ار
 دنوادخ کمک هب زاین ،نامدوخ یهاوخدوخ رب يزوریپ رد میریذپب هک تسا مزال يرت قیقد تایصوصخ و رکفت
 ،تسا ادخ هب نامیاهلد و راکنا ،هدارا ،ندرپس رد ام يدمع لمع عضاوت .میهد ناشن ار یعقاو تبحم ات میراد
 زا :دھاوخیم ھچ امش زا دنوادخ ھک دینادب دیاب ،لیئارسا موق یا الاح سپ«( .میشاب یکتم دوخ يورین هب هکنآ هن

 ھک ار وا ماکحا و دینک تمدخ و دیرادب تسود ناج و لد مامت اب ار وا ،دینک لابند ار وا قیرط ،دیسرتب ناتیادخ دنوادخ
 دنوادخ ھب ،تساھنآ رد ھچنآرھ و نیمز و نامسآ .دیروآ اجب تسامش حالص و ریخ یارب و منکیم غالبا امش ھب زورما
 زونھ امش و درک باختنا رگید ماوقا یاج ھب ار امش ھک دوب ردقنآ امش ناکاین ھب دنوادخ ّتبحم ،دوجو نیا اب .دراد ّقلعت
 نادنوادخ ِدنوادخ و نایادخ یادخ ،ناتیادخ دنوادخ اریز .دینکن یتخسرس و دیشاب دنوادخ عیطم سپ .دیتسھ وا هدیزگرب موق
 نانزهویب و نامیتی داد ھب وا .دریگیمن هوشر و ددنسپیمن ار ضیعبت .تبیھ اب و اناوت و تمظع اب تسا ییادخ .تسا
 امش اریز ،دیھدب ناشن تقفش نابیرغ ھب مھ امش .دنکیم ّھیھت سابل و اذغ اھنآ یارب و درادیم تسود ار نابیرغ .دسریم
 مسق وا مان ھب طقف و دینک لّکوت وا ھب .دیتسرپب ار وا اھنت و دیسرتب ناتیادخ دنوادخ زا .دیدوب بیرغ رصم نیمزرس رد زین
 : 10 هینثت .داد ناشن امش ھب یگرزب تازجعم ناتنامشچ ربارب رد ھک تسا ییادخ نامھ و امش راختفأ ھیام وا .دیروخب

12 – 21 (.  
 و ینابرهم اب ام اب هک یتقو .دوش راتفر یمارتحا یب يور زا و بولطم ان روطب وا اب هک درادن تسود ناسنا
 دراذگب یسک رگا دیوش یمن لاحشوخ ایآ ،لاثم روطب .میراد يرت تبثم لمعلا سکع  ،دوشیم راتفر مارتحا
 داهنشیپ امش هب یسک هک یتقو دیرادن یبوخ ساسحا ایآ  ؟دیشاب یگدننار رد ای فص رد لوا رفن امش هک
 دروآ یم دوجو هب يدنواشیوخ هیحور ،راتفر زرط نیا  ؟دینک تساوخرد امش یتح هکنآ نودب دنک یم کمک
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 ياه يدنمزاین زا لبق نارگید هب ندرک رکف .دراد دوجو ندرک تباقر رد هک تسا يراتفر سکع رب تسرد هک
  .تسا ینتورف ساسحا  ،نامدوخ

 ؟تسا راکشآ امش ینتورف هک دینک رکف يدراوم هب دیناوت یم •
 ؟دیوش نتورف رتشیب ات دیهد ماجنا دیناوت یم هک دراد دوجو ییاهراک ایآ •

 تسین نیا ینتورف
 ینعم نیا هب و تسین رخسمت و ریقحت ینتورف .دنراذگب اپ ریز ار امش مدرم دیهد هزاجا هک تسین نیا ینتورف
 و یهاوخدوخ ینتورف سکع رب .دیریگب هدیدان ار دوخ ياهزاین هک دینک تمدخ ار مدرم ردقنآ هک تسین
 نیا تقیقح رد .) درک مهاوخ و مناوت یم نم (  :دیوگ یم نیب دوخ .دراد مان زین رورغ هک تسا ینیبدوخ
 نامسآ زا وت ،حبص ینارون ۀراتس یا ،لباب هاشداپ یا( .دنار نوریب تشهب زا ار ناطیش هک دوب يدروخرب زرط نامه
 و ینک دوعص اھنامسآ ھب یتساوخیم وت .یاهداتفا کاخ ھب تدوخ نآلا اّما ،یداد تسکش ار اھّتلم وت ھتشذگ رد )یداتفا
 ھک ییاج ،لامش رد هوک نآ زارف رب هاشداپ کی لثم ھک یدرکیم رکف وت .یراذگب اھهراتس نیرتدنلب زارف رب ار تتخت

 .دوب یھاوخ لاعتم رداق لثم و ینکیم دوعص اھربا زارف رب ھک یتفگیم وت .درک یھاوخ تنطلس ،دنوشیم عمج نایادخ
 ادخ هب یهجوت كدنا و دننک یم یگدنز ضحم هدارا و میمصت اب مدرم زا يرایسب .)14 – 12:14 ءایعشا
 هجیتن هب هجوت نودب و دنتسه دوخ ياهتفرشیپ فرعم ناشیا .)تسا ام هار طقف هار ( دنیوگ یم و دنرادن
  .دنهد یم ماجنا ار دوخ راک ،هلصاح
 ناشیگدنز رد تیقفوم يارب هک يدارفا ،درادن یلاکشا فادها ندیسر ققحت هب زا ندوب دونشخ و ندوب قفوم
 و رتالاب نیغورد ساسحا الومعم ،دننک يرازگساپس ادخ کمک زا هکنآ نودب دنهد یم دوخ هب لماک زایتما
 رجنم تینما یعقاو ریغ ساسحا هب طیارش و دوخ هب ءاکتا طقف هتشذگ نآ زا .دننارورپ یم دوخ رد يرترب
        تباث یگدنز رد يرگید زیچ چیه  ،ادخ زا ریغ هب .دننک یم رییغت زور ره طیارش و مدرم اریز دوشیم
 اّما ،تفر دنھاوخ نایم زا اھنآ .تسوت یاھتسد راك اھنامسآ و یدیرفآ ار نیمز ادتبا رد ،دنوادخ یا وت« :زین و( .دنام یمن
 لثم اھنآ نوچ ،یرآ .دیچیپ یھاوخ مھ ھب ییادر دننام ار اھنآ وت .دش دنھاوخ ھنھك سابل لثم اھنآٔ ھمھ .دنام یھاوخ یقاب وت
 نیاربانب .)12 – 10: 1 : نایناربع ».تشاد دنھاوخن ینایاپ وت یاھلاس و ینامھ وت اّما .درك دنھاوخ رییغت یسابل رھ
 هرهب یب یعقاو تمکح زا ام هک تسا نیا تقیقح .تسا ام يراذگاو و لماک دامتعا راوازس هک تسا دنوادخ
 ».درادن دوجو ادخ« :دنیوگیم دوخ لد رد ناقمحا(                   .میریگ یم هدیدان ار وا تقامح يور زا و میتسه
 ّسدقم باتك ھکنانچ و 1:14 رومزم .دنزیمن رس اھنآ زا کین راک و دننکیم تشز یاھراک و دنتسھ دساف یصاخشا اھنیا
 ادخ زا نایمدآٔ ھمھ .دشاب ادخ یایوج ای دمھفب ھك تسین یسك .دشاب کینً الماک ھك تسین رفن کی ّیتح« :دیامرفیم
 ناشنابز ،تسا زابور ربق لثم ناشیولگ .تسین راكوكین رفن کی ّیتح ؛دناهدش فرحنم تسار هار زا یگمھ ،دناهدینادرگور
 هدننز یاھمانشد زا رپ ناشناھد  .تسا یراج رامرھز دننام هدنُشک ینانخس ناشیاھبل زا و دنربیم راكب نداد بیرف یارب ار
 و حلص هار و  ،دنراذگیم اجب یتخبدب و یناریو ،دنوریم ھك اج رھ ھب  .تسا ناباتش یزیرنوخ یارب ناشیاھاپ و  ،تسا

  .)18 – 10: 3 نایمور ».دسریمن ناشیا رظن ھب یسرتادخ  .دناھتخانشن ار یتمالس
 ام یگدنز يارب ادخ هک یتامعن مامت زا مینک یم یگداتسیا ادخ لباقم رد یتخسرس اب هکیماگنه ،نآ رب هوالع
 ار یتاکرب ،میشاب هتشاد تجامس دوخ نیناوق و دوخ هاوخلد هب ندرک یگدنز رد رگا .میوش یم مورحم دراد
 ام يزاسکاپ تهج ادخ هک مزال ياه شیامزآ رد زین و میهد یم تسد زا  تسا هدرک هریخذ ام يارب وا هک
 تیقفوم و شخب تیاضر یگدنز  ،دنوادخ هب دامتعا و ندروآ يور .میروخ یم تسکش تسا هدرک حرط
 لقع رب .نک لّکوت دنوادخ رب ناج و لد اب( .مینکب ار شروصت میتسین رداق یتح ام هک دهد یم  هجیتن ار يزیمآ
 ھک نکن لایخ .داد دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ
 تّوق و یتمالس وت ھب ،شخب افش یوراد دننام ،ینک نینچ رگا .نک یرود یدب زا و سرتب ادخ زا .یتسھ لقاع یلیخ
 .) 8 – 5:3 لاثما .دشخبیم

 ؟ادخ ای دیراد اکتا دوخ هب رتشیب دینک یم رکف •
 
 
 !دیهد یم تسد زا امش
 .دییایب ادخ دزن ینتورف اب هک تسین يزاین دیدرت نودب و دیراد تیاضر دوخ یگدنز زا هک دیوگب تسا نکمم
 هار هب یگدنز رد مدرم هک یتقو ،اما .دیراد یبوخ نادنزرف و لغش و راک ،هناخ و دیتسه قفوم جاودزا رد دیاش
 و اه یئاناوت ندرب راک هب ،ناشیاهراک ماجنا رد الومعم ،دنریگ یمن رظن رد را ادخ و دنهد یم همادا دوخ
 فده( الثم ؟تسا نیمه رسارس یگدنز ایآ دنسرپ یم دوخ زا بلغا .دنراد یتیاضران ساسحا ناشیاهدرواتسد
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 نکمم .دسر یم  ناشرکف هب لیبق نیا زا یتالاوس ، )؟ متسه اجنیا ارچ ( و ) ؟ مور یم اجک( ، )؟تسیچ نم
 یگدنز تامعن زا یلیخ زا هک دنرب یمن یپ نیا هب اما ،دنراد ار زیچ همه یسیع نودب دننک رکف مدرم تسا
 .دنا هرهب یب
 انب نامز رورم هب یسیع اب ام هطبار اما .میراد دیدرت وا تسد هب لرتنک ندرپس رد ،یسیع هب ام نامیا زاغآ رد
 رد ار دوخ دامتعا و روضح هراومه وا ،میشاب رادیاپ وا هب تبسن نامدهعت رد رگا و دریگ یم لکش و دوش یم
 هک مینک یم هدهاشم ،میهد یم رارق وا رایتخا رد ار دوخ جیردت هب هکنیمه و دنک یم تباث ام هب اه یتخس
 دامتعا لباق وا هک میسر یم كرد نیا هب و .دنک راک ام يارب و ام قیرط زا ام رد ،دناوت یم و دهاوخ یم وا
 هک دراد تسود ار ام يردقب وا هک میبای یم رد دوز یلیخ و دراد رظن رد ار ام تیریخ نیرتهب هشیمه و هدوب
 وت .دش یھاوخن ریقحت و اوسر رگید )سرتن( تسا ام رهوش نیرتهب وا .درک دهاوخن شومارف ای تحاران ار ام زگره
 شمان ھک وت ٔهدننیرفآ .درک یھاوخ شومارف یگویب راگزور رد ار دوخ زیگنامغ ییاھنت و ار دوخ یناوج یاھزور ییافویب

 دھاوخ تاجن ار وت -ناھج مامت نارمکح و- لیئارسا سّودق یادخ .دوب دھاوخ وت یماح یرھوش لثم تسا لاعتم دنوادخ
 نم .دنکیم ھچ شبابرا دنادیمن هدنب اریز مناوخیمن هدنب ار امش رگید(        ،تسام تسود ) 5 – 4:54 ایعشا .داد
 تسام ردپ و ) 15: 15 انحوی .مداد حرش امش یارب مدینش دوخ ردپ زا ار ھچرھ اریز ماهدناوخ دوخ ناتسود ار امش
 نادنزرف ار امش حور نآ ھكلب ،دوشیمن سرت بجوم و دزاسیمن هدرب ار امش ،تسا هداد امش ھب ادخ ھك یحور نآ اریز(
  .) 15 : 8 نایمور  ».ردپ یا ،ابا« :مینکیم دایرف ادخ هاگشیپ رد حور نیا کمك ھب ام و دنادرگیم ادخ
 یسیع هب دوخ ناج و حور و فطاوع ،اه هتساوخ و هدارا ندرپس رد میا هدوب يزیمآ تنوشخ هطبار رد رگا
 .میئامن لرتنک ار دوخ یگدنز ،اه يریگرد همه زا سپ هک میا هتشاد یعس تدش هب دیاش .میراد دیدرت رتشیب
 مینک راذگاو یسک هب میا هدروآ تسد هب یگزات هب هک یتردق هک میرادن یلیامت الامتحا  ،تیعضو نیا رد
  .دشاب ادخ دوخ رگا یتح
 رد رگا ،سپ .تسا هدیرفآ نینچ ار ام وا اریز میوش یمن لماک دنوادخ اب یهارمه و يراکمه نودب زگره اما
 تیاضر ینامز اعقاو یگدنز .تسا امش رکف رد دنوادخ هک دینادب ،دیتسه یگدنز رد رتشیب يزیچ يوجتسج
 هناقاتشم و دسانش یم کیدزن زا ار ام وا .میشاب تسا هدیرفآ ار ام هک یسک اهنت اب هطبار رد ام هک تسا شخب
  .دشاب یم فده و دیما ،شمارآ ،یشوخ لماش هک دراد ام یگدنز يارب یلاع رایسب ياه هشقن وا .دراد تسود
  .دیئامن توعد یگدنز و بلق هب ار وا هک تسامش رظتنم وا

  ؟دراد رارق حیسم رادم رب امش یگدنز هک دینک یم رکف •
  ؟دیزاسیم دراو دوخ یگدنز رب ار وا دیتشاد تسود هک نامز ره و دیراد تسد رد ار دوخ یگدنز ای •
 :دینک یبایزرا ار ریز دراوم رگا تسا رت ناسآ لاوس نیا هب خساپ •

v دینک یم وا هب ندرک رکف فرص ار دوخ تقو زا ردقچ.  
v دینک یم فرص تقو سدقم باتک ندناوخ يارب دح هچ ات. 
v دینارذگ یم ندرک اعد هب ار دوخ تقو زا ردقچ. 
v دینک یم يزیچ هچ فرص ار دوخ لوپ و دادعتسا ،تقو.  

 
 
 .تسا هدش تنایخ نم هب یلیخ هک منک یم ساسحا اما
 امش لمعلا سکع نیلوا .دهد یم يور امش يارب یبولطمان قافتا ،دیراپس یم ادخ هب ار دوخ هک یتقو دیاش
 و تسا امش اب وا تقیقح رد ! )یتسه نم اب تالکشم رد هک مدرک رکف  ،ایادخ( :دشاب هنوگنیا دناوت یم
 طیارش هک تسین ینعم نیا هب ،میوش یم میلست وا هب هکنیا رطاخ هب طقف .دراد رارق امش رانک رد تسرد
 دوخ هب ار ام هک درب یم راکب ار تخس طیارش نیا  ،بلغا تقیقح رد .دنک یم رود ام یگدنز زا ار راوشد
 رد رگا یتح دیدرک یم هبرجت ار ییاه يراوشد نینچ الامتحا یگدنز یعقاو تیعقوم رد .دزاس رت کیدزن
      ساسحا یشمارآ و ورین اه یتخس رد  ،دینک یم دامتعا ادخ هب هک نیمه طقف ! دیتشادن رارق وا اب هطبار
 و اعد اب دروم رھ رد ھشیمھ ھكلب ،دیشابن زیچ چیھ نارگن( .دشاب یمن ناتدوخ بناج زا ینشور هب هک دینک یم
 و اھلد ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و .دییامن زاربا ادخ هاگشیپ رد ار دوخ یاھاضاقت یرازگساپس و تاجانم
 .) 7 – 6: 4 نایپیلیف .درك دھاوخ ظفح یسیع حیسم رد ار امش راكفا
 و سرت زا ای وا يولج و تخاس دهاوخ نتورف ادخ روضح رد ار دوخ یناسنا ره  ،نایاپ رد هک دینکن شومارف و
 رد ھمھ ھک دنگوس مدوخ تایح ھب ،دیوگیم دنوادخ« :دیامرفیم ادخ مالك اریز( .دمآ دهاوخ رد وناز هب تبحم زا ای
  .)11:14 نایمور ».دومن دنھاوخ شیاتس ار ادخ دوخ نابز اب هدمآرد وناز ھب نم ربارب
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 یگدنز نانچ میناوت یم میزاس نتورف وا لباقم رد ار دوخ هکینامز .تسا ام اب باختنا و دراد دوجو هار ود طقف
 اهنآ ات  .میراذگب رثا نارگید رد هک میشاب هتشاد ار زایتما نیا هکلب ،میزاس یم دونشخ ار وا اهنت هن هک مینک
  .دنیامن تفایرد دینک یم اطع ناراد نامیا هب یناوارف هب ادخ هک یئوکین زین

  ؟دیناد یم هنوگچ ؟دراد روضح امش ياه یتخس رد اعقاو دنوادخ هک دیراد هدیقع ایآ •
 ؟دراد رب رد يزیچ هچ ینتورف اب یگدنز
 مدق نیلوا عقاو رد اما .تسا حیسم يوس هب ندمآ رد مدق نیلوا هبوت هک دننک یم روصت مدرم زا يرایسب
 دوخ بلق هب ار وا هکنآ زا لبق یتح . میربب یپ هدنهد تاجن دوجو هب دوخ زاین هب دیاب اریز .تسا ینتورف
 هب  میناوت یمن هک مینک یم فارتعا میزاس یم نتورف ار دوخ هکیماگنه .میدرگرب دوخ هانگ زا و میئامن توعد
 هنالقاع اما ،دشاب كانسرت دناوت یم ادخ تسد هب یگدنز ندرپس ،میهد همادا وحن نیرتهب هب دوخ یگدنز
 دنوادخ ھب دیاب ادتبا ،یوش اناد ھکنیا یارب( .میروآ دورف میظعت رس تقلخ هاشداپ لباقم رد هک تسا نیا  راک نیرت
 دنھاوخ هدنمرش دوز یلیخ ّربکتم مدرم و 10: 9 لاثما .دیدرگ یھاوخ میکح یسانشب ار سّودق نآ رگا .یراذگب مارتحا

 زا هدمآ یسیع دزن نادرگاش تقو نآ رد( 4 – 1: 18 یتم رد دوخ یسیع .) 2:11 .دنتسھ نتورف میکح مدرم اّما ،دش
 ربارب رد تساوخ وا زا و درك ادص ار یكدوك یسیع »؟تسا رتگرزب ھمھ زا نامسآ یھاشداپ رد یسک ھچ« :دندیسرپ وا
 ھب زگرھ ،دیدرگن ناكدوك دننام و دیوشن ضوع امش رگا ھك میوگیم امش ھب تقیقح رد« :تفگ نانآ ھب سپس و دتسیاب نانآ
 نیا دننام و دزاس نتورف ار دوخ ھك تسا رتگرزب ھمھ زا یسک نآ ،نامسآ یھاشداپ رد .دش دیھاوخن دراو نامسآ یھاشداپ
 ناکدوک وا .میسرب ادخ یهاشداپ هب ات میزاس نتورف ناکدوک دننام ار دوخ دیاب ام هک دیوگ یم ).دوشب کدوك
 هب  .دننکیم فارتعا نالاسگرزب هب ار دوخ یگتسباو یناسآ هب ناکدوک اریز دنک یم رکذ لاثم ناونع هب ار
 هویش و ادخ هدارا قبط میهاوخب هک تسا ناکدوک دننام يراتفر مزلتسم حیسم هب ندروآ نامیا تروص نیمه
 ادخ اب ) تردق هاگیاج( ندروآ تسد هب يارب هراومه  ،عضاوت نودب .مینک یگدنز دهاوخ یم ام زا ادخ هک يا
  .دهد یم جنر نام یحیسم ياه مدق رد ار ام راتفر نیا و میتسه گنج رد
 ایآ ؟مینک سامتلا وا هب و میتفایب اپ و تسد هب ادخ دزن يزاین ره يارب دیاب هک تسا ینعم نیا هب عضاوت ایآ
 زا لبق ام تاجایتحا مامت زا ادخ .دشاب یم هن تالاوس نیا خساپ  ؟میچیپب دوخ هب سرت زا وا روضح رد دیاب
 ای و دیروخب ھچ ھك ،دیشابن نارگن دوخ یگدنز یارب :میوگیم امش ھب نیاربانب«( .دراد ربخ میئامن تساوخرد ام هکنآ
 اھنآ :دینك هاگن ناگدنرپ ھب .تسا رتمھم سابل زا ندب و اذغ زا یگدنز اریز ،دیشوپب ھچ ھك دوخ ندب یارب ھن و دیماشایب ھچ
 امش شزرا رگم .دھدیم ار اھنآ ِیزور امش ینامسآ ردپ یلو ،دننکیم هریخذ اھرابنا رد ھن و دننکیم ورد ھن ،دنراكیم ھن
 نارگن سابل یارب ارچ«؟دیازفایب دوخ رمع ھب یتعاس ینارگن اب دناوتیم امش زا کیمادک ؟تسین رتشیب اھنآ زا بتارم ھب
 ھك دینادب یلو .دنسیریم ھن و دنشکیم تمحز ھن اھنآ ،دننکیم ومن ھنوگچ دینیبب و دینك هاگن ارحص یاھنسوس ھب ؟دیتسھ
 و تسھ زورما ھك ار ارحص فلع ادخ رگا سپ .دشن ھتسارآ اھنآ زا یكی لثم شلالج و تمشح ھمھنآ اب مھ نامیلس ّیتح
 دیشابن نارگن سپ«)دیناشوپ دھاوخن رتھب بتارمب ،نانامیامك یا ،ار امش ایآ ،دیارآیم روطنیا دوشیم ھتخیر رونت رد ادرف
 اّما ،دننکیم شالت اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب یارب ناھج للم مامت '؟میشوپب ھچ ای و ؟میشونب ھچ ؟میروخب ھچ' :دییوگن و
 و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ زا لبق امش .دیراد جایتحا اھزیچ نیأ ھمھ ھب امش ھك دنادیم امش ینامسآ ردپ
 ادرف ینارگن ،دیشابن ادرف نارگن سپ .دش دھاوخ هداد امش ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا
 هک مینک یم باختنا ام هک یتقو المع .) 34 – 25 :6 یتم .تسا یفاك زورما یارب زورما یدب و تسادرف یارب
 هک تسا قاتشم ادخ و دهد یم باوج نامیاهاعد هب یلاحشوخ اب وا ،میشاب وا اب ساسحا رپ و مرگ هطبار رد
 رد ار دوخ ینامداش .ینک یگدنز ّتینما رد نیمز رد ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب( میشاب هتشاد دامتعا وا هب ام
 ار وت وا .نک دامتعا وا رب و راپسب دنوادخ ھب ار تدوخ .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ
 هک مینادب ام ات  ،تفر بیلص يور ام يارب شمیظع تبحم رطاخ هب وا . )5 -3: 37 رومزم .درک دھاوخ کمک
  .میتسه شزرا اب و زیزع وا يارب تیاهن یب
 هدنرادهاگن یسیع هک میمهفب اقیمع هک تسا رسیم یتقو طقف یعقاو ماکحتسا و بسانم و ملاس نانیمطا اما
 نئمطم و یوق ،دیما نآ .تسام یاھناج یارب یرگنل لثم میراد ام ھك یدیما نآ( تسام مظعا نابش وا و تسام حور
 وكین نابش ،متسھ وكین نابش نم و 19: 6 نایناربع ؛دوشیم دراو ناکم نیرتّسدقم ھب و ھتشذگ دبعم ٔهدرپ زا ھك تسا

 هک میبای یم رد  ،مینک رواب ار وا میظع تردق هکینامز . )11: 10 انحوی .دزاسیم ادف نادنفسوگ یارب ار دوخ ناج
  .دهد یم تینما ام هب هک تسین ام یناسنا ياه تیقفوم و اهراک و تسا ام تینما لیلد وا
 لغش  ،لوپ مامت . دزوس یم ای دنام یم یقاب ای میهد یم ماجنا ایند نیا رد هک يراک ره هک دیشاب هتشاد دایب
 يارب افرص ام راک رگا .تسا شزرا یب يرواد زور رد ام نیشام و سابل ،نکسم و هناخ ،يزاب بابسا ،هفرح و
 رظن هب الاح رما نیا دیاش .میتسیا یم یهت ياه تسد اب ناهج قلاخ ربارب رد ،تسا نامدوخ لالج و یشوخ
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 تلع هب اریز . دیور یم منهج هب هک دیربب یپ و دیتسایب تیدبا هزاورد رب دیهاوخ یمن اما ،دشابن مهم امش
 میهدیم ماجنا ادخ تردق اب هک ار ییاهراک اهنت ، تسا نیا تقیقح .دیدرکن میلست حیسم هب ار دوخ دایز رورغ
 ار ادخ و دیزرون هانگ بّویا ،لاوحا نیا مامت رد( .دراد هارمه هب ار تمرح و يدبا تکرب  ،تسا وا فادها يارب و
  .)22 بویا .تسنادن رّصقم

 امش یگدنز رد ادخ هک تسیئاهراک ساسا رب ای تسا ناتدوخ ياه تیقفوم هیاپ رب امش دامتعا ایا •
  ؟دهد یم ماجنا

 ! هن میلست ! هن هوا
 .دننک یمن كرد ار نآ مدرم رتشیب هک يا هملک .دروآ یم نایم هب ار میلست نینچمه نتخاس نتورف ار دوخ
 ای و ندرک لیمحت ( اب یطابترا چیه میلست تسرد ینعم . تسا ) يراذگاو ندرپس ( میلست ینعم هک نآ اب
 هب ار مدرم هانگ یتحار هب یسیع هک مینک یم هدهاشم اه لیجنا رساترس رد عقاو رد .درادن ) نتشاد طلست
 هاك رپ ھك دید یھاوخ تسرد هاگنآ ،روایب نوریب دوخ مشچ زا ار گرزب بوچ نآ لوا ،راكایر یا( .درک یم دزشوگ اهنآ
 نامسآ یھاشداپ یاھرد امش )راكایر نایسیرف و املع یا امش رب یاو – 5 : 7 یتم .یروایب نوریب تردارب مشچ زا ار
 13: 23 یتم .دیرادیم زاب ،دنوش دراو دنھاوخیم ھك مھ ار نارگید و دیوشیمن دراو ناتدوخ ،دیدنبیم مدرم یور رب ار
 ریت ھك یتروصرد ،'مروایب نوریب تمشچ زا ار هاك رپ نآ هدب هزاجا ،ردارب یا' ییوگب تردارب ھب یناوتیم روطچ –
 زا ار هاك رپ ھك دید یھاوخ تسرد تقو نآ روایب نوریب دوخ مشچ زا ار ریت لوا ،راكایر یا ؟ینیبیمن ار دوخ مشچ لخاد
 راتفرگ لاس هدجھ و تسا میھاربا رتخد ھك نز نیا رگا دراد بیع ھچ سپ و 42 : 6 اقول .یروایب نوریب تردارب مشچ
 ندش میلست  ،نتشاد عضاوت دننام تسرد .) 16 : 13 اقول ؟دوش دازآ اھدنب نیا زا تبس زور رد ،دوب ناطیش
 یباختنا نیا .دراد مزال رایسب ششوک و تسا ام هدارا میمصت نیا .تسا يراد نتشیوخ يدایز رادقم مزلتسم
 ،ینتورف  ،تمحر سابل اب ار دوخ دیاب .میروآ یم لمع هب دوخ ناج و حور ،رکف ،بلق مامت اب ام هک تسا
 ،منکیم اضاقت امش زا متسھ ینادنز دنوادخ رطاخھب ھك نم ،نیاربانب( .میناشوپب ربص و ینابرهم و تمیالم ،یئوکین

 لّمحت ار رگیدكی ّتبحم اب و دیشاب رابدرب و میالم ،نتورف ھشیمھ .دیاهدش هدناوخ نآ ھب ھك دشاب یماقمٔ ھتسیاش امش یگدنز
 تیاھن ،دوشیم ھتسویپ مھ ھب افص و حلص یاھھتشر اب و دروآیم دوجو ھب سدقلاحور ھك یتدحو نآ ظفح یارب .دینك
 امش ھب دیما کی ،دناوخ ار امش ھکیتقو رد زین ادخ ،تسا سدقلاحور کی و ندب کی ھك روطنامھ .دینكب ار دوخ ششوك
 رد و هدوب ھمھ زا رتالاب و ھمھ ردپ ھك دراد دوجو ادخ کی و ؛دیمعت کی و نامیا کی و دنوادخ کی نینچمھ و .تسا هداد
 ار دوخ ،دیتسھ ادخ بوبحم و ّسدقم ناگدیزگرب ھك امش سپ و 6 -1: 4 نایسسفا .تسا نكاس ھمھ رد و دنکیم راك ھمھ
 یتیاكش و هِوكِش نارگید زا رگا .دیوش رگیدكی لّمحتم .دیزاس ّسبلم یرابدرب و تمیالم ،ینتورف ،ینابرھم ،یزوسلد ھب
 ار ّتبحم اھنیأ ھمھ ھب .دیشخبب ار رگیدكی زین امش ،تسا هدیشخب ار امش دنوادخ ھکنانچ و دینك وفع ار رگیدكی ،دیراد
 نادجو یضاق ،دشخبیم امش ھب حیسم ھك یشمارآ .دنکیم لیمكت و ددنویپیم مھ ھب ار زیچھمھ ّتبحم اریز ،دینك ھفاضا

 نایسلوک .دیشاب رازگساپس دیاب امش و تسا هدناوخ شمارآ نیا ھب ندب کی یاضعا ناونع ھب ار امش ادخ نوچ ؛دشاب امش
 ماجنا يراسمرش ای رابجا و راشف يور زا هن و دراد دنمفده یلمع زا ناشن تعاطا عون نیا . ) 15 -12 :3
 رد طقف هک میهد یم ناشن نارگید هب ار یتافص و اه تیفیک ،یسیع دننام ندرک لمع باختنا اب و دریگ
 رد ار ام هک دهد یم هدعو سدقلا حور و دوشیم هدید دراد وجو ناشیگدنز زکرم رد حیسم هک یصاخشا
 هک میهد یم هزاجا ادخ هب لمع رد  ،مینک یم میلست ادخ هب ار دوخ هکینامز .دهد يرای ادخ مالک زا تعاطا
 ینامز رب ینبم و یلقع مک يور زا و هناقمحا نیقی روط هب میمصت نیا .دریگ تسد رد ار ام یگدنز لرتنک
  .دراد زاین ینیب شیپ و قیقد تاکن نتفرگ رظن رد هب دنوادخ هب ام ندش میلست .تسین رذگدوز

 ؟دراد ادخ هب ندش میلست هب زاین زونه ناتیگدنز زا ییاه هبنج هچ •
 ناهانگ هب ندرک تشپ
           هدعو ادخ تقیقح رد .دبلط یم زین ار هنادنسپادخ ياههار باختنا و هسوسو هب ندرک تشپ ،ینتورف 
 نم دزن ،دنوشیم هدناوخ نم مان ھب ھک نم موق رگا( .دهد یم تکرب ار ام مینک تعاطا وا زا رگا طقف هک دهد یم
 دیشخب مھاوخ ار ناشیا ناھانگ و دینش مھاوخ اھنامسآ زا نم هاگنآ ،دندرگ زاب دوخ دیلپ یاھھار زا و دنیامن ھبوت و دننک اعد
 اجب ناکم نیا رد ھک تسا یشیاین ھّجوتم نم یاھشوگ و زاب نم یاھمشچ نونکا .داد مھاوخ اھنآ نیمزرس ھب یبایماک و
 نم مشچ و دشاب اجنآ رد ھشیمھ یارب نم مان ات ماهدومن سیدقت و ماهدیزگرب ار ھناخ نیا نم نونکا اریز .دوشیم هدروآ
  .) 16 – 14 : 7 خیراوت مود .دوب دھاوخ نآ رد ھشیمھ
                         زا و دنیوجب ارم و دننک اعد و دنزاس نتورف ار دوخ ،دنا هدش هدناوخ نم مان هب هکیناسک ،نم موق رگا
 و دیشخب مهاوخ ار ناشناهانگ ،دینش مهاوخ ار ناشیادص نامسآ زا نم سپس ،دندرگرب دوخ ياه ترارش
  .دوش یم نامروشک و یصخش ياه یگدنز لماش ) نیمزرس نیا ( ! داد مهاوخ افش ار ناش نینمزرس



 
 

۱۳۴ 

 یاھشور ھن و تسین امش راکفا ،نم راکفا« :دیوگیم دنوادخ( تسین ادخ ياههار ،ام اههار  ،دیشاب هتشاد رطاخ هب
 ایعشا .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا ،ردقنامھ ،دنتسھ رتدنلب نیمز زا اھنامسآ ھک ردقنامھ .امش یاھشور لثم ،نم

 هشیمه و ) قلطم ياناد( ،تسا هاگآ الماک ،) قلطم رداق (                . تسا دنمتردق امامت وا .) 9 – 8 :55
 هار رد رگا ،میتسه نئمطم ای كریز ،شوه اب وا نودب هک دینک رکف ردق ره اما .تسا ) قلطم رضاح ( رضاح
  .میهد یم بیرف ار دوخ میراذگن مدق وا
 هنهک تشز يالویه نآ
 تبحص رایسب هراب نیا رد سدقم باتک و تسا ینتورف سکع رب يدنسپدوخ و ینیبدوخ هک میتخومآ نونکات
 هب ربکت و دوش یم تکاله هب رجنم رورغ ( هک ما هدینش ار یمیدق راتفگ نیا ام همه دیدرت نودب .تسا هدرک
 رد مینک یم رکف .) 18 :16 لاثما .دماجنایم طوقس ھب ّربکت و تسا تکالھ ،رورغٔ ھجیتن( . ) دماجنا یم طوقس
 هک دنرب یم الاب دح زا شیب ار دوخ رورغم صاخشا هک تسا هتفر راک هب رظن نیا زا ) طوقس ( هملک اجنیا
 ای) هیاپ( ینتورف يارب يا هشیر تاملک زا یکی هک تسا بلاج .تسا ندمآ نییاپ تعرسب نآ هجیتن اهنت
 یمن یناسآ هب و دراد رارق نیمز رب راوتسا روطب عضاوتم صخش هک دراد هراشا نیا هب هک .دشاب یم ) نییاپ(
 .دروخ یمن ناکت و دزغل
 نیمز ھب ار ناسنا ،ّربکت( .دزاس یم دنلبرس ار ام ینتورف اما ،دناشک یم تراقح ساسحا هب ار ام ماجنارس رورغ
 هک ییاهنآ يارب ( مینک رکف ،نیا ندناوخ اب دیاش .)23: 29 لاثما .دوشیم یزارفرس ثعاب ینتورف اّما ؛دنزیم
 اما ،دنرادن ینتورف یگدنز اهنآ ؟دیآ یم ناشرس رب هچ دنتسه دنمتورث و ابیز نوچ دننارذگ یم شوخ یلیخ
 هورگ نیا یگدنز هب تقد هب رگا المع ! دنتسه لاحشوخ و یضار یلیخ دسر یم رظن هب و دنراد زیچ همه
 رد یناوارف ياه یناریو ،دنراد ناشیگدنز رد هک ) یتاحیرفت( مامت ببس هب هک دیرب یم یپ ،دینک هاگن
 يدنلبرس ،میوش میلست دنوادخ هب رگا اما .دزاس یم دوبان ار ام رورغ ،منک یم رارکت .دراد دوجو ناشیگدنز
 نانخس اّما ،دنکیم رادھحیرج ار ناسنا بلق زیت ریشمش لثم دوش ھتفگ ینادان یور زا ھک ینخس( .دوش یم نامبیصن

  .)18:12 لاثما .دشخبیم مایتلا ار لد نالقاع
 زرط اب هک دزاس یم نشور الماک ارنآ ادخ مالک اما ،تسا ام يرکف متسیس فالخ رب نیا هک دسر یم رظن هب
 یگدنز هک مینیزگ یم رب هکیماگنه .دیآ یم تسد هب تیاضر رورغ و ربکت زا رتشیب یلیخ ندوب مداخ رکفت
 صخش هک دینکن هابتشا .دوش یم دونشخ رایسب دنوادخ  ،مینک راذگاو نارگید هب ندرک تمدخ هب ار دوخ
 دنوادخ طقف و دوریم نیب زا نامدرم ّربکت و رورغ ھک دمآ دھاوخ یزور( .دش دهاوخ هدنکفا ریزب دیدرت نودب رورغم
 ناھج کلام ناشیا اریز ،نانتورف لاح ھب اشوخ( .دش دنهاوخ ناهج کلام نانتورف و )11:2 ءایعشا .دباییم لالج
 رد« :داد خساپ یسیع( .دش دنهاوخ رخآ يرواد زور رد ،دنتسه لوا نونکا هک یئاهنآ .)5:5 یتم .دش دنھاوخ
 دوخ یھاشداپ تخت رب ینامسآ لالج و هوكش اب ناسنا رسپ ھك ماگنھ نآ رد ،هدنیآ یایند رد ھك میوگیم امش ھب تقیقح
 دیھاوخ یرواد لیئارسأ ھفیاط هدزاود رب و تسشن دیھاوخ تخت هدزاود رب دیاهدرک یوریپ نم زا ھك امش ،دنکیم سولج
 هدرك کرت ار دوخ کلم و نیمز و ناكدوك و ردام و ردپ و نارھاوخ و ناردارب و ھناخ نم رطاخھب ھك سکرھ و .دومن
 ،دنتسھ لوا نونكا ھکیناسک زا یرایسب اّما .دروآ دھاوخ تسد ھب ینادواج تایح و تفرگ دھاوخ شاداپ ربارب نیدنچ ،دشاب
 دهد یم هدعو ادخ اما . )30 – 28 :19 یتم .دوب دنھاوخ لوا دنتسھ رخآ نونكا ھك اھنآ زا یرایسب و دش دنھاوخ رخآ
 دوخ یارب ار سلجم یالاب نانامھم ھك دید یسیع یتقو( .دیدرگ دهاوخ دنلبرس دزاس نتورف ار دوخ هکیسک هک
 سلجم یالاب رد ،دنکیم توعد یسورع سلجم کی ھب ار امش یسك یتقو« :تفگ هدروآ یَلثَم ناشیا یارب دندرکیم رایتخا
 نیا ھب ار دوخ یاج' :دیوگب امش ھب و دیایب نابزیم و دشاب هدش توعد امش زا رتمھم یصخش ھك دراد ناكما اریز .دینیشنن
 سلجم نییاپ رد و ورب دوشیم وت زا توعد یتقو ،ریخ .ینیشنب سلجم نییاپ رد یراسمرش اب دیاب تروص نآ رد '.هدب اقآ
 دنھاوخ دوشیم وت ھب ھك ار یمارتحا نانامھم مامت سپ '.رتالاب امرفب ،نم تسود' :دیوگب ،دمآ وت نابزیم یتقو ات نیشنب
 )11 – 7: 14  اقول ».دیدرگ دھاوخ زارفارس ،دزاس نتورف ار دوخ ھکرھ و دش دھاوخ راوخ دنك یگرزب ھکرھ نوچ .دید
. 
 یهاشداپ يارب يزیچ هک نانآ دیوگ یم یسیع اما .تسا راوشد رایسب دنوادخ قیاقح زا یضعب نتفریذپ
 ناگتشرفٔ ھمھ اب هارمھ دوخ لالج اب ناسنا رسپ یتقو«( .درک دنهاوخ تریح وا تشگزاب رد ،دنا هدادن دنوادخ
 ھك ینابش دننام وا هاگنآ .دنوشیم عمج وا روضح رد نیمز یور للم مامت و تسشن دھاوخ دوخ یھاشداپ تخت رب ،دیآیم
 رد ار اھُزب و تسار تسد رد ار نادنفسوگ .درك دھاوخ میسقت هورگ ود ھب ار نایمدآ ،دنکیم ادج اھُزب زا ار نادنفسوگ
 بناج زا ھکیناسک یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس رد ھك ینانآ ھب هاشداپ هاگنآ .داد دھاوخ رارق دوخ پچ تسد
 یتقو نوچ .تسا هدش هدامآ امش یارب ملاع شنیرفآ یادتبا زا ھك دیوش یتنطلس ثراو و دییایب )دیاھتفای تكرب نم ردپ
 یتقو ،دیدرب دوخٔ ھناخ ھب ارم مدوب بیرغ ھکیماگنھ ،دیداد بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیداد کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ



 
 

۱۳۵ 

 ناكین هاگنآ 'دیدرك ندید نم زا مدوب نادنز رد ھکیتقو و دیدمآ نم تدایع ھب مدوب رامیب یتقو ،دیدیناشوپ ارم مدوب نایرع
 ھب ھك میدید ھنشت ار وت عقوم ھچ ای و میشاب هداد کاروخ وت ھب ھك میدید ھنسرگ ار وت تقو ھچ دنوادخ یا' :داد دنھاوخ خساپ
 ای رامیب ار وت تقو ھچ ؟میدناشوپ ار وت ھك یدوب ھنھرب ای میدرب ھناخ ھب ار وت ھك یدوب بیرغ نامز ھچ ؟میشاب هداد بآ وت
 ھب ،دیدرك نم ناوریپ نیرتكچوك زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :تفگ دھاوخ باوج رد هاشداپ '؟میدمآ تندید ھب ھك میدید ینادنز
 یارب ھك یدبا شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا پچ تمس رد ھك ینانآ ھب هاگنآ« '.دیدرك نم
 بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیدادن کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو اریز ،دیورب تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا
 '.دیدماین نم ندید ھب مدوب ینادنز و رامیب یتقو و دیدیناشوپن ارم مدوب ھنھرب یتقو ،دیتفریذپن ارم مدوب بیرغ یتقو ،دیدادن
 تیارب یراك و میدید ینادنز ای رامیب ای نایرع ای بیرغ ای ھنشت ای ھنسرگ ار وت عقوم ھچ' :داد دنھاوخ باوج زین نانآ
 ،دیسر دنھاوخ یدبا رفیك ھب نانآ و 'دیدركن نم ھب دیدركن ناكچوك نیا زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :داد دھاوخ باوج وا '؟میدركن
 رادم دوخ اما  میمان یم یحیسم ار دوخ رگا .)46 – 31: 25 یتم ».دش دنھاوخ دراو ینادواج تایح ھب ناكین یلو
 دننام نامسآ یھاشداپ«( .درک میهاوخن تفایرد زین يزیچ ،میهد یمن ماجنا يراک وا فادها تهج رد و هدوب
 تبسن ھب کی رھ ھب و درپس نانآ ھب ار شتورث مامت ،هدناوخ ار دوخ نامالغ سپ .دنك رفس تساوخیم ھك تسا یدرم
 نآ زا سپ و الطٔ ھّکس رازھ یموس ھب و ،الطٔ ھّکس رازھ ود یرگید ھب ،الطٔ ھّکس رازھ جنپ یکی ھب داد یزیچ شاییاناوت
 نینچمھ .درب دوس الطٔ ھّکس رازھ جنپ و درك تراجت اھنآ اب و تفر دوز تشاد الطٔ ھّکس رازھ جنپ ھك یدرم .تفر رفس ھب
 دوب هدش هداد وا ھب الطٔ ھّکس رازھ ھك یدرم نآ اّما .دروآ دوس رگیدٔ ھّکس رازھ ود تشاد الطٔ ھّکس رازھ ود ھك یدرم نآ

 باسح ھیفصت ھب اھنآ اب و تشگرب بابرا یدایز ّتدم زا دعب«.درك ناھنپ ار دوخ بابرا لوپ و دنَك ار نیمز و تفر
 و دروآ دوخ اب دوب هدرب دوس ھك مھ ار یاھّکس رازھ جنپ و دمآ دوب هدش هداد وا ھب الطٔ ھّکس رازھ جنپ ھکیسک .تخادرپ
 یا ،نیرفآ' :تفگ بابرا '.تسا نآ دوس مھ رگیدٔ ھّکس رازھ جنپ نیا ،یدوب هدرپس نم ھب ار ھّکس رازھ جنپ نیا وت' :تفگ
 مھاوخ وت ھب ار گرزب یاھراك الاح نم ،یداد ناشن ار دوخ یتسرد و تناما یكچوك رما رد وت ،نیما و بوخ مالغ
 ھبٔ ھّکس رازھ ود وت' :تفگ و دمآ تشاد الطٔ ھّکس رازھ ود ھك یدرم هاگنآ '.شاب کیرش دوخ بابرا یداش رد و ایب .درپس
 یكچوك راك رد وت نیما و بوخ مالغ یا ،نیرفآ' :تفگ بابرا '.تسا نآ دوس مھ رگیدٔ ھّکس رازھ ود نیا ،یدرپس نم
 '.شاب کیرش دوخ بابرا یداش رد و ایب .درپس مھاوخ وت ھب ار گرزب یاھراك الاح و یداد ناشن ار دوخ یتسرد و تناما

 زا ،یتسھ یریگتخس درم وت ھك متسنادیم نم ،بابرا یا' :تفگ و دمآ دوب هدش هداد وا ھب ھّکس رازھ ھك یدرم سپس
 ناھنپ نیمز رد ار وت یاھھّکس متفر و مدیسرت سپ ،ییامنیم عمج یاهدیشاپن ھکییاج زا و ینکیم ورد یاھتشاکن ھکییاج
 ورد ماھتشاکن ھكییاج زا نم یتسنادیم ھك وت ،لبنت و تشرسدب مالغ یا' :تفگ بابرا '.تساجنیا وت لوپ ،امرفب .مدرك
 رب رفس زا نم یتقو ات یدادیم نافاّرص ھب ارم لوپ دیابیم لیلد نیمھ ھب سپ ،منکیم عمج ماهدیشاپن ھکییاج زا و منکیم
 – 14: 25 یتم .دیھدب دراد ھّکس رازھ هد ھك یسکنآ ھب و دیریگب وا زا ار اھھّکس .مریگب سپ شدوس اب ار نآ مدرگیم

 هتشاد نامیا یسیع هب هک تسا نآ ،تسا شزرا ياراد ،میتسه هدنز نیمز يور رد ات هک يزیچ اهنت .) 28
 ناج زا تسد دیاب دشاب نم وریپ دھاوخب یسک رگا« :دومرف دوخ نادرگاش ھب یسیع سپس( .مینک تمدخ وا هب و میشاب

 ،دھدیم تسد زا ار نآ دنك ظفح ار دوخ ناج دھاوخب ھکرھ اریز .دیایب نم لابند ھب ھتشادرب ار دوخ بیلص و دیوشب دوخ
 اّما ،دربب ار ناھج مامت ھك دراد یدوس ھچ ناسنا یارب .تشاد دھاوخ هاگن ار نآ دنك ادف ار دوخ ناج نم رطاخھب ھکرھ اّما

 اب هارمھ دوخ ردپ لالج اب ناسنا رسپ .دبای زاب ار نآ دناوتیمن یتمیق چیھ ھب رگید وا اریز ؟دھدب تسد زا ار دوخ ناج
 ندمآ ات دناهداتسیا اجنیا نونكا ھکیناسک زا یضعب ھك دینادب .دھدیم شاداپ شیاھراک قبط رب سکرھ ھب و دیآیم ناگتشرف
 .) 28 – 24: 16 یتم ».درم دنھاوخن ،دننیبن هاشداپ کی تروص ھب ار ناسنا رسپ
 و تنوشخ ،عمط ،لتق فیدر رد ) هانگ ( تسیل رد تسرد رورغ مینیب یم هک تسا بلاج رورغ هرابرد و
 میلست ار اھنآ ادخ ،دندرمش زیچان یرما ار یسانشادخ اھنآ نوچ( .تسا هتفرگ رارق ،دنراد ترفن ادخ زا هک ییاهنآ
 زا نینچمھ و یھاوخدب و عمط و یدب و ترارش عاونا زا اھنآ .دنروآ اجب تسیاشان و تشز یاھراک ات دومن ناشدساف راكفا

 ادخ زا ،دننکیم ییوگدب رگیدكی زا و دنزاسیم ھعیاش اھنآ .دنتسھ ُرپ ّتینءوس و یراكبیرف و عازن و یشكمدآ و تداسح
 ھفطاعیب و افویب و مھفیب .دننکیم یچیپرس دوخ نیدلاو زا و دنتسھ اھیدب ٔهدنزاس و نزفال و ّربکتم و خاتسگ ،دنراد ترفن
 نیا ناشدوخ طقف ھن یلو دنگرم بجوتسم اھراك نینچ نایرجم ھك دننادیم ار ادخ نامرف ھكنیا دوجو اب و .دنمحریب و
 نامز رد ھك نادب نیقی ار نیا و 32 – 28 :1 نایمور .دننکیم قیوشت اھنآ ماجنا رد زین ار نارگید ھكلب دننکیم ار اھراك
 نیدلاو ھب تبسن و هدننكنیھوت و رورغم و نزفال و تسرپلوپ و هاوخدوخ ،نایمدآ اریز دوب دھاوخ یتخس راگزور ،رخآ
 دنسپدوخ و دیقال ،راكتنایخ ،یكین زا ّرفنتم ،وخهدنّرد ،راكزیھرپان ،نزارتفا ،محریب ،ھفطاعیب ،کاپان ،ساپسان ،نامرفان

 نیا زا .دنیامنیم راكنا ار نآ تردق یلو ،دنتسرپادخً ارھاظ .تشاد دنھاوخ تسود ادخ زا شیب ار یشّایع و دوب دنھاوخ
 دنوادخ ھب مارتحا( .دراد ترفن رورغ زا اعقاو هک دیوگ یم دنوادخ .) 5 – 1:3 سواتومیت مود .نك یرود صاخشا
 نیاربانب .)13 : 8 لاثما .مراد ترفن وگغورد نابز و دب یاھھار زا ،ّربکت و رورغ زا نم .یدب زا ندرک ترفن ینعی



 
 

۱۳۶ 

 .مینک یگدنز نمشد يودرا رد هک مینک یم باختنا المع ، مینکیم در ار وا رادتقا هنارورغم ام هک یتقو
 و یطاخ نامدرم یا و 30:12 یتم .دزاسیم هدنكارپ دنکیمن عمج نم اب ھکرھ و تسا نم فالخرب تسین نم اب ھکرھ(
 نمشد ار دوخ ،دشاب ھتشاد تسود ار ایند دھاوخب ھکرھ ؟تسادخ اب ینمشد ،ایند نیا ھب یگتسبلد ھك دینادیمن ایآ ،افویب

 رارق ناسنا لد رد دوخ ھك یحور نآ ھب ادخ« :دیامرفیم یتقو ،تسا ینعمیب ادخ مالك دینکیم رّوصت ایآ .دنادرگیم ادخ
 مھ نیا زا ،دشخبیم ادخ ھك یضیف اّما »؟دیامن لّمحت دوخ زج یزیچ ھب ار ناسنا لیامت دناوتیمن و دراد ھقالع ّتدشب ،هداد
 تعاطا ادخ زا سپ ».دشخبیم ضیف نانتورف ھب و دنکیم تفلاخم ناّربكتم اب ادخ« :دیامرفیم وا مالك نوچ ،تسا رتشیب
 یا .دش دھاوخ کیدزن امش ھب زین وا ھك دییوج بّرقت ادخ ھب .دزیرگب امش زا ات دییامن تمواقم سیلبا لباقم رد و دینك
 ھب امش ٔهدنخ .دینك ھلان و ھیرگ ،دیریگب متام ،دیزاس کاپ ار دوخ یاھلد ،ناراكایر یا .دییوشب ار دوخ یاھتسد ،ناراكھانگ
 – 4: 4 بوقعی .تخاس دھاوخ زارفارس ار امش وا و دیوش نتورف ادخ هاگشیپ رد .دوش ّلدبم مغ ھب امش یداش و ھیرگ

10( . 
                             .طیارش رابجا هب ای دوخ باختنا هب ای میوش یم میلست تروص ره هب ام هک تسا نیا تیعقاو
 ھکرھ و دش دھاوخ ریقح دزاس گرزب ار دوخ ھکرھ اریز .دشاب ھمھ مداخ ھك تسا رتگرزب ھمھ زا امش نایم رد یسک(
  .)12 -11:23 یتم .دیسر دھاوخ یگرزب ھب دزاس نتورف ار دوخ
 نیا رد ،دیا هدشن میلست حیسم دنوادخ هب رگا اما .میرب یمن راکب دوخ زا فیصوت رد ار ) رورغم( هملک ام رثکا
 .تسا ضحم رورغ دوخ نیا و دینک هرادا ادخ زا رتهب یلیخ ار دوخ یگدنز دیناوت یم هک دیئوگ یم تروص

 امش هب لاوس نیا هب خساپ ؟دینک یم نات هداوناخ زا جراخ دارفا هب کمک فرص تقو و لوپ ردقچ •
  .دیتسه یمداخ هنوگچ اعقاو دینادب هک دنک یم کمک

 ام لماک هنومن
 کمک هب ار هتشرف رازه اهدص هیناث کی فرظ تسناوت یم وا .دوب ینتورف زا یلماک هنومن یسیع یگدنز
 ؟دتسرفب نم یرای ھب ار ناگتشرف زا رکشل هدزاود زا شیب ھك مھاوخب دوخ ردپ زا مناوتیم نم ھك ینادیمن رگم( .دبلطب
 ار دوخ ام رطاخ هب دناوتب ات دنکن هدافتسا ادخ ناونع هب دوخ تردق زا هک درک باختنا اما ،)53:26 یتم
 زا وا ھچرگا:دشاب حیسم یسیع رّكفت زرط دننام دیاب یگدنز ٔهرابرد امش رّكفت زرط(11 – 5 :2 نایپیلیف .دزاس نتورف
 نآ یایازم مامت زا ار دوخ ھكلب،دنك ظفح یتمیق رھ ھب ار ادخ اب یربارب ھك دشن یضار یلو ،دوب ّتیھولا یاراد لزا
 ار دوخ ،تشگ رھاظ ام نایم رد ناسنا لكش ھب وا نوچ.دش ناسنا ھیبش و دمآرد مالغ کی تروص ھب ،هدومن مورحم
 رایسب ار وا ادخ تھج نیا زا.دریذپب ار -بیلص یور رب گرم ّیتح- گرم دش رضاح تعاطا یور زا و تخاس نتورف
 و نیمز یور و نامسآ رد تادوجومٔ ھمھ ھکنیا ات.دومرف اطع وا ھب تساھمان عیمج زا رتالاب ھك ار یمان و دومن زارفارس
 ،حیسم یسیع ھك دننك فارتعا دوخ نابز اب ،ردپ یادخ لالج یارب ھمھ و.دنیآ رد وناز ھب یسیع مان ندینش اب ،نیمز ریز
  .دزاس یم نشور ار هتکن نیا یبوخ هب هک تسا يا هیآ ).تسا دنوادخ
 اما  ،تشاد ییادخ تیهام هکنیا اب وا .تشاد حیسم هک دیریگب شیپ رد ار يرکف زرط نامه دیاب امش
 کی لکش هب و تشاذگ رانک ار دوخ لالج و تردق هکلب .دنک هدافتسا دوخ ییادخ قح رایتخا زا تساوخن
 دننام دش رضاح هک یئاج ات ،تخاس نتورف ار دوخ زین نیا زا شیب یتح ،دش اه ناسنا هیبش و دمآرد هدنب
 دیشخب وا هب یمان و درک زارفارس تیاهن یب ار وا ادخ ،تهج نیمه هب .دوش مادعا بیلص يور رب راکهبت کی
 وناز هب ،تسا نیمز ریز و نیمز و نامسآ رد هچنآ ره  » یسیع  « مان هب ات ،تسا رتالاو يرگید مان ره زا هک
  .تسا دنوادخ ،حیسم یسیع هک دننک فارتعا دوخ نابز هب همه ،ردپ يادخ لالج يارب و دیآرد
 فت وا رب هک تسناد یم .دروآ نییاپ ار دوخ ادمع و دیزگرب ار ینتورف دوخ ادخ هک دینک یم هدهاشم ،سپ
 ات تخاس دودحم ار دوخ هناهاگآ مه زاب اما .دننک یم رکف هابتشا هب وا هرابرد ،دنهد یم رازآ ار وا ،دنزادنا یم
 لالج و تردق ،شا هنارادافو تمدخ يارب وا شاداپ هک دینک هجوت اما .میبای تعفنم وا يراکادف زا میناوتب ام
 ریغ ھك تسا نیا هدیشوپ تقیقح نآ و( .دوب دهاوخ نیمه زین ام شاداپ هک تسا زیگنا تریح زین نیا و تسا يدبا
 ،تسا هداد ام ھب یسیع حیسم رد ادخ ھك یاهدعو رد و ندب کی یاضعا مھ اب و ثرامھ نایدوھی اب لیجنا هار زا نایدوھی

 یقشمرس هک داد ناشن لرتنک تحت ار یفرگش تردق وا .)7:21 هفشاکم و 6:3 نایسسفا .دنتسھ میھس و کیرش
  .تسا ام يارب
 نیب رد دھاوخیم ھکرھ ھكلب ،دشاب نینچ دیابن امش نایم رد اّما( .تسا ) نتورف مداخ( هک دوب ییاهن یمداخ یسیع
 ات دماین زین ناسنا رسپ .دشاب ھمھ مالغ دیاب دوش ھمھ زا رتالاب دھاوخب ھکرھ و ددرگ ھمھ مداخ دیاب ،دشاب گرزب امش
 هک دینکن بجعت .) 28 – 26:20 یتم .دزاس ادف یرایسب هار رد ار دوخ ناج و دنك تمدخ ات ھكلب ،دوش تمدخ
 زا نتشذگ اب اما .تسا ام یتاذ تعیبط فالخ رب ) بلغا( نارگید هب نداد يرای يارب دوخ یگدنز زا رظنفرص
 هک ار ییاهنآ .میزاس یم راکشآ ار يزراب تافص و مکحم تیصخش ،نارگید هب نداد يرای و دوخ ياه هتساوخ
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 5 سورطپ لوا( دندرگ یم زارفارس ،دنزاس یم نتورف ار دوخ هک نانآ اما ،دنیآ یم ریز هب دنرب یم الاب ار دوخ
 .دیامن یم زارفارس و دنلب ار ام هک تسا وا هب  ءاکتا لوبق اب و ادخ روضح رد ندروآ دورف رس اب اهنت .) 6 – 5:
 نانتورف يارب ادخ تاکرب هدعو
 ؟تسیچ مینک یم راذگاو وا هب و هتخاس نتورف ار دوخ هک ام يارب ادخ ياه هدعو
 34 رومزم رگا اما .دجنگ یمن سرد نیا رد هک تسا دایز ردقنآ وا هب میلست و ام ینتورف دروم رد ادخ تاکرب
 هکنیا هب دراد یگتسب هک درک میهاوخ هدهاشم دریگیم قلعت ام هب هک ار ادخ تامعن يابیز يامن ،میناوخب ار
 دنک یم ینابهگن ،دهد یم میلعت ،دهد یم شوگ ام هب ،دنک یم تظفاحم ام زا وا .میشاب دنوادخ اب هطبار رد
 دراد هقالع ام زا رتشیب یلیخ نتشاد لاصتا و هطبار نیا هب دنوادخ هکنیا رت مهم همه زا .دهد یم تاجن و
 هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن ار دوخ ّتبحم ادخ اّما( .درک ادف ام يارب ار دوخ ناج میدوب راکهانگ ام هکنآ اب اریز
 .) 8 : 5 نایمور .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا
       رداق ار ام وا سدقم حور هک تسا نیا میروآ یم تسد هب نام یگدنز رب ادخ رادتقا زا هک يرگید تکرب
 ياه هلمح لباقم رد یتقو هک دیوگ یم المع سدقم باتک .مینک تمواقم نمیرها لباقم رد هک دزاس یم
 یایلوا و نایاورنامرف ھیلع ام ھكلب تسین ناسنا اب ام گنج اریز( .دنک یم رارف ام زا ناطیش .مینک تمواقم ناطیش
 هرز دیاب امش تھج نیا زا .میتسھ گنج رد ،نامسآ رد یناطیش یاھورین و کیرات ناھج نیا رب مكاح یاھورین و روما
 ات و دیشاب ھتشاد تمواقم ِبات ،نمشد یاھھلمح ربارب رد ریرش زور نآ رد ات دیشوپب ،تسا هدرك ّایھم ادخ ھك ار یلماك
 نیلعن و دینك نت ھب ار یكین نشوج و دیدنبب رمك ھب ار تقیقح دنبرمك و دینك یرادیاپ سپ .دینامب رادیاپ مھ گنج نایاپ
 مامت دیناوتب نآٔ ھلیسو ھب ات دیرادرب ار نامیا رپس ،اھنیا رب هوالع .دینك اپ ھب ار یتمالس و حلص لیجنا راشتنا یارب یگدامآ
 .دیرادرب ار ادخ مالك ینعی سدقلاحور ریشمش و دیراذگب رس رب ار تاجن دوخھالك و .دیناشن ورف ار ناطیش نیشتآ یاھریت
 ھکرھ ؟تسادخ اب ینمشد ،ایند نیا ھب یگتسبلد ھك دینادیمن ایآ ،افویب و یطاخ نامدرم یا و 17 – 12: 6 نایسسفا
 یتقو ،تسا ینعمیب ادخ مالك دینکیم رّوصت ایآ .دنادرگیم ادخ نمشد ار دوخ ،دشاب ھتشاد تسود ار ایند دھاوخب
 زج یزیچ ھب ار ناسنا لیامت دناوتیمن و دراد ھقالع ّتدشب ،هداد رارق ناسنا لد رد دوخ ھك یحور نآ ھب ادخ« :دیامرفیم
 تفلاخم ناّربكتم اب ادخ« :دیامرفیم وا مالك نوچ ،تسا رتشیب مھ نیا زا ،دشخبیم ادخ ھك یضیف اّما »؟دیامن لّمحت دوخ
 ادخ ھب .دزیرگب امش زا ات دییامن تمواقم سیلبا لباقم رد و دینك تعاطا ادخ زا سپ ».دشخبیم ضیف نانتورف ھب و دنکیم
 ار دوخ یاھلد ،ناراكایر یا .دییوشب ار دوخ یاھتسد ،ناراكھانگ یا .دش دھاوخ کیدزن امش ھب زین وا ھك دییوج بّرقت
 و دیوش نتورف ادخ هاگشیپ رد .دوش ّلدبم مغ ھب امش یداش و ھیرگ ھب امش ٔهدنخ .دینك ھلان و ھیرگ ،دیریگب متام ،دیزاس کاپ
 ادخ  ،میوش یم رت کیدزن ادخ هب هچ ره نآ رب هوالع ! ) 10 – 4: 4 بوقعی .تخاس دھاوخ زارفارس ار امش وا
 .دنک یمن لیمحت ام هب ار دوخ اما .میروآ يور وا هب هک تسا راظتنا رد هشیمه وا .دوشیم رت کیدزن ام هب زین
 کیدزن دوخ هب ار ام وا حور هکیلاح رد و دنک تیاده ار ام رکف و بلق هک میهاوخب و میشاب وا ناهاوخ دیاب ام
  .میوش رود وا زا ای میروآ يور وا يوس هب ای میناوت یم ام ؛دنک یم
 نم هاگیاج .تسا یدبا ھک ییادخ ؛متسھ لاعتم و سّودق یادخ نم«( دوش نکاس نانتورف اب هک دهد یم هدعو دنوادخ
 و دامتعا ات دنشابیم راکھبوت و نتورف ھک منکیم یگدنز یمدرم نایم رد لاح نیع رد ،تسا لاعتم و ّسدقم یناکم رد
 ؛دروآ یم تریح هب ارم ،دنک یم یگدنز نم رد وا هکنیا رکف .) 15: 57 ایعشا .منادرگزاب اھنآ ھب ار ناشدیما
 ار حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ( .ما هدش هدیزگرب و متسه زیزع شخب تذل رایسب قیرطب منک یم ساسحا

 ار ام ادخ .تسا ھتخاس دنمهرھب ینامسآ ورملق رد یناحور تاكربٔ ھمھ زا حیسم اب داّحتا رد ار ام وا اریز ،مییوگ ساپس
 دیدحالص بسح رب و دوخ ّتبحم ببس ھب .میشاب بیعیب و ّسدقم وا هاگشیپ رد ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق
 ھب ھك وا هوكش رپ ضیف یارب ار ادخ ات .میوش وا نادنزرف حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب ھك دومرف ّردقم ام یارب ،شیوخ ٔهدارا

 ییاھر ام ھك تسوا نوخٔ ھلیسو ھب و حیسم اب داّحتا هار زا .مییوگ ساپس ،تسا هدیشخب ام ھب دوخ زیزع رسپ رد ناگیار
 روظنم ھك ار ھچنآ ادخ .تسا هدیشخب ام ھب یناوارف ھب ادخ ھك یضیف نآ تسا میظع ردقچ و دش هدیشخب ام ناھانگ و ،ھتفای
 راكشآ ام رب شنیب و شناد اب ،دوب ھتفای ّققحت حیسم صخش ردً البق ھك ار دوخ ناھنٔ ھشقن و دروآ لمع ھب ،دوب شرظن

 تحت ،دنتسھ نیمز و نامسآ رد ھك ییاھزیچٔ ھمھ ینعی تانیاكٔ ھّیلك و دوش یلمع وأ ھشقن ّنیعم تقو رد ھك تسا ھتخاس
 وا ِنآ زا ات درك باختنا ار ام ،دھدیم ماجنا دوخٔ ھشقن و هدارا قبط رب ار زیچھمھ ھك ییادخ .دنوش عمج مھ اب حیسم نامرف
 دیاب ،میدش راودیما حیسم ھب ھك میدوب یدارفا نیلوا ھك ام سپ .دوب هدیزگرب شیوخ ٔهدارا قبط رب لزا زا ار ام اریز .میوشب
 و دیدش دّحتم وا اب ،دیدروآ نامیا وا ھب و دیدینش ار دوخ تاجن ٔهدژم ینعی تقیقح مایپ یتقو زین امش .مییاتسب ار ادخ یگرزب

 ام ھك تسا نآ نماض ادخ حور .تسا هداھن امش رب ار دوخ ّتیكلام رھم دوب هداد هدعوً البق ھك ،سدقلاحور یاطعا اب ادخ
 دھاوخ لماك یدازآ دوخ ناّقلعتم ھب ادخ ھك دھدیم نانیمطا ام ھب و تفای میھاوخ ،تسا هداد هدعو دوخ موق ھب وا ار ھچنآ
 یناحور ییاناوت نتورف صخش هب نآ رب هوالع .)14 – 3:1 نایسسفا .مییاتسب ار ادخ هوكش و لالج سپ ،دیشخب
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 ،دننیبب ار نیا نامولظم یتقو( .دیامن هدهاشم نارگید و دوخ یگدنز رد ار ادخ راک هک دوش یم اطع يا هژیو
 زیرگان نینچ مه .) 32: 69 رومزم .دش دنھاوخ قیوشت ،دننکیم شتسرپ ار ادخ ھک ینانآ و دش دنھاوخ لاحشوخ
 ياهراب و اه یتخس هک دشخب یم ام هب یصاخ و یعقاو تماهش وا .میئامن هیکت دوخ تماهش هب هک میتسین
 و ،یتسھ رادافو ،رادافو صاخشا اب وت دنوادخ یا( . میشکب شود هب شخبرمث و تبثم يوحن هب ار یگدنز نیگنس
 تفلاخم دنتسھ ورجک ھکیناسک اب و ییامنیم راتفر یکاپ ھب دنتسھ کاپ ھکیناسک اب.ینكیم ییوكین ،بیعیب مدرم ھب
 یكیرات وت ،یتسھ نم رون وت دنوادخ یا .ینکیم نوگنرس ار ّربکتم صاخشا و یشخبیم تاجن ار نانتورف وت.ینکیم
 لباق دنوادخ ٔهدعو و لماک ادخ هار .منکشیم مھرد ار نانآ یاھژد و مربیم شروی نمشد ھب وت یورین اب.نادرگ نشور ارم
 ارم ھک تسادخ.تسام هاگھیکت اھنت ادخ ؛تسادخ اھنت دنوادخ.دنروآیم هانپ وا ھب ھک تسا یناسک ظفاح وا .تسا نانیمطا
 ار میاھتسد.تسا هدومن مراوتسا اھھوک رب و ھتخاس وھآ یاھاپ دننام ارم یاھاپ.تسا ھتخاس نما ارم هار و ،هدیشخب تردق
 ؛یداد تاجن ارم و هدومن تیامح نم زا وت دنوادخ یا .مریگ تسد ھب ار نامک نیرتیوق مناوتب ات دھدیم میلعت گنج یارب
 25: 18 رومزم .دزغلن میاھاپ ات یتخاس عیسو میاھمدق یارب ار هار.دومن ظفح ارم وت کمک و ،دینادرگ یوق ارم وت ھّجوت

– 36 (.  
 تظفاحم يارب ادخ هدعو
 مزال ،) میرادرب مدق یگدنز رد ادخ هدارا قبط تسا نیا تیقفوم زا مروظنم( میشاب قفوم اعقاو هکنآ يارب
 لمع هناقمحا و رادم دوخ یتاهج زا ام همه .دراد دوجو ام رد یناوارف ياه یکاپان و اه فعض هک میبایرد تسا
 ام ياه یگدنز تایئزج رد دناوت یم سدقلا حور ،تسا ادخ تسد رد ام یگدنز لرتنک هکینامز اما .مینک یم
 تیادھ تسار هار ھب ار ناراکھانگ نیاربانب ،تسا لداع و وکین ،دنوادخ( .دیامن حالصا ار ام ياه مدق و دنک تکرح
 یارب ،دنوادخ یاھھار مامت.دھدیم میلعت اھنآ ھب ار دوخ هار و ،دنکیم تیادھ کین یاھراک ھب ار نانتورف وا.دنکیم
 دنوادخ و 10 – 8 : 25 رومزم .تسا یتسار و تمحر ،دنرادافو وا نامیپ ھب و دننکیم تعاطا ار وا رماوا ھکیناسک
 ،رطاق و بسا دننام .درک مھاوخ یرادھگن و تیادھ ار وت و تخومآ مھاوخ وت ھب یورب دیاب ھک ار یھار نم« :دیامرفیم
 دنوادخ رب ناج و لد اب و 9 – 8: 32 ».دندرگیم عیطم و دنوشیم تیادھ ماگل و راسفا اب ھک دیشابن روعشیب و نادان
 دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ لقع رب .نک لّکوت
 تبقارم و افش شمارآ هدعو  ،درادرب رد ار ادخ هب ندش میلست هک يرگید گرزب تیزم .) 6 – 5: 3 لاثما .داد
 شیامزآ رد ار ام ،ام ییاناوت دح زا رتشیب زگره هک دیوگیم دنوادخ .تساه يراوشد و یتخس نارود رد ام زا
 ام هک دنادیم ادخ هک میبای نانیمطا میناوت یم میوش یم هجاوم هک یتخس ره اب نیاربانب ،دهد یمن رارق
 .دنكن طوقس ھك دشاب بظاوم ،تسا راوتسا دنکیم نامگ سکرھ نیاربانب( . میراذگب رس تشپ ار نآ میرداق
 دوخ یاھهدعو ھب ادخ اّما ،دیآیم شیپ مدرم مامت یارب ھك تسا ییاھھسوسو ،دیوشیم ورھبور نآ اب امش ھك ییاھھسوسو
 نآ زا رارف یارب مھ یھار یاھسوسو رھ اب هارمھ ادخ .دیوش ھسوسو دوخ ییاناوت زا شیب امش دراذگیمن و دنکیم افو
 همه زا و تسا یلزا يدوجوم ادخ ! ) 13 – 12:10 نایتنرق لوا .دینك یرادیاپ نآ لباقم رد دیناوتب ات دنکیم مھارف
 زا .میهد یم رارق دنوادخ ) ياهلاب( ریز ار دوخ دامتعا و یگدنز هک یتقو .تسا هاگآ تاقوا مامت رد زیچ
 زا هک یتارطخ زا يرامشیب تاقوا رد هکلب ،نیا اهنت هن .) 91 رومزم( .دوب میهاوخ ناما رد یگدنز ياه نافوط
 نانخس اھنیا( .میریگ رارق وا تظفاحم رتچ ریز هک تسا یتروص رد نآ و تسا هدناهر ار ام ،میتشادن ربخ اهنآ
 .مرادن ار ناسنا کی روعش نم ؟منک هراچ ھچ ،ماهدنامرد و ھتسخ ،ایادخ :لاکوا و لیئیتیا ھب باطخ ،تسا ھقای رسپ ،روکآ
 درک دوعص نامسآ ھب ھک تسیک .منادیمن یزیچ ادخ ٔهرابرد و ،مرادن ار ناسنا کی روعش نم ؛متسھ ناویح ھیبش رتشیب نم
 ار نیمز دودح ھک تسیک ؟دیچیپ دوخ سابل رد ار اھبآ و درک عمج دوخ تشم رد ار داب ھک تسیک ؟دمآ دورف نیمز رب و
 زا رپس دننام وا .دنکیم افو دوخ ٔهدعو ھب ادخ« .وگب ینادیم رگا ؟دراد مان ھچ شرسپ و تسیچ وا مان ؟درک نییعت
 ».یوش هدرمش وگغورد و دنک ھیبنت ار وت ادابم ،ازفایم یزیچ وا مالک ھب  .دنکیم تیامح ،دنراد لّکوت وا ھب ھکیناسک
 .) 6 -1: 30 لاثما
 اب هک یتقو .دنیامن ءاکتا نارگید ای و دوخ هب دنناوت یم طقف دننک یم یگدنز حیسم نودب هک یناسک
 طقف .تسا كانسرت ندوب نارگید ای دوخ هب یکتم ،دسر یمن نامرکف هب یهار و میوش یم هجاوم تالکشم
 ،یگدرسفا زج یلصاح نتشاد دوخب ءاکتا طقف رطاخب هک مینیبب و مینکفایب ایند نیا هب یهاگن هک تسا یفاک
 ،دنتسه طابترا رد ناهج نیا قلاخ اب هک ینایحیسم ، سکعرب .تسا هدماین رابب یتمرح یب و يدیماان ،مشخ
 رتشیب هک دهاوخ یم ادخ ! تسا رداق دص رد دص هکلب ،دیامن کمک تسا لیام اهنت هن هک دنراد ار یسک
 و دنمشزرا رایسب نآ هرمث هک مییامن دامتعا وا هب ینتورف اب و میرادرب تسد دوخ هنهک راکفا زا .میوش وا هیبش
  .تسا ینتشاد تسود

 ؟داد تکرب نآ يارب ار امش دنوادخ و دیدوب نتورف و عیطم هک دیروآ رطاخ هب ار ینامز دیناوت یم ایآ •
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 دنوادخ هدننک كاپ شتآ
 وا  ،میتسه دنوادخ تردقرپ ناتسد رد ینتورف اب هک یتقو اما .میریگ رارق اه یتخس رد میتسین لیام ام رثکا
 هب وا .دزاس یم كاپ ار ام قیرط نآ زا و هدرک هدافتسا ،دهد یم يور ام يارب  هک يراوشد طیارش رد بلغا
 منارذگیم شتآ نیب زا ار اھنیا( .میشاب وا موق ام هک دهاوخ یم و دنک یم ار راک نیا دراد ام هب هک یتبحم رطاخ
 و دننکیم دای ارم مان اھنآ .دندرگ صلاخ و کاپ مھ اھنآ ،دنوشیم صلاخ و کاپ شتآٔ ھلیسو ھب هرقن و الط ھک روطنامھ ات
 13 ایرکز '.تسام یادخ ،دنوادخ' :دنیوگیم اھنآ و '.دنتسھ نم موق اھنیا' :میوگیم و مریذپیم دوخ روضح ھب ار اھنآ نم
:9 (.  
 زلف هک زاسالط دننام تسرد . ) دنازوسب( ار ام ياه یصلاخان هک دنک یم هدافتسا ام ياه جنر زا ادخ عقاو رد
 هک دور یم نیب زا تسا هتفرگ ار باذم زلف هک یکاپان هدام ،ترارح شیازفا اب .دوش كاپ ات دنک یم غاد ار
  .تسا هدش كاپ زلف طقف دنام یم اج هب هک هچنآ و دراد مان ) فک( ای) هلافت( هدام نیا
 هدایز ،تقو فالتا ،ندرک تبیغ ،یهاوخدوخ هب ام شیارگ نامه دراد دوجو ام یگدنز رد هک) یفک ای هلافت(
 ياهراتفر و نارگید ندرک ریقحت ،نتشاد عمط ،ندوب رادم دوخ  ،راکفا رد ای ینامسج یسنج ناهانگ رد يور
 جنر زا سپ اریز دراذگ یم شیامزآ هب ار ام تافص و تیصخش اتیاهن يزاسکاپ هلحرم نیا .تسا رگید دنسپان
  .دنام یمن ياج هب میتسه هک هچنآ صلاخ لوصحم زج هب يزیچ ندیشک
 قیرط زا و دزاس رت قیمع ار وا هب تبسن ام لکوت و یگتسباو ،اه یتخس نیا هک دهد یم هزاجا دنوادخ 
 هب دیآ یمن رب ناسنا تسد زا هک یقیرط زا و دنیب یم كرادت ام يارب اریز .دبای یم لالج وا ام ياه شیامزآ
 گرم زا ارم.مرواییب و فیعض اریز ،امرف باجتسم ار میاعد و هدب شوگ نم ھب ،ایادخ( .دوش یم دراو ام یگدنز
 نم یادخ وت .مراد لّکوت وت رب و متسھ وت رازگتمدخ نم نوچ هدب تاجن ارم ،متسھ وت رادافو ٔهدنب نم ھک اریز ،هدب تاجن
 هاگرد ھب ھک اریز ،نادرگ نامداش ار دوخ ٔهدنب ،ادنوادخ .منکیم اعد وت دزن زور مامت ھک اریز ،امرف تمحر نم رب ،یتسھ
 یاعد ،ادنوادخ .یتسھ میحر رایسب ،دنروآیم یور وت ھب ھکیناسک ھب و یتسھ هدنشخب و نابرھم یادخ وت.منکیم اعد وت
 ،ادنوادخ .ینکیم باجتسم ار میاعد وت ھک اریز ،منکیم اعد وت روضح ھب یتخس ماگنھ .امن ھّجوت نمٔ ھلان ھب و ونشب ارم
 یاهدیرفآ وت ھک یماوقا مامت .دھد ماجنا ،ینکیم وت ھک ار ییاھراك دناوتیمن سکچیھ ،درادن دوجو وت زج یرگید یادخ
 یاھراک و یتسھ رداق اریز،دننکیم شیاتس ار وت یگرزب و دنراذگیم نیمز رب هدجس رس وت روضح رد و دنیآیم
 ارم .درک مھاوخ تعاطا وت زا یرادافو اب نم ،زومایب نم ھب ار دوخ ٔهدارا .یتسھ ادخ وت اھنت ،یھدیم ماجنا هداعلاقوف
 ار وت یگرزب و مرازگساپس وت زا بلق میمص زا ،نم یادخ ،دنوادخ یا .منک تمدخ ار وت ناج و لد مامت اب ات نک یرای
 – 1: 86 رومزم .یاهداد تاجن گرم زا ارم وت ،تسا میظع نم یارب ردقچ وت رادیاپ ّتبحم.درک مھاوخ نایب ھشیمھ

 دوخ ششوک و ورین ندرب راکب يارب و میشاب رتهب میناوت یم هنوگچ ام هک دناد یم دیدرت نودب ام قلاخ .)13
 و ینعم و شمارآ ،یشوخ نیرتشیب ،شیامزآ دنمشزرا نارود نیا هک دناد یم وا .میراد زاین يزیچ هچ هب
  .دروآ یم دوجو هب ام يارب ار فده

  ؟دهد مرف و لکش ار امش ادخ ،یگدنز ياه شیامزآ نایم رد هک دیهد یم هزاجا ایآ •
 ؟دینک یم افیا ار ینابرق کی شقن تسیاشان لامعا و تینابصع اب ایآ •
 ؟دیهد یم ماجنا ار دوخ راک و هتفر دوخ هار هب تجامس اب و دریگ یم هدیدان ار ادخ رادتقا ای •

 .تسا نآ تقو
 هک دننک یم روصت مدرم زا يرایسب .تسا هدیسر نآ تقو الاح ،دیا هدرکن نانیمطا یسیع هب لاح هب ات رگا
 هب دنورب تشهب هب هکنآ يارب طقف ،رخآ قیاقد رد ،نآ زا سپ و دنهد ماجنا دنناوت یم دهاوخب ناشلد هچ ره
 نکمم .درادن ربخ یگدنز رخآ هظحل زا سکچیه ،ناطیش بناج زا تسا یغورد نیا اما .دنیآ یم یسیع يوس
  .دیهدب تسد زا ار تصرف نیا تسا
 ار دوخ یهاوخدوخ اعقاو ایآ .دیئامزایب ار دوخ ینتورف هک تسا هدیسر نآ نامز ،دیا هدروآ نامیا حیسم هب رگا
 طقف ای ؟دیتسه هدشمگ ناهج نیا رد یسیع زا یناشخرد و نشور هنومن امش ایآ ؟دیا هدرک میلست وا هب
 نتورف ار دوخ نونکا هک دراد تیمها رایسب هک تسا نیا تقیقح ؟دیا هدرپس وا هب ار یگدنز زا ) یشخب(
 .تسا هدش جراخ لرتنک زا ایند هک دناد یم يروعش و لقع عون ره اب سک ره و ،تسا هاتوک نامز .دیزاس
    باختنا هک یتقو طقف ،دیشاب هتشاد رطاخ هب و دیربب یسیع دزن ار اه ناج لوصحم هک تسا يزور زورما
 .میتسیاب نمشد تالمح لباقم رد هک دوب میهاوخ رداق ،میریگ رارق دنوادخ دنمتردق ناتسد رد هک مینک یم
 وا شود ھب ار دوخ یاھینارگن مامت راب .دیامن زارفرس بسانم تقو رد ار امش وا ات دیشاب نتورف ادخ تردق لباقم رد سپ(



 
 

۱۴۰ 

 وسرھ ھب ناُّرغ یریش نوچ ،سیلبا امش نمشد اریز ؛دیشاب بظاوم و رایشوھ.تسامش ركف رد ھشیمھ وا اریز ،دیراذگب
 مامت رد نارادنامیا ھك دینادیم اریز ،دیتسیاب وا لباقم رد نامیا تردق اب .دعلبب ار وا ھك تسا یسك یوجتسج رد و ددرگیم
 یم راب هب ناوارف تاکرب ادخ نیناوق قبط رب یگدنز .) 9 – 6: 5 سرطپ لوا .دناهدش راچد تامحز نیمھ ھب ایند
 .دروآ
  .دینک هبوت و هتشگرب دوخ هار زا و دیزاس نتورف ار دوخ هک تسا يزور  زورما
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 باتزاب
 ؟تسیچ ینتورف -١
 ؟میوش نتورف ادخ روضح رد دیاب ایآ -٢
 ؟دراد ام يارب ادخ ییاه هدعو هچ ،میزاس نتورف ار دوخ رگا -٣

 :دینک هاگن ار ریز ياه باتک: هراشا
 6: 5 سرطپ لوا ، ).دزیرگب امش زا ات دییامن تمواقم سیلبا لباقم رد و دینك تعاطا ادخ زا سپ( 7: 4 بوقعی
 رگا( 14: 7 خیراوت مود و ).دیامن زارفرس بسانم تقو رد ار امش وا ات دیشاب نتورف ادخ تردق لباقم رد سپ(
 نم هاگنآ ،دندرگ زاب دوخ دیلپ یاھھار زا و دنیامن ھبوت و دننک اعد نم دزن ،دنوشیم هدناوخ نم مان ھب ھک نم موق
 ).داد مھاوخ اھنآ نیمزرس ھب یبایماک و دیشخب مھاوخ ار ناشیا ناھانگ و دینش مھاوخ اھنامسآ زا

 ؟ هن ارچ ؟دوش یم فرط رب نامتالکشم ایآ  ،میزاس نتورف ادخ روضح رد ار دوخ رگا -۴
 ؟ارچ ؟تسیچ یگدنز نیا رد یعقاو تیقفوم -۵
  ؟تفگ هچ نامسآ یهاشداپ رد ) یگرزب ( ندروآ تسد هب هرابرد یسیع -۶
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	 :تشاددای  
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 تعاطا – مھدزاود لصف
  ۶ لصف ھینثت

 
 ای .دندوب يدج یلیخ هک دیتشاد ینیدلاو دیاش  ؟دروآ یم امش نهذ هب یفنم راکفا ) تعاطا ( هملک ایآ
 طقف هک دروآ یم امش نهذ هب ار يریگتخس يادخ هملک نیا دیاش .دنتفرگ یم داریا امش زا هک یناراگزومآ
 ،میسریم ،تسا هدش میهفت تسردان هک تعاطا هلاسم هب هک یتقو .دریگب امش زا ار حیرفت و یشوخ دهاوخیم
 .میراد نآ هرابرد ینوگانوگ دیاقع
 یگدننار و هار نوناق زا تعاطا اب ارثکا .میراد يا هژیو تایرظن دوش یم یهتنم تعاطا هب هک ییاههار هرابرد
 ،میربب راک هب ار یقرب هلیسو کی هنوگچ دهد یم ناشن ام هب هک یتاروتسد ندرب راکب اب ای میرادن یلکشم
 هدنهد ناشن شا یگدنز هویش هک دییوگب یسک هب رگا اما .مینک یم هدافتسا تاروتسد نآ زا و میقفاوم
 .دننک یم عافد دوخ زا تینابصع اب مدرم زا يرایسب هک دید دیهاوخ  ،تسا ادخ هب تبسن وا ینامرفان
 ..... ینعی تعاطا
 نیا .) ! مراد تسود ار نیا ( .تسا ) يرایشوه اب ندینش ( ینعم هب هک دشاب یم ) عمِش( تعاطا يربع هملک
 ) ندوب اشوک( و ) ندرک مالعا ( ، ) ندینش ( ، ) نداد تیاضر( ، ) نداد شوگ( ینعم هب نینچ مه هملک
 هجوت اب  ،تسدریز کی ناونعب  ،ندینش( ینعم هب ) Hupakouo -  ووکاپوه( نآ ینانوی هملک .دشابیم
 .دشاب یم ) زا ندرک تعاطا و الاب تاماقم ندرک دیئات ای نتشاد هجوت ،نداد شوگ
 تسا ینامسج ای یکیزیف درکلمع کی )ندینش( .میریگب دای ار نداد شوگ دیاب مینک تعاطا هکنآ زا شیپ اما
  ،يرکف درکلمع کی ) نداد شوگ ( اما .دوش یم لقتنم ادص و هدش شوگ لاناک دراو اوه هک تروص نیا هب .
 اه یضعب ،دنهد شوگ هنوگچ دنناد یمن هک دنراد دوجو يرامشیب نامدرم هزورما .تسا یناحور و یفطاع
 هک مینک یم دروخرب يدارفا اب ام همه و دنراد هجوت تاعالطا هب یتخس هب هک دنتسه تبحص لوغشم نانچ
  .میئوگ یم هچ هک دنمهف یمن اعقاو اما ) دنونش یم ( ار ام
 ای ییامزآدوخ .دنونشب دنک یم تبحص اهنآ اب هک ار ادخ يادص دنناوتب ات دننیشن یم تکاس یتخس هب مدرم
 نیا تسا هدننک تحاران اعقاو هک يا هلئسم .دتفا یم قافتا تردن هب تکاس ياج کی رد ندرک لمات و تدابع
 هجوت ،دنراد زاین ام کمک هب هک یناسک دوجو هب هک میوش بذج نامدوخ هب ردقنآ میناوت یم ام هک تسا
 .مینکن
 هب طقف هک میا هداد شرتسگ ار یگنهرف ،ضوع رد .دراد قلعت هتشذگ هب نیدلاو و الاب تاماقم ،ادخ زا تعاطا
 هب .دنتشاد تیمها لوپ زا رتشیب مدرم هک تشاد دوجو ینامز .میروآ یم دورف رس و هتشاذگ مارتحا نامدوخ
 دنتشادن ندرک تیبرت زا یساره ام نیدلاو .میدرکیم راختفا دوخ تلم هب و میتشاذگ یم مارتحا نامیاهرتگرزب
  .دنزومایب ار يراد نتشیوخ ام هب هک
 ناینب هک ام دادجا مامت ابیرقت تقیقح رد .دوب هدش انب ادخ مالک ساسا رب اریز دوب بوخ رایسب  ،ام روشک
 ،مینیب یمن زورما یخیرات ياه باتک رد ار رما نیا هک .دندوب یمدق تباث نایحیسم ،دندوب تلود و نوناق راذگ
  .دشاب یناریو هب ور نامروشک هک تسا هدش ببس اقیقد نامدوخ هار نتفرگ شیپ و ادخ ندرک در هکلب

 ؟دیناد یم اجک زا  ؟دیتسه یبوخ هدنونش هک دینک یم رکف ایآ •
  ؟دندرک یم رکف يزیچ هچ هب اهنآ
 بلغا و دننک یم لمع شا يامنهار و تمکح هب يدودعم هدع اما .تسا ام یگدنز يامنهار سدقم باتک
 رظن رد مسارم و نوناق ناونع هب ارنآ اریز دوشیم هتفرگ هدیدان تسا قیتع دهع هک ادخ مالک تمسق نیرتگرزب
 زا يا هعومجم سدقم باتک هک دننک یم رکف بلغا ،دنا هدناوخن ار سدقم باتک یتح هک یمدرم .دنریگ یم
 هشیمه هک تسیئادخ زا و تسین ندناوخ لباق هک تسا يا هتفرگ كاخ و درگ یماسا و تاملک ،راعشا
 ! تسا نیگمشخ
 ادخ هک یموق ،تسا لیئارسا هرابرد دنهد یم لیکشت ار سدقم باتک موس ود هک قیتع دهع یلک روط هب اما
 دوخ یگدنز قایتشا و روش اب هک تسا یموق نیب هطبار ناتساد نیا .دراد تسود و هداد لیکشت ار نآ شدوخ
 ادخ هک دنچ ره .دندرک در یچیپرس اب ار وا ،نارود نآ هیقب و دندرک راذگاو ادخ هب نارود نآ زا یشخب رد ار
                اریز .دننک تفایرد ناشناهانگ يارب یکاندرد تازاجم هک داد هزاجا اما تشاد تسود تدش هب ار اهنآ
 نیا هک تساوخ یم دنوادخ .دنریگ شیپ رد ار وا هار رگید راب و هدرک هجوت ناشیاهاطخ هب هک تساوخ یم
 هب ندیسر يارب شتاروتسد زا تعاطا هک تسناد یم و دنیامن هبرجت ار یعقاو شمارآ و توارط رپ یگدنز موق
  .دراد ترورض فده نیا
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 ادخ ربارب رد ار ام ینامرفان همیرج هک حیسم یسیع دوجو تکرب زا ام هزورما و تسا هدرکن رییغت دنوادخ
 رد دوخ شنیرفآ اب هک تسا قاتشم هشیمه زا شیب و دراد تسود ار تیرشب زونه وا .میراد روخرب ،تخادرپ
 زا ات دیاهدش سیدقت ادخ حورٔ ھلیسو ھب امش و تسا هدیزگرب لزا زا ار امش ،دوخ ٔهدارا قباطم ردپ یادخ( .دشاب هطبار
 سرطپ لوا .داب نوزفا زور امش یارب شمارآ و ضیف .دیوش کاپ امش ات دش ھتخیر وا نوخ و دینك تعاطا حیسم یسیع

 .داد ناشن ام هب دومن راومه دوخ رب بیلص يور یسیع هک یکاندرد گرم اب ار دوخ میظع تبحم وا . ) 2:1
 ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن ار دوخ ّتبحم ادخ اّما( میدوب نآ راوازس رتشیب ام هک یگرم
 موق اب یتوافت هنوگچیه ام حیسم ناوریپ ماقم رد .) 8 : 5 نایمور .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام
 دوخ هناهاوخدوخ هار هب همادا اب ،ادخ ندرک دونشخ و نتشاد تسود نیب تاقوا یهاگ زین ام  ،میرادن لیئارسا
 .میتسه ددرم ،ادخ زا یچیپرس و

 ؟دیوش یم وربور نآ بولطمان جیاتن اب ای دیریگ یم تکرب دوخ یگدنز هویش زا ایآ •
 ! متسناد یمن ار نیا نم
 میهد ماجنا يراک دنهاوخ یم ام زا هک یتقو هژیوب ،میرگن یم تنوشخ هدید اب ار ) تعاطا ( هلئسم بلغا ام
 ،رییغت لباقم رد .)! دنراد نم لرتنک رد یعس هشیمه مدرم ( هک مینک یم تیاکش .تسین ام هقالع دروم هک
 ام يارب یتعفنم هکنآ رگم  ،میرذگب نارگید يارب دوخ هدارا زا هک میتسه لیام بلغا و مینک یم تمواقم
  .دشاب هتشاد
 دوخ ياه هتساوخ زا هکیماگنه ؟تسا شتسرپ یعون سدقم باتک هاگدید زا تعاطا هک دیتسناد یم ایآ اما
 دنوادخ  ،میرب یم راکب یگدنز رد ار وا ییامنهار و تمکح يدمع روطب نآ ياج هب و مینک یم رظنفرص
 امش اب نم )دیبای تایح ات نم دزن دییایب ،دییایب نم دزن و دیھد شوگ نم ھب نونکا ،نم موق یا«( .دوش یم دونشخ رایسب
 و ،متخاس اھّتلم ٔهدنامرف و ربھر ار وا نم .داد مھاوخ امش ھب ،مدوب هداد لوق دوواد ھب ھک ار یتاکرب و ،مدنبیم یدبا ینامیپ
 ،دنتخانشیمن ار وت ینامز اھنآ ،منکیم راضحا ار ھناگیب یاھّتلم نونکا .مداد ناشن اھنآ ھب ار دوخ تردق نم ،وا قیرط زا
 ار اھراک نیأ ھمھ لیئارسا سّودق یادخ ،وت یادخ ،دنوادخ ،نم .دنوش قحلم وت ھب ات دنودیم وت یوس ھب اھنآ نونکا اّما

 اعد وا هاگرد ھب و دیدرگزاب وا دزن ھب ،تسا کیدزن دنوادخ ھک نونکا ».داد مھاوخ لالج و هوکش وت ھب و ،درک مھاوخ
 ام یادخ ،دنوادخ دزن ھب اھنآ دیراذگب .دنھد رییغت ار دوخ راکفا ناراکدب و ،دننک کرت ار دوخ یاھھار ناریرش .دینک
 یسیع حیسم اب داّحتا رد ھکیناسک یارب رگید سپ و 7 – 3:55 ایعشا .دوب دھاوخ هدنشخب و میحر اھنآ رب وا .دندرگزاب
 ،دوشیم تفای یسیع حیسم اب داّحتا رد ھك سدقلاحور شخبتایح نامرف اریز ،درادن دوجو یّتیموكحم چیھ دنربیم رس ھب
 ادخ ،دھد ماجنا تسناوتن یناسفن تعیبط فعض ّتلع ھب تعیرش ھك ار ھچنآ .تسا هدرك دازآ گرم و هانگ نامرف زا ارم
 هانگ ھلیسو نیا ھب و داتسرف رشب ناھانگ شزرمآ یارب ،راكھانگ و ینامسج ناسنا تروص ھب ار دوخ دنزرف وا .داد ماجنا

 ھكلب ،میتسین دوخ یناسفن تعیبط راتفرگ ھك امٔ ھلیسو ھب تعیرش ماكحا ات درك نینچ ادخ .تخاس موكحم یناسنا تاذ رد ار
 ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ قبط رب ھکیناسک اریز .دوش هدروآ اجب ،میشابیم ادخ حور عیطم
 روما ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ
 اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن

 یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ
 ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا .دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن
 ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب رگا ّیتح ،تسا نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور
 زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا .دیاهدش بوسحم کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم
 سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم
 .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا سپ .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك
 دوخ یناسفن تعیبط قباطم رگا اریز .سفن یاھشھاوخ زا یوریپ ھب ھن و دوخ یناسفن تعیبط ھب ھن اّما ،مینویدم ام ،نم
ٔ ھلیسو ھب ھك یناسك .تسیز دیھاوخ ،دیزاس دوبان ار ینامسج یاھراک ،ادخ حور یرای ھب رگا اّما .درم دیھاوخ دینك یگدنز
 رد ار وا هار ام هک تسا قاتشم رایسب وا ،) 14 – 1: 8 نایمور .دنتسھ ادخ نادنزرف ،دنوشیم تیادھ ادخ حور
 ام هب وا تاروتسد زا يوریپ .دوش یم رجنم یبولطم و شخب تیاضر یگدنز هب هک دناد یم اریز ،میریگ شیپ
 وا زا تبحم يور زا هکینامز و میشاب هتشاد نام یگدنز رد بسانم و ملاس يزرم و دح هک دهد یم ییاناوت
  .میئامن تفایرد ار یقیقح یشوخ هک دشخب یم يدازآ ام هب ،مینک يرادرب نامرف
 يور زا يدروخرب اب میریگب میمصت هکنآ زا شیپ اما .تسا نآ راوازس الماک و تسا تعاطا بلاط دنوادخ
                تسین تبحم يور زا ام راک رگا هک میربب یپ دیاب ،میهد ماجنا وا يارب يراک یتیاضران ای يدنسپدوخ
 هک یتقو ادخ هک تسین يزیچ )نیناوق زا يوریپ( طقف ! تسا تسرد .درادن ادخ يارب یشزرا چیه ) تعاطا (
 ای مسارم ماجنا ای ندوب لداع هب رهاظت زا دنوادخ  ،عقاو رد .تشاد رظن رد ام يارب ،درک حرط ار ام یگدنز
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 هرومغ و مودس ماّکح و مدرم دننام وت ماّکح و مدرم ،میلشروا یا( .دراد ترفن یبهذم یلاخ وت و ینعم یب لامعا
 قاتشم نم دینکیم رکف ایآ« :دیامرفیم دنوادخ .نک ھّجوت وا میلاعت ھب و هدب شوگ دیوگیم دنوادخ ھچنآ ھب .دنتسھ
 امش یاھیراورپ یبرچ زا و دینارذگیم ینتخوس ینابرق ناونع ھب ھک ینادنفسوگ زا نم ،ھن ؟متسھ امش ینتخوس یاھینابرق
 ،دییآیم نم تدابع یارب یتقو تسا ھتساوخ امش زا یسک ھچ .مرادن امش ُزب و دنفسوگ ای واگ نوخ ھب یاھقالع و مرازیب

 هدیافیب ییاھینابرق نینچ یادھا ؟دینک لامدگل نینچ ارمٔ ھناخ ھتساوخ امش زا یسک ھچ ؟دیروایب دوخ اب ییاھزیچ نینچ
 اھتبس و ون هام یاھنشج یارب ار امشٔ ھناریرش عامتجا مناوتیمن رگید .مرازیب ،دینازوسیم ھک ییاھروُخب یوب زا .تسا
 دنلب اعد یارب ار دوخ یاھتسد یتقو«.ماهدش ھتسخ اھنآ لّمحت زا و مّرفنتم امش رگید دایعا و ون هام یاھنشج زا .منک لّمحت
 هدولآ نوخ ھب امش یاھتسد نوچ ،درک مھاوخن ھّجوت امش یاھاعد ھب ،دینک اعد ردقرھ .درک مھاوخن هاگن امش ھب ،دینکیم
 ار یراکوکین .دیرادرب تسد زیمآترارش یاھراک زا ،یرآ .دیرادرب تسد ترارش زا .دیوش کاپ و دییوشب ار دوخ .تسا
 دنوادخ».دینک تیامح نانزهویب زا و دیسرب نامیتی داد ھب ،دینک کمک ناگدیدمتس ھب .دیشاب تلادع یارجا بلاط و دیزومایب
 دیفس فرب لثم و میوشیم ار امش نم اّما ،ھتخاس زمرق ار ناتدوجو مامت ،هانگ یاھھکل :مینک ثحب دییایب« :دیامرفیم
 نیمز تارمث زا دینک تعاطا نم زا رگا .دش دیھاوخ دیفس مشپ دننام ،دشاب خرس ّتدشب امش ناھانگ ھچرگا ،دش دیھاوخ
 ایعشا ».تسا ھتفگ دنوادخ ھچنآ تسا نیا .دش دیھاوخ ھتشک ریشمش َمد ھب امشٔ ھمھ ،دینک ینامرفان رگا اّما .دروخ دیھاوخ
 ار ناراكزیھرپ ات مدماین نم اریز 'ینابرق ھن مھاوخیم تمحر نم' :دیمھفب ار مالك نیا ینعم و دیورب ، 20 – 10 : 1
 ھن مھاوخیم تمحر' :دیوگیم ھك دیتسنادیم ار ھلمج نیا ینعم امش رگا ،13: 9 یتم .ار ناراكھانگ ھكلب منك توعد
 ردقچ ،ناراكایر امش ٔهرابرد ایعشا« :دومرف ناشیا ھب یسیع  و 7:12 یتم .دیدرکیمن موكحم ار هانگیب دارفا '،ینابرق
 هدوھیب اھنآ تدابع .تسا رود نم زا ناشیاھلد اّما دننکیم تدابع نابز اب ارم مدرم نیا' :تفگ یتقو دومن ییوگشیپ تسرد
 یرشب یاھّتنس ھب و ھتشاذگ رانك ار ادخ ماكحا امش«'.دنھدیم میلعت یھلا ماکحا یاج ھب ار یناسنا موسر و هار نوچ ،تسا

  .)8 – 6: 7 سقرم                           ».دیاهدیبسچ
 هک تسا نآ مزلتسم اریز دهد رییغت ار ام لایما و اه هتساوخ میهد هزاجا هک تسا راوشد رایسب تاقوا یهاگ
 هکنآ ات تسا رت ناسآ ادخ تیاضر يارب مسارم ماجنا بلغا .میریمب دوخ ینامسج ياه هتساوخ هب تبسن
 مامت هک دهاوخ یم اعقاو وا اما .میراپسب وا هب ار دوخ ياهدیما و اه سرت ،فطاوع و تاساسحا ،هدارا ،بلق
  .دریگ تروص وا هب تبسن قیمع تبحم زا تعاط ا ،هجیتن رد ات دوش نوگرگد ام دوجو
 غورد طقف .تسا دنوادخ رظن دروم هک تسین يرهاظ راتفر اهنت هک تسا مهم رما نیا كرد اعقاو  ،لاح نیا اب
 نودب .تسین دونشوخ نآ زا وا هک تسین یتفع یب لامعا و ازسان و ییوگدب ،بلقت  ،يراوخ بارش ،نتفگ
 دنوادخ .تسا روآ نایز ام حور و راکفا ،ندب يارب اریز  ،مینزب تسد لامعا نیا هب ام هک دهاوخ یمن ادخ ،کش
 دنوادخ هک تسا  بلق .دوش یم یشان ام بلق زا ام لامعا هکنآ يارب دراد هجوت ام ياه هزیگنا هب رتشیب
 باختنا ار وا نم ،ینک تواضق وا ٔهرھچ و دق یور زا دیابن وت« :دومرف لیئومس ھب دنوادخ اّما( .دنک ضوع دهاوخیم
 .)7: 16 لیئومس لوا ».لد ھب نم اّما ،دنکیم هاگن رھاظ ھب ناسنا .منکیمن هاگن یسک ھب ناسنا دننام نم .ماهدرکن
 رد .ددرگ یم گنهامه ادخ تاساسحا و راکفا اب ام تاساسحا و راکفا  ،دوش یم لیدبت نامراتفر هک نیمه
  .دوش یم نوگرگد ام راتفر و رکفت زرط هک تسا هلحرم نیا

 ؟دیراد یلمعلا سکع هچ تسا امش لیم فالخ رب هک دینک يراک دهاوخ یم امش زا ادخ هکیماگنه •
 يارب دوخ یئاراد و لاوما زا ،دینک یم نارگید تمدخ فرص هک دشاب یتقو دناوت یم راک نیا
 .دیراد یم رب تسد دب تاداع زا هکنآ ای و  ،دینک یم هدافتسا دنراد زاین رتشیب هکیناسک

 .تشاد تسود ار ام ادخ نیمز شنیرفآ زا لبق یتح
  .درک تبحص رشب عون اب لباقتم زیمآ تبحم هطبار کی نتشاد يوزرآ هرابرد ادخ ،شنیرفآ زاغآ زا
ٔ ھمھ و نامسآ ناگدنرپ و ایرد نایھام رب و دنشاب ام ھیبش و ام لثم ناشیا .میزاسب ار ناسنا کنیا« :دومرف ادخ نآ زا سپ(
 نز ار ناشیا .دیرفآ دوخ ھیبش ار ناسنا ادخ سپ ».دننك تموكح نیمز مامت رب و کچوك و گرزب ،یشحو و یلھا تاناویح
 .تسا ثیلثت يادخ تاذ و رهوج هیآ رد ) ام( هملک  ،هعقاو بسح رب .) 27 – 26:1 شیادیپ .دیرفآ درم و
 )میهولا ( يربع هملک طسوت تیعقاو نیا .دندوب وگتفگ رد مه اب سدقلا حور يادخ و رسپ يادخ ،ردپ يادخ
 نیا هب اما .تسا ) عمج يادخ( ینعم هب هملک نیا لمع رد .تسا هدش تباث دور یم راک هب ادخ يارب هک
 دوجو ادخ کی طقف .تسا هدش هدناوخ  » ادخ  « ادخ هیآ مامت رد اریز ،دراد دوجو ادخ هس هک تسین ینعم
 ،تاقوا یهاگ اما .تسا لکشم رایسب هلاسم نیا كرد .دشاب یم صخشم و هناگادج دوجو هس ياراد هک دراد
 هتشاد نانیمطا دیاب طقف و میربب یپ وا ياههار هب میناوت یمن هک تسا هداعلا قراخ ردقنآ و گرزب ردقنآ ادخ
 ھك دراد دوجو )ادخ دنگوس و هدعو ینعی( رییغت لباقریغ رما ود اجنیا رد سپ( .دیوگ یمن غورد شمالک رد هک میشاب
 هداد رارق ام ربارب رد وا ھك یدیما ھب رایسب یمرگلد اب ،میاهدرب هانپ وا ھب ھك ام سپ .دیوگب غورد اھنآ رد ادخ تسا لاحم
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 اب یهارمه و تکراشم قاتشم و بلاط ادخ ،زورما هب ات شنیرفآ زاغآ زا .)18 : 6 نایناربع .میوشیم لّسوتم تسا
 نکمم ،لیئارسا موق دننام تسرد .میربب نیب زا دوخ یلد تخس اب ار طابترا نیا میناوت یم ام اما .تسا ام
 اسیلک فرص ار دوخ لاوما و تقو یتح و میشاب هتشاد) یحیسم( بسانم ياه تبحص ،میورب اسیلک هب تسا
 روضح رد ھك یرایسب تازجعم دوجو اب( .میشاب رود ادخ شتسرپ و صلاخ و كاپ تبحم زا نورد رد اما .میزاس
 رواب یسک ار ام مایپ ایآ ،دنوادخ یا« :دوب ھتفگ ھك دبای ّققحت یبن یایعشا نخس ات ،دندرواین نامیا وا ھب اھنآ داد ماجنا نانآ
 هدومرف مھ زاب ایعشا اریز ،دنروآ نامیا دنتسناوتن اھنآ سپ »؟تسا هدیدرگ فوكشم یدحا ھب دنوادخ تردق ایآ و هدومن
 یوس ھب و دنمھفن دوخ یاھلد اب و دننیبن دوخ نامشچ اب ات تسا هدینادرگ تخس ار ناشیاھلد و انیبان ار اھنآ نامشچ« :تسا
 مداخ کی دننام ادخٔ ھناخ مامت رد یسوم(                 و )40 – 37:12 انحوی ».مھد افش ار ناشیا ات دندرگن زاب نم
 یاھناخ بحاص و دنزرف ناونع ھب حیسم اّما .دھد تداھش ،دوش مالعا دیابیم اھدعب ھك یمایپ ٔهرابرد ات درکیم تمدخ افواب
 .میراد هاگن مكحم رخآ ھب ات دشخبیم دیما ام ھب ھك ار ینانیمطا و دامتعا نآ ھك یطرش ھب ،میتسھ ھناخ نآ ام .تسا رادافو
 دّرمت ،دیدرکیم یشكرس نابایب رد ھکینامز دننام ،دیونشب ار ادخ یادص رگا زورما« :دیامرفیم سدقلاحور ھکنانچ اریز
 ،دندید مدوب هدرك لاس لھچ رد ھچنآ ھكنآ دوجو اب امش ناکاین ،یرآ .دندومزآ ارم نابایب رد امش ناکاین نامز نآ رد .دینكن
 یاھھار زگرھ و تسا فرحنم اھنآ راكفا :متفگ و مدش نیگمشخ موق نآ ھب ببس نیا ھب .دندومزآ و دندرك ناحتما ارم زاب
 اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا  ».دیسر دنھاوخن نم یمارآ ھب اھنآ ھك مدرك دای دنگوس دوخ مشخ رد و دنتخوماین ارم
 هدنز یادخ زا ھك دشاب ھتشاد نامیایب و ریرش ردقنآ یبلق ھك دشابن یسك امش نایم رد دیشاب بظاوم ،نم .تسا نارادنامیا

 ھکینامز ات ھشیمھ دیاب ،دوشن دّرمتم و دروخن ار هانگ بیرف امش زا کیچیھ ھكنآ یارب ،ضوع رد   .دوش نادرگیور
 حیسم اب میراد هاگن رخآ ھب ات ار دوخٔ ھیلوا دامتعا ام رگا اریز   .دییامن قیوشت ار رگیدكی ،میربیم راكب ار »زورما«ٔ ھملك
 دّرمت ،دیدرك یشكرس ھکینامز دننام ،دیونشب ار وا یادص رگا زورما« :دیامرفیم ّسدقمباتك ھکنانچ ای  ،میتسھ کیرش
 نوریب رصم زا یسوم تیادھ اب ھك دندوبن یناسك نامھ ایآ ؟دندرك یشكرس و دندینش ار ادخ یادص یناسك ھچ  ».دینكن
 رد و دندیزرو هانگ ھك دوبن یناسك نامھ ھب تبسن ایآ ؟دوب نیگمشخ لاس لھچ ّتدم یناسك ھچ ھب تبسن ادخ و   ؟دندمآ
 یارب رگم ؟دیسر دنھاوخن وا یمارآ ھب ھك درك دای دنگوس یناسك ھچ یارب ادخ و   ؟داتفا اھنابایب رد ناشداسجا ھجیتن
 دوعوم یمارآ ھب اھنآ دورو عنام ،ینامیایب ھك مینیبیم سپ  ؟دنیامن لّکوت وا ھب دندشن رضاح ھجوچیھ ھب ھك دوبن یناسك
 ! دسانش یم بوخ ار ام دنوادخ .)19 – 5 :3 نایناربع .دیدرگ
               موق هب وا .دهد یم ناشن شیوخ موق يارب ار ادخ هجوت و تبحم هک تسیبوخ باتک ،هینثت باتک
 هک یتقو .دهاوخ یم زین ام زا ار نیمه الاح و دبلط یم یبلق تعاطا اهنآ زا زیچ ره زا شیب هک تخومآ یم
 هفیظو يور زا ام تعاطا تروصنآ رد هک .میهدب وا هب میراد هک ار هچ ره هک میلیام تسا ادخ اب الماک نامبلق
                هک ار هچنآ اتعیبط ،میئوگ یم هک هچنآ زا رظنفرص .دریگ یم همشچرس ام قایتشا زا هکلب ،دوب دهاوخن
    بغار تعاطا هب رت ناسآ یلیخ ار ام ادخ يارب یبلق يوزرآ تروص نیمه هب .میهد یم ماجنا میهاوخ یم
  .دوشیم هداد ناشن تروص نیا هب و ددرگ یم لصاح زین يرتشیب تیاضر و دزاس یم
 هک یحیسم ییاه ماگ = سدقلا حور زا ندش رپ قیرط زا ادخ اب کیدزن هطبار = دنوادخ يارب یبلق يوزرآ
 :تسا نینچ نآ سکع رب و تسا رتشیب تذل و یلاحشوخ دیدرت نودب و رتشیب تردق اب ،رت مارآ  ،رت تحار
 سدقلا حور تردق دوبمک و ادخ زا نتفرگ هلصاف = دیآ یم رب ام ياههار و ام مسج زا هک هنامیمص ياهوزرآ
 .هنادنسپادخ ياهزیچ مامت هب ندرک تشپ ماجنارس = یحیسم تایح رد یناور یگدوسرف و يراوشد =

 ؟مینک یم فیصوت هنوگچ دنوادخ اب ار دوخ هطبار •
 ؟ تردن هب ای ،تاقوا یضعب ای دیتسه عیطم تاقوا رتشیب ایآ •

 ! مهاوخ یمن نم
 کی زا ات مینک راذگاو ای میوش میلست ای دیاب ام .دراد یهارمه تعاطا اب هک تسا يا هملک  »ندرک راذگاو  «
 رد طلسم ياهدروخرب .میمهف یمن ارنآ اعقاو هک تسا یعوضوم يراذگاو ،بلغا اما .میئامن تیعبت رتالاب ماقم
 یسک هکیئاج ات ( و – ) هدب ماجنا يراد یبوخ ساسحا رگا ( – .تسا هدوب ) نم لوا( تروصب ریخا يا ههد
            هک ار یعقاو تبحم يابیز ریوصت نیا هنافساتم اما . ) مهد یم ماجنا دهاوخب ملد هچ ره ،دوشن تحاران
 .میا هداد فارحنا دراد مان ) میلست(
 .میوش شوماخ ای هتشاد یعافد تلاح ،هزورما گنهرف رد هژیو هب  )میلست( هملک ندینش اب تسا نکمم
 تسا هدرک نییعت هرابود هاگشورف رد و اسیلک ،هناخ رد ار نز هنادنسپادخ تیعقوم نانز شخب يدازآ شبنج
 يارب ادخ هک ار ییاه تیلوئسم زا يرایسب  ،دننک یم هبرجت نادرم زا يرایسب هک یلاسنایم نارحب تالکشم و
 هب .دراد لقتسم و هناهاوخدوخ یگدنز هویش رد یمهس دراوم نیا همه هک دزاس یم رود ،دراد رظن رد ناشیا
 دیدرت يرگید سک ره هب ناش یگدنز لرتنک ندرپس رد مدرم زا يرایسب ارچ هک دوش یم هدهاشم یناسآ
 رگیدکی میلست دنتسین رضاح یتخسرس اب اهرهوش و نز اریز ،دراد دوجو اج همه قالط هک منیبیم و دنراد
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 زا ھك دینك تعاطا دوخ نارھوش زا یروط ،اھنز یا .دیشاب رگیدكی عیطم ،دیراد حیسم ھب ھك یمارتحا رطاخھب( .دنوش
 رھوش ،تسا نآ ٔهدنھدتاجنً اصخش و دشابیم دوخ ندب ینعی اسیلك رس حیسم ھک روطنامھ اریز ،دینکیم تعاطا دنوادخ
 یا.دننك تعاطا دوخ یاھرھوش زا دیاب دروم رھ رد زین اھنز ،تسا حیسم عیطم اسیلك ھکنانچ و .دشابیم دوخ نز رس زین

 حیسم .دیرادب تسود ار دوخ یاھنز زین امش ،داد نآ یارب ار دوخ ناج و تشاد تسود ار اسیلك حیسم ھکنانچ ،اھرھوش
 بیع نودب و کاپ شاییابیز مامت اب ار اسیلك و دنادرگ ّسدقم و کاپ ار نآ و ھتسش ادخ مالك و بآ اب ار اسیلك ات درك نینچ
 ،دنراد تسود ار دوخ ندب ھکروطنامھ دیاب نادرم .دیامن میدقت شدوخ ھب یرگید صقن رھ ای کورچ و نیچ و ھّكل و
 ّرفنتم دوخ ندب زا زگرھ سکچیھ .دراد تسود ار دوخ ،درادیم تسود ار شنز ھك یدرم اریز دنرادب تسود ار ناشنانز
 یاضعا ام اریز -دنکیم اسیلك یارب حیسم ھك یراك نامھ ینعی- دنکیم ھّجوت نآ زا و دھدیم اذغ نآ ھب ھكلب .تسا هدوبن
 ،ود نآ و ددنویپیم دوخ نز ھب و دنکیم کرت ار دوخ ردام و ردپ ،درم« :دیامرفیم ادخ مالك تھج نیا ھب .میتسھ وا ندب
 ھب .دنکیم هراشا وا یاسیلك ھب و حیسم ھب نم رظن ھب ھک تسا ھتفھن رما نیا رد گرزب تقیقح کی ».دش دنھاوخ نت کی
 5 نایسسفا .درامشب مرتحم ار شرھوش دیاب زین ینز رھ و درادب تسود شدوخ دننام ار شنز دیاب یرھوش رھ لاح رھ
:21 – 33( .  
 سدقم باتک رظن زا ،تسا ) ندوب يرگید طلست و تراظن تحت ( ینعم هب میلست یعقاو همجرت هکنآ اب
 هک دنتسه يا هدع هک مریگ یمن هدیدان ار تقیقح نیا .دوش یم رداص ام هدارا زا هک تسا یلمع میلست
 اب دارفا لیبق نیا .دننک یم دوبان ناشتردق زا هدافتسا ءوس اب ندش میلست دروم رد ار ادخ رظن هنافساتم
 نارگن .دننک یم تسایر اهنآ رب ادمع  ،یناحور و یفطاع ،يرکف ،ینامسج و یکیزیف رظن زا نارگید ندناسرت
 .دنک یم تازاجم یتخس هب ار دارفا هنوگ نیا دنوادخ  ،دیشابن
 ندش میلست یلصا تین زا يزیگنا تریح و ناشخرد هنومن ،تفر بیلص يور ام ياج هب یسیع یتقو اما
 نیقی« :تفگ اھنآ ھب رگید راب یسیع سپ .دندیمھفن ار وا دوصقم اھنآ یلو دروآ ناشیا یارب ار َلثَم نیا یسیع( .داد ناشن
 نانآ یادص ھب نادنفسوگ و دندوب نزھار و دزد ،دندمآ نم زا لبق ھکیناسکٔ ھمھ .متسھ رد نادنفسوگ یارب نم ھك دینادب
 .دنکیم ادیپ ھفولع و دوریم جراخ و لخاد ھب و دباییم تاجن دوش دراو نمٔ ھلیسو ھب ھکرھ ،متسھ رد نم .دندادن شوگ
 وكین نابش نم«.دنشاب ھتشاد لماك روط ھب ار نآ و دنبای تایح نایمدآ ات ماهدمآ نم .دزاس دوبان و دشكب ،ددزدب ات دیآیم دزد
 دنرادن ّقلعت وا ھب نادنفسوگ و تسین نابش ھك یرودزم اّما .دزاسیم ادف نادنفسوگ یارب ار دوخ ناج وكین نابش ،متسھ
 هدنكارپ ار نادنفسوگ و دنکیم ھلمح ّھلگ ھب گرگ هاگنآ .دنکیم رارف و دراذگیم ار نادنفسوگ ،دیآیم گرگ ھك دنیبب یتقو
 مسانشیم ار دوخ نادنفسوگ نم ،متسھ وكین نابش نم .تسین نادنفسوگ ركف ھب و تسا رودزم نوچ دزیرگیم وا .دزاسیم
 ادف نادنفسوگ هار رد ار دوخ ناج و مسانشیم ار ردپ مھ نم ،دسانشیم ارم ردپ ھك روطنامھ .دنسانشیم ارم مھ اھنآ و
 کی و دینش دنھاوخ ارم یادص اھنآ .مروایب زین ار اھنآ دیاب ،دنتسین ّھلگ نیا زا ھك مراد مھ یرگید نادنفسوگ نم .مزاسیم
 10 انحوی .مبایزاب رگید راب ار نآ ات منکیم ادف ار دوخ ناج نم اریز دراد تسود ارم مردپ« .دش دنھاوخ نابش کی و ّھلگ
 دوخ ھكلب ،دنك ظفح یتمیق رھ ھب ار ادخ اب یربارب ھك دشن یضار یلو ،دوب ّتیھولا یاراد لزا زا وا ھچرگا و 18 – 6:

 ام نایم رد ناسنا لكش ھب وا نوچ .دش ناسنا ھیبش و دمآرد مالغ کی تروص ھب ،هدومن مورحم نآ یایازم مامت زا ار
 نایپیلیف .دریذپب ار -بیلص یور رب گرم ّیتح- گرم دش رضاح تعاطا یور زا و تخاس نتورف ار دوخ ،تشگ رھاظ
 یمن بولصم زگره ام هتبلا .مینک يوریپ هنومن نیمه زا دیاب میوش یم میلست وا هب هک یتقو  .) 8 – 6: 2
 دھاوخب یسك رگا« :دومرف ھمھ ھب سپس(   ،میرذگب دوخ یگدنز زا وا رطاخ هب هک دهد یم روتسد وا اما ،میوش
 ار دوخ ناج دھاوخب ھکرھ .دیایب نم لابند ھب و درادرب ار دوخ بیلص هزور ھمھ و دیوشب ناج زا تسد دیاب دشاب نم وریپ

 ھچ یمدآ یارب .تشاد دھاوخ هاگن ار نآ دنك ادف ار دوخ ناج نم رطاخھب ھکرھ اّما داد دھاوخ تسد زا ار نآ دنك ظفح
 میلاعت و نم زا ھکرھ ؟دناسرب بیسآ نآ ھب ای دھدب تسد زا ار دوخ ناج اّما ،دروایب تسد ھب ار ناھج مامت ھك دراد یدوس
 نیقی .تشاد دھاوخ راع وا زا دیایب ّسدقم ناگتشرف و ردپ لالج و دوخ لالج اب یتقو زین ناسنا رسپ دشاب ھتشاد راع نم
 9  اقول ».دیشچ دنھاوخن ار گرم معط دننیبن ار ادخ یھاشداپ ات ھك دنتسھ یاّهدع دناهداتسیا اجنیا رد ھکیناسک زا دینادب
 میمصت هراومه دیاب سپ .میراد تسود ار وا هک میئوگ یم و میناد یم یحیسم ار دوخ رگا ینعی .) 27 – 23:
 .میئامن تمدخ نارگید هب هک دهاوخ یم ام زا ادخ زین و میهد رارق همه زا لوا ار وا یگدنز رد هک میریگب
 هدناوخ دوخ دزن ار نانآ یسیع سپ .دندیجنر تخس ردارب ود نآ زا دندش ربخاب عوضوم نیا زا رگید درگاش هد یتقو(
 اّما .دنیوگیم روز نانآ ھب ناشناربھر و دننکیم ییاقآ دوخ ناتسدریز رب نانارمكح ایند نیا رد ھك دینادیم امش« :دومرف
 زا رتالاب دھاوخب ھکرھ و ددرگ ھمھ مداخ دیاب ،دشاب گرزب امش نیب رد دھاوخیم ھکرھ ھكلب ،دشاب نینچ دیابن امش نایم رد
 ادف یرایسب هار رد ار دوخ ناج و دنك تمدخ ات ھكلب ،دوش تمدخ ات دماین زین ناسنا رسپ .دشاب ھمھ مالغ دیاب دوش ھمھ
 دیاهدش هدناوخ یدازآ ھب امش ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا( و ) 28 – 24: 20 یتم ».دزاس
 تمدخ ار رگیدكی ّتبحم اب ھكلب ،ددرگ لیدبت امش ینامسج لایما یاضرا یارب یراب و دنبیب ھب یدازآ نیا ھك دیراذگن یلو
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 و گنچ اب رگا اّما ».رادب تسود تدوخ ناج دننام ار تاھیاسمھ« :دوشیم ھصالخ مكح کی رد تعیرش یمامت اریز .دینك
 رس ھب سدقلاحور نامرف تحت رگا :تسا نیا نم دوصقم.تخاس دیھاوخ دوبان ار رگیدكیً امتح ،دیتفیب مھ ناج ھب نادند
 یاھوزرآ و سدقلاحور فالخرب یناسفن تالیامت اریز .درك دیھاوخن اضرا ار سفن یاھشھاوخ ھجوچیھ ھب دیربب
 دھاوخیم ناتلد ار ھچنآ دیناوتیمن امش ھک یروط ھب .دنرگیدكی فلاخم ود نیا و تسا یناسفن تعیبط فالخرب سدقلاحور
 ،یكاپان ،انز :دنراكشآ یناسفن تعیبط یاھراک .دیتسین تعیرش دیق رد امش ،دنك تیادھ ار امش ادخ حور رگا اّما .دیھد ماجنا
 ،یتسم ،تداسح ،یدنبھتسد ،تافالتخا ،یھاوخدوخ ،مشخ ،کشَر ،ییوجهزیتس ،ینمشد ،یرگنوسفا ،یتسرپتب ،یگزرھ
 یبیصن ادخ یھاشداپ رد ،دنروآ اجب ار اھراک نینچ نیا ھکیناسک :میوگیم امش ھب ھتشذگ دننام نونكا.اھنیا لاثما و یشایع
 يارب ،لاوما و یئاناوت و دادعتسا ،تقو زا یشخب زا نتشذگ مزلتسم نیا .)21 – 13: 5 نایطالغ .تشاد دنھاوخن
 .تخاس میهاوخ دونشخ ار ادخ اعقاو قیرط نیا زا .تسا وا یهاشداپ فادها

  ؟دیراد یلمعلا سکع هچ دیئامن میلست ار دوخ دیاب هک دیونش یم هک یتقو •
 ؟دهد یم ناشن ار امش تبحم امش یگدنز ایآ
 ،میهد یم وا هب ار دوخ لاوما و  اه هشقن ،یگدنز هک یتقو .تسا شتسرپ یعون ادخ رظن زا ندش میلست
 يوریپ وا زا و دراد تسود ار ادخ هک دیوگب دناوت یم یسک ره .تسا ناهج کلام اعقاو وا هک میهد یم ناشن
 بوخ دیاب امش تخرد ،دیھاوخیم بوخ ٔهویم رگا( .دیامن یم تباث لمع رد ار ام تبحم یعقاو میلست اما ،دنک یم
 یاھمدآ ھك امش ،اھرام یا .دنسانشیم شاهویم زا ار تخرد ھكنوچ .دروآ دھاوخ راب ھب دب ٔهویم دب تخرد اریز ،دشاب

 وكین درم .دیوگیم نخس ،تسا ھتخاس رپ ار لد ھچنآ زا نابز اریز ؟دییوگب بوخ نانخس دیناوتیم ھنوگچ ،دیتسھ یریرش
 یا و 35 – 33:12 یتم .دروآیم راب ھب یدب ،دوخ نورد دبٔ ھنازخ زا دب درم و یكین ،شیوخ نورد یوكینٔ ھنازخ زا
 تباث ار نیا وا لمع یلو ».مراد نامیا نم« :دیوگب یسك رگا دراد هدیاف ھچ ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب
 دزن ،دشاب دوخٔ ھنازور یاذغ جاتحم و ھنھرب ھك یرھاوخ ای یردارب رگا سپ ؟دشخب تاجن ار وا دناوتیم شنامیا ایآ ؟دنكن

 رگم ،چیھ ؟دوشیم امش دیاع یزیچ ھچ ».دیوش ریس و مرگ و ،دیورب تمالسب« :دیوگب ناشیا ھب امش زا یكی و دیایب امش
 وت« :دیوگب یسك تسا نكمم.تسا هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ .دیروآرب ار اھنآ ّیدام تاجایتحا ھكنآ
 دوخ نامیا نم و یشاب ھتشاد نامیا کین یاھراک نودب یناوتیم ھنوگچ نك تباث نم ھب وت .وكین یاھراک نم و یراد نامیا

 و دنراد نامیا مھ اھوید )بوخ رایسب ،تسا دحاو ادخ ھك یراد نامیا وت ».منکیم تباث وت ھب شیوخ یاھراکٔ ھلیسو ھب ار
 دوخ یاھراک رطاخھب میھاربا ام ردپ ؟تسا رمثیب کین راک نودب نامیا ھك ینادیمن ایآ ،نادان درم یا .دنزرلیم سرت زا
 وا نامیا ھنوگچ ھك ینیبیم .دش بوسحم لداع و کین ،درك ادخ میدقت هاگنابرق رد ار قاحسا شیوخ دنزرف ھکیتقو رد
 و دروآ نامیا ادخ ھب میھاربا« :دیامرفیم ھک ادخ مالك .دینادرگ لماك ار شنامیا زین وا یاھراک و دوب وا یاھراک کّرحم
 هار زا طقف ھن ناسنا ھنوگچ ھك دنیبیم سپ .دش هدناوخ ادخ تسود وا و تفای ّققحت ».دش بوسحم قلطم یكین شیارب نیا
 زا امیقتسم ام راتفر و راتفگ . ) 24 – 14: 2 بوقعی .دوشیم هدرمش لداع و کین دوخ یاھراکٔ ھلیسو ھب ھكلب ،نامیا
 ایآ ؟دینکیمن کرد ار اھزیچ نیا مھ زونھ امش سپ« :دومرف باوج رد یسیع( .دیآ یم رب تسا ام نورد رد هچنآ
 زا ھك ییاھزیچ اّما ؟دوشیم ھتخیر ھَلبزَم رد نآ زا سپ و دوریم هدعم ھب دوش ندب دراو ناھد هار زا ھچرھ ھك دیمھفیمن
 ،قسف ،انز ،لتق ،دیلپ راكفا اریز ،دزاسیم کاپان ار یمدآ ھك تساھنآ و دریگیم ھمشچرس لد زا دیآیم نوریب ناھد
 یعیبط روطب ام بلق هک اجنآ زا اما .) 19 – 16: 15 یتم .دنریگیم ھمشچرس لد زا ارتفا و غورد تداھش ،یدزد
 رامیب ّیدحھب نآ و ،تسین نآ زا رتهدنبیرف یزیچ ؟دنک کرد ار ناسنا لد دناوتب ھک تسیک( .تسا ریرش و راک بیرف
 رد ات میوش كاپ سدقلا حور و ادخ مالک اب هک میراد زاین ،) 9 : 17 ایمرا .درادن دوجو نآ یارب یجالع ھک تسا
 شبلق ینعی ،دشاب یدوھی نطاب زا ھك تسا یصخش یعقاو دوھی ھكلب( .دنک یضار ار وا هک يوحن هب ،میرب رسب تعاطا

 .ناسنا زا ھن ،تسادخ زا صخش نینچ شیاتس .بوتكم تعیرش راك ھن ،تسادخ حور راك ،زین نیا و دشاب هدش ھنتخ
  .میهد ماجنا دوخ تردق اب میناوتب هک تسین يراک و تسا ینورد هفیظو کی نیا . )29: 2 نایمور
 دینك تعاطا دوخ نارھوش زا یروط ،اھنز یا .دیشاب رگیدكی عیطم ،دیراد حیسم ھب ھك یمارتحا رطاخھب( نایسسفا رد
 ،تسا نآ ٔهدنھدتاجنً اصخش و دشابیم دوخ ندب ینعی اسیلك رس حیسم ھک روطنامھ اریز ،دینکیم تعاطا دنوادخ زا ھك
 جاودزا هلئسم رد ار لباقتم میلست تیمها هک میا هدناوخ ) 23 – 21 : 5 .دشابیم دوخ نز رس زین رھوش
 راک هب شبوبحم ناوریپ و ادخ نیب هطبار فیصوت يارب هک تسیا هنومن جاودزا نامیپ اما  .دیامن یم فیصوت
 شرهوش هب دیاب نز و دراد تسود ار اسیلک حیسم هک روطنامه .درادب تسود ار شنز دیاب رهوش .دور یم
 و دنوش میلست ادخ هب لوا تبحم اب ود ره رهوش و نز رگا . تسا هبناج ود یمیلست نیا .دراذگب مارتحا
  .دوش یم لصاح داحتا و یگنهامه تروصنآ رد ،دنوش میلست سدقلا حور تردق اب رگیدکی هب سپس
 اریز دراد هارمه هب یناوارف تاکرب میمصت نیا .میوش میلست ادخ هب هک میریگ یم میمصت تبحم نیمه اب
 نیرتهب مه وا نیاربانب .دیرفآ ار ام وا .میهد یم رارق دنوادخ تظافح و يربهر و تسایر تحت ار دوخ المع
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 نیرتالاب يزیچ هچ هک دناد یم وا . مینک حرط يا هشقن دوخ یگدنز يارب دهد یم يرای ام هب هک تسا یسک
 رطخ زا ار ام وا نیمارف .دهد یم يرای ام هب تیدبا ندروآ تسدب رد يزیچ هچ و دروآ یم ام يارب ار یشوخ
  .دشخب یم ام یگدنز هب یعقاو موهفم و ینعم و دناهر یم
 طرش و دیق نودب ار ام هک میهد یم دوخ قلاخ هب هک تسا یبسانم و تسرد خساپ ،دنوادخ هب ندرک راذگاو
    تفایرد میا هدوب شیوجتسج رد هشیمه هک ار هچنآ ،میربب رس هب وا زا تعاطا رد هکیماگنه و دراد تسود
 یقیرط هب ار ام دناوت یم دنوادخ طقف .فده و دیما ،تبحم ،يداش ،شمارآ زا تسا ترابع هک مینک یم
  .میشاب هتشاد تیاضر اتیاهن و هدوب شخب رمث دبا ات هک دزاس لیدبت

 ؟دهد رییغت ار امش رکف و بلق ادخ دیداد هزاجا اریخا هک دیشیدنایب يدروم هب دیناوت یم •
  ؟دیا هتشگرب دوخ هتشذگ ياههارب ای ،دهد یم ناشن ار رییغت نیا زونه امش راتفر زرط ایآ •

 شیاه هخاش و كات
 هب دوخ تردق عبنم هب ام هکینامز طقف .تسا هدرک تبحص رایسب ) كات هب لاصتا ( هرابرد 15 لصف انحوی
 يرطاب کی هک روطنامه .مینک لمع میا هدش قلخ هک يروظنم هب میناوت یم  ،میوش یم لصتم لاعف روط
 .میرادن ادخ يارب يا هدیاف چیه ،میتسین رپ سدقلا حور يورین زا رگا ،تسا فرصم یب هدرم
 میتسین رداق وا شخب یگدنز كات زا ادج و .میتسه شیاه هخاش نایحیسم ام و تسا كات یسیع ،هیآ نیا رد
 .دب ٔهویم دساف تخرد و دروآیم راب ھب بوخ ٔهویم بوخ تخرد روطنیمھ( .میروآ رایسب يدبا ای و یناحور هویم
 و دنربیم ار نآ درواین راب ھب بوخ ٔهویم ھك یتخرد .بوخ ٔهویم دب تخرد ھن و دروآ راب ھب دب ٔهویم دناوتیمن بوخ تخرد
 و يرورض شخب نیا . ) 20 – 17: 7 یتم .تخانش دیھاوخ ناشیاھهویم زا ار اھنآ امش نیاربانب .دنزادنایم شتآ رد
 يادخ زا ار تناعا و تایح ،وا تراظن قبط ندرک یگدنز اب .تسا یحیسم شخبرمث و ملاس تایح کی یساسا
  .مینک یم تفایرد هدنز
 ارم ھکیسک دزن نونكا اّما( .میشاب طابترا رد سدقلا حور يادخ اب اقیمع و یتسردب ام هک تسا مهم رایسب
 .دش مغ زا رپ امش یاھلد متفگ امش ھب ار اھزیچ نیا نوچ یلو '؟یوریم اجك' دیسرپیمن امش زا کیچیھ و موریم داتسرف
 دیآیمن امش دزن ناتنابیتشپ مورن نم رگا اریز تسا رتھب امش یارب نم نتفر ھك میوگیم امش ھب ار تقیقح نیا ،نیا دوجو اب
 هانگ .دزاسیم دعاقتم یرواد و تلادع ،هانگ دروم رد ار ناھج دیآیم وا یتقو و داتسرف مھاوخ امش دزن ار وا مورب رگا اّما

 ارم رگید و موریم ردپ دزن نم نوچ تخاس دھاوخ فوشكم ار تلادع ،دندرواین نامیا نم ھب نوچ داد دھاوخ ناشن ار
 ھك تسھ یرایسب یاھزیچ«.تسا هدش موكحم ناھج نیا نارمكح نوچ دوشیم تباث اھنآ ھب یرواد ّتیعقاو و ؛دید دنھاوخن
 ھب ار امش دیایب تسا یتسار حور ھك وا یتقو ،لاح رھ رد .دیرادن ار اھنآ ندینش تقاطً العف امش یلو میوگب امش ھب دیاب
 زا ار امش و دیوگیم نخس دونشب ھچنآ ٔهرابرد طقف ھكلب تفگ دھاوخن نخس دوخ زا اریز ،درك دھاوخ یربھر تقیقح مامت
 .دومن دھاوخ مالعا امش ھب هدرك تفایرد نم زا ھك ار یقیاقح اریز ،داد دھاوخ لالج ارم وا .دزاسیم ربخاب هدنیآ روما
 .دومن دھاوخ مالعا امش ھب هدرك تفایرد نم زا ھك ار یقیاقح :متفگ ھك دوب لیلد نیمھ ھب و تسا نم نآ زا دراد ردپ ھچرھ
 حور ندرب رسب قیرط زا طقف یناحور روما دیوگ یم سدقم باتک                    .) 15 – 5: 16 انحوی
 و درك دیھاوخ تعاطا ارم یاھروتسد ،دیراد تسود ارم رگا«(                          .تسا كرد لباق ام رد سدقلا
 یتسار حور نامھ ینعی .دنامب امش اب ھشیمھ ھك داد دھاوخ امش ھب یرگید نابیتشپ وا و درك مھاوخ تساوخرد ردپ زا نم
 دوخ رد و دنامیم امش دزن وا نوچ ،دیسانشیم ار وا امش یلو دسانشیمن و دنیبیمن ار وا اریز دریذپب دناوتیمن ناھج ھك
  .)17-15 :14 انحوی .دوب دھاوخ امش
 یپ اقیمع ادخ مالک تقیقح هب سدقلا حور لاعف روضح نودب میتسین رداق ام هک تسا ینعم نیا هب نیا
 هب .میروآ راب هب سدقلا حور ذوفن نودب ار ینادواج هرمث ای و میمهفب ار دب و بوخ نیب توافت ای و میربب
                       .تسا هناقمحا يراک لیجنا ندناوخ دننک یم روصت دنرادن ار سدقلا حور هک ییاهنآ تلع نیمه
 ام ھب سدقلاحور ھك ھچنآ اب ھكلب ،مییوگیمن نخس دوشیم یشان ناسنا تمكح زا ھك یتارابع اب قیاقح نیا ٔهرابرد ام(
 دناوتیمن ،تسین یناحور ھکیسک .مییامنیم نایب یناحور صاخشا یارب ار یناحور میلاعت ھلیسو نیا ھب و .دزومآیم
 میلاعت ھنوگنیا صیخشت نوچ ،عقاو رد و دنتسھ ینعمیب و چوپ میلاعت نیا وا ٔهدیقع ھب اریز ،دریذپب ار ادخ حور میلاعت
 تواضق زیچھمھ ٔهرابرد تسا رداق یناحور صخش یلو .دننك کرد ار نآ دنناوتیمن اھنآ ،تسا یناحور شنیب ھب جاتحم
 و ؟دنادیم ار ادخ راكفا یسك ھچ« :ّسدقمباتک لوق ھب اریز .دیامن تواضق تسرد وا ٔهرابرد دناوتیمن سکچیھ یلو دنك
 16 – 13: 2 نایتنرق لوا )مینك ركف حیسم لثم میناوتیم نونكا ام ،لاح رھ ھب »؟دنک تحیصن ار وا دناوتیم یسك ھچ
(.  
 ھنشت زگرھ دشونب مشخبیم نم ھك یبآ زا سکرھ اّما( دوش یم نکاس ام رد ادخ حور تاجن هظحل رد هک دنچ ره
 ».دیشوج دھاوخ نادواج تایح ات ھك دش دھاوخ لیدبت یاھمشچ ھب وا نورد رد مھدیم وا ھب ھك یبآ نآ اریز ،دش دھاوخن
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 ات هک تسا نیا هدننک نایب ،مینک يرود وا زا ای میورب دنوادخ فرط هب هکنیا رب ام میمصت ،) 14 : 4 انحوی
 حور راک المع میناوت یم ام .میونش یم ار وا رادشه ام هنوگچ و دنک تکرح ام رد دناوت یم حور دح هچ
 اعد ھتسویپ و دیشاب نامداش ھشیمھ( .میهد همادا هانگ رد یگدنز هب رگا مینک شودخم نام یگدنز رد ار سدقلا
 ار سدقلاحور .دراد ار راظتنا نیمھ امش زا یسیع حیسم رد ادخ اریز .دینك ركش ار ادخ ،دیآیم شیپ ھك ھچرھ یارب .دینك
 عون رھ زا .دیراد هاگن دوخ یارب تسوكین ھك ار ھچنآ و دییامزایب ار زیچھمھ .دیرامشن زیچان ار اھتّوبن .دیزاسن دودحم
 سدقت و تایح زا ،دنتسین رپ سدقلا حور زا هک ینایحیسم و ) 22 – 16: 5 نایکینولاست لوا .دینك یرود یدب
 یصاخشا امش تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا( دنا هرهب یب تسا حیسم يارب اه ناج دیص همزال ردقنآ هک
 رگا ّیتح ،تسا نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور
 رگا .دیاهدش بوسحم کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب
 هدنز گرم زا سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور
 – 9 :8 نایمور .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ

 زا رتشیب هچ ره و دریگب ياج ام رد ادخ سدقم و كاپ راکفا ات مینک نوریب دوخ زا ار هنهک تاروما دیاب .)11
 .دنام دهاوخ رتشیب ام یگدنز و هناخ رد سدقلا حور ،مینک دیلقت یسیع

 ؟دیتسه ) لصو ( ادخ هب ردقچ •
 ؟دیناد یم هنوگچ ؟دنک یم تبحص امش اب سدقلا حور یک دیناد یم ایآ •

 متسه یبوخ مدآ نم اما
 زا هنابلطواد و منک یم کمک هیریخ تاسسوم هب ،متسه یبوخ مدآ نم ( دینک رکف امش تسا نکمم لاح
 نکمم هکیلاح رد ،مهدن رازآ ار یسک منک یم یعس و مزادرپ یم ار تایلام .مینک یم يریگتسد نادنمتسم
 .دراد دوجو یهاوخدوخ ام رد و میراکهانگ ام همه هک دیوگ یم سدقم باتک ،دیشاب یبوخ صخش اعقاو تسا
ٔ ھمھ .دشاب ادخ یایوج ای دمھفب ھك تسین یسك.دشاب کینً الماک ھك تسین رفن کی ّیتح« :دیامرفیم ّسدقم باتك ھکنانچ(
  )12 – 10 : 3 نایمور .تسین راكوكین رفن کی ّیتح ؛دناهدش فرحنم تسار هار زا یگمھ ،دناهدینادرگور ادخ زا نایمدآ
 .دنور یم تشهب هب ) بوخ(                    ياهمدآ دیوگب هک تسین يا هیآ سدقم باتک ياج چیه رد و
 تفایرد یسیع يارب ندرک یگدنز و نتفریذپ نودب ار يدبا تایح سک چیه هک دیوگ یم ینشور هب دنوادخ
 14 انحوی  .دیآیمن ردپ دزن نمٔ ھلیسو ھب زج سکچیھ ،متسھ تایح و یتسار و هار نم« :تفگ وا ھب یسیع( درک دهاوخن
 ات داتسرف ار دوخ رسپ ،ردپ یادخ ھك میھدیم تداھش و میاهدید دوخ ام( .تسا لماک تبحم دنوادخ طقف .) 6:
 ھب تبسن ادخ ّتبحم زا ام .ادخ رد وا و تسوا رد ادخ ،تسادخ رسپ یسیع ھك دنك رارقا ھکرھ و دشاب ملاع ٔهدنھدتاجن

 ھب .وا رد ادخ و تسا نكاس ادخ رد ،دنکیم یگدنز ّتبحم اب ھکرھ و تسا ّتبحم ادخ .میراد نانیمطا نآ ھب و میھاگآ دوخ
 نیا رد وا یگدنز دننام ام یگدنز اریز ،میشاب ھتشاد دامتعا یرواد زور رد ات تسا هدیسر لامك ھب ام رد ّتبحم ھلیسو نیا

 نیا .تسا هدش هدرب مان 13 لصف نایتنرق لوا رد ادخ تافص رتشیب .) 17 – 14 :4 انحوی لوا .تسا ناھج
 ياهرایعم قبط رب ام زا کی چیه هک میرب یم یپ تعرس هب .دیئامن هسیاقم نآ اب ار دوخ و دیناوخب ار لصف
 هدنهد تاجن هب ام لیلد نیمه هب و تسا ییالاب رایسب رایعم نیا .مینک یمن       یگدنز دنوادخ تبحم یلاع
  .میتسه یناسکی طیارش ياراد همه .میجنس یم دنوادخ ياهرایعم اب ار دوخ هک یتقو اریز میراد زاین
 ؟دیور یم تشهب هب هک دیراد نانیمطا ایآ
 یگدنز زا ،تشاد وا يارب ردپ هک يا هشقن هقبط دوب نیمز يور اجنیا هک یتدم رد یسیع هک روطنامه تسرد
 هجوت .مینک یگدنز دوخ ياهرایعم قبط ای میربب نامرف ادخ زا ای هک مینک باختنا دیاب زین ام .تشذگ دوخ
 .میوش يرادافو هب روبجم ام هک دروایب ار اه هدنگنج زا یمیت هکنیا هن ،دبوک یم ام بلق رد رب یسیع ،دینک
 ینشور هب یسیع و )20: 3 هفشاکم ( .دوش دراو وا ات میئاشگب ار بوخ بلق رد هک دراد ام هب یگتسب نیا
 زا یسیع زور نامھ رد( .دنک تموکح نام یگدنز رب ات میهد هزاجا وا هب هک تسا ام اب میمصت نیا هک تفگ
 راوس دیدرگ روبجم وا ھک یروط ھب دش عمج وا رود ھب یدایز ّتیعمج .تسشن اجنآ و تفر ایرد رانك ھب و دش جراخ ھناخ
 وا .تفگ اھنآ ھب َلثَم اب ار یرایسب بلاطم یسیع .دندوب هداتسیا ایرد لحاس رد مدرم ھکیلاحرد دنیشنب نآ رد هدش یقیاق
 طسو رد اھھناد زا یضعب ،دوب ھعرزم رد رذب ندیشاپ لوغشم یتقو .تفر ھعرزم ھب رذب ندیشاپ یارب یرگزرب« :دومرف
 زبس دوز تشادن یقمع نیمز نوچ و دنداتفا خالگنس یور اھھناد زا یضعب .دندروخ ار اھنآ هدمآ ناگدنرپ و دنداتفا هار
 اھراخ لخاد ھب اھھناد زا یضعب .دندش کشخ دنتشادن ھشیر نوچ و دنتخوس ھمھ دیبات اھنآ رب دیشروخ یتقو اّما .دندش
 یس ای تصش ای دص ھناد رھ زا و دنداتفا بوخ کاخ رد اھھناد زا یضعب .دندرك ھفخ ار اھنآ هدرك دشر اھراخ و دنداتفا
 تروص ھب ارچ« :دندیسرپ وا زا هدمآ یسیع دزن نادرگاش نآ زا سپ ».دونشب دراد اونش شوگ ھکرھ .دمآ تسد ھب ھناد
 ھب اّما ،هدش اطع امش ھب نامسآ یھاشداپ رارسا کرد تردق« :دومرف باوج رد یسیع»؟ینکیم تبحص اھنآ یارب َلثَم
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 ھك سکنآ زا و ،دشاب ھتشاد ناوارف و یفاك ٔهزادنا ھب ات دش دھاوخ هداد رتشیب دراد ھك یصخش ھب اریز .تسا هدشن اطع اھنآ
 هاگن نانآ اریز ،منکیم تبحص اھلثم بلاق رد نانآ یارب نم نیاربانب .دوشیم ھتفرگ دراد ھك مھ ار ھچنآ ّیتح ،درادن
 ھك تسا ھتفای ّققحت نانآ ٔهرابرد ءایعشا ییوگشیپ .دنمھفیمن و دنونشیمن یلو دنھدیم شوگ و دننیبیمن یلو دننکیم
 ،ھتشگ دنك مدرم نیا نھذ اریز ؛دینیبیمن یلو دینکیم هاگن ھتسویپ ،دیمھفیمن یلو دیھدیم شوگ ھتسویپ' :دیوگیم
 تشگزاب و دندیمھفیم و دینشیم ناشیاھشوگ و دیدیم ناشنامشچ ھنرگو تسا ھتسب ناشنامشچ و هدش نیگنس ناشیاھشوگ
 و ایبنا ھك دینادب .دونشیم ناتیاھشوگ و دنیبیم ناتنامشچ ھك امش لاح ھب اشوخ اّما«'.مدادیم افش ار نانآ نم و دندرکیم
 .دندینشن و دنونشب ،دیونشیم امش ار ھچنآ و دندیدن و دننیبب ،دینیبیم نونكا امش ار ھچنآ ھك دنتشاد وزرآ یرایسب نادرمكین

 ھچنآ و دیآیم ناطیش ،دمھفیمن ار نآ یلو دونشیم ار ادخ یھاشداپ ٔهدژم صخش یتقو :دیونشب ار رگزرب َلثَم ینعم سپ«
 یسک دننام ،دتفایم خالگنس رد ھك یاھناد .دوب هداتفا هار طسو رد ھك تسا یرذب نیا .دیابریم ،هدش ھتشاك وا لد رد ھك ار
 هدژم نآ ببس ھب یتقو سپ .دروآیمن ماود و دریگیمن ھشیر وا رد یلو .دریذپیم یداش اب ،دونشیم ار مایپ ات ھك تسا

 اّما ،دونشیم ار مایپ ھك تسا یسک دننام داتفا اھراخ لخاد ھب ھك یاھناد .دوشیم درسلدً اروف دسرب وا ھب یرازآ و تمحز
 یسک ھب بوخ نیمز رد هدش ھتشاكٔ ھناد و دروآیمن رمث و دنکیم ھفخ ار مایپ نآ ،ایند لام ھب قشع و یگدنز یاھینارگن
 و 23 – 1 : 13 یتم ».دروآیم راب ھب رمث ربارب یس ای و تصش ای دص و دمھفیم ار نآ و دونشیم ار مایپ ھك ،دنامیم
 ،میاهداد تسد زا ار دوخ لقع ام رگا( .دوش یم مامت نامدوخ ررض هب مینک در ار وا رگا .)13 – 8: 3 هفشاکم
 .) 13: 5 نایتنرق مود )تسامش رطاخھب میتسھ لقاع رگا و )تسادخ رطاخھب
 ھب تسا عیسو ھك یھار و گرزب ھك یرد اریز ،دیوش دراو گنت ِرد زا( .تسا کیراب تشهب رد ،دیروخن بیرف سپ
 راوشد شھار و گنت دوشیم یھتنم تایح ھب ھك یرد اّما دنرایسب ،دنیامیپیم ار هار نیا ھکیناسک و دوشیم یھتنم تكالھ
 اما ،دنور یم تشهب هب هک دنتسه هدیقع نیا رب يرایسب .) 14 – 13: 7 یتم .دنتسھ مك ،مھ نآ ناگدنبای و تسا
 اهنآ یگدنز هوحن رد هکنانچ دننک لمع ادخ هدارا قبط دنتسناوتن اریز  ،دنوش یم دیما ان يرواد نامز رد
 ٔهدارا ھکیسک ھكلب ،دش دھاوخ دراو نامسآ یھاشداپ ھب دنك باطخ »ادنوادخ ،ادنوادخ« ارم ھك سکرھ ھن( .تسا راکشآ
 تّوبن وت مان ھب ایآ ،ادنوادخ ،ادنوادخ' :تفگ دنھاوخ نم ھب یرایسب دسرب زور نآ یتقو .دناسرب ماجنا ھب ارم ینامسآ ردپ
 :تفگ مھاوخ نانآ ھب اراکشآ هاگنآ ؟میدركن رایسب تازجعم وت مان ھب و ؟میدنارن نوریب ار اھوید وت مان ركذ اب ایآ ؟میدركن
 و زور نآ زا ردپ زاریغ سکچیھ« و 23 – 21: 7 یتم '.ناراكدب یا ،دیوش رود نم زا .متخانشن ار امش زگرھ نم'

 حون راگزور دننام تسرد ناسنا رسپ روھظ نامز .دنربخیب نآ زا مھ ینامسآ ناگتشرف و رسپ ّیتح ،درادن ربخ تعاس
 و دندیشونیم و دندروخیم مدرم ،تفر یتشك لخاد ھب حون ھك یزور ات ینعی نافوت زا لبق یاھزور رد .دوب دھاوخ
 .دوب دھاوخ روطنیمھ زین ناسنا رسپ روھظ .درب نیب زا ار ھمھ و دمآ لیس ھكنآ ات دندیمھفیمن یزیچ و دندرکیم جاودزا
 و دنربیم ار یكی دننکیم ساتسد ھك نز ود زا و دنراذگیم ار یرگید و دنربیم ار یكی ،دنتسھ ھعرزم رد ھك رفن ود زا
 رگا :دیشاب ھتشاد رطاخھب .دیآیم امش یالوم یزور ھچ رد دینادیمن اریز ،دیشاب رادیب سپ .دنراذگیم ار یرگید

 امش سپ .دوشب شاھناخ دراو دزد تشاذگیمن و دنامیم رادیب ،دیآیم بش زا تعاس ھچ رد دزد ھك تسنادیم ھناخبحاص
 وا شبابرا ھك اناد و نیما مالغ نآ تسیك«.دمآ دھاوخ دیرادن راظتنا ھك یتعاس رد ناسنا رسپ اریز ،دیشاب هدامآ ھشیمھ دیاب
 یتقو رگا ،مالغ نآ لاح ھب اشوخ .دھدب ار نانآ ٔهریج بسانم تقو رد ات دشاب هدرامگ دوخٔ ھناخ نامداخ یتسرپرس ھب ار
 دھاوخ وا ٔهدھع ھب ار دوخ کلمیام مامت ٔهرادا شبابرا ھك دینادب .دنیبب ھفیظو ماجنا لاح رد ار وا ددرگیم رب شبابرا
 دزادرپب رگید نامالغ رازآ و ّتیذا ھب و دیشك دھاوخ لوط نم بابرا ندمآ ،ھك دیوگب و دشاب ریرش مالغ رگا اّما .تشاذگ
 دھاوخ شبابرا ،دنادیمن وا ھکیتقو رد و درادن راظتنا وا ھك یزور رد ،دوش لوغشم ندیشون و ندروخ ھب ناراسگیم اب و
 دوجو ندییاس نادند رب نادند و ھیرگ ھکییاج رد تخاس دھاوخ راتفرگ ناراكایر تشونرس ھب ،هدرك ھکتھکت ار وا و دمآ
 .)51 – 36: 24 یتم .دراد
 تذل يارب طقف ندرک یگدنز سپ .تخیر ار دوخ نوخ ام ناهانگ ششخب يارب یسیع هک دراد تقیقح نیا
          تحاران رایسب ار ادخ اهنت هن .تسا ضحم یمارتحا یب میرب یم ار یسیع زیزع مان هکیلاح رد نامدوخ
ً الماک نآ رد ھك تسا یزور ندمآ نماض و تسامش رب ادخ ّتیكلام رھم وا اریز .دیناجنرن ار ادخ ِسدقلاحور( . مینک یم
 تفایرد میا هدرکن ای هدرک لمع هچنآ هب تبسن ار دوخ ینامرفان جیاتن هکلب .) 30: 4 نایسسفا .دیوشیم دازآ
 ھب ار شتورث مامت ،هدناوخ ار دوخ نامالغ سپ .دنك رفس تساوخیم ھك تسا یدرم دننام نامسآ یھاشداپ«( .مینک یم
 ھب و ،الطٔ ھّکس رازھ ود یرگید ھب ،الطٔ ھّکس رازھ جنپ یکی ھب داد یزیچ شاییاناوت تبسن ھب کی رھ ھب و درپس نانآ

 و درك تراجت اھنآ اب و تفر دوز تشاد الطٔ ھّکس رازھ جنپ ھك یدرم .تفر رفس ھب نآ زا سپ و الطٔ ھّکس رازھ یموس
 یدرم نآ اّما .دروآ دوس رگیدٔ ھّکس رازھ ود تشاد الطٔ ھّکس رازھ ود ھك یدرم نآ نینچمھ .درب دوس الطٔ ھّکس رازھ جنپ
 بابرا یدایز ّتدم زا دعب«.درك ناھنپ ار دوخ بابرا لوپ و دنَك ار نیمز و تفر دوب هدش هداد وا ھب الطٔ ھّکس رازھ ھك
 مھ ار یاھّکس رازھ جنپ و دمآ دوب هدش هداد وا ھب الطٔ ھّکس رازھ جنپ ھکیسک .تخادرپ باسح ھیفصت ھب اھنآ اب و تشگرب
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 نآ دوس مھ رگیدٔ ھّکس رازھ جنپ نیا ،یدوب هدرپس نم ھب ار ھّکس رازھ جنپ نیا وت' :تفگ و دروآ دوخ اب دوب هدرب دوس ھك
 الاح نم ،یداد ناشن ار دوخ یتسرد و تناما یكچوك رما رد وت ،نیما و بوخ مالغ یا ،نیرفآ' :تفگ بابرا '.تسا
 تشاد الطٔ ھّکس رازھ ود ھك یدرم هاگنآ '.شاب کیرش دوخ بابرا یداش رد و ایب .درپس مھاوخ وت ھب ار گرزب یاھراك
 مالغ یا ،نیرفآ' :تفگ بابرا '.تسا نآ دوس مھ رگیدٔ ھّکس رازھ ود نیا ،یدرپس نم ھبٔ ھّکس رازھ ود وت' :تفگ و دمآ

 رد و ایب .درپس مھاوخ وت ھب ار گرزب یاھراك الاح و یداد ناشن ار دوخ یتسرد و تناما یكچوك راك رد وت نیما و بوخ
 وت ھك متسنادیم نم ،بابرا یا' :تفگ و دمآ دوب هدش هداد وا ھب ھّکس رازھ ھك یدرم سپس '.شاب کیرش دوخ بابرا یداش
 متفر و مدیسرت سپ ،ییامنیم عمج یاهدیشاپن ھکییاج زا و ینکیم ورد یاھتشاکن ھکییاج زا ،یتسھ یریگتخس درم
 یتسنادیم ھك وت ،لبنت و تشرسدب مالغ یا' :تفگ بابرا '.تساجنیا وت لوپ ،امرفب .مدرك ناھنپ نیمز رد ار وت یاھھّکس
 نافاّرص ھب ارم لوپ دیابیم لیلد نیمھ ھب سپ ،منکیم عمج ماهدیشاپن ھکییاج زا و منکیم ورد ماھتشاکن ھكییاج زا نم
 ھّکس رازھ هد ھك یسکنآ ھب و دیریگب وا زا ار اھھّکس .مریگب سپ شدوس اب ار نآ مدرگیم رب رفس زا نم یتقو ات یدادیم
 مھ ار ھچنآ ّیتح ،درادن ھك سکنآ و دشاب ھتشاد یناوارف ھب ات دش دھاوخ هداد رتشیب وا ھب دراد ھك سکنآ اریز ،دیھدب دراد
 دوجو ندییاس نادند رب نادند و ھیرگ ھکییاج دیزادنیب یكیرات ھب ار هدیافیب مالغ نیا .داد دھاوخ تسد زا دراد ھك
 للم مامت و تسشن دھاوخ دوخ یھاشداپ تخت رب ،دیآیم ناگتشرفٔ ھمھ اب هارمھ دوخ لالج اب ناسنا رسپ یتقو«'.دراد
 هورگ ود ھب ار نایمدآ ،دنکیم ادج اھُزب زا ار نادنفسوگ ھك ینابش دننام وا هاگنآ .دنوشیم عمج وا روضح رد نیمز یور
 رد ھك ینانآ ھب هاشداپ هاگنآ .داد دھاوخ رارق دوخ پچ تسد رد ار اھُزب و تسار تسد رد ار نادنفسوگ .درك دھاوخ میسقت

 زا ھك دیوش یتنطلس ثراو و دییایب )دیاھتفای تكرب نم ردپ بناج زا ھکیناسک یا' :تفگ دھاوخ دنتسھ وا تسار تمس
 بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیداد کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو نوچ .تسا هدش هدامآ امش یارب ملاع شنیرفآ یادتبا
 نم تدایع ھب مدوب رامیب یتقو ،دیدیناشوپ ارم مدوب نایرع یتقو ،دیدرب دوخٔ ھناخ ھب ارم مدوب بیرغ ھکیماگنھ ،دیداد
 میدید ھنسرگ ار وت تقو ھچ دنوادخ یا' :داد دنھاوخ خساپ ناكین هاگنآ 'دیدرك ندید نم زا مدوب نادنز رد ھکیتقو و دیدمآ
 ھب ار وت ھك یدوب بیرغ نامز ھچ ؟میشاب هداد بآ وت ھب ھك میدید ھنشت ار وت عقوم ھچ ای و میشاب هداد کاروخ وت ھب ھك
 باوج رد هاشداپ '؟میدمآ تندید ھب ھك میدید ینادنز ای رامیب ار وت تقو ھچ ؟میدناشوپ ار وت ھك یدوب ھنھرب ای میدرب ھناخ
 دنتسھ وا پچ تمس رد ھك ینانآ ھب هاگنآ«'.دیدرك نم ھب ،دیدرك نم ناوریپ نیرتكچوك زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :تفگ دھاوخ
 اریز ،دیورب تسا هدش هدامآ وا ناگتشرف و سیلبا یارب ھك یدبا شتآ ھب و دیوش رود نم زا ،نانوعلم یا' :تفگ دھاوخ
 ھنھرب یتقو ،دیتفریذپن ارم مدوب بیرغ یتقو ،دیدادن بآ نم ھب مدوب ھنشت یتقو ،دیدادن کاروخ نم ھب مدوب ھنسرگ یتقو
 ھنسرگ ار وت عقوم ھچ' :داد دنھاوخ باوج زین نانآ '.دیدماین نم ندید ھب مدوب ینادنز و رامیب یتقو و دیدیناشوپن ارم مدوب
 نیا زا یکی ھب ھچنآ دینادب' :داد دھاوخ باوج وا '؟میدركن تیارب یراك و میدید ینادنز ای رامیب ای نایرع ای بیرغ ای ھنشت ای
 یتم ».دش دنھاوخ دراو ینادواج تایح ھب ناكین یلو ،دیسر دنھاوخ یدبا رفیك ھب نانآ و 'دیدركن نم ھب دیدركن ناكچوك

25 :14 – 46 (. 
 وا اب لالج رد تیدبا رد و مینک باختنا ار یسیع نالا میناوت یم .میراد هار ود طقف یگدنز رد هک مینادب دیاب
 ناسنا رسپ ،دراکیم وكین رذب ھکیسک« :تفگ باوج رد یسیع( .میرب منهج هب تیدبا رد هدرک در ار وا ای میربب رس
 ینمشد نآ .دنشابیم ناطیش ناوریپ ھخلت یاھمخت و دنتسھ ادخ یھاشداپ نیعبات وكین رذب و تسا ناھج نیا ،ھعرزم .تسا
 ھک یروط نامھ .دنتسھ ناگتشرف نارگورد و دشابیم نامز رخآ ،ورِد مسوم و تسا سیلبا ،تشاك ار ھخلت یاھمخت ھك
 دھاوخ ار دوخ ناگتشرف ناسنا رسپ .دش دھاوخ روطنیمھ مھ نامز رخآ رد دننازوسیم و دننکیم عمج ار ھخلت نارگورد
 یاهروک رد و دننکیم عمج ار ناراكدبٔ ھمھ نینچمھ و دوش شزغل ثعاب وا یھاشداپ رد ھك ار یسکرھ اھنآ و داتسرف
 دننام دوخ ردپ یھاشداپ رد ناكین نامز نآ رد .دنراشفیم نادند رب نادند و دنزیریم کشا ھکییاج ،دنكفا دنھاوخ لعتشم
 هدروآ یَلثَم مدرم یارب مھ زاب یسیع و 43 – 37 : 13 یتم .دونشب دراد اونش شوگ ھکرھ .دیشخرد دنھاوخ دیشروخ
 ھب ات داتسرف ار دوخ ناركون وا .داد بیترت ینشج ،دوخ رسپ یسورع یارب ھك تسا یھاشداپ دننام نامسآ یھاشداپ« :تفگ
 دومرف اھنآ ھب هداتسرف ار یاّهدع رگید راب هاشداپ .دنیایب دنتساوخن اھنآ اّما ،دنوش رضاح نشج رد ھک دنیوگب ناگدش توعد
 دوخ یاھیراورپ و اھواگ ،تسا هدامآ ماهداد بیترت ھك یتفایض نوچ ،دییایب یسورع نشج ھب' :دنیوگب ناگدش توعد ھب ھك
 ھب یكی .دندش دوخ راك لوغشم و دندركن ییانتعا وا توعد ھب ناگدش توعد اّما '.ماهدرک هدامآ ار زیچھمھ و هدیرب رس ار
 ار اھنآ و دندز ،ھتفرگ ار هاشداپ ناركون ،نارگید ھکیلاحرد تخادرپ دوخ راك و بسك ھب یرگید و تفر دوخٔ ھعرزم
 .دندز شتآ ار ناشرھش و دنتشك ار نالتاق اھنآ و داتسرف ار دوخ نازابرس و دش کانبضغ ،دینش ار نیا هاشداپ یتقو .دنتشك
 اھھچوک ھب سپ .دندوبن قیال ،مدوب هدرك توعد ھکیناسک اّما ،تسا هدامآ یسورع نشج' :تفگ دوخ ناركون ھب هاشداپ هاگنآ
 دوخ اب -دب ھچ و کین ھچ- دندرك ادیپ ار ھکرھ و ھتفر نانآ '.دینك توعد یسورع ھب دیتفای ار ھکرھ و دیورب اھنابایخ و
 سابل ھك دید ار یدرم دنیبب ار نانامھم ات دش دراو هاشداپ ھکیماگنھ«.دش رپ نانامھم زا رالات بیترت نیا ھب و دندروآ

 سپ .دنام تكاس وا '؟یاهدمآ اجنیا ھب یسورع سابل نودب روطچ ،تسود یا' :دیسرپ وا زا هاشداپ .تشادن نت رب یسورع
 رب نادند و ھیرگ ھکییاج رد دیزادنیب یكیرات رد نوریب ار وا و دیدنبب ار وا یاپ و تسد' :تفگ دوخ نامزالم ھب هاشداپ
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 سکع رب و ) 14 -1 :22 یتم ».دنتسھ مك ناگدیزگرب اّما دنرایسب ناگدش توعد اریز«'.دراد دوجو ندییاس نادند
 نم نآ زا ار دوخ مدرم ربارب رد ھکرھ :دینادب( .میرادن باختنا يارب یتصرف گرم زا سپ ،جیار تایرظن زا یضعب
 ارم ھك دیوگب مدرم ربارب رد ھکرھ اّما .تسناد دھاوخ دوخ نآ زا ار وا ادخ ناگتشرف ربارب رد ناسنا رسپ ،دنادب
 لخاد ھب ار دوخ ات دیشوكب تخس« و 9 – 8:12 اقول .دش دھاوخ بوسحم سانشانادخ ناگتشرف روضح رد ،دسانشیمن
 ھکنآ زا دعب .تفای دنھاوخن قیفوت یلو درك دنھاوخ ششوك دورو یارب یرایسب ّٔهدع ھك دینادب و دیناسرب گنت ِرد

 ،اقآ یا' :دییوگیم و دیبوکیم ار رد عقوم نآ رد و دید دیھاوخ نوریب ار دوخ امش دنك لفق ار رد و دزیخرب ھناخبحاص
 اب ام' :تفگ دیھاوخ امش دعب '.دیاهدمآ اجك زا امش منادیمن نم' :دوب دھاوخ نیا طقف وا باوج اّما 'مییایب لخاد ھب امرفب هزاجا
 زا امش منادیمن' :تفگ دھاوخ امش ھب زاب وا اّما '.یدادیم میلعت ،ام یاھھچوك رد وت و میدیشون و میدروخ هرفس کی رس وت
 ار ایبنا مامت و بوقعی و قاحسا و میھاربا ھك امش نامز نآ رد '.دیوش رود نم مشچ شیپ زا ھمھ ناراكدب یا .دیاهدمآ اجك
 مدرم .درشف دیھاوخ نادند رب نادند و درك دیھاوخ ھیرگ ردقچ ،دیتسھ مورحم ناتدوخ ھکیلاحرد ،دینیبیم ادخ یھاشداپ رد
 نونكا ھك نانآ ،یرآ .تسشن دنھاوخ هرفس رس رب ،ادخ یھاشداپ رد و دمآ دنھاوخ بونج و لامش و برغم و قرشم زا
 نیا هب هک يدارفا .) 30 – 24: 13 اقول ».دوب دنھاوخ نیرخآ ،دنتسھ نیلوا نونكا ھك نانآ و نیلوا ،دنتسھ نیرخآ
 تاجن تردق راکنا اما .دنریگ یم هدیدان ار تیعقاو نیا لومعم قباطم ،دنور یمن یسیع لابند و دنرادن فارتعا
 یلو تسا ینعمیب و چوپ ،دنتسھ تكالھ هار رد ھك ینانآ یارب بیلص مایپ( دماجنا یم يدبا  بیدأت هب یسیع هدنهد
 بیرف ار ادخ دناوتیمن سکچیھ ،دیروخن بیرف و 18:1 نایتنرق لوا .تسادخ تردق ،میتسھ تاجن هار رد ھك ام یارب
 نآ زا ،دراكب شیوخ سوھ و یوھ رازتشك رد رذب یسك رگاً الثم .درك دھاوخ ورد ار نامھ ،دراكب یمدآ ھچنآ اریز ،دھد
 ماجنا زا .درك دھاوخ ورد ار ینادواج تایح ،حور زا ،دراكب ادخ حور رازتشك رد رگا و درك دھاوخ ورد ار گرم نمرخ
 ھك اجنآ ات سپ .درك میھاوخ ورد ار دوخ لوصحم بسانم تقو رد ،میشكن راك زا تسد رگا اریز میوشن ھتسخ یراكوكین
 – 7 :6 نایطالغ .دنتسھ هداوناخ کی یاضعا ام اب ،نامیا رد ھکیناسک ھبً اصوصخم مینك یكین ھمھ ھب ،میراد تصرف

10 (.  
 ؟دیور یم تشهب هب هک دیراد نانیمطا دص رد دص ایآ •
 تیاده لباقم رد تاقوا رتشیب ای ؟دیامن لرتنک ار امش یگدنز حور هک دیهد یم هزاجا جیردت هب ایآ •

 ؟دینک یم تمواقم حور
 .دنوش لیدبت تنعل هب دنناوت یم تاکرب
 امش یگدنز هب ار دوخ تاکرب و حور یعیبط روطب ادخ .دینک شتسرپ ناج و رکف و بلق مامت اب ار ادخ رگا
 تروص هب دناوت یم نیا و دوش یم لاحشوخ رایسب ،مینک یم هبرجت ار وا تامعن ام هکیماگنه .دزاس یم دراو
 رایسب صوصخ هب تاقوا نیا رد هک دهد یم رادشه ام هب نمض رد اما .دشاب یمیظع تیاضر و یلاحشوخ کی
 تسکش یفطاع و یساسحا ای ینامسج ،يرکف ،یناحور لئاسم زا یگدنز رد رگا هژیو هب ،میئامن تبقارم
 زا تسا نکمم ،میا هدادن شرورپ دوخ رد سدقلا حور زا ار صیخشت و يراد نتشیوخ هیده رگا .میا هدروخ
  .میربب نیب زا ار اهنآ هدومن هدافتسا تسا ادخ رظن فالخ رب هک یتروص هب دیدج تاکرب
 يزاس تب دوخ يارب هک میلیام میروآ یم تسد هب لماک تیاضر یگدنز زا هکینامز اه ناسنا ام ،نینچمه
 ؛دینک شومارف دیاهدید دوخ نامشچ اب ھک ار ییاھزیچ دوخ یگدنز لوط رد ادابم ،دیشاب ھّجوتم و دینک طایتحا نکیل( .مینک
 زا ،تسب امش اب ،ناتیادخ دنوادخ ھک ار ینامیپ ات دینک طایتحا سپ و 9: 4 هینثت .دیھدب دای دوخ یاھهون و نادنزرف ھب ھکلب
 و هدنزوس ِشتآ وا ھک دینادب و تسا هدرک عنم راک نیا زا ار امش ،ناتیادخ دنوادخ اریز ،دیزاسن یُتب عون چیھ .دیربن دای

                   تب دوخ يارب یگنس ای یبوچ ءایشا زا هک ییاهنآ هب تاقوا یهاگ ) 24 – 23:4 هینثت .تسا رویغ یادخ
 زا ییاه تب هب دیدرت نودب ام هتبلا . میرگن یم رخسمت هدید هب دننک یم میظعت نآ ربارب رد و دنزاس یم
 ریغ بسک و ییابیز نوگانوگ ياه شزرو ،یعامتجا ماکحا ،تردق ،یسنج ناهانگ ،مدرم دیاقع ،لوپ لیبق
 نیا ،ادخ( .تسا فلاخم یتسرپ تب راتفر نیا اب يدج روط هب ادخ اما .میروآ یم دورف رس تایدام يرورض
 یرگید یادخ« .مدروآ نوریب ،دیدوب هدرب نآ رد ھک ،رصم نیمزرس زا ار امش ھک متسھ دنوادخ ،نم« :دومرف ار نانخس
 ریز یاھبآ رد ای و نیمز رد نییاپ ای و نامسآ رد الاب ھچنآ زا یلاثمت چیھ ای و ھمسجم چیھ« .نكن شتسرپ نم زاریغ ار
 متسھ وت یادخ ھک ،دنوادخ نم اریز ،امنم شتسرپ ار نآ و نکم هدجس یتب چیھ لباقم رد .زاسم دوخ یارب ،تسا نیمز
 نم اّما .مریگیم ناشنادنزرف زا مراھچ و موس لسن ات دنّرفنتم نم زا ھك ار یناسک هانگ ماقتنا و منكیمن لّمحت ار یبیقر چیھ
 ھچنآ و ایند ھب و 6 -1:20 جورخ .داد مھاوخ ناشن ،دنراد تسود ارم ھک یناسک ھب لسن نارازھ ات ار دوخ رادیاپ ّتبحم
 ینعی- دراد ّقلعت ناھج ھب ھچنآ رھ .تسین وا رد ردپ یادخ ّتبحم دراد تسود ار ایند ھکیسک ،دیدنبن لد دراد ّقلعت نآ ھب
 ھمھ اھنیا .تسین ردپ زا -تسا رورغ و رخفٔ ھیام ھچنآ و دنکیم بلط و دنیبیم مشچ ھچنآ و دنکیم وزرآ هراَّما سفن ھچنآ
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 .تسیز دھاوخ دبا ھب ات ،دروآ اجب ار ادخ ٔهدارا ھکرھ اّما ؛تفر دنھاوخ نیب زا یویند تالیامت و ناھج .دنراد ّقلعت ایند ھب
 ام تاساسحا و تقو هک دشاب يزیچ ره دناوت یم تب کی هک دیشاب هتشاد دایب سپ .) 17 – 15:2 انحوی لوا
  .دنک یم رود ادخ زا ار
 طقف تروص نیا ریغ رد ،دشاب یبلق يراذگاو و تبحم اب دیاب یشتسرپ و یتامدخ لامعا هک میا هتفرگ دای ام
 رایسب زور نیا زا و دننک یم یگدنز ینید فیاظو اب هک میا هدرک هدهاشم ار یمدرم .تسا یبهذم یلامعا
 ررقم زگره ادخ ،عقاو رد هک دنهد یم ماجنا ) ادخ مان رد ( یلامعا بلغا .دنتسه تبحم یب و ریگ تخس
  .دنزاس یم دراو دوخ رب ار شنزرس و تیموکحم و دنزاس یم رود یسیع زا ار مدرم ،نآ زا رتدب و تسا هدرکن
 ار دوخ رکف هک تسا نیا میئامن يرود يرادنید هب رهاظت و یلد تخس  ،یهاوخدوخ زا میناوت یم ام هک یهار
 هب ار دوخ نامیا و مینک یم تبحص یسیع هرابرد هک یتقو .میشیدنایب یسیع هب زور مامت رد هک میهد میلعت
 تسیک ادخ هک مینک يروآدای نامنادنزرف هب دیوگ یم سدقم باتک .! دوش یم لاحشوخ ،میهد یم ناشن وا
 ھک ار یماکحا مامت امش رگا«( .میئوگب ناشیا هب تسا هداد ماجنا نامیارب هک یمیظع ياهراک مامت هرابرد و
 ار ناراب هاگنآ ،دینک تمدخ ار وا ناج و بلق مامت اب و دیرادب تسود ار ناتیادخ دنوادخ ،دیروآ اجب مھدیم امش ھب زورما
 ناتیاھّھلگ ندیرچ یارب ار اھھاگارچ .دیشاب ھتشاد ناوارف نغور و بارش ،ّھلغ ات دتسرفیم زییاپ و راھب رد ناتنیمز ھب

 زا و دیروخب بیرف ادابم دینک طایتحا .دیوش ریس و دیروخب ھک دھدیم یفاک یاذغ مھ ناتدوخ یارب و دزاسیم مّرخ و زبس
 ِرد وا و دش دھاوخ ھتخورفارب امش ھیلع دنوادخ مشخ .دیتسرپب ار اھنآ و دیوش ریغ نایادخ وریپ و دینادرگرب یور دنوادخ
 امش ھب دنوادخ ھک یبوخ نیمز رد یدوزب امش و داد دھاوخن یلوصحم نیمز و دوب دھاوخن یناراب و تسب دھاوخ ار نامسآ
 ،دوخ یناشیپ و تسد رب یاھناشن دننام ار نآ و دیھد یاج دوخ ناج و لد رد ار نانخس نیا سپ«.دیوشیم دوبان ،تسا هداد
 رد هاوخ ،دیشاب ھناخ رد هاوخ ؛دینک تبحص اھنآ ٔهرابرد ھشیمھ .دیھدب میلعت دوخ نادنزرف ھب و دیدنبب یروآدای ناونع ھب
 و نامسآ ات هاگنآ .دیسیونب ناتیاھهزاورد و اھھناخ بوچراھچ فرط ود رب ار اھنآ .رادیب هاوخ ،دیشاب رتسب رد هاوخ ،نوریب
 دیھاوخ ینالوط یگدنز ،تسا هداد هدعو امش ناکاین ھب دنوادخ ھک ینیمزرس رد امش نادنزرف و امش ،تسا یقاب نیمز
 دیروآ اجب ار وا نیمارف ،دیرادب تسود ار ناتیادخ دنوادخ :دیروآ اجب ّتقد ھب ،مھدیم امش ھب ھک ار ماکحا نیأ ھمھ«.تشاد
 دناریم نوریب ناتھار رس زا دنتسھ امش زا رتیوق و رتگرزب ھک ار ماوقا نیأ ھمھ دنوادخ هاگنآ .دینامب رادافو وا ھب تبسن و
 زا ار ام یسک هچ هک مینک شومارف دیابن ام . ) 23 – 13 : 11 هینثت .دینک فّرصت ار اھنآ یاھنیمزرس امش ات
 نآ رد ییاھھاچ ،دیاهدرکن ھیھت ار اھنآ امش ھک دوب دھاوخ وکین یاھزیچ زا ولمم نآ یاھھناخ( .دومن دازآ هانگ یگدرب

 نیا ھب ار امش دنوادخ ھک یماگنھ .دیاھتشاکن ار اھنآ امش ھک ینوتیز یاھغاب و اھناتسکات ،دیاهدرکن رفح امش ھک دوب دھاوخ
 رصم رد یگدرب زا ار امش ھک ار ییادخ ادابم ،دینک طایتحا .درک دھاوخ مھارف ار امش کاروخ مامت ،دروایب نیمزرس
 6 هینثت .دینک دای دنگوس وا مان ھب و دییامن تمدخ ار وا طقف و دیسرتب دوخ یادخ دنوادخ زا .دینک شومارف ،داد تاجن
 يرازگساپس شلالج و تردق يارب وا زا و مینک شیاتس ار وا میظع مان تاساسحا اب هراومه دیاب و )13 -11:
  .دراد یم زاب ندوب نارگن و ندرک تیاکش زا ار ام ادخ شیاتس و دمح .میئامن
 وا روضح رد و دننک لمح ار دنوادخ نامیپ قودنص ات درک باختنا ار یوال ھفیاط دنوادخ ھک دوب تقو نامھ رد( هینثت
 ھب ھک تسا لیلد نیا ھب .دنھدیم ماجنا ار فیاظو نیمھ زورما ھب ات ھک دنھدب تکرب وا مان ھب و دننک تمدخ ار وا و دنتسیاب

 دنوادخ ھک روطنامھ ،دشابیم اھنآ ثاریم دنوادخ دوخ نوچ ،دشن هداد نیمزرس رد یمھس رگید یاھھفیاط لثم ،نایوال
 مھ زاب .مدنام هوک یالاب رد زورھنابش لھچ ّتدم لوا ھعفد لثم نم ،متفگ رتشیپ ھک روطنامھ«).تفگ اھنآ ھب امش یادخ
 مدرم و هدب ھمادا دوخ رفس ھب زیخرب' :دومرف نم ھب دنوادخ .دربب نیب زا ار امش تساوخن و دومرف لوبق ار میاعد دنوادخ
 عوضوم نیا )11 – 8:10 '.دننک بحاصت ،مدوب هداد هدعو ناشناکاین ھب ھک ار نیمزرس نآ و دنورب ات نک یربھر ار
 زا و دینکن شومارف ار ناتیادخ ،دنوادخ یناوارف ماگنه رد هک دیشاب بظاوم اما :دیامن یم راهظا هرابود ار مهم
 دوخ یناحور ياه تفرشیپ و اهدرواتسد زا میناوت یم ام .دیئامنن یچیپرس دهد یم امش هب زورما هک وا رماوا
 ام تیریخ يارب هک هچنآ ،میهدن دنوادخ هب ار لالج یگدنز رد تمعن و تکرب بسک يارب رگا .میوش رورغم
 میراد هاگن سدقم و كاپ ار ادخ هک دراد تیمها رایسب و .دوش لیدبت تنعل هب یناسآ هب دناوت یم دوب رظن رد
 راظتنا رد .دیشاب رایشوھ و هدرك عمج ار دوخ ساوح سپ( .دریگ راکب دوخ ياه هشقن و فادها يارب ار ام ادخ هک
 ،دنتسھ ادخ عیطم ھك ینادنزرف لثم .دیرب رس ھب دیما اب ،دش دھاوخ امش بیصن حیسم یسیع روھظ تقو رد ھك یضیف نآ
 ھكلب .دنھد رارق دوخ ریثأت تحت ار امش یگدنز ،تسا طوبرم امشٔ ھتشذگ تلاھج نارود ھب ھك یناسفن تالیامت نآ دیراذگن

 امش« :دیامرفیم ّسدقمباتک اریز .دیشاب کاپ ناتراتفر مامت رد زین امش تسا کاپ ،تسا هدناوخ ار امش ھك ییادخ ھکنانچ
 ھمھ یضیعبت ھنوگچیھ نودب ھك دینکیم باطخ ردپ ار یسك ،دوخ یاھاعد رد امش».مسّودق نم ھک اریز ،دیشاب ّسدقم دیاب
 شومارف .دینارذگب یسرتادخ اب نیمز یور رب ار دوخ رمعٔ ّھیقب امش نیاربانب درك دھاوخ یرواد ناشیاھراک قباطم ار
 یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش دازآ ،دیدوب ھتخومآ دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا امش ھك دینكن
 لوا .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع و صقنیب یاهّرب نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن و الط لثم یناف
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 .میروآ يور حیسم رد دوخ هدنیآ هب و مینک اهر ار هتشذگ هک تسا نیا ام تیلوئسم .)19 – 13:1 سرطپ
 روطنامھ ،مروآ گنچ ھب ات منکیم لابند ار نآ ھكلب ،ماهدیسر لامك ھب ای و ماهدروآ تسد ھب ار نیاً البق ھك میوگیمن نم(
 ھك منكیمن اّعدا نم ،تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا .تسا هدروآ گنچ ھب نآ رطاخھب ارم زین حیسم ھك
 یارب و منك شومارف دراد رارق نم رس تشپ رد ار ھچنآ ھك تسا نیا نم راك اھنت یلو ،ماهدروآ گنچ ھب ار نآ لاح ھب ات
 یگدنز کی ھب ادخ توعد لماش ھك ار یاهزیاج ات مودیم فدھ فرط ھبً امیقتسم .مشوكب ،تسا شیپ رد ھچنآ ھب ندیسر
  .)14 – 12:3 نایپیلیف .مروآ تسد ھب ،تسا حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب ینامسآ

 .دربب مان ار اه هبنج نیا ؟دینک یم شتسرپ ناتیگدنز ياه هبنج زا يرایسب رد ار ادخ ایآ •
  .دینارذگ یم داقتنا و داریا و تیاکش ،ینارگن هب ار يدایز تقو ای •
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 ؟تسیچ تعاطا تاکرب
     .دزاس هدروآرب ار ام ياهزاین مامت هک دهد یم هدعو وا  ،مینک یم تعاطا دنوادخ زا بلق میمص زا هک یتقو
 یماوقا نایم رد و ،داد یور امش رب عیاقو نیأ ھمھ ھکیماگنھ .ماهداد باختنا قح امش ھب تنعل و تکرب نیب نونکا نم«(
 یوس ھب ناتنادنزرف و امش رگا .دروآ دیھاوخ دایھب ارم نانخس ،دنادرگ هدنکارپ اھنآ نایم رد ار امش دنوادخ ھک دینک یگدنز
 و دزاسیم دازآ تراسا زا ار امش ،ناتیادخ دنوادخ هاگنآ ،دینک یوریپ ناج و لد اب دنوادخ یاھنامرف زا و دیدرگزاب دنوادخ
 رد امش رگا ّیتح .دنکیم بایماک و عمج هرابود ،تسا هدرک هدنکارپ ،ھناگیب ماوقا نیب رد ھک ار امش و دنکیم محر امش رب
 ھب رگید راب ار امش وا .دنادرگ دھاوخزاب و دروآ دھاوخ مھ درگ ار امش ناتیادخ دنوادخ ،دیشاب هدنکارپ ناھج طاقن نیرترود
 ھب و دزاسیم نارماک ناتدادجا زا رتشیب ار امش .دینک بحاصت ار نآ ات دروآیم تشاد ّقلعت ناتدادجا ھب ھک ینیمزرس
 لد زا ار ناتیادخ دنوادخ ات دنکیم اطع رادربنامرف و کاپ یاھلد ناتنادنزرف و امش ھب ناتیادخ دنوادخ .دیازفایم امش دادعت
 ،درک دھاوخ ھّجوتم امش نانمشد ھیلع ار اھتنعل نیأ ھمھ وا .دینک یگدنز ھشیمھ نیمزرس نآ رد و دیرادب تسود ناج و
 امش ھب زورما ھک یماکحا زا و دیوشیم دنوادخ عیطم هرابود امش .دندرک ملظ امش ھب و دندوب ّرفنتم امش زا ھکیناسک
 و ّھلگ و دنکیم اطع امش ھب دایز نادنزرف .درک دھاوخ بایماک ناتیاھراکٔ ھمھ رد ار امش دنوادخ .دینکیم یوریپ مھدیم
 بایماک زا ھک دوشیم لاحشوخ یاهزادنا نامھ ھب امش ندومن بایماک زا وا .دزاسیم ناورف ار ناتنیمز تالوصحم و ھمر
 ،هدش ھتشون وا یشزومآ باتک رد ھک ار ییاھنامرف مامت و دینک یوریپ وا زا دیاب امش یلو .دوب لاحشوخ ناتناکاین ندومن
 دهاوخ یضار امش زا مه دنوادخ  . )10 -1 :30 هینثت .دیدرگزاب وا یوس ھب ناج و لد مامت اب دیاب امش .دیروآ اجب
 مینیب یم .دنک یم هاگن ارم شدوخ میظع تبحم اب دنوادخ هک منک یم رکف مناوخ یم ار نیا نم یتقو .دوب
 هک دنک یم راختفا نم هب اریز .تسا زارفارس هک منک یم روصت .درب یم تذل نم اب ندوب زا و ددنخ یم هک
 ار وا مراد هک هچنآ ره و مدوجو مامت اب هک دراد یم نآ رب ارم ییاهنت هب روصت نیمه ! متسه وا دنزرف
 .میامن لاحشوخ
 :ام ،میرب یم رسب ادخ تعاطا رد هکیماگنه دیوگ یم سدقم باتک
 تریصب و تمکح نتشاد رد مدرم دزن ،دینک تعاطا ناج و لد اب اھنآ زا رگا( میزاس یم راکشآ ار دوخ روعش و لقع
 و تمکح یارادً اعقاو گرزب موق نیا' :تفگ دنھاوخ ،دنونشب ار نیناوق نیا رگید یاھروشک مدرم نوچ و دیوشیم روھشم
 مھدیم امش ھب زورما ھک وا یاھنامرف زا دیاب امش( .مینک یم ادیپ ار یقیقح تورث !) 6 : 4 هینثت '.دنتسھ تریصب
 ،تسا هداد امش ھب ناتیادخ دنوادخ ھک ینیمزرس رد ھشیمھ یارب و دیدرگ بایماک امش نادنزرف و دوخ ات دینک یوریپ
  .مینک یم یگدنز یئاسراپ رد و .) 40 :4 هینثت ».دینک یگدنز
 لوپ مناوت یم هوا ( دینک رکف هکنآ زا لبق لاح .میوش یم دنمتورث  ،میوش میلست وا ياههار هب رگا نینچمه
 ام رظن دروم هک تسا یتقوم لاوما زا رتارف رایسب ادخ تاکرب هک دیشاب هتشاد رطاخ هب ) ؟منک بسک يرتشیب
 ای و وکین مان و مارتحا ای ،دوش لصاح تسا هتفای دوبهب هک يا هطبار کی زا تسا نکمم تاکرب نیا  .تسا
 لیبق زا .دریگب قلعت ام هب میراد زاین نآ هب اعقاو هک ار هچنآ و دیآ دوجو هب تسا هتفای رییغت هک يراتفر
 نتخانش ییاهن زایتما و ادخ اب تسرد و کیدزن هطبار کی نینچمه .دیما و شمارآ ،یشوخ و يداش  ،تبحم
 و شیاسآ و یتحار ،تبحم ،تردق هب  ،میزاسرپ دنوادخ زا ار دوخ رگا .تسا هدش هداد هدعو ام هب ادخ
 تسود ار وا مینک باختنا هکنآ زا دعب هک تسین ینعم نیا هب ،هتبلا .تشاد میهاوخ یسرتسد وا ییامنهار
  ،بوخ( :دنیوگ یم مدرم بلغا .دوب دهاوخن جنر و یتخس یگدنز رد زگره  ،مینک يرادرب نامرف وا زا و میرادب
 راچد  ،حیسم زا يوریپ زا رظنفرص هک تسا نیا تقیقح .) مراد یناوارف تالکشم زونه اما مدش یحیسم نم
 ! مینک یم هبرجت یگدنز رد ار يدیدج ياه يراوشد ،میشاب وا تعاطا رد اعقاو رگا و .دش میهاوخ تالکشم
 ھب اشوخ«( .دنریگ یم رارق تیذا و دازآ دروم ایند نیا رد شناوریپ الامتحا هک داد ار رادشه نیا اررکم یسیع
 ھب نم رطاخھب رگا دیشاب لاحشوخ« .تسا ناشیا نآ زا نامسآ یھاشداپ اریز ،دننیبیم رازآ یكین هار رد ھکیناسک لاح
 اریز ،دینك یداش رایسب و دیشاب لاحشوخ .دننزیم امش ھب ییارتفا ھنوگرھ قحان ھب و دنناسریم رازآ و دننکیم تناھا امش
 :5 ،12 – 10: 5 یتم .دندیناسریم رازآ زین امش زا لبق یایبنا ھب روطنیمھ نوچ ،تسا میظع نامسآ رد امش شاداپ

 دیدوب ناھج نیا ھب ّقلعتم امش رگا .تسا ھتشاد ترفن نم زا امش زا لبق ھك دینادب ،دراد ترفن امش زا ناھج رگا« ،44
 ببس نیا ھب ،ماهدیزگرب ناھج زا ار امش نم و دیتسین ناھج نیا زا امش نوچ اّما ،تشادیم تسود ار دوخ ناّقلعتم ناھج
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 ھب دندیناسر رازآ نم ھب رگا .تسین رتگرزب دوخ بابرا زا مالغ :دیراپسب رطاخھب متفگ ار ھچنآ .دراد ترفن امش زا ناھج
 نم ھب امش نوچ .دومن دنھاوخ یوریپ زین امش میلاعت زا دندرك یوریپ نم میلاعت زا رگا و دیناسر دنھاوخ رازآ زین امش
 متفگیمن نخس اھنآ اب و مدمآیمن نم رگا .دنسانشیمن ارم ٔهدنتسرف اریز تشاد دنھاوخ یراتفر نینچ امش اب اھنآ دیراد ّقلعت
 ترفن زین نم ردپ زا دشاب ّرفنتم نم زا ھکیسک .دنرادن یرذع دوخ هانگ یارب رگید نونكا یلو ،دنتشادیمن یریصقت اھنآ
 ،دندوبیمن رّصقم ،مدوب هدادن ماجنا تسین اھنآ ماجنا ھب رداق یرگید صخش چیھ ھك ار ییاھراك نانآ نایم رد رگا .دراد
 ھك اھنآ تاروت بیترت نیا ھب و .دنراد ترفن نم ردپ زا مھ و نم زا مھ ،نیا دوجو اب یلو دناهدید ار اھراك نآ اھنآ یلو
 نم اب داّحتا رد ات متفگ امش ھب ار اھزیچ نیا و 25 – 18:15 انحوی  .دباییم ّققحت 'دنّرفنتم نم زا تھجیب' :دیوگیم
 اما . ) 33 : 16 ».ماهدش هریچ ایند رب نم ،دیشاب عاجش یلو .تشاد دیھاوخ تمحز و جنر ناھج رد .دیشاب ھتشاد شمارآ
 لوصحم ،میئامن لمحت ،دهد یم هزاجا ام تیریخ يارب دنوادخ هک ار ییاه یتخس ییابیکش و ربص اب رگا
 نیاربانب( .دوبن رسیم اه شیامزآ نیا زا نتشذگ نودب هک میروآ یم تسدب ار دیما و تیصخش  ،تردق يوکین

 ،دیدرگ رارقرب حیسم یسیع ام دنوادخٔ ھلیسو ھب ھك ادخ اب حلص زا ،میاهدش هدرمش کین ادخ روضح رد نامیا هار زا نوچ
 ھك یتكارش دیما ھب اھنت ھن و میرادیاپ نآ رد ھك یضیف ،میاهدش یھلا ضیف دراو ام ،حیسم ھب نامیأ ھلیسو ھب .میتسھ دنمهرھب
 داجیا ار یرابدرب ،تمحز ھك مینادیم اریز .میتسھ داش زین دوخ تامحز رد ھكلب ،مینکیم یداش میراد ادخ لالج رد
 سویأم ار ام تقوچیھ دیما نیا .دنیرفآیم ار دیما رما نیا و میوش ادخ لوبق دروم ھك دوشیم بجوم یرابدرب و دنکیم
  .)5 – 1 :5 نایمور .تسا ھتفرگارف ار ام یاھبلق ،دش اطع ام ھب ھك سدقلاحورٔ ھلیسو ھب ادخ ّتبحم اریز ،دزاسیمن
 اب ار وا رگا هک دهد یم لوق هکلب  ،دهد یمن هدعو ) یلاحشوخ (  زا رپ یتایح یسیع هک تسا نیا تقیقح
  ،نآ زا هتشذگ .مینک یم تفایرد ار ینامداش و یشوخ  ،میئامن يوریپ وا زا و میرادب تسود دوخ تردق مامت
          هک یتقیقح یشوخ اما .دوش یم مامت ادرف و مینک یم ساسحا ارنآ زورما ؛تسا رذگدوز یلاحشوخ
 دیما ھمشچرس ھك ادخ( .دور یمن نیب زا یناسآ هب و دریگیم ياج ام  حور قامعا رد دهد یم ام هب سدقلا حور
 رتشیب زورھبزور امش دیما سدقلاحور یورین اب ھك دزاس رپ لماك شمارآ و یداش اب نانچ ناتنامیأ ھلیسو ھب ار امش ،تسا

 ار وا مھ نونكا ھكنیا اب و دیراد تسود ار وا ،دیاهدیدن ار حیسم لاح ھب ات ھكنیا دوجو اب و 13 : 15 نایمور .دوش
 امش نامیا ییاھنٔ ھجیتن و دیتسھ نامداش ،تسا فیصوت لباقریغ ھك هوکشرپ و میظع یداش اب و دیراد نامیا وا ھب ،دینیبیمن
 .) 9 – 8 :1 سرطپ لوا .دیھدیم تاجن ار دوخ یاھناج ھك دوب دھاوخ نیا
           . میئامن تعاطا ادخ زا هک میوش یم كاپ و سدقم یتقو اعقاو ام هک تسا نیا رگید زیگنا تریح تقیقح
 موق ات دیزگرب نیمز یور ماوقا مامت نیب زا ار امش ناتیادخ دنوادخ و دیتسھ ّسدقم موق کی دنوادخ دزن رد امش اریز(
 دیناوتیم ،دیاھتخاس هّزنم و کاپ ار دوخ یاھناج ،دینکیم تعاطا تقیقح زا نوچ نونكا و 6 : 7 هینثت .دیشاب وا صاخ
 هب هکیماگنه .)22 : 1 سرطپ لوا .دیرادب تسود ناج و لد زا ار رگیدكی سپ .دیشاب ھتشاد تسود ھنامیمص ار رگیدكی
 نآ لوصحم هک منک یم ساسحا یگدنز رد يدیدج یباداش و تایح ،منک یم دامتعا یهلا شناد و تمکح
 تارمث و تقفش زا رپ ،نابرھم ،تشذگاب ،وجحلص دعب ،کاپ لوا تسالاب ملاع زا ھك یتمكح اّما( تسا تلادع و شمارآ
 .دوشیم ھتشاك افص و حلص رد ناحلاص تسد ھب ھك تسا ییاھرذب ٔهویم ،تلادع و یكین .تسایریب و ضرغیب ،وكین
 یم تبحص ادخ هب ندروآ يور يایازم هرابرد هک تسا یلماک لصف ، 30 لصف هینثت ،) 18 – 17 :3 بوقعی
 شخب و تسا هدرم ام حور  ،مینک یگدنز وا نودب رگا اما .میراد زیچ همه ،تسا ام تایح ادخ هک یتقو .دنک
  .میهد یم تسد زا ،میتسه اعقاو هک ار هچنآ هدمع
 ! راطخا
 هینثت .دتفا یم یقافتا هچ میریگب ینامرفان هب میمصت رگا مینیبب ،میا هدید ار تعاطا يایازم زا یضعب هک لاح
 تعاطا مدع هک ار یتنعل  68 و .درب یم مان ار يرادرب نامرف زا لصاح تیزم 14 هک تسا یتمسق  ،28 لصف
 رایسب تسا ندرک تعاطا ربارب ود زا رتشیب تعاطا مدع تازاجم هک یئاجنآ زا .دنک یم نایب دورایب راب هب
 :درک هدهاشم ریز رد ناوت یم ار دراوم نیا .تسیچ عقاو رد ینامرفان و یچیپرس میربب یپ هک دراد تیمها

 ادخ تبحم ندرک در -١
 وا رادتقا زا یچیپرس و شروش -٢
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 هنالداع یگدنز تهج ادخ تاروتسد نتفرگ هدیان -٣
 دمع روط هب دنوادخ اب هطبار نتسکش -۴
 .دیدرک فارتعا وا هب نامیا هرابرد هک هچنآ ساسا رب ندرکن یگدنز -۵

 تبسن دروخرب و رکف زرط رد یساپسان  ،) ادخ ياههار ندرک در ( دوش یم زین یلدگنس لماش تعاطا مدع
 .یهلا هداوناخ هژیو هب نارگید هب تبسن يرهم یب هیحور نتشاد و تسا هداد ماجنا امش يارب ادخ هک هچنآ هب
 .دهد یم ناشن ار یناحور گرم يدودح ات یبلق ساسحا نیا
 ؟دیا هدرم ایآ
 رما نیا رگا .دیوگ یم نخس دیا هدرم یناحور ظاحل زا اما » دیتسه هدنز امش « هکنیا هرابرد 1: 3 هفشاکم رد
 رهاظ رد ار  ) تمالس زا يریوصت( دوخ ياسیلک و ایند هب تسا نکمم ،دشاب هتشاد تقیقح ام یگدنز رد
 .دننک یم یگدنز) یگدرم( تلاح نیا رد يرایسب نایحیسم .میتسین حور لرتنک رد رگید اما میهد ناشن
                   اهنآ يارب اعقاو تیحیسم هک دننک یم روصت اریز دنیوگ كرت ار دوخ نامیا لیلد نیمه هب تسا نکمم یتح
 دساف یناحور رظن زا هک دنهد یمن تیمها رگید یتح ماجنارس ،دنهد همادا هار نیا رد رگا دادن ماجنا يراک
  .دنا هدش
 تایح ام هب ادتبا رد هک تسا وا اریز .میشاب ادج ادخ حور زا هک میا هدشن قلخ ام هک تسا نیا تقیقح
 کی وا و دیمد تایح حور وا ینیب رد و تخاس ار مدآ نآ زا و تشادرب نیمز زا کاخ یرادقم دنوادخ نآ زا سپ( .دیشخب
 تسا یسک اهنت وا و دیشخب ام یگدنز هب هرابود تایح هک تسا یسک وا ! ) 7 : 2 شیادیپ .دیدرگ هدنز دوجوم
 .دیامن تیاده و دشخب تردق هنالداع یگدنز کی يارب ار ام دناوت یم        هک
 ات میهد رارق ریثات تحت ار نارگید رتشیب ای میشاب یبهذم مینک ششوک هک میشاب نیا رکف رد رتشیب ام رگا
 رد هک میهد یم هزاجا و هدرک لرتنک ار نامیگدنز ) یجراخ يامن( تروصنآ رد ،میزاس دونشخ ار ادخ هکنآ
 هک میهد یم بیرف راکفا نیا اب ار دوخ المع هک دنچ ره میهد یم تسد زا ار ادخ اب ندوب .میوش دساف نورد
 نایسیرف اریز .دزیم بیهن نایسیرف هب هک درک تبحص یتقو هراب نیا رد یسیع ! مینک یم شتسرپ ار ادخ
 و صیرح ،رورغم نورد رد اما دندوب رادنید یلیخ نایسیرف ارهاظ .دندوب یسیع نامز ینید ناربهر زا یهورگ
 رد اما دنراد ییابیز رایسب رهاظ هک دنتسه هدش دیفس ياه هربقم دننام اهنآ تفگ یسیع .دندوب هاوخدوخ
 نیرتمھم اّما ،دیھدیم کیهد هریز و دیوش و عانعن زا امش ،راكایر نایسیرف و املع یا امش رب یاو«( .دنا هدرم نورد
 ماجنا زا لاح نیع رد و دیھد ماجنا ار اھنیا دیاب امش .دیاھتفرگ هدیدان ،تسا تقادص و تمحر و تلادع ھك ار تعیرش ماكحا

 و املع یا امش رب یاو«.دیعلبیم ار رتش و دینکیم یفاص ار ھشپ ھك روك نایامنھار یا .دینكن تلفغ زین ماكحا ریاس
 یسیرف یا .تسا ُرپ یزیھرپان و ملظ زا نآ نورد ھکیلاحرد دینکیم کاپ ار باقشب و ھلایپ نوریب امش ،راكایر نایسیرف
 نایسیرف و املع یا امش رب یاو«.دوب دھاوخ کاپ مھ نآ نوریب تروص نآ رد ھك نك کاپ ار ھلایپ نورد لوا ،روك
 عاونا و ناگدرم یاھناوختسا زا رپ اھنآ لخاد اّما ،دنراد ابیز یرھاظ ھك دیتسھ یاهدش دیفس یاھهربقم لثم امش ،راكایر
 23 : 23 یتم .دیتسھ ترارش و یراكایر زا رپ نطاب رد یلو راكتسرد ینامدرمً ارھاظ روطنیمھ مھ امش )تسا تافاثك
– 28 (. 

 هرابرد هک يراب نیرخآ :لاثم روطب ؟دیتسه ) باداش و هدنز ( یسیع يارب دح هچ ات دینک یم رکف •
 تیاده یسیع رد تاجن يارب ار یسک لاح هب ات ایآ  ؟دوب عقوم هچ ،دیدرک تبحص نارگید اب یسیع
  ؟دیا هدرک

 ؟مشاب هدنز یناحور رظن زا مناوت یم هنوگچ
                   ماجنا  ،میدش وا قشاع راب نیلوا يارب یتقو هک میشیدنایب ییاهراک هب هک دنک یم يروآ دای ام هب یسیع
 رطاخ هب  ؟درک راکچ امش يارب بیلص يور وا .دینک عورش وا بیلص زا .) 5 – 1 :2 هفشاکم ( . میداد یم
 وا زا اقیمع ردقچ هک دیروایب دایب ؟دیدش لاحشوخ ردقچ دیتفای تاجن و دیدرک ادیپ ار وا هک یتقو هک دیروایب
 دایب ؟دیدش دازآ و كاپ و دش هدیشخب امش ناهانگ هک؟درک ادف امش يارب ار دوخ نوخ هک دیدوب رازگساپس
 هک یتقو ؟دیدرک یم اعد و دیداد یم تداهش  ،دیدناوخ یم ار شمالک يژرنا و ورین هچ اب هک دیشاب هتشاد
 .میربیم یپ تسا هدرک ام يارب هک ار هچنآ مامت یگزات هب ،میروآ یم دایب میدش وا قشاع لوا هک ار نامز نآ
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 ام رد دنوادخ يارب ینیون يرازگساپس و دوش یم مرن نامیاه بلق  ،مینک یم زاغآ وا شیاتس هب هک نیمه
 راکفا هک دینک باختنا گنردالب یتسیاب ،دیا هدش رود یسیع زا هک دینک یم ساسحا امش رگا .دنک یم دشر
 .دینک عورش تسا هداد ماجنا امش یگدنز رد هچنآ مامت زا يراذگرکش اب .دینادرگرب یسیع يوس هب ار دوخ
 ییاههار هب و دیهد زکرمت یسیع رب ار دوخ رکف هرابود ... ،دروآ یم راشف امش هب هدننک نارگن راکفا هکینامز
 .دیزاسب دوخ  ) يرکف زکرم( ار وا .دیشیدنایب دنزاس یم رتهب امش يارب زور ره ار وا هک
 زا ُرپ شیاھھوک و نیمزرس نآ .دوب دیھاوخن جاتحم یزیچ چیھ ھب اجنآ رد و دوشیم تفای یناوارف ھب کاروخ و( هینثت
 امش ھب ھک یتکرب اب نیمزرس نیا رطاخھب ار ناتیادخ دنوادخ و دیوش ریس و دیروخب اجنآ رد .دشابیم سم و نھآ نداعم
 امش ھب زورما ھک ار وا تاروتسد و نیناوق ،ماکحا .دیربن دای زا ار ناتیادخ دنوادخ ھک دینک طایتحا اّما«.دینک رکش ،هدیشخب
 ،ّھلگ ،ھمر ھکیماگنھ و دیزاسب ابیز یاھھناخ دوخ تنوکس یارب و دیوش ریس و دیروخب اجنآ رد .دیروآ اجب ،منکیم غالبا
 رصم رد یگدرب و تراسا زا ار امش ھک ار ناتیادخ دنوادخ و دیوش رورغم دیابن ،دبای شیازفا ناتییاراد و الط ،هرقن
 مدژک و یمس یاھرام زا ُرپ ھک فلعیب و کشخ و کانتشحو و گرزب نابایب رد ار امش وا .دینک شومارف ،دروآ نوریب
 درک ھیذغت ،دندوب هدیدن ار نآ ناتدادجا ھک ّانَم اب ار امش نابایب نآ رد .داد بآ امش ھب اراخ گنس لد زا .درک ییامنھار ،دوب
 ھب ار تورث نیا دوخ تردق و ورین اب ام' :دییوگن هاگچیھ .دھدب تکرب امش ھب رخآ رد و دیامزایب و دزاس نتورف ار امش ات
 ات دنکیم اطع تورث و تردق امش ھب ھک تسوا اریز ،دیشاب ھتشاد رطاخھب ھشیمھ ار ناتیادخ دنوادخ '.میاهدروآ تسد
 و دینک یوریپ رگید نایادخ زا و دینک شومارف ار ناتیادخ دنوادخ رگا اّما .دھد ماجنا ،دوب هداد ناتناکاین ھب ھک ار یاهدعو
 ،درک دوبان امش یور شیپ دنوادخ ھک یماوقا دننام .تسا یمتح امش تکالھ ھک منکیم راطخا امش ھب نم ،دیتسرپب ار اھنآ

 هار زا رگا هک دیوگ یم ) 20 – 9 : 8 .دیدرکن یوریپ ناتیادخ دنوادخ یادص زا امش اریز ؛دش دیھاوخ دوبان زین امش
 یم هدنزاب هک میتسه یسک ام ،میهد همادا دوخ یچیپرس هب رگا ! دش میهاوخ دوبان ،مینک یچیپرس ادخ
 یچیپرس اهنت هن ،رگید ییادخ ار رگید شخب و نداد ادخ هب ار یگدنز زا یشخب ،دیشاب هتشاد رطاخ هب .میوش
 ناهاوخ و دراد تسود ار امش وا .دهاوخیم ار ام لماک يرادافو وا .تسا یتسرپ تب هکلب ،دیآ یم رامش هب
 .تسا امش اب کیدزن و هنامیمص هطبار
 هکنیا روصت ،دیروآ رظن رد مه زاب .میتسین ناما رد یچیپرس تنعل زا هک دهد یم رادشه ام هب سدقم باتک
                   .تسا یناحور گرم ینعم هب ،میهد یم همادا دوخ هناریرش ياههارب هک دنچ ره میتسه ناما رد
 یاھھار ھب رگا ّیتح ھکنیا ھب دنک عناق ار دوخ و دونشب ار اھرادشھ نیا ھک دشابن امش نایم رد یسک زورما ،دیشاب نئمطم(
 ،دیشخب دھاوخن ار یدرم نینچ دنوادخ .دنزوسب مھاب کشخ و رت ھک دش دھاوخ ثعاب وا اریز .دوب دھاوخ نمیا ،دورب دوخ
 ات تسا هدش ھتشون باتک نیا رد ھک ییاھتنعل مامت و دیشک دھاوخ ھلعش وا ھیلع ،دنوادخ مشخ ٔهدنزوس شتآ ،ضوع رد
 و درک دھاوخ ادج لیئارسا یاھھفیاطٔ ھمھ زا ار وا دنوادخ .دمآ دنھاوخ دورف وا رب ،دزاس دوبان ار وا دنوادخ ھکیماگنھ
 . )21 – 19 : 29 هینثت .دروآ دھاوخ وا رس رب ،تسا هدش ھتشون باتک نیا رد ھک ار ییاھتنعل و اھالب
 وا تافص زا یشخب ،داد ناشن بیلص يور ار دوخ زیگنا تریح و میظع ضیف و تسا تبحم ادخ هکنآ اب
 مدع يارب ییاهب دیاب وا .دنادرگرب يور دوخ سدقت و یکاپ زا دناوت یمن وا ،لیلد نیا هب .دشاب یم زین تلادع
 هک ییاهب و میزادرپب نامدوخ ار اهب نیا دیاب سپ ،مینک در تخادرپ یسیع هک ار ییاهب رگا .دراد ررقم تعاطا
 .دنک یمن تیافک ام نیِد تخادرپزاب يارب زگره هک تسین ام هدولآ هعماج زج يزیچ میزادرپب میناوت یم ام

 امش رد ار یسیع روضح المع امش یگدنز ات دینک رییغت ،هدرک رظنفرص دوخ یتحار زا دیلیام ایآ •
  ؟دیامن سکعنم

 ....متسه هتسخ یلیخ نم اما
 رد دناوت یم هک تسا يزیچ نیرخآ دیاش ادخ زا تعاطا و دیرب یم رس هب هبرجت نابایب و ّهرد رد امش دیاش
 ادخ يارب ییورین و قوش و دشر چیه مینک یم ساسحا هک دراد دوجو یتاقوا ام ياه یگدنز رد .دیریگب رظن
 هک میتسه یطیارش رد دیاش ای تسا هدرک كرت ار ام ادخ راگنا هک مینک یم ساسحا .تسا هدنامن ام رد
 يا هظحل نامه نیا اما .میرادن ار ادخ تساوخرد هب نداد خساپ يارب یفاک يژرنا یتح هک میا هتسخ ردقنآ
 يارب زکرمت و يژرنا ،ورین دناوت یم هک تسا ادخ اهنت .میدرگرب ادخ اب هطبار رد دوخ لوا مدق رب دیاب هک تسا
  .دهدب ام هب هنادنمزوریپ یگدنز کی
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 شیپ ینامز نیا .مینک یگدنز یسیع يارب دوخ يورین اب مینک یم یعس تاقوا يرایسب هک تساجنیا لکشم
 همانرب زا هک مینک یم یعس .میوش یم هتسخ دهاوخ یم دنوادخ هک یقیرط هب اهراک ماجنا زا هک دیآ یم
 ار لرتنک هک میراد یعس ور نیا زا .دهد یمن ماجنا عقوم هب و یفاک ردق هب وا هک مینک یم رکف و مینزب ولجوا
 و یصخشم روظنم هب طیارش و تالکشم نیا هکیلاح رد ،مینامن لح ار تالکشم رزودلوب اب و میریگ تسد هب
  .دوش هدیدبآ و مکحم ام تیصخش شیامزآ نیا رد ات دنوش فرطرب دیاب یصخشم نامز رد
 رگا .)مراد ندوب یهت ساسحا مه زاب اما ،مهد یم ماجنا ادخ يارب اهراک یلیخ نم ( هک دینک یم رکف دیاش
 ؟میهد یم ماجنا ) ادخ يارب همه نیا ( ام ارچ .مینک یسررب ار دوخ ياه هزیگنا هرابود دیاب ،دراد تیعقاو نیا
 وا تردق رد تروصنآ رد ،مینک یم یگتسخ ساسحا وا يارب يراک ماجنا نیح رد رگا هک تسا نیا تقیقح
 ام زا گرزب تردق نآ ھك ددرگ مولعم ات میراد نیلافس یاھهزوک رد یجنگ نینچ ام ،نیا دوجو اب(  .مینک یمن یگدنز
 نخس نمٔ ھلیسو ھب حیسم ھك تشاد دیھاوخ یلیلد امش تروص نآ رد و 7: 4 نایتنرق مود .تسادخ نآ زا ھكلب ،تسین
 یناوتان و فعض رد ھچرگا .دوشیم هدید امش نایم رد وا تردق ھکلب تسین فیعض امش اب دوخ تابسانم رد وا .دیوگیم
 اب دوخ طباور رد اّما ،میتسھ فیعضً امسج وا لثم زین ام .دنکیم یگدنز ادخ تردق اب نونكا ،دش ھتشك بیلص یور رب

 .میتسین عیطم دص رد دص زگره ام ،دیشابن نارگن .) 4 – 3: 13 .درك میھاوخ تسیز حیسم رد ادخ تردق اب امش
 رداق ام هک تسناد یم وا اما ،میئادخ مشخ راوازس ام .درادرب ار ام ناهانگ هک دمآ حیسم لیلد نیمه هب
 و وا میناوتب هک داد یتردق ام هب یسیع زیخاتسر و گرم اما .میوش طلسم دوخ یعیبط تالیامت رب میتسین
 .میئامن هبلغ نامناهانگ رب و مینک تمدخ ار نارگید
 زا ناتسابل و مرگ ياج ،ناتکاروخ ،ناتلغش و راک ،ناتنادنزرف ،نکسم و هناخ ،یتمالس يارب .دیشاب رازگساپس
 هب تالکشم .میزادرپب يرازگرکش هب هک یتقو .دینک رکش ار ادخ دوخ طباور يارب و دینک رکشت دنوادخ
 و دیروآ دای هب ار وا يراکادف زور ره .مینک یم هجوت میراد اعقاو هک هچنآ هب رتشیب و دیآ یم رتمک نامرظن
  .دزاس يراج امش رد ار دوخ تایح هک دیئامن تساوخرد سدقلا حور زا هشیمه

 ؟دینک یم ساسحا نات یگدنز رد ار سدقلا حور تردق و ورین نونکا ایآ •
 رد نایاپ رد و تسا امش جایتحا يارب طقف دیهد یم ماجنا هک هچ ره دینک یم ساسحا هکنآ ای •

 ؟دیشیدنایب وا هب يرتشیب تصرف
 ؟مزومایب ار ندرک تعاطا مناوت یم هنوگچ ،بوخ
 مدق وا ياههار رد وا زا يراذگرکش و ندرک شیاتس  ،نتشاذگ مارتحا اب هک دنک یم ییامنهار ام هب دنوادخ
 رھ زا .نانادان دننام ھن ،دینك یگدنز لقاع صاخشا لثم ،دینکیم یگدنز ھنوگچ ھك دینك ّتقد دیاب امش سپ( .میراذگب
 ھكلب ،دیشابن نادان سپ .تسا یدب راگزور ،راگزور نیا اریز دینك هدافتسا وحن نیرتھب ھب دیروآیم تسد ھب ھك یتصرف
 ھكلب ،دناشکیم تشز یاھراك یوس ھب ار امش بارش اریز ،دیوشن بارش تسم.تسیچ دنوادخ ٔهدارا ھك دیمھفب ات دیشوكب
 یارب لد مامت اب و دینك وگوتفگ رگیدكی اب یناحور یاھدورس و تاحیبست ،روبز زا هدافتسا اب .دیوش رپ سدقلاحور زا

 :5 نایسسفا .دیشاب ردپ یادخ رازگساپس زیچھمھ یارب زور رھ حیسم یسیع ام دنوادخ مان ھب .دیناوخب و دییارسب دنوادخ
 ام يارب وا هک مینک شومارف دیابن .میئامن تظفاحم رورغ يوس هب دوخ یعیبط تالیامت زا دیاب .)20 – 15
 .دیسرتب وا زا و دیرادرب مدق وا هار رد و دینک تعاطا دنوادخ یاھنامرف زا دیاب امش سپ( .تسا هداد ماجنا يراک هچ
 رد ار امش وا .دینک شومارف ،دروآ نوریب رصم رد یگدرب و تراسا زا ار امش ھک ار ناتیادخ دنوادخ و دیوش رورغم دیابن
 ھب اراخ گنس لد زا .درک ییامنھار ،دوب مدژک و یمس یاھرام زا ُرپ ھک فلعیب و کشخ و کانتشحو و گرزب نابایب

 ھک ینیمزرس ھب یتقو«( .مینکفا رود هب ار دوخ هتشذگ یگدنز دیاب .) 15 و 14 و 6  : 8 هینثت .داد بآ امش
 مامت دیاب امش .دیروآ اجب ،دیتسھ هدنز ات ار نیناوق و ماکحا نیا دیاب ،دیدش دراو ،تسا هداد امش ھب ناتناکاین یادخ دنوادخ
 رد ھچ و دنشاب اھّھپت و اھھوک یالاب رد ھچ ،دیربب نیب زا ،دینکیم لاغشا ار ناشیا نیمزرس ھک ار یمدرم یاھهاگتدابع
 یاھُتب و دینازوسب شتآ رد ار هرشأ ھھلا یاھھناشن و دینکشب ار ناشیاھنوتس ،دینک ناریو ار اھھاگنابرق .زبس ناتخرد ریز
 اھنآ ھک یروط ھب ار ناتیادخ دنوادخ دیابن امش«.دنوشن شیاتس اھناکم نآ رد رگید زگرھ ات دینک ھعطقھعطق ار ناشیا

 باختنا لیئارسا یاھھفیاط نیب زا شدوخ ناتیادخ دنوادخ ھک ار ییاج ھکلب ؛دینک شتسرپ ،دنتسرپیم ار دوخ نایادخ
 دصرد هد اب ار دوخ یاھینابرق رگید و ینتخوس ینابرق .دیورب اجنآ ھب دیاب امش .دیزاسب دوخ هاگتدابع ار اجنآ ،دنکیم
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 اجنآ .دیروایب اجنآ ھب ناتیاھھمر و اھّھلگ یاھهدازتسخن ،ھنابلطواد یایادھ ،یرذن یایادھ ،صوصخم یایادھ ،دوخ ییاراد
 دیھاوخ ّتذل و دروخ دیھاوخ دوخ جنرتسد زا ناتیاھهداوناخ و امش ،تسا هداد تکرب ار امش ھک ناتیادخ دنوادخ روضح رد
 دراو امش زونھ اریز ؛دھدیم ماجنا ،تسا تسرد شدوخ رظن رد ھچرھ سکرھ ھک دینک راتفر زورما دننام دیابن امش«.درب

 و ) 9 – 1 :12 هینثت .دینک یگدنز شمارآ اب نآ رد دیناوتیم ھک یناکم ؛دیاهدشن تسا هداد امش ھب دنوادخ ھک ینیمزرس
 ار امش ات دنکیم هدافتسا ناشیا زا ناتیادخ دنوادخ .دینکن ھّجوت ناشیا یاھفرح ھب( میوش لصتم ادخ هب نآ ياج هب
 زا طقف ،دینک یوریپ ناتیادخ دنوادخ زا اھنت دیاب امش .دیراد تسود ناج و لد مامت اب ار دنوادخ امش ھک دنیبب و دنک شیامزآ
  .) 4 – 3 : 13 هینثت .دیشاب رادافو وا ھب و دیتسرپب ار وا ،دیروآ اجب ار وا ماکحا ،دیسرتب وا
 قبط زور ره دیاب .میشاب هتشاد يا هنادنمزوریپ یگدنز میناوت یم ،مینک لمات وا تافص و مالک هب هتسویپ رگا
 ار هچنآ و مینک زاب وا سَفن ره هب ار نامشوگ رگا .مینک یگدنز تسا هداد ام هب مالک تایآ رد هک وا تقیقح
 ! میئآ یم تکرح هب دنوادخ هلیسوب ،میونشب دزاس یم راکشآ ام رب وا سدقلا حور هک
 یگدنز يوحن هب رگا دوش یم رت ناسآ وا هب یگدنز ندرک میلست اما ! تسین ناسآ اما تسا هداس رما نیا
  .دینامب یقاب وا روضح رد هک دینک
 ام یگدنز يارب ادخ هدارا
 وا ،دید میهاوخ ریز تایآ رد ار خساپ ) ؟تسیچ نم یگدنز يارب ادخ هدارا ( :دنسرپ یم مدرم زا يرایسب
  :دهاوخ یم نینچ ام يارب
  ،مینک یگدنز وا مالک قبط  .)میشاب هتشاد تشحو هکنآ هن ،مینک شیاتس ،مراذگب مارتحا ینعی ( میسرتب وا زا
 .مینک تعاطا وا نیمارف زا .میئامن شتسرپ دوخ حور و بلق مامت اب ار وا ،میرادب تسود ار وا ،میئامن دیلقت و زا
 لابند ار وا قیرط ،دیسرتب ناتیادخ دنوادخ زا :دھاوخیم ھچ امش زا دنوادخ ھک دینادب دیاب ،لیئارسا موق یا الاح سپ«(
 و ریخ یارب و منکیم غالبا امش ھب زورما ھک ار وا ماکحا و دینک تمدخ و دیرادب تسود ناج و لد مامت اب ار وا ،دینک

 ھب دنوادخ ّتبحم ،دوجو نیا اب .دراد ّقلعت دنوادخ ھب ،تساھنآ رد ھچنآرھ و نیمز و نامسآ .دیروآ اجب تسامش حالص
 دنوادخ عیطم سپ .دیتسھ وا هدیزگرب موق زونھ امش و درک باختنا رگید ماوقا یاج ھب ار امش ھک دوب ردقنآ امش ناکاین
 اب و اناوت و تمظع اب تسا ییادخ .تسا نادنوادخ ِدنوادخ و نایادخ یادخ ،ناتیادخ دنوادخ اریز .دینکن یتخسرس و دیشاب
 اھنآ یارب و درادیم تسود ار نابیرغ .دسریم نانزهویب و نامیتی داد ھب وا .دریگیمن هوشر و ددنسپیمن ار ضیعبت .تبیھ
 دنوادخ زا .دیدوب بیرغ رصم نیمزرس رد زین امش اریز ،دیھدب ناشن تقفش نابیرغ ھب مھ امش .دنکیم ّھیھت سابل و اذغ
 تسا ییادخ نامھ و امش راختفأ ھیام وا .دیروخب مسق وا مان ھب طقف و دینک لّکوت وا ھب .دیتسرپب ار وا اھنت و دیسرتب ناتیادخ
 ،میهد ماجنا ار تسرد راک ، )21 – 12 : 10 هینثت .داد ناشن امش ھب یگرزب تازجعم ناتنامشچ ربارب رد ھک
 ھک یزیچ و تسیچ ییوکین ھک تسا ھتفگ ام ھب دنوادخ ،ین(   .میادرب ماگ وا اب ینتورف رد و میرادب تسود ار ششخب
 یگدنز دوخ یادخ اب ھنانتورف یتکراشم اب و میشاب ھتشاد رادیاپ ّتبحم و میروآ اجب ار تلادع ھک تسا نیا دھاوخیم ام زا
  .) 8 : 6 اکیم .مینک
 فطل دروم میهد یم ماجنا هک هچنآ اب مینک یم شالت ای میشاب وا ) رایعم قبط ( مینک یم یعس ،تاقوا بلغا
 هک تسا نیا وا راک .دزاس ُرپ دوخ تردق زا ار امش هک دیهاوخب وا زا !دینک فقوت اج نیمه ،میریگ رارق وا
 ) 2:13 (نایپیلیف .دیامن سکعنم دوخ رد ار یسیع ام لامعا هکیروطب دهد رییغت ار ام راتفر زرط و راکفا ،بلق
 ار يراک هک دهد یم تردق و میئامن تعاطا وا زا هک دهد یم قایتشا ام هب  ،دنک یم راک ام رد ادخ :دیوگ یم
 رت کیدزن وا هب زور هب زور هک تسا نیا ام هفیظو !دزاس یم هدامآ ار ام وا .دزاس دونشخ ار وا هک میهد ماجنا
 دوخ توق و ناج و لد مامت اب ار وا هک تسا نیا ادخ نتخاس دونشخ يارب هار نیرتهب هک میا هدناوخ .میوش
 و ناج مامت و لد مامت اب ار دوخ یادخ دنوادخ دیاب امش .تساتکی دنوادخ ام یادخ :ونشب لیئارسا یا«( .میرادب تسود
 یم اما .) 6 – 4 :6 هینثت .دیراد ھگن دوخ بلق رد مھدیم امش ھب زورما ھک ار یتاروتسد .دیرادب تسود ناوت مامت
 میناوت یم .میزاس رت قیمع ،وا مالک ندناوخ و هزور ره ياعد قیرط زا ندرک تبحص اب ار تبحم نیا میناوت
 شرورپ نورد رد شیوخ ياه هزیگنا                   یسررب و ندرک لمات و رتشیب تقو فرص اب ار یئاسراپ
 ھك یاهرمث اّما( .میزادرپب تکراشم هب تسا راکشآ اهنآ رد حور هرمث هک ناراد نامیا ریاس اب مینک یعس و میهد
 یرادنتشیوخ و ینتورف ،یرادافو ،یھاوخریخ ،ینابرھم ،یرابدرب ،شمارآ ،یشوخ ،ّتبحم :دروآیم راب ھب سدقلاحور
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  ،يرگید هطبار ره دننام .) 23 – 22 : 5 نایطالغ .درادن دوجو ،دشاب اھراك نینچ فالخرب ھك ینوناق چیھ ھك تسا
 هب دنوادخ اب هک یتقو .دهدیم ناشن امیقتسم ار تیمیمص و یکیدزن هجرد ،دور یم راکب هک یششوک و یعس
 رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( .دوش یم لیدبت ام یگدنز المع میرب یم رس
 و ) 2:12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش
 و مینکیم اعد امش یارب ھشیمھ ،میدینش ار نیا ھك یزور نامھ زا تھج نیا ھب( .دوب دهاوخ ام ششوک هرمث تعاطا
 یروط دوب دیھاوخ رداق امش سپس .دینك کردً الماک ار وا ٔهدارا ،یناحور مھف و شنیبٔ ھلیسو ھب امش ھك میھاوخیم ادخ زا
 رد و دیشاب ھتشاد یرمثرپ یگدنز ،کین یاھراك مامت رد ،دیزاس دونشخ ار واً الماک ،دینك یگدنز تسا دنوادخٔ ھتسیاش ھک
  )10 – 9 :1 نایسلوک .دینك ومن و دشر ادخ تفرعم
 لاح رد یناحور نابایب رد هک دینک یم ساسحا ایآ ؟دیا هدش هتسخ ادخ ندرک یضار رد ششوک زا ایآ
 و دادعتسا ،تاساسحا ،ورین ،تقو زا .دینک شتسرپ ترارح و روش اب ار یسیع سپ  ؟دیتسه ندش کشخ
 و حور يارب تایح بآ یسیع .دینک يراذگ هیامرس وا یهاشداپ و یسیع اب هطبار هار رد ناتراکفا و اه  ییاناوت
 و بوخ هچنآ رب ار دوخ راکفا هک یتقو .!دینک یم تفایرد وا شتسرپ اب ار يا هتفگان ياه تکرب .تسا ام ناج
            رد یسیع تهابش هب رتشیب و میشیدنایب نامدوخ هب رتمک ،میهد رارق تسا دنمشزرا و ینتشاد تسود
 راكشآ نارگید اب ناتراتفر رد امش تمیالم و ینابرھم )دیشاب داش میوگیم مھ زاب ،دیشاب داش دنوادخ رد ھتسویپ( .میئآ یم
 یرازگساپس و تاجانم و اعد اب دروم رھ رد ھشیمھ ھكلب ،دیشابن زیچ چیھ نارگن )تسا کیدزن دنوادخ ندمآ .دشاب
 حیسم رد ار امش راكفا و اھلد ،تسا رشب مھف زا رتالاب ھك یھلا شمارآ و .دییامن زاربا ادخ هاگشیپ رد ار دوخ یاھاضاقت

 ،فیرش ،تسار ھچنآ رھ ٔهرابرد ، تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا ھمتاخ رد.درك دھاوخ ظفح یسیع
 ادخ .) 8 – 4 :4 نایپیلیف .دیشیدنیب ،تسا شیاتس لباق و یلاع ھچرھ و مانكین ،ینتشاد تسود ،کاپ ،تسرد
 .دهد يرای یگدنز رد ار امش هک تسا رظتنم طقف ،تساجنیا
  .تسا ینامسآ ردپ بلق دیلک تعاطا
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 باتزاب
 

 ؟تسیچ تعاطا -١
 .دیئامن تعاطا وا زا ات دینکب ادخ میلست ار یگدنز هک دیسرت یم ایآ -٢
 ؟دنمادک وا زا ندرک تعاطا يایازم زا یضعب -٣
 ؟دنمادک دروآ يور ام هب ندرک یچیپرس زا تسا نکمم هک یفنم جیاتن زا یضعب -۴
 میناوت یم یئاهراک هچ میراد دوخ یناحور ياه ماگ رد یکشخ ای و ندوب یهت ساسحا هکیماگنه -۵

 ؟میهد ماجنا
 ؟دنمادک دوش رت ناسآ ام يارب ندرک تعاطا ات میهد ماجنا میناوت یم هک يراک ود -۶
 ؟میئامن تعاطا ار وا هک دهاوخ یم ام زا ادخ ارچ -٧
 حیسم اب یگدنز رد رگا .دیشاب قداص الماک( ؟تسیچ ادخ زا تعاطا و تمدخ يارب امش ياه هزیگنا -٨

 ) .دیربب یپ نآ تلع هب هک دنک یم کمک امش هب دروم نیا ،دیا هدش هتسخ
  
 دروم مهاوخ یم نم « . »میایب رظن هب یبوخ مدآ مهاوخ یم نم « دشاب نینچ دناوت یم اه باوج یضعب
           ای  » متسه میاسیلک هداوناخ زا یشخب هک منک ساسحا مهاوخ یم نم « . » مریگ رارق وا فطل و هجوت
  . »درادب تسود رتشیب ارم وا ات میامن بسک يرتشیب تازایتما مهاوخ یم نم «
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 سفن تّزع – مھدزیس لصف
 
 راوشد يدح ات نآ موهفم حیضوت تسا هدش جیار ریخا ههد ود یکی رد هک تسا يا هملک » سفن تّزع «
 یگتسیاش مدع ساسحا زا المع هک دنا هدش دوخ یشزرا یب بوذجم ردقنآ دارفا یضعب هک میناد یم اما .تسا
 ،دنتسه یبصع لالتخا راچد هک ینانز هک  تسا يزیچ ،دوخ هب مارتحا هک دنراد هدیقع یضعب .دنناوتان دوخ
 راک سفن تزع ندروآ تسدب يارب ششوک هک دنراد هدیقع یعمج زونه و دنشیدنا یم نآ هب هزادنا زا شیب
 .تسیا هدوهیب
 یم رارق ریثات تحت ناسکی یگدنز حطس ره رد ار نز و درم سفن هب مارتحا دوبمک هک تسا نیا تقیقح
 هنوگ نیا زا ینامز ام همه ،نادان ای هدرک لیصحت ،ناوج ای ریپ ،تشز ای ابیز ،ینغ ای میریقف رگا .دهد
  .میا هدرب جنر تاساسحا
 و دیشاب هتشاد نتشیوخ هرابرد يرتهب ساسحا دیناوت یم هنوگچ دنیوگ یم هک دنراد دوجو باتک نارازه
  !دنوشیم رتهب مدرم هک دسر یمن رظن هب اما .تسا يرالد نویلیم نیدنچ لغش کی هنیمز نیا رد هرواشم
 لیامت و راجنهان تالالتخا ،دایتعا ياراد هک دنتسه عامتجا نیا رد يدارفا ینارود ره زا رتشیب عقاو رد هزورما
 .دنراد ملاس و یعقاو مارتحا دوبمک ساسحا دوخ هب تبسن اریز دنراد یشکدوخ هب
 ؟تسیچ سفن تزع
 .)تسا نداد رابتعا و ندرک تیاعر ،نتشاذگ مارتحا  ،ندرک نیسحت ،نداد شزرا ( ینعی ) تزع ( هملک
 دیرفآ يا هنوگ هب ار ام دنوادخ .تسا  »میرگنب تبثم روطب دوخ هب تبسن « ینعم هب ) سفن تزع ( نیاربانب
 ات مینک یگدنز وا اب لباقتم هطبار رد هک درک حرط يا هنوگ هب ار ام اما ،میشاب هتشاد سفن هب دامتعا هک
  .میربب یپ نکمم هویش نیرت ملاس و نیرتهب هب دوخ سفن هب دامتعا هب میناوتب
 رایسب .میرادرب تسد دوخ هتشذگ يرکف متسیس زا دیاب ،مینک هبلغ دوخ یگتسیاشان ساسحا رب هکنآ يارب
 تقیقح يریگارف اب رما نیا .مینک دربن میدرک یم رواب نامدوخ هرابرد هک ییاه غورد اب هک تسا يرورض
  .تسا ریذپ ناکما نامدوخ یعقاو تیوه هرابرد
 ؟متسه شزرا یب ردقنیا منک یم رکف ارچ
 طابترا اهنآ درکلمع و يراتفر ،يرکف ياه شزرا هب ،دنرب یم جنر نییاپ سفن تّزع زا مدرم هک یلیالد زا یکی
 و ییابیز ،یتخبشوخ ياه هدعو هک یتانالعا و ویدار ،نویزیولت اب هک میرب یم رس هب يا هعماج رد ام .دبای یم
  .میسر یم اه نیا همه هب تاغیلبت نیا نتفریذپ تروص رد هک میا هدش هطاحا دهد یم رمع لوط
          طقف( مینک رواب هک دنناسر یم ییاج هب ار ام يزغم يوشتسش اب ناسانش هعماج و  ناسانش ناور
 دننک یم یعس یتفگنه لوپ و ورین ،تقو فرص اب مدرم زا يرایسب و ) دبای تاجن دناوت یم نیرت هتسیاش
 .درذگ یم یبوخ هب ناشیگدنز رد ) زیچ همه ( هک دننک دومناو
 هب لاح نیع رد و دننک راک نانز هک دور یم راظتنا ،لماکت يارب نکمم ریغ ياه هبنج نیا هب ندوزفا يارب
 یبوخ رایسب نادنزرف و دنرادهاگن یضار ار دوخ رهوش .دنیامن ظفح ار دوخ ییابیز ،هدومن یگدیسر هناخ روما
 افیا یبوخ هب ار بولطم يرهوش و هناردپ ساسح شقن و دننک راک هک دنراد راظتنا نادرم زا .دنشاب هتشاد
 ماجنا لاح رد هشیمه رگا مینک یم روصت هک میا هدیسر ییاج هب ام .دنشابن نادرگرس ناشنارسمه ات دنیامن
 ،همه زا رتالاب و میا هدروخ تسکش الماک تروصنیا رد و مینک یمن هدروآرب ار نارگید تاراظتنا ،میشابن يراک
 .داد میهاوخ تسد زا ار زیچ همه هک مینارگن هشیمه هکنیا
 رد .میهد همادا ندرک رهاظت نیا هب ام رگا .)میشاب زیچ همه ( هظحل ره و زور ره هک تساوخ یمن ادخ اما
 یعقاو ریغ ياه تیقفوم نیا هب هک تسین رداق یناسنا چیه .درک میهاوخ یشزرا یب ساسحا رتشیب نایاپ
  .دبای تسد
 لمح ییاهنت هب ار یگدنز نیگنس راب هک میشابن ریزگان ات میئامن کمک تساوخرد وا زا هک تسا رظتنم ادخ
 تقباطم .) 7: 5 سرطپ لوا .تسامش ركف رد ھشیمھ وا اریز ،دیراذگب وا شود ھب ار دوخ یاھینارگن مامت راب( .مینک
 هتساوخ و مدرم اریز .دروآ یمن راب هب تدم زارد رد يدیما ان و یگتسخ زج يزیچ نارگید ياهرایعم اب دوخ
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 رد ،میشاب ندش لماک هشیدنا رد راو هناوید ار زور مامت رگا ،سپ .دنتسه رییغت لاح رد هشیمه ناشیاه
  .میوش یم هجاوم تسکش اب دوخ ینامسج یگدنز ای یفطاع ،يرکف ،یناحور ياه هبنج زا یضعب

 ؟دینک یم هسیاقم نارگید ياهرایعم اب ار دوخ ییاههار هچ زا •
 ؟دیراد يرتهب ساسحا هسیاقم زا دعب •

 ؟تسیچ نم هرابرد ادخ رظن
                 .میدش هدیرفآ يدرف روط هب ام و تخاس دوخ ناتسد اب ار ام ادخ هک دیوگ یم ام هب سدقم باتک
 یاھنوگ ھب ارم اریز ،میاتسیم ار وت نم .یداد دنویپ مھ ھب ار اھنآٔ ھمھ مردام محر رد و یتخاس ار مندب یازجا مامت وت(
 ھتخاس میاھناوختسا یتقو .منادیم دوجو مامت اب ار نیا نم .تسا زیگناتفگش رایسب وت یاھراک مامت ،یاھتخاس بیجع
 میایب دوجو ھب ھک نآ زا شیپ .یدوب هاگآ نم دوجو زا وت ،مدرکیم دشر ناھن رد و متفرگیم لکش ردام محر رد و دندشیم
 یم ینعم نینچ نیا .) 16 – 13:139 رومزم .یدومن تبث دوخ رتفد رد ار مرمع یاھزور ،منک زاغآ ار یگدنز و
 ار ام تساوخ یم هک روطنامه اقیقد وا .درک قلخ نامردام محر رد ار ام لولس کی رد و دوب اجنآ ادخ هک دهد
 زا ار ام هک میتسه دنمشزرا ادخ يارب ردقنآ و !میراد شزرا تیاهن یب وا يارب ام ،نیاربانب .دیشخب مرف و لکش
 ام هب تبسن وا تبحم شیامن نیرتالاب نیا .دومن يرادیرخ یسیع ،شرسپ هناگی یگدنز ياهب هب هانگ یگدرب
 باطخ ردپ ار یسك ،دوخ یاھاعد رد امش ».مسّودق نم ھک اریز ،دیشاب ّسدقم دیاب امش« :دیامرفیم ّسدقمباتک اریز( .دوب
 یور رب ار دوخ رمعٔ ّھیقب امش نیاربانب درك دھاوخ یرواد ناشیاھراک قباطم ار ھمھ یضیعبت ھنوگچیھ نودب ھك دینکیم
 دازآ ،دیدوب ھتخومآ دوخ ناکاین زا ھك یگدنز ٔهدوھیب یاھشور دیق زا امش ھك دینكن شومارف .دینارذگب یسرتادخ اب نیمز
 و صقنیب یاهّرب نوخ دننام ییاھبنارگ نوخ اب ھكلب ؛دوبن هرقن و الط لثم یناف یاھزیچ تخادرپ اب یدازآ نیا و دیدش
 یم نیئاپ ار ادخ ،میراد ترفن دوخ زا ام هک یتقو .)19 – 16 :1 سرطپ لوا .دیدش دازآ حیسم نوخ اب ینعی ،بیع
 هداد رارق داقتنا دروم ار ادخ شنیرفآ نیرتمهم و نیرتابیز تقیقح رد .مینک یم یشزرا یب ساسحا و میروآ
 اه غورد نیرتگرزب تقیقح رد ،میرادن یگتسیاش یفاک ردق هب هک مینک یم روصت هکینامز !میناد یم شزرا یب
 حبص و تشذگ بش .تشگ دونشخ رایسب ،دوب هدش ماجنا ھك ییاھراك مامت ندید زا ادخ( 31:1 شیادیپ .مینک یم رواب ار
 رایسب ام تقلخ زا ادخ و میدش قلخ یلاع يوحن هب ظاحل ره زا ام دیوگ یم ).مشش زور دوب نیا .دیسر ارف
 انب نآ رب ار دوخ دامتعا دیاب ام هک تسا ساسا و هیاپ تبحم نیا و دراد تسود ار ام یسیع !تسا دونشخ
  .میزاس

 ؟دیئوگ یم ناتدوخ هب ییاهزیچ هچ زور ره •
 متسین روبجم ( ای ) منکب يراک نینچ مناوت یمن تقوچیه ( ای ) منکب ار راک نیا مرداق نم ( :دیئوگ یم دیاش
  .)مرب یم یپ زیچ همه هب مدوخ ، مهد شوگ اهنآ هب

  .دینک تریح دیونش یم هک هچنآ زا دیاش و دیهد ارف شوگ ) دوخ اب تبحص ( هب هک دینک عورش •
 ..مدوب نم شاکیا
 الومعم هک تسا نیا دراد دوجو هراب نیا رد هک یلکشم .دنک هسیاقم نارگید اب ار دوخ هک دراد شیارگ ناسنا
 یئاههار الامتحا ،دشاب رورغ ام لکشم هشیر هکینامز .مینک یم یتسپ ساسحا ای میوش یم رورغم ای نایاپ رد
 هدهاشم نارگید رد يدوبمک هک یتقو و .میهد هولج رتالاب ار دوخ ،نارگید ندروآ نیئاپ اب هک مینک یم ادیپ
 ترفن ینعی دنوادخ ھب مارتحا( .دراد ترفن رورغ زا ادخ هک دیوگ یم سدقم باتک ،اما .میوش یم رورغم مینک یم
 تسا نشور نیاربانب ،) 13: 8 لاثما .مراد ترفن وگغورد نابز و دب یاھھار زا ،ّربکت و رورغ زا نم .یدب زا ندرک
 لیلد هب دیاش ،دیراد يدب ساسحا دوخ هرابرد رگا یتح ،هکنیا روآ بجعت .تسین یملاس راتفر هنومن نیا هک
 هب ،دیهد یم رارق ایند زکرم رد ار دوخ اعقاو ینعی .دریگ یم هیام رورغ زا ندوب دوخ بوذجم اریز .تسا رورغ
 .ادخ طقف ینعی دشاب اجنآ دیاب هکیسک ياج
 هسیاقم نارگید اب ار دوخ هراومه ام هک تسا لیلد نیا هب ،هتفرگ ار ام نابیرگ یتسپ و تراقح ساسحا رگا و
 لاوما نآ ای میرادن ار دادعتسا نآ( ای ) متسین گنشق اهنآ لثم( زگره هک میراد ار نیا هصغ هشیمه .مینک یم
 .میرادن تقایل و میتسین بوخ یفاک هزادنا هب مینک یم ساسحا و میرادن ار ) لوپ نآ ( ای )میرادن ار ایشا و
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 لثم ناشیا .میزاسب ار ناسنا کنیا« :دومرف ادخ نآ زا سپ ( میا هدش قلخ ثیلثت يادخ تهابش هب هک اجنآ زا ،اما
 نیمز مامت رب و کچوك و گرزب ،یشحو و یلھا تاناویحٔ ھمھ و نامسآ ناگدنرپ و ایرد نایھام رب و دنشاب ام ھیبش و ام
 دیاب ام ،) 5:1 هفشاکم (  تخیر ام رطاخ هب ار دوخ نوخ حیسم یسیع و ) 26:1 شیادیپ ».دننك تموكح
  .میتسه تیمها اب و زیزع تیاهن یب ادخ يارب ام هک تقیقح نیا .مینک رواب ار تقیقح هک مینک باختنا
 دوخ هک میراد رارصا هک یتقو و دنیآ یمن رامش هب یئاسراپ ياه تیفیک مادکچیه تراقح ای و رورغ ،لصا رد
  .میربیم یپ دوخ تراقح سح هشیر هب ،ادخ ياهرایعم اب هن و میجنسب ایند نیا ياهرایعم اب ار

 ؟دیشاب توافتم ییاه هبنج هچ رد دیراد وزرآ •
 ،دادعتسا ،ترهش ،رهاظ ،لوپ هک دیتشاد وزرآ ( ؟دینک یم هسیاقم نارگید اب ار دوخ يدراوم هچ رد •

 .) ؟دیتشاد یم ار نارگید هریغ و هداوناخ و لاوما
                    دنمشزرا ار امش ناتلغش و راک ای لاوما ،نادنزرف ،دادعتسا ،رهاظ ،لوپ هک دینک یم رکف ایآ •

 ؟دزاس یم
 
 
 ؟تسیچ مهم هلئسم
 دوخ تراقح سح رد ای هک تسا نیا ،میوش یم وربور نآ اب نارگید اب نامدوخ هسیاقم رد هک يرگید لکشم
 همه هک مینک یم شومارف ام !تسا هناقمحا راک نیا .میئآ رظن هب نارگید زا رتهب میراد یعس ای میور یم ورف
 رگیدکی یمدمه و هاگهانپ ،سابل ،اذغ ،تبحم هب ام همه .دنتسه ناسکی همه اساسا اه ناسنا !میتسه ناسنا
 یئاه تیلباق و اهدادعتسا امش ،عقاو رد .میتسه دوخ ياه باختنا و دیما ،سرت ياراد ام همه .میراد زاین
 و لماک تافص ياراد سکچیه دیدرت نودب و درادن دینک یم هسیاقم نآ اب ار دوخ هک یصخش هک دیراد
  .تسین هتسجرب
 اهنآ یگدنز زا داقتنا و داریا فرص ار دوخ تقو اریز میهد یم تسد زا ار نارگید اب یهارمه یشوخ و تذل ام
 میزاس یم رود رظن زا ار تیعقاو نیا ،مینک یم ریقحت ار اهنآ ای میرب یم کشر مدرم هب هک یتقو .مینک یم
 دوخ هرابرد رگا اما .دنتسه دب و بوخ تافص ياراد همه دننام زین اهنآ .دنتسه تالکشم راچد زین نارگید هک
 يرواد شیپ اهنآ هرابرد و دنشاب ،دنتسه هک روطنامه نارگید هک میهد هزاجا و میشاب هتشاد یبوخ ساسحا
 .مینک رارقرب وا اب یبوخ یتسود یتح و میرادب تسود ار بوخ هداعلا قوف صخش نیا تسا نکمم ،مینکن
 دوخ تیوه يارب ار ییابیز ای ینامسج تردق ،ترهش ،لوپ لیبق زا يرهاظ تایصوصخ هک یتقو نآ رب هوالع
 هناقمحا رایسب .تسا رادیاپان رایسب ایند نیا .دنتسه رذگدوز طیارش نیا هک میرب یم یپ ،مینک یم باختنا
 ماجنارس مینک یم هدهاشم نونکا هک هچنآ اریز ،میجنسب ایند یتقوم روما ساسا رب ار دوخ تیوه هک تسا
 شلگ و دوشیم کشخ فلع .تسا فلع لگ دننام نانآ لالج مامت و ،دنتسھ فلع لثم نایمدآ مامت« اریز( . دوش یم دوبان
 .) 24:1 سرطپ لوا ،دزیریم
 .... ادخ اب اما
 .میجنس یم يدرف روط هب ار دوخ ،میریگ یم هزادنا ادخ ياهرایعم اب ار دوخ ام هکینامز دینک هدهاشم
 رصحنم یصخش تروصب میناوت یم هک تسا يا هنوگ هب دروآ دوجو هب ام رد دهاوخ یم دنوادخ هک یتارییغت
 هب رتشیب هک تسا هدرک يزیر حرط يوحن هب ار ام وا .میئامن دشر ،تسا هدرک حرط وا هکنانچ ینعی درف هب
 .میوش نارگید هیبش رتشیب هکنیا هن میئآرد یسیع تهابش
 و تینما ياراد ام یگدنز ،دوش يزیر هیاپ دهاوخ یم ام زا وا هک ار هچنآ و دنوادخ زا ام تیوه هک یتقو 
 ار تقیقح نیا هک یتقو و دنک یمن رییغت زگره هک تسا یناینب ادخ اریز دش دهاوخ يرتشیب ماکحتسا
                .مینک شالت نتشاد ) شزرا ( يارب هک میرادن زاین رگید ،میتسه ) ادخ مشچ کمدرم ( ام هک میبایرد
 ورملق رد یناحور تاكربٔ ھمھ زا حیسم اب داّحتا رد ار ام وا اریز ،مییوگ ساپس ار حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ و ادخ(
 ھب .میشاب بیعیب و ّسدقم وا هاگشیپ رد ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق ار ام ادخ .تسا ھتخاس دنمهرھب ینامسآ

 ات .میوش وا نادنزرف حیسم یسیعٔ ھلیسو ھب ھك دومرف ّردقم ام یارب ،شیوخ ٔهدارا دیدحالص بسح رب و دوخ ّتبحم ببس



 
 

۱۶۸ 

 و حیسم اب داّحتا هار زا .مییوگ ساپس ،تسا هدیشخب ام ھب دوخ زیزع رسپ رد ناگیار ھب ھك وا هوكش رپ ضیف یارب ار ادخ
 ام ھب یناوارف ھب ادخ ھك یضیف نآ تسا میظع ردقچ و دش هدیشخب ام ناھانگ و ،ھتفای ییاھر ام ھك تسوا نوخٔ ھلیسو ھب
  .) 8 - 3 :1 نایسسفا .تسا هدیشخب
 ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( .میهد رییغت ار هنهک راکفا ،هدرک هدافتسا دوخ يژرنا زا میناوت یم ضوع رد
 لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو
 هزات تایح سح و هدش مرن ام ياهلد ،میئامن زکرمت دنوادخ رب رتشیب هکنیمه . )2:12 نایمور .دیسانشب ،تسا
 یگدنز نیزگیاج و دوش یم راکشآ نارگید هب کمک تروص هب یگدنز نیون هویش نیا و میبای یم دوخ رد يا
  .ددرگ یم هناهاوخدوخ
 دوخ یحیسم یگدنز دشر يارب ،میروآ نامیا دیوگ یم ام هرابرد دوخ مالک رد ادخ هچنآ هب هکیماگنه
 وا یهاشداپ هرابرد دنوادخ يدبا تقیقح هب هجوت فرص ار دوخ تقو هک تسا مزال .مینک یم ادیپ ماکحتسا
 .میشیدنایب دوخ هب طقف هنیا هن میئامنب

 ؟دیا هدیجنس ادخ ياهرایعم اب ار دوخ زگره ایآ •
 ؟دیوگ یم هچ امش هرابرد وا مالک هک دیناد یم ایآ •
 ؟دیا هتفریذپ دوخ بلق رد ار حیسم یسیع زگره ایآ •

 ! متسه لرتنک رد نم
 یگدنز رد ار دوخ هک تسا هدیقع نیا ،دهد یم قوس یشزرا یب و تراقح يوس هب ار ام هک يرگید لکشم
 هرادا ار یگدنز تسا رداق هک میتسه یسک اهنت ام هک دسر یم رظن هب تاقوا یهاگ .مینادب لرتنک رد الماک
 یتسیابن زگره ام هکنآ يارب .ددرگ یم سرت و یتابث یب و یتحاران ببس رکف زرط نیا تقیقح رد اما .دیامن
 نامیگدنز هرادا رد ار وا تردق مینک یم یعس ام هک یتقو و تسا ناهج مکاح وا .مینک یگدنز ادخ زا رود
              .مینک دروخرب ندوب یهت و تسکش اب .میهد همادا وا روضح نودب یگدنز هب تجامس اب و میراذگب رانک
 .دننک یم دنلبرس ار ام میوش نتورف ادخ ناتسدریز هک یتروص رد طقف دیوگ یم سدقم باتک
 دناد یم دنوادخ ،)6 :5 سرطپ لوا .دیامن زارفرس بسانم تقو رد ار امش وا ات دیشاب نتورف ادخ تردق لباقم رد سپ(
 دیوگ یم هلصافالب ،ینتورف تهج شتامیلعت زا سپ ور نیا زا .تسا راوشد نامیارب وا هب ندش میلست هک
 ! میراپسب وا هب ار دوخ ياهدیدرت و ینارگن
 و یفنم راکفا ،ملاسان تاساسحا زج يا هجیتن نامدوخ هب طقف ندومن لکوت هک تسناد یم نینچمه دنوادخ
 اب هطبار زا هک یناحور كرد زا ،میریگ یم میمصت یناسنا تمکح اب یتقو .تشاد دهاوخن بسانمان راتفر
 ،تسا هدرکن ینار قیاق زگره هک یسک زا هک تسا نیا لثم .میوش یمن دنم هرهب ،ددرگ یم لصاح دنوادخ
 .میروآ تکرح هب ار قیاق هنوگچ میسرپب
 ار تیمها رپ عوضوم نیا هک یتقو .دراد تیمها وا رظن طقف ورنیا زا .تسا يرشب راتفر رد صصختم اهنت ادخ
 دنک لیدبت ار ام یگدنز دناوت یم هک یسک اهنت هب ندرک لکوت رد هاگنآ ،میریگ یم هدیدان ای هدرک شومارف
 زا دهد يرای ام هب لماک یگدنز يارب هک دراد لیامت و تردق هک ار یسک اهنت و میوش یم تسکش راچد
 نایپیلیف .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز( .میهد یم تسد

 هب ار ام دنوادخ هک تسا یتقو ،میوش قفوم یگدنز نیا رد میناوت یم هک ینامز اهنت تقیقح رد .)13:2
 .تسا هدرک هدامآ دوخ یهاشداپ هب ندیسر روظنم

 ؟دیراد لرتنک دص رد دص هک دینک یم رکف ناتیگدنز زا يا هبنج هچ رد •
  ؟دیشاب هتشاد ار لرتنک نیا دیاب هک دینک یم ساسحا ایآ •
 ؟دهد یم خر یقافتا هچ دیراپسب ادخ هب ار لرتنک يارب يریگرد و شالت نیا رگا •
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 تقو مدرم .تسا ینارگن نآ و دنکشب مه رد ار ام سفن تزع دناوت یم هک دراد دوجو يرگید عوضوم زونه
            نارگن ار ام هک یعیاقو رتشیب اتقیقح اما .دننک یم اه )دوشب رگا( هب ندرک رکف فرص ار يدایز رایسب
 امش ھب نیاربانب«( .»دیشابن نارگن « دیوگ یم ام هب یگداسب یسیع لیلد نیمهب .دهد یمن يور ،دزاس یم
 یگدنز اریز ،دیشوپب ھچ ھك دوخ ندب یارب ھن و دیماشایب ھچ ای و دیروخب ھچ ھك ،دیشابن نارگن دوخ یگدنز یارب :میوگیم
 ،دننکیم هریخذ اھرابنا رد ھن و دننکیم ورد ھن ،دنراكیم ھن اھنآ :دینك هاگن ناگدنرپ ھب .تسا رتمھم سابل زا ندب و اذغ زا
 اب دناوتیم امش زا کیمادک ؟تسین رتشیب اھنآ زا بتارم ھب امش شزرا رگم .دھدیم ار اھنآ ِیزور امش ینامسآ ردپ یلو
 ومن ھنوگچ دینیبب و دینك هاگن ارحص یاھنسوس ھب ؟دیتسھ نارگن سابل یارب ارچ«؟دیازفایب دوخ رمع ھب یتعاس ینارگن
 اھنآ زا یكی لثم شلالج و تمشح ھمھنآ اب مھ نامیلس ّیتح ھك دینادب یلو .دنسیریم ھن و دنشکیم تمحز ھن اھنآ ،دننکیم
 یا ،ار امش ایآ ،دیارآیم روطنیا دوشیم ھتخیر رونت رد ادرف و تسھ زورما ھك ار ارحص فلع ادخ رگا سپ .دشن ھتسارآ
 للم مامت '؟میشوپب ھچ ای و ؟میشونب ھچ ؟میروخب ھچ' :دییوگن و دیشابن نارگن سپ«)دیناشوپ دھاوخن رتھب بتارمب ،نانامیامك
 .دیراد جایتحا اھزیچ نیأ ھمھ ھب امش ھك دنادیم امش ینامسآ ردپ اّما ،دننکیم شالت اھزیچ نیا ندروآ تسد ھب یارب ناھج
 امش ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ زا لبق امش
 – 25:6 یتم .تسا یفاك زورما یارب زورما یدب و تسادرف یارب ادرف ینارگن ،دیشابن ادرف نارگن سپ .دش دھاوخ هداد

34(.  
 و درد يارب هک ار هچنآ و دروآ نوریب راوشد طیارش زا ار ام  ،دیامن فرطرب ار ام تاهابتشا تسا رداق دنوادخ
 ھكنانچ ات دینادرگ تیّریخ ار نآ ،ادخ یلو دیدیشك دبٔ ھشقن نم یارب امش ( .دیامن لیدبت ام تیریخ هب هدمآ شیپ جنر
 تاجن ،ام تینما ،هدنرادهاگن ،هدننک مهارف وا . )20 : 50 شیادیپ .دنك ظفح ار یدایز ّٔهدع ناج ،دینیبیم زورما
 ره زا رظنفرص هک میهد میلعت ار دوخ راکفا هک تسا نیا ام هفیظو .تسا ام هدننک دیرخ زاب و ام هدنهد
 ار دوخ راکفا هک دروآ یم يور ام هب ینامز شمارآ .دیامن یم تبقارم ام زا وا هک میشاب هتشاد نامیا ،يدادیور
 لّکوت وت ھب و دناخسار دوخ یاھھشیدنا رد ھک ییاھنآ ھب لماک شمارآ و حلص ،دنوادخ یا(  .میئامن مکحم و تباث وا رب
 .) 4 – 3:26 ایعشا .دوب دھاوخ امش یماح ھشیمھ وا ،دشاب دنوادخ رب دبا ات امش لّکوت .امرف اطع ،دنراد
 ماقم چیه و دنریگ یم رارق رازآ و هجنکش دروم ایند رساترس رد هک ینایحیسم یتح  ،مینادب هک تسا بلاج
 هچنآ ره یسیع هک دنراد یم مالعا ،دننک تبحص شا هرابرد هک دنرادن یلاوما ای و بوخ رهاظ و دنرادن يویند
 تردق و تیقفوم  ،یقیقح تورث هک دنا هتفایرد ناشیا اریز .تسا هداد اهنآ هب تسا مزال تیقفوم يارب هک ار
     ادخ مالک قبط ندرک یگدنز هب هک دوش یم یشان قیمع و هنامیمص روطب یسیع نتخانش زا ندرک هبلغ
 رکف و بلق مامت اب ار ادخ هک دنهد ناشن ار تقیقح نیا هک دنتخادنا رطخ هب ار دوخ یگدنز اهنآ .دماجنا یم
 .تسا نیمه رد یحیسم قفوم یگدنز زمر ،هن ای دینک رواب .دنراد تسود دوخ ناج و

 .دینک رکف دیدوب تحاران هک یتیعقوم نیرخآ هرابرد •
 ؟دنک کمک امش هب طیارش نیا رد هک دیتساوخ ادخ زا ایآ •
 ؟دوب امش تردق زا جراخ هک دنک لرتنک ار یلئاسم ادخ هک دیداد هزاجا ایآ •
 ؟دیتفرگ هدهع هب یتیلوئسم دوب امش لرتنک تحت هک یلئاسم دروم رد ایآ •
 ؟دروآ راب هب هجیتن هچ تیعقوم نآ •

 ! تسا نم ياباب ادخ
 ار تغل نیا .تسا اباب ینعم هب هک درب یم راک هب ار )اَّبا( تغل سدقم باتک عقاو رد ،میتسه ادخ نادنزرف ام
 نایحیسم ام .دهد ناشن دامتعا و تفطالم و تبحم يارب ردپ زا ار كدوک تساوخرد لمع ات دنرب یم  راک هب
  .میرادن یهجوت نآ تیمها هب تاقوا یهاگ هک میا هدینش ار ) میتسه ادخ نادنزرف ام ( ترابع ردقنآ
                تسا هنوگنیا ام رکف زرط ور نیا زا .میرادنپ یم )لاسگرزب( ار نامدوخ دنوادخ اب هطبار رد بلغا ام
 دنوادخ دصق فالخ رب رکف زرط نیا اما .) منک یم تساوخرد ادخ زا مراد کمک هب جایتحا اعقاو هک یتقو (
 ناونع هب ار وا ام هک تسا لیام اریز دناوخ یم دوخ  )نادنزرف( ار ام وا .تسا شیوخ بوبحم دنزرف تقلخ رد
 .میراد دوخ يوناز رد یمخز نیرتکچوک هک یتقو یتح .میروآ باسح هب میریگب کمک وا زا میناوتیم هکیسک
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 ردپ زا میدیدن دوخ ینیمز نیدلاو زا هک ار یتبحم و هجوت میناوت یم زونه  ،میتشادن یبوخ نیدلاو رگا یتح
 افش ،میا هدرک هبرجت هک یتنوشخ و یهجوت یب و مخز هنوگ ره زا میناوت یم اعقاو .میئامن تفایرد ینامسآ
 هبرجت تساوخیم ناملد هک دراد دوجو يدراوم الامتحا  ،میا هتفای شرورپ یبوخ هداوناخ رد رگا یتح .میبای
 هب ،مینک نانیمطا وا هب و میرادب تسود ار دوخ ینامسآ ردپ هک یتقو ،طیارش زا رظنفرص .میدرک یمن
 .میسر یم دوخ یبلق ياهوزرآ

 ؟دیتسه دنوادخ بوبحم هک دیراد هدیقع ایآ •
 ؟دیئامن رارقرب وا اب یبوخ هطبار هک دینک تساوخرد وا زا اعد اب دیلیام ایآ  ،هن رگا •

 ! میا هدناوخ دنزرف ام
 رد نایحیسم هک تسا نیا دهد یم حیضوت ادخ يارب ام تیمها هرابرد سدقم باتک هک يرگید عوضوم
 بجوم و دزاسیمن هدرب ار امش ،تسا هداد امش ھب ادخ ھك یحور نآ اریز( .دنراد یگدناوخ دنزرف ماقم ادخ هداوناخ
 یا ،ابا« :مینکیم دایرف ادخ هاگشیپ رد حور نیا کمك ھب ام و دنادرگیم ادخ نادنزرف ار امش حور نآ ھكلب ،دوشیمن سرت
 باتک نامز رد دروم نیا میبای رد هکنآ ات دیاین رظن هب مهم یلیخ تسا نکمم رما نیا .) 15 : 8 نایمور ».ردپ
 .دراد رایسب توافت میناد یم هزورما هک هچنآ اب نامز نآ رد یگدناوخ دنزرف طیارش  ؟تشاد ینعم هچ سدقم
 دنزرف هک یکدوک .دندروآ یم هداوناخ هب دوخ يارب ار ینادنزرف یمور ياه هداوناخ ،دیدج دهع نامز رد
 هداوناخ نآ لاوما و یئاراد مامت کلام و ثراو و دش یم رادروخرب یعیبط دنزرف يایازم مامت زا دش یم هدناوخ
 هک تسا یهاگیاپ نامه اقیقد نیا و دشاب هدش دلوتم نیدلاو نآ زا المع دنزرف نیا هکنیا لثم تسرد .دوب یم
 ار هچنآ ره هک میتسه دنوادخ ) یعقاو ( نادنزرف زور نیا زا و حیسم لسن هدناوخ دنزرف ام .میراد حیسم رد ام
 ار ام ،میراد حیسم اب ھك یداّحتا رطاخھب و( مینک یم تفایرد ثاریم ناونع هب ،دراد نیمز و نامسآ رد یسیع هک
 تاوھش شوختسد امش نوچمھ ام ،نامز نآ رد و 6:2 نایسسفا .دیناشن حیسم اب ینامسآ ورملق رد و دومرف زارفارس
 ادخ بضغ و مشخ راوازسً اتعیبط زین ام ،نایمدآ ریاس دننام تسرد .میدوب دوخ یناسفن راكفا و تالیامت ریسا و ینامسج
 رب ساپس و 6 .دیناشن حیسم اب ینامسآ ورملق رد و دومرف زارفارس ار ام ،میراد حیسم اب ھك یداّحتا رطاخھب و و 3 .میدوب

 دیما و هزات ّدلوت ،ناگدرم زا حیسم یسیع زیخاتسرٔ ھلیسو ھب دوخ گرزب فطل ھب ھك ،حیسم یسیع ام دنوادخ ردپ ،ادخ
 و بارخ ھکییاج رد ،الاب ملاع رد تاكرب نیا .میروآ تسد ھب ار دوعوم تاكرب مامت یزور ات .تسا هدیشخب ام ھب هدنز

  .) 4 – 3:1 سرطپ لوا .دنوشیم ھتشاد هاگن امش یارب دتفایمن گنر و بآ زا و دوشیمن عیاض
 جات دنوادخ هک دیوگ یم سدقم باتک ،میتسه اجنیا رد یهلا دوصقم هب هک مینک یم شومارف تاقوا یهاگ
 رگا و میتسھ ادخ نادنزرف ام ھك دنھدیم تداھش مھ اب ام حور اب ادخ حور( .دراذگ یم ام قرف رب ار لالج و راختفا
 کیرش حیسم جنر رد ام رگا و میتسھ زین -حیسم اب ثرا مھ و ادخ ثراو ینعی- ثراو ،تروص نآ رد ،میتسھ وا نادنزرف
 نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا ،اّما ،17 – 16 : 8 نایمور .دش میھاوخ کیرش زین وا لالج رد ،میتسھ
 نارادنامیا نیلوا ناونع ھب ار امش ادخ اریز ،مینك ركش امش رطاخھب ار ادخ ھشیمھ میفّظوم ام ،دنوادخ رد بوبحم .تسا
 ام ھك یاهدژمٔ ھلیسو ھب ار امش .دیبای تاجن تقیقح ھب نامیا هار زا و دنادرگ کاپ ار امش ،سدقلاحورٔ ھلیسو ھب ات دیزگرب
 و 14 – 13: 2 نایکینولاست مود .دیشاب ھتشاد یمھس حیسم یسیع ام دنوادخ لالج رد ات درك توعد ،میدروآ ناتیارب
 .دیوش تخس یاھشیامزآ درد راتفرگ ھك دشاب مزال دیاش ،یھاتوك نامز یارب ھچرگا ،دنك لاحشوخ ار امش دیاب رما نیا

 یلیخ الط زا نامیا ھچرگا( ،ددرگ ناحتما تامحز رد دیاب زین امش نامیا ،دوشیم شیامزآ شتآ رد یناف یالط ھکنانچ
 امش راختفا و لالج و شیاتس بجوم امش صلاخ نامیا ،دنکیم روھظ حیسم یسیع ھك یزور نآ رد ات ).تسا رتاھبنارگ
 نایحیسم ناونع هب هک مینک یمن كرد ار تقیقح نیا هک دسر یم رظن هب .) 7 – 6 :1 سرطپ لوا .دوشب
 هدش ھتفگ ّسدقمباتک زا ییاج رد ھكلب( .دشخب یم ام هب ار زیچ همه رب رادتقا و رایتخا ادخ ماجنارس ،یقیقح
 رتتسپ ناگتشرف زا ار وا ینامز کدنا ؟ییامن ھّجوت وا ھب ھك مدآینب ای ؟یروآ دایھب ار وا ھك تسیچ ناسنا« :تسا
 ار زیچھمھ ادخ رگا سپ ».یدروآرد وا نامرف تحت ار زیچھمھ و ،یتشاذگ وا رس رب ار راختفا و لالج جات .یدینادرگ
 زونھ ام رضاح لاح رد اّما ،دشابن وا رایتخا رد ھك هدنامن یقاب یزیچ رگید ھك تسا مولعم ،هدروآ رد ناسنا نامرف تحت
 ایند رب یتح ام هک دیسر دهاوخ يزور ،عقاو رد ! )8 – 6 :2 نایناربع .دشاب ناسنا رایتخا رد زیچھمھ ھك مینیبیمن
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 ار ناھج دیاب امش رگا و ؟درك دنھاوخ یرواد ار ناھج نارادنامیا ھك دینادیمن رگم( .درک میهاوخ يرواد ناگتشرف و
 ناگتشرف ٔهرابرد ام ھك دینادیمن ایآ ؟دییامن یرواد کچوك تاعوضوم دروم رد ھك دیرادن ار نآ تقایل ایآ دینك یرواد
 .) 3 – 2: 6 نایتنرق لوا )یگدنز نیا روما ٔهرابرد رتشیب ردقچ سپ ؟درك میھاوخ تواضق
       .تسا شمارآ و حلص هدازهاش و هاشداپ یسیع ! میا هدازهاش المع ام اریز .دراد یگتسب ام سفن تزع هب نیا
 دھاوخ تنطلس ام رب وا و تسا هدش هداد ام ھب یرسپ ،هدییاز یدنزرف ام یارب و 16 : 19 هفشاکم ،14: 17 هفشاکم(
 ام و ) 6: 9 ایعشا .دوب دھاوخ »یتمالس و حلص ٔهدازھاش و یدمرس ردپ ،ریدق یادخ ،بیجع رواشم« وا مسا .درک
 یگدنز ریسم رد بلغا .مینک یم راتفر نادنمتسم لثم نایحیسم ام یتاقوا یهاگ .میتسه وا بوبحم هداوناخ
 دهاوخ یم ادخ ضوع رد اما .میبای تسد تیقفوم رب یتسیاب نامدوخ و تسا نیمه شا همه هک میراد هدیقع
 يروط و تسا نیمه یگدنز تیعقاو اهنت هک میشیدنا یم بلغا ،نآ رب هوالع .میئامن لکوت وا هب الماک هک
 نآ رد هچ ره و نیمز نیا هک میناد یم و میا هدناوخ ام .دشاب دیاب تروص نیمه هب راگنا هک مینک یم راتفر
 رثا رد امش ّدلوت راب نیا( .تسا يدبا حیسم رد ام یگدنز اما .دوش یم مامت و دور یم نیب زا .تسا ریذپانف تسا
 .) 23: 1 سرطپ لوا .دیتفای هزات ّدلوت نادواج و هدنز یادخ مالك ینعی ،ینافریغ مختٔ ھلیسو ھب ھكلب دوبن یناف مخت
 هب ار دوخ نامیا دیابن ام و تسا تیئور لباق روما زا رتشیب یندیدان ياهزیچ هک دزاس یم راکشآ ام رب دنوادخ
 تافص ایند شنیرفآ نامز زا( .مینک انب تسا ندیئوب و ندیشچ ،ندرک سمل ،ندید لباق هچنآ و رادیاپان روما
ً ادبا اھنآ ور نیا زا و دوشیم هدھاشم ینشور ھب ،تسا هدیرفآ وا ھك ییاھزیچ رد وا ّتیھولا و یلزا تردق ینعی وا یندیدان

 نیب زا ھتفر ھتفر ام یرھاظ دوجو ھچرگا .میھدیمن تسد زا ار دوخ دیما ،نیاربانب ،20 :1 نایمور .دنرادن یرذع
 ھك ار ینایاپیب و میظع لالج ،رذگدوز و زیچان تمحز و جنر نیا و .ددرگیم رتهزات زورھبزور ام ینطاب دوجو ،دوریم
 اریز ،یندید یاھزیچ ھب ھن میاھتخود مشچ یندیدان یاھزیچ ھب ام ،نمض رد و دنکیم مھارف ام یارب تسا ھسیاقم لباقریغ
 یپ ام ،نامیا هار زا و 18 – 16 : 4 نایتنرق مود .دنرادیاپ دبا ات یندیدان یاھزیچ یلو ،تسا یّتقوم دیآیم مشچ ھب ھچنآ
 .دمآ دوجو ھب تسا یندیدان ھچنآ زا تسا یندید ھچنآ ھک یروط ھب تفای تقلخ ادخ مالك اب ھنوگچ تانیاك ھك میربیم
 یم تسد هب تیدبا دروم رد ینیون تریصب ،میروایب نامیا وا مالک و ادخ هب هکینامز طقف .) 3 :11 نایناربع
  .میهن یم شزرا دهاوخ یم ادخ هک روطنآ نتشیوخ هب تروصنآ رد و میروآ
 راکفا هک تسا ام هدهع رب تیلوئسم نیا .میزاس راوتسا قیاقح نیا رب ار دوخ سفن تزع و شزرا هک تسا مزال
 رما نیا هیاپ رب ار دوخ یگدنز دیاب و میهد میلعت تسا تقیقح دص رد دص و لماک هک ادخ مالک اب ار دوخ
 ،دش دھاوخ دراو نامسآ یھاشداپ ھب دنك باطخ »ادنوادخ ،ادنوادخ« ارم ھك سکرھ ھن«( .مینک انب نانیمطا و ملسم
 ایآ ،ادنوادخ ،ادنوادخ' :تفگ دنھاوخ نم ھب یرایسب دسرب زور نآ یتقو .دناسرب ماجنا ھب ارم ینامسآ ردپ ٔهدارا ھکیسک ھكلب
 نانآ ھب اراکشآ هاگنآ ؟میدركن رایسب تازجعم وت مان ھب و ؟میدنارن نوریب ار اھوید وت مان ركذ اب ایآ ؟میدركن تّوبن وت مان ھب

 لمع اھنآ ھب و دونشیم ارم نانخس ھکیسک سپ« '.ناراكدب یا ،دیوش رود نم زا .متخانشن ار امش زگرھ نم' :تفگ مھاوخ
 ھناخ نآ رب هدیزو داب و دش یراج لیس ،دیراب ناراب .دومن انب گنس رب ار دوخٔ ھناخ ھك تسا ییاناد صخش دننام ،دنکیم
 دنكن لمع اھنآ ھب و دونشب ارم نانخس ھکرھ اّما«.دوب گنس یور رب نآ ٔهدولاش اریز دشن بارخ ھناخ نآ اّما ،دروآ راشف
 راشف ھناخ نآ ھب هدیزو داب و دش یراج لیس ،دیراب ناراب .درك انب نش یور رب ار دوخٔ ھناخ ھك تسا ینادان صخش دننام
 .) 27 -21: 7 یتم »)دوب یمیظع یبارخ ھچ و تخیر ورف ھناخ نآ و دروآ

     یکدوک ناونع هب ار دوخ ای ؟دیآ یمن رب يراک هدهع زا هک دیرادنپ یم دیما ان یصخش ار دوخ ایآ •
  ؟تسا دنوادخ یهاشداپ ثراو هک دینیب یم

 .میا هدروخ دنویپ مه هب ام !اروه
 دنوادخ هک دهد یم حیضوت سدقم باتک هک تسیرگید قیرط نیا  ؟دهد یم ینعم هچ )هدروخ دنویپ (
 و هدیزگرب دوخ بوبحم موق ناونع هب ار دوهی موق وا هک مینیب یم قیتع دهع رد الوا .دراد تسود ار ام ردقچ
               .داد ناشن رصم رد یگدرب زا اهنآ ییاهر يارب هزجعم نیدنچ تروص هب اهنآ هب تبسن ار دوخ تاساسحا
 ار امش ھک متسھ امش یادخ دنوادخ نم .دوب دیھاوخ نم موق امش و دوب مھاوخ امش یادخ نم .دوب مھاوخ امش اب ھشیمھ نم(
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 امش شود زا ار تراسا غوی و ناتیاپ زا ار یگدرب ریجنز .دیشابن مدرم نآ ٔهدرب رگید ات مدروآ نوریب رصم نیمزرس زا
 .) 13 – 12: 26 نایوال .دیورب هار یزارفرس اب ات متشادرب
 یسیع .دناهرب هانگ یگدرب زا ار ام هک دمآ یسیع  ،رترود رایسب ینامز اریز . تسا یمهم رایسب عوضوم نیا
 تردق ،شزیخاتسر اب و داد ناشن ام ياج هب راکهانگ کی ناونع هب بیلص يور ندرم اب ار دوخ تبحم زین
 .میئامن هبلغ ایند نیا ینامسج ياه هتساوخ رب میشاب رداق زین ام هک تخاس راکشآ گرم و هانگ رب ار دوخ
 ناونع هب ام و دندوب ادخ بوبحم موق نیلوا اهنآ اریز .دنا هدش هدرب مان ) یلصا تخرد( ناونع هب نایدوهی
   هک تسا تروص نیا هب ندز دنویپ .میئآ یم رامش هب یلصا تخرد نیا ) يدنویپ ياه خاش ( نایحیسم
                 تخرد اب هخاش نیا نامز رورم هب .دنراذگب يرگید تخرد هنت رب ات دننک یم عطق ار تخرد زا يا هخاش
  رظن هب روطنیا ،دوش یم لماک دنویپ هک یتقو .دیآ یم رد تخرد زا یشخب تروصب و ) دروخ یم شوج (
  .تسا هتشاد دوجو ادتبا زا هک دیآ یم
 هداوناخ هب ار ام دایز تمحز اب هک تشاد تسود ار ام ردقنآ ادخ .تسا حیسم ناوریپ هدنهد ناشن ریوصت نیا
 هب هک ینایدوهی ،لاح .تخاس رسّیم ار دنویپ نیا یسیع زیخاتسر و گرم .داد ) دنویپ ( دوب هدیزگرب هک یلصا
                       .دنهد یم لیکشت ار ادخ هداوناخ ،ود ره دنتسه یحیسم هک نایدوهی ریغ و دنراد نامیا حیسم
 شیوخ تیرومأم ھب متسھ نایدوھی ریغ یارب یلوسر نم دوخ نوچ و تسامش اب نم نخس یور ،نایدوھی ریغ یا نونكا(
 رگا اریز ،مھد تاجن ار نانآ زا یضعب هار نیا زا و مزیگنارب ار دوخ موق تداسح مناوتب شور نیا اب دیاش .منکیم راختفا

 تشم نیلوا رگا؟تشاد دھاوخ ناگدرم زا زیخاتسر زج یاھجیتن ھچ نانآ تشگرب ،دش ادخ اب ناھج یتشآ ببس اھنآ ندش در
 رگا اّما .دنشابیم ّسدقم زین شیاھھخاش دشاب هدش سیدقت تخردٔ ھشیر رگا و تسا ّسدقم زین نآٔ ّھیقب دشاب هدش سیدقت ریمخ
 نوتیز یبرچ و ھشیر رد و یدش دنویپ اھنآ یاج ھب یدوب یلگنج نوتیز لاھن ھک وت و دناهدش هدیرب اھھخاش زا یضعب

 لماح وت ھك شاب ھتشاد رطاخھب ،ینکیم رخف رگا و نكن رخف هدش هدیرب یاھھخاش ھب دوخ یرترب ھب ،یدیدرگ کیرش
 یلو ،تسا تسرد ».مدرگ دنویپ نم ات دندش هدیرب اھھخاش« :تفگ یھاوخ وت اّما .تسوت لماح ھشیر ھكلب ،یتسین ھشیر
 زا ادخ رگا اریز .سرتب ھكلب ،شابن رورغم سپ ینامیم اجنآ رد نامیأ ھلیسو ھب وت و دندش هدیرب ینامیایب ّتلع ھب اھنآ
 شومارف ار ادخ یریگتخس و ینابرھم سپ .دومن دھاوخن رظنفرص زین وت زا ،دركن یراددوخ یعیبط یاھھخاش ندیرب
 ینامب وا ینابرھم رد ھكنیا طرش ھب تسا نابرھم وت ھب تبسن اّما تسا ریگتخس دناهداتفا رود ھك ینانآ ھب تبسن وا .نكن
 رداق ادخ اریز ،دش دنھاوخ دنویپ هرابود دننكن یراشفاپ دوخ ینامیایب رد زین نایدوھی رگا .دش یھاوخ هدیرب زین وت ھنرگو
 یلھا نوتیز ھب یعیبط ریغ روط ھب و یدش هدیرب یلگنج نوتیز زا ھك وت رگا اریز .دیامن دنویپ هرابود ار نانآ ھك تسا
 ندیمهف .) 24 – 13:11 نایمور .دنوش دنویپ دوخ سنجمھ تخرد ھب اھھخاش نیا ھك تسا رتناسآ ردقچ ،یدیدرگ دنویپ
  .میراد تیمها ادخ يارب يا هزادنا هچ ات ام مینادب هک دهد یم يرای ام هب رما نیا نتسناد و
 
 .تسا یعقاو سفن تزع ساسا و هیاپ یسیع
 دنوادخ اب هطبار رد دناوت یم هک تسا نیا ایند نیا ياهرایعم قبط ندرک یگدنز كانرطخ ياه هبنج زا یکی
 ادخ اب ار ام داحتا دروخرب و راتفر عون نیا ،میتسه ) هسیاقم لاح رد ( هتسویپ ام هک یتقو .دراذگب ریثات
 دنوادخ اب دنناوتب هکنیا زا لبق  دننک یم روصت اریز دنور یمن اسیلک هب مدرم زا يرایسب .دهد یم شهاک
 هک میسرت یم نایحیسم ام یتح تاقوا یهاگ .دنشاب  ) دنم هرهب زیچ همه زا ( دیاب دنشاب هتشاد یتکراشم
 هب هک تسا راوشد نامیارب ،میتسه شزرا یب مینک یم ساسحا هکینامز و میشاب هتشادن یگتسیاش ادابم
 میناوتب ام هک تفر بیلص يور وا ! میشاب هتسیاش هک میتسین زیرگان یسیع اب اما .میئایب دنوادخ روضح
  .میئامن بسک ار یگتسیاش
ً الماک ام ھب تبسن ار دوخ ّتبحم ادخ اّما( درم ام يارب وا میدوب راکهانگ زونه ام هک یتقو هک تسا نیا تیعقاو
 تبحم ناراب وا .) 8: 5 نایمور .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا هدرك تباث
 اب ار هنهک یگدنز ام هک دراد راظتنا ادخ هکیلاح رد .میتشادن ارنآ یگتسیاش ام هکیلاح رد تخیر ام رب ار دوخ
               .دراد تسود ار ام هشیمه وا ،ام لامعا زا رظنفرص هک مینادب دیاب .مینک هلدابم ،حیسم رد نامدیدج تیوه
 غیرد ار دوخ رسپ ھک ییادخ ایآ ؟دشاب ام دضرب ھك تسیك ،تسام نابیتشپ ادخ رگا ؟مییوگب ھچ اھزیچ نیا ربارب رد سپ(
 یسك ھچ ؟دشخبیمن ام ھب یدنمتواخس اب ار زیچھمھ وا ندیشخب اب ،درك میلست امٔ ھمھ هار رد ار وا ھكلب ،تشادن
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 یسیع حیسم ؟دزاس موكحم ار نانآ دناوتب ھك تسیك سپ )دیامنیم ھئربت ار نانآ ادخ ؟درك دھاوخ مّھتم ار ادخ ناگدیزگرب
 ام دناوتیم یسك ھچ سپ )دنکیم تعافش ام یارب ادخ تسار تسد رد نونكا و دش هدنز هرابود ّیتح و درُم ھك تسا یسك
 ار ام تسا رداق ریشمش ای و رطخ ای یتسدیھت ای یگنسرگ ای رجز ای ینارگن ای تبیصم ایآ ؟دزاس ادج حیسم ّتبحم زا ار
 دننام ام اب و میتسھ گرم رطخ رد زور مامت رد وت رطاخھب« :دیامرفیم ّسدقم باتك ھکنانچ ؟دزاس ادج حیسم زا
 ،تشاد تسود ار ام ھك وأ ھلیسو ھب ،اھزیچ نیأ ھمھ دوجو اب ».دوشیم راتفر ،دنوریم هاگراتشك ھب ھك ینادنفسوگ
 ھن ،یرشب قوف یاھتردق و اھورین ھن و ناگتشرف ھن ،تایح ھن و توم ھن ھك مراد نیقی اریز .دوشیم لماك ام یزوریپ
 شنیرفآ مامت رد زیچ چیھ ھصالخ و یتسپ ھن و یدنلب ھن و ینامسآ یاھتردق ھن ،ادرف عیاقو ھن و زورما یاھدماشیپ
 . )39 – 31 : 8 نایمور .دزاس ادج ،هدومن راكشآ حیسم یسیع ام دنوادخ رد ادخ ھك ّیتبحم زا ار ام دناوتیمن
 هک میربب یپ دیاب .مینک تبحم ار دوخ دیاب روطچ ام هک دهد یم ناشن و تسا هنومن ام هب تبسن وا تبحم و
 رد ام شزرا اریز میشاب هدوسآ و تحار میناوت یم .میتسه بوبحم و اهبرپ ،دنمشزرا ادخ يارب ام دشاب هچ ره
 هب ام و دریذپ یم ار ام هشیمه و تسا ریذپان رییغت وا تبحم .درادن ام لامعا و یگتسیاش هب یگتسب ادخ رظن
 .نامدوخ هن و تسا دنوادخ ام تایح عبنم اریز میشاب نتورف دیاب دنچ ره .مینک راتفر دوخ اب دیاب تروص نیا
  .تسا ام اب تبحاصم ناهاوخ ناهج هاشداپ اریز مینک یگدنز نانیمطا اب یتسیاب و میناوت یم
 دوخ نیا .میزاس سکعنم دوخ رد ار ادخ تافص هک میا هدش قلخ ام ینعی میا هدش هدیرفآ ادخ تهابش هب ام
 اجنیا ارچ ،میدرک عورش اجک زا مینادب هک یتقو .دنک یم مهارف سفن تزع يارب یمکحم هیاپ ییاهنت هب
 رگید تروصنآ رد تفر میهاوخ اجک تیدبا يارب و تسیچ ام فده ،میتسه بوبحم ردقچ اعقاو ،میتسه
 تزع اریز ،میرادرب تسد نارگید اب دوخ هسیاقم زا میناوت یم .میشاب بوخ یفاک ردقب هک مینک یمن ششوک
 تسود هکیماگنه و تسام بلاط و دراد تسود ار ام قلطم رداق يادخ هک تسا راوتسا تیعقاو نیا رب ام سفن
 ،نتشیوخ زا ترفن ،ینما ان ساسحا رادیاپ روطب .دبای شرورپ ام رد مالک ساسا رب و ملاس روط هب دوخ نتشاد
  .میهد یم تسد زا ار ریصقت و مرش
 تبحم دروم هکنآ يارب هکلب ،نام لامعا تهج هب هن ،میتسه بوخ رایسب دص رد دص ام هک تسا نیا تقیقح
 دیاب .میریذپب دوخ ناهانگ هرافک ناونع هب ار حیسم یسیع ام هک تسا نیا مزلتسم نیا و میتسه دنوادخ
 مامت اب ار دوخ يادخ دیاب و دنک یم یگدنز تشهب رد دبا ات نونکا و تساوخرب گرم زا وا هک میشاب دقتعم
       .میئامن تمدخ ار وا میراد هک هچ ره اب و مینک رکف وا هب هشیمه و میرادب تسود دوخ يورین و رکف ،بلق
 تسود ناوت مامت و ناج مامت و لد مامت اب ار دوخ یادخ دنوادخ دیاب امش .تساتکی دنوادخ ام یادخ :ونشب لیئارسا یا«(
 ھک ینامز و دیزومایب ناتنادنزرف ھب ّتقد اب ار اھنآ .دیراد ھگن دوخ بلق رد مھدیم امش ھب زورما ھک ار یتاروتسد .دیرادب
 و تسد رب ار اھنآ .دییوگب نخس اھنآ ٔهرابرد ،دیوشیم رادیب ھکیماگنھ و تحارتسا ماگنھ ،دیتسھ هار رد ای و ھناخ رد
  .) 9 – 4: 6 هینثت .دیسیونب دوخ یاھھناخ ٔهزاورد و رد رس رب و دیدنبب دوخ یناشیپ
          مغریلع ادخ اما .دننک یم یبایزرا نامرهاظ و اه تفرشیپ ،لامعا ،تورث،سابل ساسا رب ار ام مدرم
 ادخ تافص نتخانش ور نیا زا .دیرفآ شدوخ اب يا هطبار نتشاد يارب ار ام و دراد تسود ار ام نامیاه فعض
  .تسا ام سفن تزع یلصا هیاپ

 ؟ناوتان و شزرا یب ای ،دیرادنپ یم نانیمطا اب و شزرا اب ار دوخ ایآ •
 یهاشداپ رد یگرزب و تیمها امش تشونرس و دیتسه مهم تیاهن یب امش دینک رواب هک دیلیام ایآ •

 ؟دنک یم رکف روطنیا امش هرابرد ادخ اریز تسادخ
 يدبا ثیلثت يادخ
 نتفریذپ  ،میئامن هبلغ دوخ سفن ریقحت ساسحا رب میهاوخ یم رگا هک دنراد دوجو يرامشیب يدبا قیاقح
 هدنیامن حیسم یسیع ،امود .تسا لماک ادخ اهنت هک میئامن زکرمت تیعقاو نیا رب دیاب الوا .تسیرورض اهنآ
 وأ ھلیسو ھب اریز .تاقولخمٔ ھمھ زا رتالاب و هدازتسخن و تسا هدیدان یادخ رھظم و تروص ،حیسم( . تسا ادخ یعقاو
 مامت یرآ ،دندش هدیرفآ روما یایلوا و نانارمكح ،ناھاشداپ ،اھیندیدان و اھیندید ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ
 ادیپ طابترا مھ اب وأ ھلیسو ھب زیچھمھ و تشاد دوجو زیچھمھ زا لبق وا .دندش هدیرفآ وا یارب و وأ ھلیسو ھب تادوجوم
 ماقم زیچھمھ رد وا اھنت ات دیدرگ هدنز گرم زا سپ ھك تسا یسك نیتسخن و تساسیلك ینعی ندب ءاشنم و رس وا .دنکیم
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 اب ار زیچھمھ ،حیسمٔ ھلیسو ھب و .دشاب لماك ّتیھولا یاراد وا ھك تفرگ ّقلعت نیا رب ادخ ٔهدارا اریز .دشاب ھتشاد ار لوا
 ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ و ادخ نیب یتسود و حلص ،بیلص یور رب حیسم نوخ نتخیرٔ ھلیسو ھب و داد یتشآ دوخ
 هک دناد یم ،میروایب نامیا وا هب هک یتقو اریز ،تسا مهم هلاسم نیا .) 20 – 15: 1 نایسلوک .دیدرگ رارقرب
  .دیامن لرتنک ار ام یگدنز هنوگچ
               انحوی رد .دنرادنپ یم رگید بهاذم هکنانچ تسین ) روهشم يربمایپ ( ای ) بوخ راگزومآ ( کی طقف یسیع
 نودب و تفای یتسھ وأ ھلیسو ھب زیچ ھمھ .دوب ادخ اب ھملك لزا زا ،دوب ادخ دوخ ھملك و دوب ادخ اب ھملك .دوب ھملك لزا رد(
 نآ رب زگرھ یكیرات و دباتیم یكیرات رد رون .دوب نایمدآ رون تایح نآ و دمآ دوجو ھب وا زا تایح .دشن هدیرفآ یزیچ وا

 هدنز هشیمه يارب و دشاب یم ) هملک ( یسیع یماسا زا یکی هک میبای یم رد ) 5 – 1: 1 .تسا هدشن هریچ
 و تسا ) تقلخ لماع( ینعم هب ) هملک ( نایدوهی رکف رد اریز ،دنک یم تباث ار وا یهلا تعیبط رما نیا .تسا
 شنیرفآ رد .تسا ادخ زین یسیع هک میمهف یم ،دنیرفایب چیه زا ار يزیچ تسا رداق ادخ طقف هک اجنآ زا
  .دشاب ادخ وا هک دراد ناکما یتروص رد طقف هک تشاد روضح وا ایند
 هب ار ام ،دهد رییغت ار ام بلق هک تسا رداق وا .تسا یهلا رهوج نیا صخش نیموس سدقلا حور ،هکنیا موس
 رداق ادخ طقف هک دشخبب ام هب ار ادخ نتخانش قیمع كرد و دهد شمارآ اه یتخس رد ،دزاس مزلم ناهانگ
 یلو '؟یوریم اجك' دیسرپیمن امش زا کیچیھ و موریم داتسرف ارم ھکیسک دزن نونكا اّما( .دنکب يراک نینچ تسا

 یارب نم نتفر ھك میوگیم امش ھب ار تقیقح نیا ،نیا دوجو اب .دش مغ زا رپ امش یاھلد متفگ امش ھب ار اھزیچ نیا نوچ
 دیآیم وا یتقو و داتسرف مھاوخ امش دزن ار وا مورب رگا اّما دیآیمن امش دزن ناتنابیتشپ مورن نم رگا اریز تسا رتھب امش
 ار تلادع ،دندرواین نامیا نم ھب نوچ داد دھاوخ ناشن ار هانگ .دزاسیم دعاقتم یرواد و تلادع ،هانگ دروم رد ار ناھج
 نوچ دوشیم تباث اھنآ ھب یرواد ّتیعقاو و ؛دید دنھاوخن ارم رگید و موریم ردپ دزن نم نوچ تخاس دھاوخ فوشكم
 ار اھنآ ندینش تقاطً العف امش یلو میوگب امش ھب دیاب ھك تسھ یرایسب یاھزیچ«.تسا هدش موكحم ناھج نیا نارمكح
 نخس دوخ زا اریز ،درك دھاوخ یربھر تقیقح مامت ھب ار امش دیایب تسا یتسار حور ھك وا یتقو ،لاح رھ رد .دیرادن
 ،داد دھاوخ لالج ارم وا .دزاسیم ربخاب هدنیآ روما زا ار امش و دیوگیم نخس دونشب ھچنآ ٔهرابرد طقف ھكلب تفگ دھاوخن
 ھك دوب لیلد نیمھ ھب و تسا نم نآ زا دراد ردپ ھچرھ .دومن دھاوخ مالعا امش ھب هدرك تفایرد نم زا ھك ار یقیاقح اریز
 قبط رب ھکیناسک اریز ،15 – 5 : 16 انحوی  .دومن دھاوخ مالعا امش ھب هدرك تفایرد نم زا ھك ار یقیاقح :متفگ
 ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ
 شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن روما ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ
 عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا
 تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا.دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن

 نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش
 کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب رگا ّیتح ،تسا
 سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا .دیاهدش بوسحم
 سپ .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا
 زا یوریپ ھب ھن و دوخ یناسفن تعیبط ھب ھن اّما ،مینویدم ام ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا

 یاھراک ،ادخ حور یرای ھب رگا اّما .درم دیھاوخ دینك یگدنز دوخ یناسفن تعیبط قباطم رگا اریز .سفن یاھشھاوخ
 : 8 نایمور  .دنتسھ ادخ نادنزرف ،دنوشیم تیادھ ادخ حورٔ ھلیسو ھب ھك یناسك .تسیز دیھاوخ ،دیزاس دوبان ار ینامسج
 ،یرآ( .تسا يدبا مه نآ هک دراد مان ) هملک ( زین سدقم باتک هک مینک یم هدهاشم ،نایاپ رد و .) 14 – 5
 تردق و تسا هدنز ادخ هملک .) 8: 40 ایعشا ».تسا رادیاپ دبا ات دنوادخ مالک اّما ،دنکشخیم اھُلگ و هدرمژپ اھفلع
 مامت هب ار ام و دهد ناشن ار ام ياهاطخ ،دنک شیتفت ار اهلد .دیامن راکشآ ار ام لایما و ینورد راکفا دراد
  .دیامن يربهر تقیقح
 ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز(
 میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت و 12 : 4 نایناربع .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم
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 باتک هکنآ اب .) 16 : 3 سواتومیت مود .تسا دیفم قلطم یکین رد ام شرورپ و بیاعم حالصا ،اطخ شنزرس ،تقیقح
 رب .تسین ناشدوخ رکف و نهذ زا یتایاکح زا يا هعومجم اما ،تسا هدش هتشون اه ناسنا تسد هب سدقم
 .) تسا دنوادخ سفن ( .تسا یماهلا تاملک ،دنشیدنا یم         سدقم باتک هرابرد يا هدع هک هچنآ سکع
 رییغت ار اه ناسنا بلق یعیبط قوف روطب هک دسیونب ار یباتک نینچ دناوت یم ادخ طقف ،یقطنم رظن زا و
  .دیروآ نامیا یسیع رب ناتدوخ هک تسا نیا دومن هبرجت ار تقیقح نیا ناوت یم هک یهار اهنت اما .دهد
 
 
 ! دینک تعاطا و دیروایب نامیا نونکا
                               ار راکفا و تاساسحا هک تسا یهار اهنت ،دیوگ یم هک ار هچنآ نداد ماجنا و ادخ مالک ندناوخ
                                          .میشاب هتشاد ار حیسم رکف و میئامن كرد ار ینورد قیاقح میناوت یم ام هک يروطب .دهد یم رییغت
 ام ھب سدقلاحور ھك ھچنآ اب ھكلب ،مییوگیمن نخس دوشیم یشان ناسنا تمكح زا ھك یتارابع اب قیاقح نیا ٔهرابرد ام(
 دناوتیمن ،تسین یناحور ھکیسک .مییامنیم نایب یناحور صاخشا یارب ار یناحور میلاعت ھلیسو نیا ھب و .دزومآیم
 میلاعت ھنوگنیا صیخشت نوچ ،عقاو رد و دنتسھ ینعمیب و چوپ میلاعت نیا وا ٔهدیقع ھب اریز ،دریذپب ار ادخ حور میلاعت
 تواضق زیچھمھ ٔهرابرد تسا رداق یناحور صخش یلو .دننك کرد ار نآ دنناوتیمن اھنآ ،تسا یناحور شنیب ھب جاتحم
 و ؟دنادیم ار ادخ راكفا یسك ھچ« :ّسدقمباتک لوق ھب اریز .دیامن تواضق تسرد وا ٔهرابرد دناوتیمن سکچیھ یلو دنك
 16 – 13 : 2 نایتنرق لوا )مینك ركف حیسم لثم میناوتیم نونكا ام ،لاح رھ ھب »؟دنک تحیصن ار وا دناوتیم یسك ھچ
 اما .منامب هدنز متساوخ یمن    یتح ،متسه شزرا یب الماک مدرک یم ساسحا ،موش یحیسم هکنآ زا لبق .)
 غورد اریز .مریذپب دیوگ یم هک ار هچنآ دوب راوشد رایسب میارب مدرک عورش سدقم باتک ندناوخ هب هک یتقو
 .ما هدرک رواب ار غورد ،مریذپب ار سدقم باتک رگا مدرک رکف عقاو رد .مدوب هتفریذپ دوخ هرابرد يرایسب ياه
  .درادب متسود هک دناد یم شزرا اب ردقنیا ارم شدوخ ادخ هک مدرک یمن رواب يور چیه هب
 زاغآ نم رد ار دوخ راک سدقلا حور ،مدومن بذج دوخ نهذ رد ارنآ و مداد همادا مالک ندناوخ هب هکنیمه اما
 نم هرابرد دنوادخ هچنآ هب و مدرب یپ مدوخ دروم رد قیاقح هب جیردت هب نم و دومن لیدبت ارم راکفا و درک
 .مدرک دامتعا تفگ یم شمالک رد
 يارب ارم دنوادخ هک مراد نانیمطا دص رد دص و متسه هقالع دروم و نئمطم هک منک یم ساسحا ،لاح
 اب دوخ راکفا ندرک رپ ،دینکن هابتشا .دزاس یم زهجم و هدامآ الماک ،دراد نم يارب هک ییاه هشقن و فادها
 دنمشزرا و هدوب تبثم یگدنز رد میهاوخ یم رگا اما ،دراد موادم راک هب جایتحا وا ياه هتساوخ و ادخ راکفا
  .میئامن ششوک نآ يارب دیاب ،میشاب

 ؟ندرک لمات و تدابع يارب ؟ندرک اعد يارب ؟دینک یم فرص تقو ردقچ ادخ مالک يارب •
 .تسا ام سفن تزع ساسا و هیاپ دنوادخ تبحم
 .دیناوخب هشیمه و دیسیونب ار اهنآ دیناوت یم . تسا دیفم رایسب ام سفن شزرا يارب ریز تایآ
 هلباقم يارب و دینک هدافتسا نآ زا هنهک راکفا لباقم رد يرپس ناونع هب طقف ات دیراپسب رطاخ هب ار تایآ نیا
 رد هک میراد جایتحا ام .دیربب راکب ،دنک یم داجیا ینما ان و تراقح ساسحا امش رد هک ناطیش ياه هبرض اب
 .میوش قرغ ادخ مالک
 ھب تبسن ام ّتبحم ،میوگیم نخس نآ زا نم ھك یّتبحم( ) .تشاد تسود ار ام دنوادخ لوا ( 19 و 10: 4 انحوی لوا

 ناھج ھب ام ناھانگ ٔهرّافك ناونع ھب ار دوخ رسپ وا دش ثعاب ھك یّتبحم .تسام ھب تبسن ادخ ّتبحم ھكلب ،تسین ادخ
 ).درك ّتبحم ام ھب ادخ لوا نوچ مینکیم ّتبحم نارگید ھب ام .دتسرفب
 و نتسشن زا .یسانشیم و یاهدومزآ ارم وت ،ادنوادخ( ) .دراد تسود تدش هب ار ام وا ( 18 – 1: 139 رومزم
 و یھاگآ نم تحارتسا و راک ،رادرک ،راتفر زا وت .ینادیم رود زا ارم یاھھشیدنا و راکفا مامت و یھاگآ نم نتساخرب
 ارم وت روضح .ینادیم ارم روظنم ،دنوادخ یا وت ،مروآ نابز رب یفرح ھک نآ زا شیپ ّیتح .ینادیم ارم یاھشور مامت
 مھف زا رتارف نیا ؛تسا قیمع یلیخ نم زا وت تخانش .ینکیم تظفاحم ارم ،دوخ تردق اب و هدومن ھطاحا فرط رھ زا
 یایند ھب رگا .یتسھ اجنآ رد وت ،مورب نامسآ ھب رگا ؟موش ناھنپ اجک وت روضح زا و مزیرگب اجک وت دزن زا .دشابیم نم
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 یارب وت ،مورب برغم رد ھطقن نیرترود ھب قرشم زا و منیشنب رحس یاھلاب رب رگا .یتسھ اجنآ رد وت ،مورب ناگدرم
 و دناشوپب ارم ھک منک شھاوخ یکیرات زا رگا .دوب یھاوخ اجنآ رد وت نم ھب کمک یارب .دوب یھاوخ اجنآ رد نم یربھر
 زور دننام وت یارب بش و دوب دھاوخن کیرات وت یارب مھ یکیرات ّیتح ،ددرگ لیدبت یکیرات ھب نم فارطا ِییانشور ای
 ھب ار اھنآٔ ھمھ مردام محر رد و یتخاس ار مندب یازجا مامت وت .تسا یکی وت یارب ییانشور و یکیرات اریز ،تسا نشور
 نم .تسا زیگناتفگش رایسب وت یاھراک مامت ،یاھتخاس بیجع یاھنوگ ھب ارم اریز ،میاتسیم ار وت نم .یداد دنویپ مھ
 وت ،مدرکیم دشر ناھن رد و متفرگیم لکش ردام محر رد و دندشیم ھتخاس میاھناوختسا یتقو .منادیم دوجو مامت اب ار نیا
 .یدومن تبث دوخ رتفد رد ار مرمع یاھزور ،منک زاغآ ار یگدنز و میایب دوجو ھب ھک نآ زا شیپ .یدوب هاگآ نم دوجو زا

 ارحص یاھگیر زا ،مرامشب ار اھنآ رگا .منکیمن کرد ار اھنآ نم ھک ،دنتسھ اھبنارگ و یلاع ردقنآ وت راکفا ،ادنوادخ
 ).متسھ وت اب مھ زاب موشیم رادیب یتقو .دنرتدایز
 ات دیزگرب حیسم رد ایند شنیرفآ زا لبق ار ام ادخ( ) .تشاد هشقن ام يارب  ،نیمز شنیرفآ زا لبق ( 4 : 1 نایسسفا
 ).دوخ ّتبحم ببس ھب .میشاب بیعیب و ّسدقم وا هاگشیپ رد
 ) .دیزگرب ار ام ادتبا ادخ .میا هدرک تفایرد ادخ زا یثاریم ،میتسه داحتا رد حیسم اب ام ( 11 : 1 نایسسفا
 رب لزا زا ار ام اریز .میوشب وا ِنآ زا ات درك باختنا ار ام ،دھدیم ماجنا دوخٔ ھشقن و هدارا قبط رب ار زیچھمھ ھك ییادخ(
 ).دوب هدیزگرب شیوخ ٔهدارا قبط
 و اھاطخ ّتلع ھب نایدوھی ریغ امش ،ھتشذگ رد( ) میا هتسشن حیسم اب یناسنا ورملق رد ام ( 6 – 1:2 نایسسفا
 ھك یحور نامھ ینعی ،اوھ یاھتردق نارمكح زا و دیدراذگیم مدق ناھج نیا جك یاھھار رد و .دیدوب هدرُم دوخ ناھانگ
 تاوھش شوختسد امش نوچمھ ام ،نامز نآ رد .دیدرکیم یوریپ ،دنکیم لمع شكرس و نامرفان صاخشا رد نونكا

 ادخ بضغ و مشخ راوازسً اتعیبط زین ام ،نایمدآ ریاس دننام تسرد .میدوب دوخ یناسفن راكفا و تالیامت ریسا و ینامسج
 دوخ یاھاطخ ّتلع ھب ھچرگا ھك تسا میرك ام ھب تبسن شّتبحم رد و دنمتورث شیاشخب و تمحر رد ردقنآ ادخ اّما.میدوب
 حیسم اب ھك یداّحتا رطاخھب و ).دیاھتفای تاجن امش ھك تسادخ ضیف هار زا( .دینادرگ هدنز حیسم اب ار ام ،میدوب هدرم
 ).دیناشن حیسم اب ینامسآ ورملق رد و دومرف زارفارس ار ام ،میراد
 ام اریز( )دیرفآ دوخ هشقن رد یصاخ فده يارب ار ام هک میتسه دنوادخ تسد راکهاش ام ( 10: 2 نایسسفا

 ّردقم ام یاربً البق وا ھك ار ییوكین یاھراك نآ ات تسا هدیرفآ ون زا یسیع حیسم رد ار ام ادخ و میتسھ وا تسدٔ ھتخاس
 ).میروآ اجب ،میھد ماجنا ھك دومرف
 رگا و میتسھ زین -حیسم اب ثرا مھ و ادخ ثراو ینعی- ثراو ،تروص نآ رد ،میتسھ وا نادنزرف رگا و( 17 : 8 نایمور
 هچنآ ره( . ) متیسه حیسم یسیع ثرا مه ام( ).دش میھاوخ کیرش زین وا لالج رد ،میتسھ کیرش حیسم جنر رد ام
  ) میرب یم ثرا هب دراد وا هک ار
 مھ اب ،دناهدش هدناوخ وا ٔهدارا بسح ھب و دنراد تسود ار ادخ ھك ینانآ ّتیریخ یارب زیچھمھ مینادیم ام( 28: 8 نایمور
 رییغت ام تیریخ يارب ار زیچ همه شفده و هشقن قبط رب ،ام ياه شیامزآ و اه یتخس رد یتح ( ).دنراك رد
 ) .دهد یم
 نامھ زورما ،حیسم یسیع( ) .مینک دامتعا وا هب دیدرت نودب میناوت یم سپ ،تسا تباث وا ( 8: 13 نایناربع
 ).دوب دھاوخ مھ دبا ات و هدوب زورید ھك تسا
 يدبا تایح و فده ،ورین تهج رد ام يارب وا ياه هدعو نیاربانب ،دیوگب غورد دناوت یمن وا ( 18: 6 نایناربع
 لامتحا و تسا هدیافیب ینیمز ،دروآ راب ھب هزرھ یاھفلع و سخ و راخ نیمز نآ رگا اّما( ) .تسا دامتعا لباق الماک
 ).دش دھاوخ نتخوس ھب موكحم رخآ رد و دریگ رارق ادخ تنعل دروم دراد
 یراد ار میاھکشا باسح ،یھاگآ نم یناشیرپ زا وت( )تسا هدرک تبث شرتفد رد ار ام ياهکشا وا ( 8 : 56 رومزم
 )؟دناهدشن ھتشون وت رتفد رد اھنآ ایآ
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 مامت وا .میراد تیمها رایسب وا يارب ینعی ،دهد یم شوگ ام هب و دیآ یم نییاپ وا (  2 – 1: 116 رومزم
 ،دھدیم شوگ نم یاعد ھب وا .دونشیم ارم سامتلا و اعد وا اریز ،مراد تسود ار دنوادخ( ) .دنوش یم ار ام ياهاعد
 ).درك مھاوخ اعد شھاگرد ھب مرمع نایاپ ات سپ
 هب و تسا رادیب وا ،میراد زاین وا هب هک زور تقو ره رد سپ ،دباوخ یمن و دوش یمن هتسخ وا ( 121 رومزم
 ناهج يادخ ینعی .دنک یم تبقارم ام زا دوخ وا .دراد هجوت ام يراذگ رکش و ام ياه تساوخرد ،ام ياهزاین
 ) .دراد رظن ریز ار ام زور ره و هنیاث ره هک تسا  یسک
 وت ھب و منکیم تیوقت ار وت نم ،شابم ناسرت زیچ چیھ زا )متسھ وت یادخ نم )متسھ وت اب نم ،سرتن( 10: 41 ایعشا
 و يرای ار وت ادخ ،دشن درسلد و سرتم ( ).داد مھاوخ تاجن ار وت و منکیم تیامح وت زا نم .درک مھاوخ کمک
 ) .دراد یم هاگن شا هنادنمزوریپ                                    تسار تسد رد ار وت وا .دهد یم تردق
 ھب ار وت نم .داد مھاوخ تاجن ار وت نم ،سرتن« :دیوگیم ،تسا هدیرفآ ار وت ھک یدنوادخ ،لیئارسا یا(   1: 43 ایعشا
 ) .تسا وت صخش هب طوبرم ( .تسا هدناوخ مان هب ار وت وا ).یراد ّقلعت نم ھب وت و مدناوخ مسا
 ام و دهد یم تیمها ام هب و دراد تسود ار ام ادخ هک مینکن رواب و میناوخب ار تایآ نیا تسا نکمم روطچ
  .میراد ار ادخ تبحم و هجوت شزرا
           وا .دشاب هطبار رد ام اب هک دهاوخ یم وا .تسا دنمقالع ام هب وا .دراد تسود ار ام وا .درک قلخ ار ام وا
  .میراد یصاخ ياج وا تقلخ رد ام .دراد ام یگدنز يارب یلاع ياه هشقن
 تزع ،میهفب ار يدبا ،ریذپان رییغت قیمع تبحم نیا هک یتقو .مینک یم تمدخ ار يدنمهوکش يادخ ام
 ار دوخ تیوه اتقیقح هک یتقو .ما هدرک هبرجت ار نیا نم .درک میهاوخ هبرجت ار یتسرد و ناوارف سفن
 هک یتمدخ .مینک تمدخ دوخ قلاخ هب هک تسام راظتنا رد ینتورف و يرازگساپس رمع کی ،میهد صیخشت
  .تسا هدش نییعت ام يارب ردام مکش رد نتفرگ لکش نامز زا و میدش قلخ نآ يارب
 و رسپ يادخ ،ردپ يادخ اما .تسا ریذپ نایاپ و ریذپ رییغت ،یتقوم ایند هک مینک یم هدهاشم ،ور نیا زا
 اه نیا نیاربانب .تسا دنمتردق يزیگنا تریح روطب و يدبا و هدنز دنوادخ بوتکم مالک و سدقلا حور يادخ
  .دنریذپان انفو دنک یمن رییغت زگره اریز مینک یبایزرا نآ اب ار دوخ دیاب ام هک دنتسه ییاهرایعم اهنت
 ،ادخ هویش هب یگدنز .) 8 : 13 نایناربع .دوب دھاوخ مھ دبا ات و هدوب زورید ھك تسا نامھ زورما ،حیسم یسیع(
 دیاب ،دراد هجوت ام هب هزادنا نیا ات دنوادخ رگا .دروآ یم راب هب ار هدنیآ هب دیما و ماکحتسا ،ملاس یتسود دوخ
 هک تسین یجایتحا .تسا حیسم رد ام یعقاو يدازآ و تیوه .میراد ار وا تبحم و هجوت شزرا هک مینک رواب
 لزلزتم شدرگ قبط ام یگدنز ،میراد نانیمطا وا هب یتقو اریز .مینک تراقح ساسحا ای .میشاب ناساره
 .تسا راوتسا ادخ تقیقح مکحم هیاپ رب هکلب .میدوب هدرک رواب هک ییاه بیرف ای ،هدشن انب عامتجا
 
 هاگن تیدبا دید زا یطیارش ره و زور ره هب هک دینک یعس .تسا ارذگ ناهج نیا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب
 نیا خساپ ؟دراد یتیمها رگید دسر نایاپ هب مرمع هک ینامز متسه شنارگن زورما نم هک يزیچ ایآ .دینک
 یب ساسحا و اه سرت ،اه فعض هب زکرمت مینک یم هک يراک اهنت رگا دشاب یم )هن(  دیدرت نودب لاوس
 یمراب هب يدبا هویم حیسم هب نانیمطا اب یگدنز ،میهد یم رده هب ار دوخ یگدنز اعقاو دشاب دوخ یتینما
 یم وربور ار یسیع هکیماگنه هک تسا نیا دراد تیمها هک هچنآ .دیما و شمارآ ،حلص ،یشوخ دننام دروآ
 دوخ زا مگ رد رس يایند نیا رد ار وا هنوگچ و دیدومن تمدخ ار وا و دیتشاد تسود ار وا دح هچ ات دینیب
 وا هب ندرک تمدخ و حیسم هب ندرک تبحم .دیروآ تشهب هب دوخ اب ار نارگید دح هچ ات و دیتخاس سکعنم
 .تسا رادیاپ دبا ات
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 باتزاب
 ؟درادب تسود ار ام ادخ هک مینک راکچ دیاب ام -١
 چیه تسا نیا باوج (  ؟دنمادک دهد رییغت ام هب تبسن ار ادخ تبحم دناوت یم هک ام دب ياهراک -٢

 چیه تحت  ،مینک تحاران ار وا و میوش رود وا زا ،مینک دیما ان ار ادخ میناوت یم ام هکنآ اب ،زیچ
  .) دنک یمن رییغت ام هب تبسن ادخ تبحم یطیارش

 ؟دهد یم رییغت نامدوخ يارب ار ام تبحم ادخ تبحم هنوگچ -٣
 ناملد هک راک ره میناوت یم هک تسا ینعم نیا هب ایآ ،دراد تسود ار ام یطیارش ره تحت ادخ رگا -۴

 ؟میشاب وا اب هطبار رد زونه و میهد ماجنا دهاوخب
  ؟مینک یبایزرا ار نامدوخ سفن تزع ای و دوخ شزرا دیاب يرایعم هچ قبط -۵
 ؟تسا كانرطخ رایسب نیا ارچ ؟میجنس یم نآ اب ار دوخ المع ام هک دنراد دوجو ییاهرایعم هچ -۶
 یبایزرا ،اه شزرا ،یگدنز رد ام ماقم( ام تیوه میمهفب هک دراد ترورض ارچ ،یسیع اب ام هطبار رد -٧

 ؟دراد رارق یسیع هیاپ رب الماک) نامدوخ
 ؟میزاسب یتایح و یعقاو دوخ یگدنز رد حیسم رد ار دوخ تیوه میناوت یم هنوگچ -٨
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 ھبوت – مھدراھچ لصف
 
        يدیما ان ای یگتسخ ،یتسپ ،سرت ،مغ ساسحا هک دیتسه یئاج رد ایآ ؟دیراد رارق یگدنز ياجک رد نالا
 يرتهب هجیتن امش یگدنز هک دیتشاد وزرآ ای دیراد ندوب یهت ،ییاهنت ،یخلت ،مشخ تلاح ایآ ؟دینک یم
 زا رتالاب یفده ناتیگدنز زا یتسیاب دینک یم رکف دیاش ؟دیدرک یم يرتهب ساسحا هک دیراد وزرآ ایآ ؟تشاد
  .دیشاب هتشاد مازول و ءایشا دیرخ و هداوناخ زا تبقارم و ندرک راک و نتساوخرب
        قبط سکع رب ای ؟دیراد یسیع اب ترارح رپ و قیمع يا هبرجت ایآ ؟تسا هنوگچ امش یناحور یگدنز
 یلیخ اتقیقح هن هک دیا هتسشن راصح يور  ،نامیا دروم رد ایآ .دیربب رسب هتخاس دوخ نیناوق و اه هتساوخ
 هب یتهابش ناتیگدنز نوچ دینک یم ریصقت ساسحا اما  ،دیتسه یحیسم دیاش ای ؟درس هن و دیتسه مرگ
  .درادن ،تفگ شا هرابرد یسیع هک هچنآ
 یگدنز ات دنک یم هدافتسا نآ زا ادخ هک تسا يزیچ نامه دیاش امش یتحاران !دیشاب هتشاد تارج ،بوخ
 رد یسیع ،دیا هدرک هچ ای و دیراد رارق اجک تسین مهم هک تسا نیا بوخ ربخ .دنک ضوع ار امش
 ییاج نامه اقیقد ندرک هبوت و دشاب هتشاد امش اب یمیمص رایسب يا هطبار دهاوخیم و تسا امش يوجتسج
 .دینک عورش ادخ اب ار دوخ هطبار دیناوت یم هک تسا

  .دیناوخب تسا هدش هتشون الاب فارگاراپ نیلوا رد هک ار یتاساسحا زا کی ره و دینک فقوت اجنیا رد •
 رد الاح فطاوع نیا هنوگچ هک دیهد حیضوت هاتوک هلمج کی اب و دینک رکف اهنآ زا کی ره هرابرد •

  .دنراذگ یم ریثات امش یگدنز
 ؟دراد نم هب یطبر هچ هبوت
 باتک رظن زا .دیراد شیپ رد هک يریسم زا نتشگرب هجرد 180  ،ینعم هب تسا یماظن تغل کی عقاو رد هبوت
         یسیع هک یتهج هب ندروآ يور ادمع و دوخ هنهک یگدنز زا نتشگرب ینعم هب ،یناحور یناعم و سدقم
 کیدزن نامسآ یھاشداپ اریز دینك ھبوت« :تفگ و تخادرپ دوخ مایپ مالعا ھب زور نآ زا یسیع( .میورب دهاوخ یم
  ) میمصت زا ندرک رظنفرص ( ای ) هانگ زا ندش كاپ ( نینچمه هبوت .) 21: 20 لامعا و 17: 4 یتم ».تسا
 هتساوخ اب قباطم هک یهار هب یگدنز رییغت هب میمصت و اطخ راک هب ندرک فارتعا هبوت ،اساسا .دهد یم ینعم
 .دراد ندش ضوع هب لیامت و تسا راسمرش هانگ زا اعقاو هک تسا یبلق نتشاد مزلتسم هبوت .تسا دشاب ادخ
 .) 18: 38 رومزم .منامیشپ ماهدرک ھک ییاھاطخ زا و منکیم فارتعا دوخ ناھانگ ھب نم(
 سپ هبوت اریز .میهد یم همادا نآ هب یگدنز رد و میسانش یم ار ادخ ادتبا رد نآ قیرط زا هک تسا یهار هبوت
        وا هیبش رتشیب ،میئامن میلست هدنهد تاجن هب ار دوخ هدارا رتشیب هچ ره .دیآ یم شیپ اطخ راک ماجنا زا
 کی رد ام دشر هدمع شخب ادخ اب نامیاه یناوتان و اهاطخ نتشاذگ نایم رد و ادخ اب تبحص و میوش یم
  .تسا یحیسم قفوم یگدنز
 هک تسا هدش لیکشت شخب ود زا زین فارتعا .دشاب یم ) رییغت( و ) فارتعا ( هک تسا لماع ود ياراد هبوت
 .دروآرد دوخ تهابش هب ار ام رکف و بلق ادخ هک میهد یم هزاجا سپس و ) هانگ هب ندرک رارقا ( لماش
 .دوب اطخ میدرک هک هچنآ هک میئوگب نامدوخ تاملک اب دهاوخ یم ام زا ادخ هک تسا ینعم نیا هب فارتعا
     ) رکف ( نامیاهاطخ هرابرد طقف هکینامز اریز ،میسانشب یعقاو روطب ار دوخ هانگ هک دوش یم ثعاب راک نیا
 دوخ رارسا هک تسا رت ناسآ نینچ مه و ،میوش یم وربور یتالکشم اب دوخ تاساسحا صیخشت رد ،مینک یم
  .میرادهگن یفخم ار
                          .دهد یمن شوگ ام ياهاعد هب ادخ ،فارتعا نودب دیوگ یم سدقم باتک ،نآ زا رت مهم یتح
 هاگآ تسا هداد ماجنا نم یارب دنوادخ ھک ییاھراک زا ار امش ات دیونشب و دییایب ،دیراذگیم مارتحا ادخ ھب ھکیناسک یا(
 دنوادخ ،مدرکیمن رارقا دوخ ناھانگ ھب رگا .مدرک شیاتس ار وا اھدورس اب و مدومن دایرف وا هاگرد ھب کمک یارب.مزاس
 )درکن در ارم یاعد وا نوچ ،میوگیم ساپس ار ادخ .دومرف باجتسم ار نآ و دینش ارم یاعد ادخ اّما .دینشیمن ارم یاعد
 هکنآ زا لبق دیاب ،میراد یترودک یسک زا رگا و  ) 20 – 16:66 رومزم .دومرفن غیرد نم زا ار دوخ رادیاپ ّتبحم و
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 رد و یربب هاگنابرق ھب ار دوخٔ ھیدھ رگا سپ( .میزاس فرطرب ار ترودک نآ ،میورب ادخ روضح هب شتسرپ يارب
 یتشآ دوخ ردارب اب ورب لوا و راذگب هاگنابرق یولج ار دوخٔ ھیدھ ،دراد یتیاكش وت زا تردارب ھك یروایب رطاخھب اجنآ
  ،مشخ زا دهاوخ یم ادخ هک تسا نشور رایسب .) 24 – 23: 5 یتم .نك میدقت ار شیوخٔ ھیدھ و درگرب هاگنآ و نك
 رطاخ هب .دنک یم مومسم وا و نارگید اب ار ام هطبار ناهانگ نیا هک دناد یم اریز  ،میشاب دازآ ترفن و ریصقت
 دنک یم هراشا ام لامعا و تاساسحا و راکفا هب هک دشاب یم  )نتشگرب(  هبوت یعقاو ینعم هک دیشاب هتشاد
  .دراد هدهع رب رییغت يارب ام يریگ میمصت رد ار یلصا شقن هک
 ! هن ادخ،هن هوا
 يراک ره ماجنا فرص ار دوخ تقو مامت هورگ نیا .دننک یم رارف ادخ اب نتشاد هطبار رکف زا مدرم زا يرایسب
  و رادیاپ یشوخ هک یسک اهنت لباقم رد يدمع روطب ،هناقمحا يا هویش هب اما .دنشاب تخبشوخ هک دننک یم
 یصاخشا اھنیا ».درادن دوجو ادخ« :دنیوگیم دوخ لد رد ناقمحا( .دننک یم تمواقم  ،دشخب یم اهنآ هب ار قیمع
 تسا تلع نیا هب تاقوا بلغا .)1 : 14 رومزم .دنزیمن رس اھنآ زا کین راک و دننکیم تشز یاھراک و دنتسھ دساف
 و هدننک هتسخ ندوب یحیسم دننک یم رکف ای )دنرادرب تسد( دوخ تسردان لامعا زا دیتسین لیام هک
 موق و ادخ ور نیا زا .دننزب ) لمحت لباق ریغ ( ای ) بیرغ و بیجع ( بسچرب اهنآ هب دیاش ای ،تسا تخاونکی
  .دننک یم در یتمیق ره هب ار ادخ
 یلاسگرزب ) نایحیسم ( و دنا هتفای شرورپ ) یبهذم ( ياه هداوناخ رد مدرم لیبق نیمه زا یضعب ،هنافساتم
 زا اهنآ براجت تاقوا رتشیب .دنا هدرکن راکشآ ار حیسم تبحم هنوگچیه ،دنا هدید ناشیگدنز نارود رد هک ار
 بهاذم هب دنتفرگ میمصت دیاش ای .تسا هتخاس رود یحیسم نامیا و حیسم زا ار اهنآ ناش هداوناخ یئورود
  .دنروآ يور دوش یم طوبرم ادخ هب هک يرگید یناسنا تافیرشت و رگید
 اهنآ زا ادخ هک دننک یم رکف و هدرب جنر هداوناخ زیمآ تنوشخ راتفر زا هک دنتسه یناسک مینکن شومارف و
 داد هزاجا ادخ ارچ ،تسا یقیقح ادخ ایآ ( هک دنشاب تریح رد تسا نکمم دارفا نیا .تسا هدرکن تبقارم
 اهابتشا .دهد یمن تیمها اهنآ هب و هدرک كرت ار اهنآ ادخ دننک یم رکف ) ؟دیآ شیپ نم يارب یقافتا نینچ
 دنر اد ترفن ادخ زا المع دارفا نیا یکاندرد روطب و دهاوخ یمن ناشیاهاطخ اب ار اهنآ ادخ هک دننک یم ضرف
 .دنا هتسب ادخ يورب نیدالوف و مکحم یماد دننام ار دوخ بلق و رکف و
 ار یگدنز ای و هودنا ،ندوب یهت ،یتیاضران ساسحا هکینامز هک میرب یم یپ بلغا ،هک تساجنیا بیجع یلو
 ام و تساهنیا زا شیب یگدنز هک دیوگ یم ام هب يزیچ .میدرگ یم ادخ لابند هب ،منیب یم لرتنک زا جراخ
 .میا هدرک مگ ار يزیچ هک میناد یم اقیمع
 ؟ مراد هبوت هب جایتحا ارچ
 سپ .تسا هاگآ زیچ همه زا ادخ رگا هتشذگ اه نیا زا  ؟دراد یتیمها هچ هبوت هک دیتسه رکف نیا رد الامتحا
 متسه هک روطنیمه ارم ادخ ایآ ؟منک رییغت دیاب هشیمه ارچ و ؟میوگب وا هب ار مناهانگ دیاب هشیمه ارچ
  ؟درادن تسود
 ار نورد یگدولآ هبوت و فارتعا ،دزیر یم نوریب ار یلخاد تنوفع هک کچوک مخز کی ندرک زاب لثم تسرد
 ،یناحور يافش هک تسیراک اهنت هبوت بلغا و میراد ییاه یگدولآ دوخ نورد رد ام همه ،دزاس یم فرطرب
 دییامن فارتعا دوخ ناھانگ ھب رگیدكی دزن( .دوش یم بجوم ار ینامسج يافش یتح تاقوا یهاگ و یفطاع ،يرکف
 يوس زا . ) 16 : 5 بوقعی .تسا ّرثؤم رایسب کین و لداع صخشٔ ھنامیمص یاعد .دیبای افش ات دینك اعد رگیدكی یارب و
 میهد یم هزاجا ،میهد همادا ناهانگ هب فسات و مرش ساسحا نودب ای مینک یفخم ار دوخ ناهانگ رگا  ،رگید
 ییاهن هجیتن .) 5: 38 رومزم .دناهدش ّنفعتم و ھتفرگ وب مندب یاھمخز ،متقامح رطاخھب( .دنک دشر ام رد تنوفع هک
 ار سرت و یساپسان ،یگدرسفا ،تداسح ،رورغ ،مشخ ،ریصقت ساسحا هک تسا ملاسان و بولطمان یگدنز نآ
 يایند نیا رد هک یتفع یب و توهش ،مشخ ات میدرگرب بقع هب یلیخ هک تسین مزال .دهد یم شیازفا ام رد
 دراد هبوت مدع و ،هدشن فارتعا هانگ هب میقتسم هطبار بلغا لامعا هنوگ نیا .مینیبب ار هدش جراخ لرتنک زا
 دیدرت نودب .دوش یم رهاظ نوگانوگ قرط هب ینامرفان .دماجنا یم هدش بوکرس ریصقت ساسحا هب مه نآ هک
 یكین و تسیچ یكین دنادب ھکیسک نیاربانب( بوقعی اما .دوش یم بوسحم ینامرفان ادخ هیلع يرگبوشآ عون ره
 يراک هچ دینادب هک تسا نیا هانگ ( .دیامن یم فیصوت ار هانگ زا يرگید عون ) 17:4 .تسا هدرك هانگ ،دنكن
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 مینز یم زابرس هبوت زا ای ،میریگ یم هدیدان ار ادخ هتسویپ هک یتقو .)دیهدن ماجنا ار راک نآ اما تسا تسرد
 .ددرگ یم هریت ام نادجو و دوش یم تخس ام بلق ،میریگ یم هدیدان ،میهد رییغت دهاوخ یم وا هک ار هچنآ و
 ربارب رد دیابن و دنتسه بوخ یلیخ هک دننک یم روصت بلغا .دننک یم هابتشا هبوت یعقاو ینعم رد مدرم
 ار دوخ ناهانگ و هداتفا كاخ هب هک دننک یم رکف یبیرغ و بیجع مدرم هب دیاش .دنشاب نتورف سکچیه
 رد ینارذگ شوخ زا ار اهنآ هک تسیزیچ هبوت دسر یم رظن هب اریز دنشک یم رانک ار دوخ ای دننز یم دایرف
 تسا هبوت قیرط زا .تسا سکع رب تیعقاو ،دنوادخ ورملق لوصا زا يرایسب دننام اما .دراد یم زاب ناش یگدنز
  .میروآ یم تسد هب ار يدازآ هک

 یسک ای ؟تسا انشآ کی طقف ای تسا امش تسود نیرتهب وا ؟دیراد یساسحا هچ ادخ هرابرد ،لاح •
 ؟دیئامن یم يرود وا زا دیناوت یم ات هک تسا
  ؟دینک ادیپ اج چیه ار ادخ دیناوت یمن دیدرک ساسحا هک دیراد هتشذگ زا یبراجت ایآ •
  ؟تسا هدرک دیما ان هتشذگ رد ار امش نوچ دیشاب ینابصع وا زا زونه هک دراد ناکما ایآ •
  ؟دیراپسب ادخ تسد هب ار لرتنک دوب راوشد هک تشاد دوجو امش یگدنز رد ییاه هبنج ایآ •

 !ادخ هوا
 ھچنآ زا شیب« :تفگ ناشیا ھب( میوش یم كاله مینکن هبوت رگا دیوگ یم سدقم باتک اریز .تسا یمازلا هبوت
 هب میهد ماجنا زورما دیاب هچنآ هک تسا یناسنا تعیبط تیصوصخ نیا .)13:3 اقول ».دینكن ھبلاطم هدش رّرقم
 یگدنز دهاوخب ملد روط ره ،مرادن تقو ادخ يارب الاح نم ،هوا :میشیدنا یم ام زا يرایسب .دزادنا یم قیوعت
 منهج هب هک منک یم لوبق ار ادخ هظحل نیرخآ رد نآ زا دعب .) مرب یم تذل ( مناوتب هک ییاج ات و منک یم
 تصرف نیا تسا نکمم .تسا كانرطخ يرکف هوحن نیا هک دهد یم رادشه ینشور هب سدقم باتک اما ،مورن
 .میئامن ششخب بلط ادخ زا دسرب نایاپ هب نامرمع هکنآ زا لبق هک میشاب هتشادن ار
 ،مینکن هبوت و میوشن نتورف ادخ دزن بلق میمص زا رگا هک دهد یم رادشه ام هب نینچ مه مالک تایآ
 ندرک در اب و تسا هتساوخ رب گرم زا یصخش هک مینیبب رگا یتح هک ددرگ یم تخس ردقنآ نامیاهلد
 زا اعقاو هک یبلق ،میشاب هتشاد ) ریذپ فاطعنا یبلق ( دیاب ام .مینک تمواقم ،تسا ام راظتنا رد منهج ،یسیع
 ناوارف ینارذگشوخ اب و دیشوپیم فیطل ناتك زا و یناوغرا یسابل ھشیمھ ھك دوب یدنمتورث درم«( .تسا نامیشپ هانگ
 نآ ٔهرفس یاھهزیر اب تشادیم وزرآ ھك ،دوب هدیباوخ رزاعلیا مان ھب یدولآمخز یادگ وأ ھناخ رد یولج رد .درکیم یگدنز
 ھب ار وا ناگتشرف و درم ریقف نآ زور کی .دندیسیلیم ار وا یاھمخز و دندمآیم اھگس ّیتح .دنك رپ ار دوخ مكش دنمتورث
 درك الاب ھب یھاگن ،دوب باذع رد ناگدرم یایند رد ھك وا .دش هدرپس کاخ ھب و درُم مھ دنمتورث نآ .دندرب میھاربا شوغآ
 تسرفب ار رزاعلیا .نك محر نم ھب ،میھاربا نم ردپ یا' :دز دایرف .دید دوب وا رانك رد ھك رزاعلیا اب ار میھاربا ،رود زا و
 ،مدنزرف' :تفگ میھاربا اّما '.مشکیم باذع شتآ نیا رد نم نوچ دنك کنخ ارم نابز و دنزب بآ ھب ار شتشگنا رس ات
 هدوسآ اجنیا رد وا الاح .دش رزاعلیا بیصن اھیدبٔ ھمھ و وت بیصن بوخ یاھزیچٔ ھمھ یدوب هدنز یتقو ھك روایب رطاخھب
 فرط نیا زا ھکرھ .دراد رارق امش و ام نایم یقیمع فاكِش دوشیمن مامت اجنیا ھب راك اّما .یتسھ باذع رد وت و تسا
 ،ردپ یا سپ' :داد باوج وا '.دیایب ام دزن فرط نآ زا دناوتیمن مھ یسك و درذگب نآ زا دناوتیمن دسرب امش ھب دھاوخب
 نیا ھب مھ نانآ ادابم ،دنك ربخاب ار نانآ ات تسرفب ،مراد ردارب جنپ نآ رد ھك ،نم ردپٔ ھناخ ھب ار رزاعلیا منکیم سامتلا
 یا ،ھن' :داد باوج درم نآ '.دنھدب شوگ ناشیا نانخس ھب ،دنراد ار ایبنا و یسوم اھنآ' :تفگ میھاربا اّما '.دنیایب باذع لحم
 شوگ ایبنا و یسوم نانخس ھب رگا' :دومرف خساپ رد میھاربا '.درك دنھاوخ ھبوت ،دورب ناشیا دزن ناگدرم زا یسك رگا ،ردپ
 رظتنم دنوادخ . ) 31 – 19 : 16 اقول »'.درك دنھاوخن رواب زاب ،دوش هدنز گرم زا سپ مھ یسك رگا ّیتح ،دنھدن
 ،شخب تیاضر يا هطبار هب و هدرک اهر حور یگتسکش زا ار ام دناوتب هک میئامن فارتعا ینامیشپ اب ام هک تسا
  .دزاس دراو دوخ اب يدبا و تبثم
 ؟دراد لابند هب يزیچ هچ اقیقد هطبار نیا
 و ) دیریگب رظن رد ار نآ ياهب (  ،زیچ ره نداهن انب و عورش زا لبق هک دهد یم دنپ هنامیکح سدقم باتک
 زاو دیایب نم دزن یسك رگا«( .تسا حیسم یسیع زا لابقتسا و هتشذگ هنهک یگدنز ندومن كرت لماش اهب نیا
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 بیلص ھکیسک .دشاب نم درگاش دناوتیمن ،دیوشن تسد دوخ ناج ّیتح و نارھاوخ و ناردارب ،دنزرف و نز ،ردام و ردپ
 دنیشنیمن لوا ایآ ،دشاب جُرب کی نتخاس ركف ھب امش زا یسك رگا .دشاب نم درگاش دناوتیمن ،دیاین نم اب و درادنرب ار دوخ
 دراذگب ار نآٔ ھیاپ رگا تروص نیا ریغ رد ؟ھن ای دراد ار نآ ندرك مامت ییاناوت ایآ دنیبب ات دنکیمن دروآرب ار نآ جراخم و
 عورش ار ینامتخاس درم نیا' :تفگ دنھاوخ و دیدنخ دنھاوخ وا ھب دننیبب ار نآ ھکیناسکٔ ھمھ ،دنك مامت ار نآ دناوتن دعب و
 ھعلاطم و دنیشنب لوا ھكنآ نودب دورب یرگید هاشداپ گنج ھب ھك تسا یھاشداپ مادك ای '.دنك مامت ار نآ تسناوتن یلو درك
 ھكنیا زا رتدوز یلیخ وا ،دناوتن رگا و ؟دنك ھلباقم یرفن رازھ تسیب رکشل کی اب دناوتیم یھاپس رازھ هد اب ایآ ھك دنك
 تسد زا ار دوخ یتسھ مامت دیتسین رضاح امش رگا نینچمھ .دنکیم حلص یاضاقت و دتسرفیم یریفس دسرب رس نمشد
 کش نودب اما .دراد يریظن یب يایازم یسیع زا يوریپ .) 33 – 26: 14 اقول .دیشاب نم درگاش دیناوتیمن ،دیھدب
 نآ اب هک یگدنز ندرک اهر زا دوخ ياه سرت اب یتسیاب ام زاغآ رد .!تسین كراپ رد ندز مدق یتحار هب
 هتشاد دیدرت دنوادخ نتفریذپ رد هک دوش یم ببس لماع نیمه بلغا اریز ،میوش وربور ،میراد ییانشآ
  :تسا هدش رکذ ریز رد  ،دنسرپ یم یسیع هب ندرپس دهعت زا لبق مدرم هک یمهم تالاوس .میشاب

 ؟ مرادرب تسد تسا شخب تذل و تحار میارب هک هچنآ ره زا دیاب ایآ •
 ؟مراپسب كاخ هب متشاد رس رد رمع کی هک ار ییاهایور دیاب ایآ •
 ؟مشاب ) مدوخ( مناوت یمن رگید هک تسا ینعم نیا هب یسیع هب ندرپس دهعت ایآ •
 ؟مهد قالط ار دوخ یحیسم ریغ رسمه دیاب ایآ •
 ؟منک يریگ هرانک مراک زا دیاب ایآ •

 خساپ یشخب تیاضر روطب حیسم هب ندرپس دهعت زا لبق یتسیاب دیدرت نودب هک دنتسه یمهم تالاوس اهنیا

 ادخ ھك یعضو نآ رد سکرھ لاح رھ ھب( 24 – 17: 7 نایتنرق لوا رد تالاوس زا یگرزب شخب هب .دنوش هداد
 توعد ینوتخم درم ایآ .تسا نیا اھاسیلك مامت رد نم روتسد .دنامب تسا هدناوخ عضو نآ رد ار وا و هدومن ّنیعم شیارب

 نوتخم دیابن زین وا ؟تسا هدش هدناوخ ینوتخمان رد یسك ایآ )دنكن ینوتخمان یوزرآ یصخش نینچ ؟تسا ھتفریذپ ار ادخ
 یتلاح نامھ رد دیاب سکرھ سپ .تسادخ یاھنامرف زا تعاطا ،تسا مھم ھچنآ )درادن ّتیمھا ندوبن ای ندوب نوتخم )دوش
 ار دوخ یدازآ یناوتیم رگا اّما شابن تحاران نیا زا ؟یدش هدناوخ یگدرب رد ایآ .تفریذپ ار ادخ توعد ،نآ رد ھك دنامب
 نینچمھ .تسا دنوادخ ٔهدش دازآ ،دشاب هدش توعد دنوادخ اب داّحتا ھب ھك یمالغ اریز .هدن تسد زا ار نآ یروآ تسد ھب

 یگدنب ھب سپ ؛دیاهدش هدیرخ یفازگ تمیق ھب امش .دشابیم حیسم مالغ ،تسا ھتفریذپ ار دنوادخ توعد ھك یدازآ صخش
 نآ رد ھك یتلاح نامھ رد سكرھ ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا نیاربانب .دیھدن رد نت ناسنا

 ام هب يرایشوه اب مالک تایآ زا تمسق نیا .تسا هدش هداد خساپ ).دنك یگدنز ادخ اب یلو ،دنامب هدش هدناوخ
 رد و )دیهد همادا تایقالخا فالخ و دیتشاد حیسم نتفریذپ زا لبق هک دوخ یگدنز هب ( :دنک یم هیصوت
 هکنآ رگم .میهد همادا یحیسم ریغ رسمه اب دوخ جاودزا هب دیاب هک مینک یم هدهاشم ،) 16 – 12 تایآ
 .دشاب هتشاد ار ام ندرک كرت دصق رسمه
 یعس دزاس دونشخ ار ادخ هک يراتفر نداد ناشن و اعد اب دیاب اما .تسا راوشد رایسب دیدرت نودب رما نیا
 و تبحم هکینامز ات دشاب امش دیدج )رسمه( دناوت یم یسیع .میروایب حیسم يوس هب ار نامرسمه مینک
 هب دیاب ،میتشادن قالخا فالخ یگدنز رگا هک تسا نیا مالک هصالخ ،نیاربانب .ددرگ رارقرب امش نیب شمارآ
 دنوادخ هب ار یگدنز تایئزج و تالکشم ندرک فرط رب و  ،میهد همادا میدرک یم یگدنز هک هویش نامه
  .میراپسب
 ) یتخبدب( =) یحیسم (
                 .دماجنا یم یتخبدب هب دنوادخ هب یگدنز ندرک میلست هک دننک یم روصت نایحیسم ریغ زا يرایسب
 ياه هناهب و دنمهف یم ار یحیسم یگدنز و سدقم باتک ،ادخ :دنیوگ یم بلغا هک تسا روآ بجعت
 دیوگ یم ادخ مالک اما .دننک یگدنز ادخ هدارا قبط دنهاوخ یمن ای و دنناوت یمن ارچ هک دنراد يرامشیب
 ھب ار ھمھنیا ادخ( .دنیامن كرد ار یناحور روما دنتسین رداق اعقاو تسین نکاس اهنا رد سدقلا حور هک یناسک
 .دنکیم فشك ار یھلا تّاین ھُنك ّیتح زیچھمھ سدقلاحور اریز ؛تسا ھتخاس راكشآ ام ھب ماھلا هار زا دوخ حورٔ ھلیسو
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 ار یحور .تسین انشآ ادخ اب ادخ حور زج سکچیھ ،قیرط نامھ ھب ؟دشاب انشآ وا نطاب اب صخش حور زا رتھب ھك تسیك
 تسا هدومرف تیانع ام ھب وا ھك ار ییایاطع ات تسادخ بناج زا ھكلب ،تسین ناھج نیا ھب ّقلعتم میاهدروآ تسد ھب ام ھك
 ھب سدقلاحور ھك ھچنآ اب ھكلب ،مییوگیمن نخس دوشیم یشان ناسنا تمكح زا ھك یتارابع اب قیاقح نیا ٔهرابرد ام .میسانشب
 دناوتیمن ،تسین یناحور ھکیسک .مییامنیم نایب یناحور صاخشا یارب ار یناحور میلاعت ھلیسو نیا ھب و .دزومآیم ام
 میلاعت ھنوگنیا صیخشت نوچ ،عقاو رد و دنتسھ ینعمیب و چوپ میلاعت نیا وا ٔهدیقع ھب اریز ،دریذپب ار ادخ حور میلاعت
 تواضق زیچھمھ ٔهرابرد تسا رداق یناحور صخش یلو .دننك کرد ار نآ دنناوتیمن اھنآ ،تسا یناحور شنیب ھب جاتحم
 و ؟دنادیم ار ادخ راكفا یسك ھچ« :ّسدقمباتک لوق ھب اریز .دیامن تواضق تسرد وا ٔهرابرد دناوتیمن سکچیھ یلو دنك
 .)16 – 10:2 نایتنرق لوا )مینك ركف حیسم لثم میناوتیم نونكا ام ،لاح رھ ھب »؟دنک تحیصن ار وا دناوتیم یسك ھچ
 هک دننک راهظا تسا نکمم ،دنا هدرکن ادخ میلست ار دوخ یگدنز و دنرادن نامیا ادخ هب هکیناسک نیاربانب
 .دنبایرد ار مالک قیاقح دنتسین رداق المع ،اهنآ رد سدقلا حور روضح نودب اما ،دنا هدناوخ ار سدقم باتک
           ماجنا ادمع ارراک نیا و دنیامن تفایرد ار تاجن هکنیا ات دزاس یم دودسم ار اهنآ راکفا دنوادخ تقیقح رد
 هک يراکهانگ ،اما .دنوش مگردرس ناشرورغ زا ،دنتسه ) رایشوه ( دننک یم رکف هکیدارفا هنوگنیا ات دهد یم
 ار لیجنا هداس مایپ هک دبای یم ییاناوت ،دریذپ یم ار وا یلاحشوخ اب و دراد زاین هدنهد تاجن هب دناد یم
 نیا تمكح ھك ،تسا هداد ناشن ادخ ؟ناھج نیا ٔهدننكثحب تساجك ای و ؟روشناد تساجك ؟میكح تساجك سپ( .دیامن كرد
 ھكلب دنسانشب ار وا دوخ تمكح اب دنناوتن نایناھج ھك دومرف رّرقم نینچ شیوخ تمكح رد ادخ.تسا ینعمیب و چوپ ناھج

 و دنتسھ تازجعم راتساوخ نایدوھی .دشخب تاجن ار نارادنامیا ،ام ینعمیب و چوپ مایپ نیمھٔ ھلیسو ھب ھك تسناد حالص
 نایدوھی یارب عوضوم نیا ھچ رگا ،مینکیم مالعا ار هدش بولصم حیسم ام اّما ،دننکیم لابند ار تمكح و شناد ناینانوی

 ،دوھی هاوخ تسا هدرك توعد ار اھنآ ادخ ھکیناسک یارب اّما ،تسا ینعمیب و چوپ ناینانوی یارب و شجنر و شزغل ببس
 نایمدآ تمكح زا دوشیم بوسحم تلاھج ادخ دروم رد ھچنآ اریز ،تسوا تمكح و ادخ تردق حیسم ینانوی هاوخ
 ھتشاد رطاخھب ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا.تسا رتیوق ناسنا تردق زا ادخ فعض و رتھنامیكح
 یدارفا امش رثكا ناھج نیا یاھرایعم یور زا .دیدوب یصاخشا عون ھچ درك توعد ار امش ادخ ھك ماگنھ نآ رد ،دیشاب

 ار نامیكح ات دیزگرب دنرامشیم ینعمیب و چوپ نایناھج ھك ار ھچنآً ادمع ادخ ھكلب .دیدوبن هدازبیجن ای و ،ذوفن اب ،میكح
 راوخ ایند ھك ار ھچنآ ادخ .دزاس هدنمرش ار نادنمورین ات درك باختنا دنرادنپیم فیعض نایناھج ھك ار ھچنآ و دزاس لجخ
 رخف یارب یلیلد وا روضح رد یناسنا چیھ ات ،دزادنارب ار اھیتسھ ناھج ات دیزگرب درامشیم یتسین ّیتح و فیفخ و
 ) 29 – 20:1 نایتنرق لوا .دشاب ھتشادن ندرك
 مامت زا ار اهنآ یحیسم یگدنز هویش هک دنروخ یم بیرف هشیدنا نیا اب نانامیا یب زا يرایسب ،هجیتن رد
 و تسا تاررقم و نوناق تشم کی طقف سدقم باتک هک دننک یم روصت ناشیا .دزاس یم مورحم ناشیاهتذل
 یتح هنافساتم .دنروایب یلیلد ادخ زا ندرکن يوریپ يارب دنناوتب ات دنزرس یهابتشا ناحیسم زا هک دنرظتنم
 ) نکب دیایب تسرد ترظن هب هک راک ره( و ادخ ندرک در ،اه تیدودحم نتسکش رد ار ام يزورما هعماج
 لد رد ناقمحا( .تسا ضحم تقامح راتفر و رکف هوحن نیا هک دیوگ یم مالک تایآ اما .دنیامن یم    قیوشت

 .دنزیمن رس اھنآ زا کین راک و دننکیم تشز یاھراک و دنتسھ دساف یصاخشا اھنیا ».درادن دوجو ادخ« :دنیوگیم دوخ
 ،مینک یم تمواقم ادخ لباقم رد هکیماگنه دیوگ یم مالک هکلب ،تسا تقامح هک اهنت هن ! ) 1: 14 رومزم
 دوخ ياهرایعم اب و هداد همادا ادخ ندرک در هب ام رگا تقیقح رد .!میوش یم   بوسحم دساف و ینمیرها
 ینکیم رکف ھک یھار( .دوش یم يدبا هیبنت هب رجنم نایاپ رد هک میور یم یناحور گرم يوسب مینک یگدنز
  .)12:14 لاثما .دوش یھتنم گرم ھب تسا نکمم ،تسا تسار
 لالج رد و مریذپب ار یسیع میناوت یم لاح .میراد هار ود طقف یگدنز رد هک میربب یپ تقیقح نیا هب دیاب
 وكین رذب ھکیسک« :تفگ باوج رد یسیع( .میربب رسب منهج رد ار تیدبا و مینک در ار وا هکنآ ای میربب رسب يدبا
 ناطیش ناوریپ ھخلت یاھمخت و دنتسھ ادخ یھاشداپ نیعبات وكین رذب و تسا ناھج نیا ،ھعرزم .تسا ناسنا رسپ ،دراکیم
 ناگتشرف نارگورد و دشابیم نامز رخآ ،ورِد مسوم و تسا سیلبا ،تشاك ار ھخلت یاھمخت ھك ینمشد نآ .دنشابیم
 ناسنا رسپ .دش دھاوخ روطنیمھ مھ نامز رخآ رد دننازوسیم و دننکیم عمج ار ھخلت نارگورد ھک یروط نامھ .دنتسھ
 عمج ار ناراكدبٔ ھمھ نینچمھ و دوش شزغل ثعاب وا یھاشداپ رد ھك ار یسکرھ اھنآ و داتسرف دھاوخ ار دوخ ناگتشرف
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 رد ناكین نامز نآ رد .دنراشفیم نادند رب نادند و دنزیریم کشا ھکییاج ،دنكفا دنھاوخ لعتشم یاهروک رد و دننکیم
 مھ زاب یسیع و 43 – 37: 13 یتم .دونشب دراد اونش شوگ ھکرھ .دیشخرد دنھاوخ دیشروخ دننام دوخ ردپ یھاشداپ
 وا .داد بیترت ینشج ،دوخ رسپ یسورع یارب ھك تسا یھاشداپ دننام نامسآ یھاشداپ« :تفگ هدروآ یَلثَم مدرم یارب
 رگید راب هاشداپ .دنیایب دنتساوخن اھنآ اّما ،دنوش رضاح نشج رد ھک دنیوگب ناگدش توعد ھب ات داتسرف ار دوخ ناركون

 هدامآ ماهداد بیترت ھك یتفایض نوچ ،دییایب یسورع نشج ھب' :دنیوگب ناگدش توعد ھب ھك دومرف اھنآ ھب هداتسرف ار یاّهدع
 و دندركن ییانتعا وا توعد ھب ناگدش توعد اّما '.ماهدرک هدامآ ار زیچھمھ و هدیرب رس ار دوخ یاھیراورپ و اھواگ ،تسا
 ناركون ،نارگید ھکیلاحرد تخادرپ دوخ راك و بسك ھب یرگید و تفر دوخٔ ھعرزم ھب یكی .دندش دوخ راك لوغشم
 ار نالتاق اھنآ و داتسرف ار دوخ نازابرس و دش کانبضغ ،دینش ار نیا هاشداپ یتقو .دنتشك ار اھنآ و دندز ،ھتفرگ ار هاشداپ
 هدرك توعد ھکیناسک اّما ،تسا هدامآ یسورع نشج' :تفگ دوخ ناركون ھب هاشداپ هاگنآ .دندز شتآ ار ناشرھش و دنتشك
 ادیپ ار ھکرھ و ھتفر نانآ '.دینك توعد یسورع ھب دیتفای ار ھکرھ و دیورب اھنابایخ و اھھچوک ھب سپ .دندوبن قیال ،مدوب
 ار نانامھم ات دش دراو هاشداپ ھکیماگنھ«.دش رپ نانامھم زا رالات بیترت نیا ھب و دندروآ دوخ اب -دب ھچ و کین ھچ- دندرك
 اجنیا ھب یسورع سابل نودب روطچ ،تسود یا' :دیسرپ وا زا هاشداپ .تشادن نت رب یسورع سابل ھك دید ار یدرم دنیبب
 رد دیزادنیب یكیرات رد نوریب ار وا و دیدنبب ار وا یاپ و تسد' :تفگ دوخ نامزالم ھب هاشداپ سپ .دنام تكاس وا '؟یاهدمآ

                          ».دنتسھ مك ناگدیزگرب اّما دنرایسب ناگدش توعد اریز«'.دراد دوجو ندییاس نادند رب نادند و ھیرگ ھکییاج
                         .مینک باختنا هک تسین یتصرف رگید گرم زا سپ  ،جیار دیاقع یضعب سکعرب .)14-1 :22 یتم
 .تسناد دھاوخ دوخ نآ زا ار وا ادخ ناگتشرف ربارب رد ناسنا رسپ ،دنادب نم نآ زا ار دوخ مدرم ربارب رد ھکرھ :دینادب(
 9 – 8 :12 اقول .دش دھاوخ بوسحم سانشانادخ ناگتشرف روضح رد ،دسانشیمن ارم ھك دیوگب مدرم ربارب رد ھکرھ اّما
 قیفوت یلو درك دنھاوخ ششوك دورو یارب یرایسب ّٔهدع ھك دینادب و دیناسرب گنت ِرد لخاد ھب ار دوخ ات دیشوكب تخس« و
 ار رد عقوم نآ رد و دید دیھاوخ نوریب ار دوخ امش دنك لفق ار رد و دزیخرب ھناخبحاص ھکنآ زا دعب .تفای دنھاوخن
 اجك زا امش منادیمن نم' :دوب دھاوخ نیا طقف وا باوج اّما 'مییایب لخاد ھب امرفب هزاجا ،اقآ یا' :دییوگیم و دیبوکیم
 زاب وا اّما '.یدادیم میلعت ،ام یاھھچوك رد وت و میدیشون و میدروخ هرفس کی رس وت اب ام' :تفگ دیھاوخ امش دعب '.دیاهدمآ
 ھك امش نامز نآ رد '.دیوش رود نم مشچ شیپ زا ھمھ ناراكدب یا .دیاهدمآ اجك زا امش منادیمن' :تفگ دھاوخ امش ھب
 دیھاوخ ھیرگ ردقچ ،دیتسھ مورحم ناتدوخ ھکیلاحرد ،دینیبیم ادخ یھاشداپ رد ار ایبنا مامت و بوقعی و قاحسا و میھاربا
 رس رب ،ادخ یھاشداپ رد و دمآ دنھاوخ بونج و لامش و برغم و قرشم زا مدرم .درشف دیھاوخ نادند رب نادند و درك
 اقول ».دوب دنھاوخ نیرخآ ،دنتسھ نیلوا نونكا ھك نانآ و نیلوا ،دنتسھ نیرخآ نونكا ھك نانآ ،یرآ .تسشن دنھاوخ هرفس

 یم هدیدان ار تایآ نیا الومعم ،دننک یمن يوریپ وا زا و هدرکن فارتعا ار یسیع هک يدارفا .) 30 – 24: 13
 رجنم يدبا هیبنت هب یسیع هدنهد تاجن تردق ندرک در و درب یمن نیب زا ارنآ تقیقح ندرک راکن اما ،دنریگ
 ،میتسھ تاجن هار رد ھك ام یارب یلو تسا ینعمیب و چوپ ،دنتسھ تكالھ هار رد ھك ینانآ یارب بیلص مایپ( .دوش یم
 نامھ ،دراكب یمدآ ھچنآ اریز ،دھد بیرف ار ادخ دناوتیمن سکچیھ ،دیروخن بیرف و 18:1 نایتنرق لوا .تسادخ تردق
 و درك دھاوخ ورد ار گرم نمرخ نآ زا ،دراكب شیوخ سوھ و یوھ رازتشك رد رذب یسك رگاً الثم .درك دھاوخ ورد ار
 رگا اریز میوشن ھتسخ یراكوكین ماجنا زا .درك دھاوخ ورد ار ینادواج تایح ،حور زا ،دراكب ادخ حور رازتشك رد رگا
 مینك یكین ھمھ ھب ،میراد تصرف ھك اجنآ ات سپ .درك میھاوخ ورد ار دوخ لوصحم بسانم تقو رد ،میشكن راك زا تسد
 .) 10 – 7 :6 نایطالغ .دنتسھ هداوناخ کی یاضعا ام اب ،نامیا رد ھکیناسک ھبً اصوصخم
 !منک ادیپ ار مدوخ مراد جایتحا اما
 تسد زا ار دوخ لالقتسا و تیوه ،میهدب ادخ هب ار دوخ یگدنز رگا هک دیروخب ار مالک نیا بیرف تسا نکمم
 ام يارب ادخ هک مینک یگدنز یتروصب هکنآ ات میتسین )نامدوخ( اعقاو ام هک تسا نیا تقیقح اما .میهد یم
 . )میئآ یم رظن هب( حیسم زا جراخ هچنآ و درب یم نیب زا ار ام یلصا و هیلوا تایصوصخ هانگ .تسا هدرک حرط
 و توق و ورین ،تالیامت هک تسا وا و درک قلخ ار ام ادخ .تشاد رظن رد ام يارب دنوادخ هک تسین یتیوه
 هک تروصنآ هب زگره ،مینکن یگدنز وا رانک رد رگا ور نیا زا .دراذگ یم ام حور و بلق و رکف رد ار دادعتسا
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 طقف ار تیاضر و یگدنز رس و طاشن هک میا هدش هدیرفآ ام  .تفای میهاوخن شرورپ دوب هدش نییعت ام يارب
  .مینک هبرجت یسیع اب هطبار رد ندرک یگدنز رد
 نیا زا يردق الامتحا لاحرهب ام .تسا تعاطا و يراد نتشیوخ مزتلسم حیسم رد یگدنز هک دراد تحص هتبلا
 رد یگدنز همزال هک ار سدقلا حور تردق ،میراد دوخ رکف رد ار ادخ یتقو اما .میرب یم راک هب ار تایصوصخ
 لالج و هتخاس دونشخ ار ادخ ات دهد يرای ار ام هک تسا ام اب هشیمه وا .میئامن یم تفایرد ،تسا یئاسراپ
 ات مشاب هتشاد هارمه هب ار ادخ تردق راوشد تامیمصت ماگنه رد هک مراد جایتحا دیدرت نودب نم .میهد
 .مربب راکب ار دوخ تردق و ورین مامت و منامب اهنت هکنیا
 و راکفا زا .مینک یم ناهنپ ار دوخ تیوه لمع رد .میوش یم وربور يرگید لکشم اب مینک یم هانگ هک یتقو
 هدیرفآ ادخ هک یصخش تروصنیا رد .مینک یم هدافتسا دوخ تیصخش نداد ناشن يارب دوخ تسردان لامعا
 سپ طقف و دزاس اهر يرادمدوخ و یهاوخدوخ زا ار ام هک تسا رداق ادخ طقف .دوش یم یفخم هنافساتم تسا
 .میوش لیدبت ،میا هدش قلخ هک یسک تروصب میناوت یم نآ زا
 نم و مدوخ نم
 زا دیناوت یمن هکنیا لثم ؟دیراد رارق ) فلاخم داب ( کی ریسم رد یگدنز رد هک دیا هدرک ساسحا زگره ایآ
 تقیقح .میتسه یضاران و تحاران ارچ هک میناد یمن یتح تاقوا یهاگ  )؟دیورب ولج ( یفطاع ای يرکف رظن
 هک تسا نیا شمارآ و یعقاو یشوخ نتشادن لیلد هک میرب یمن یپ تیعقاو نیا هب الامتحا هک تسا نیا
 طابترا هک یتقو .تسا هدش عطق دزاس یم لقتنم ام ياه یگدنز هب ار یقیقح یشوخ هکیسک اهنت اب ام هطبار
 دراد ام يارب وا هک ار یقیمع يدنماضر هیده هک میتسین رداق .دوش یم عطق سدقلا حور و یسیع ،ادخ اب ام
  .میئامن هبرجت
 هدیقع تسا نکمم ،دیتسه رود ادخ زا هک درادن یتیمها ،یگدنز زا هلحرم نیا رد هک دیئوگب تسا نکمم
 .دیراد ) یتسرد ( یگدنز دینک رکف دیاش یتح .دور یم شیپ یبوخ هب ادخ نودب ناتیگدنز هک دشاب هتشاد
 رود هب ادخ ياهرایعم زا ام همه ،دنشاب یم هانگ هب موکحم ،دنتسه هدنز ات طقف لاح ره رد اه ناسنا مامت اما
 دناهداد تداھش نآ رب ایبنا و تاروت ھك ادخ قلطم یكین نونكا اّما( .میوش یم بوسحم راکهانگ ادخ رظن رد و میتسه
 ،درامشیم کین ار نارادنامیأ ھمھ حیسم یسیع ھب نامیا هار زا طقف و تعیرش نتفرگ رظن رد نودب ادخ .تسا هدش راکشآ

 ھك حیسم یسیع تطاسو ھب ھمھ ،ادخ ضیف اب اّما .دنمورحم ادخ لالج زا و دناهدرک هانگ ھمھ  ،تسین یتوافت چیھ اریز
 شزرمآ یارب یاھلیسو ناونع ھب ار حیسم ادخ اریز .دنوشیم بوسحم کین ،ناگیار روط ھب ،دزاسیم دازآ ار نانآ
 دومن تباث ار دوخ تلادع ادخ راك نیا اب و هداد رارق ھمھ مشچ لباقم رد  -دیآیم تسد ھب وا نوخ ھب نامیا اب ھك- ناھانگ
 ،دسرب توبث ھبً الماک ادخ تلادع ،نامز نیا رد ات تفرگ هدیدان ار نایمدآ ناھانگ ،دوخ یرابدرب ببسھب ھتشذگ رد اریز
 ییاج ؟تساجک ندیلاب یاج سپ .درامشیم کین ،دروآیم نامیا یسیع ھب ھك ار یسك و تسا لداع ادخ ھك دوش تباث ینعی
 ھب ھك مینادیم نیقی ھب ام اریز .میروآیم نامیا نوچ ھكلب ،ریخ ؟تعیرش نداد ماجنا لیلد ھب ایآ ؟لیلد ھچ ھب .تسین نآ یارب
 نوخ ینابرق نودب .) 28 – 21:3 نایمور .میوش بوسحم کینً الماک میناوتیم تعیرش یارجا نودب ،نامیأ ھلیسو
  .میتسه موکحم ام ،تخاس كاپ هانگ زا ار ام هک یسیع
 اب یگدنز فلتخم ياه هنیمز رد الماک ای يا هزادنا ات هک مینک لوبق دیاب میشاب قداص رگا  ،نآ زا هتشذگ
 لرتنک ار امش هک دیتسه یلماع هدرب المع امش دیوگ یم سدقم باتک و میوش یم لرتنک دوخ كاپان لایما
 ار وا ھك تسا یزیچ رھ ٔهدرب یمدآ اریز ؛دنتسھ داسف ناگدرب ناشدوخ ھکیلاحرد دنھدیم یدازآ ٔهدعو نانآ ھب( .دنک یم
 نینچمه .دینک یم ) يدازآ ( ساسحا دح هچ ات هک تسین مهم  ، )19:2 سرطپ مود .تسا ھتخاس دوخ بولغم
 نیا رب ناسنا هانگ هیاپ  ،دینک یمن یئاطخ راک هک دینک رکف تسا نکمم دنچ ره هک دیشاب هتشاد دای هب
 .) 9 : 16 انحوی .دندرواین نامیا نم ھب نوچ داد دھاوخ ناشن ار هانگ( .دنک یم در ار هدنهد تاجن یسیع هک تسا
 يارب تسا هداهن ام رد هک ییاهدادعتسا زا ماجنارس وا ،میراپس یم دنوادخ تسد هب ار نامیگدنز هک یتقو اما
 ،نآ درکلمع يامنهار هچرتفد زا هدافتسا اب هک ینیشام لثم تسرد .دنک یم هدافتسا دوخ فادها دربشیپ
 هطبار نیا یلاع هجیتن و داتفا دهاوخ راک هب یتسردب ام قلاخ تسد رد زین ام یگدنز ،دتفا یم راک هب تسرد
 .دوب هدرک يزیر حرط وا هک روطنامه تسرد .دشاب یم ادخ و نارگید اب و دوخ رد شمارآ ،حلص ام يارب

 .دسیونب دیهد یم ناشن هناخ زا جراخ هک یتیصخش و دیراد دوخ هناخ رد هک یتیصخش ياه توافت •
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 دوش یم هچ مینکن هبوت و فارتعا رگا
 يرایسب دننام ورنیا زا .دنوش یم یگدنکفارس و یتحاران بجوم هک دنتسه یتاساسحا  ،ریصقت و مرش
 ریصقت ساسحا » اطخ راک رثا رد « هک میا هدش قلخ اما .مینک بانتجا نآ زا هک میراد یعس رگید تاساسحا
 .دروآ راب هب ار رادیاپ يرییغت و هدش یقیقح هبوت ببس دناوت یم ملاس و بسانم ریصقت ساسحا .میشاب هتشاد
 ،تسا هدش ور نامتسد هکنیآ تلع هب ای و مینک یهاوخرذع نارگید تیاضر يارب رگا هک تسا نیا رد لکشم
 ثعاب نیا ،دینادیم ادخ ٔهدارا ار نآ و دیوشیم یجنر نینچ لّمحتم یتقو( .دوش یم متخ یناحور یگرم هب دوخ نیا
 مود .دوشیم گرم ثعاب یویند جنر و درد اّما .درادن لابند ھب ینامیشپ چیھ و ددرگیم امش تاجن ھجیتن رد و ھبوت
  .دزاس یم رود دراد تسود ار ام هک یسیع اب تیمیمص زا ار ام و ) تسا ملاس ان ریصقت ( نیا .)10 :7 نایتنرق
         .دوشیم هتشابنا ام نورد رد تشز راکفا الومعم ،مینک یم ناهنپ نارگید زا ار دوخ ناهانگ بلغا هک اجنآ زا
 رسپ مسا ھب اریز ،دنامیم یقاب ّتیموکحم رد درواین نامیا وا ھب ھکیسک اّما دوشیمن موكحم دروایب نامیا وا ھب سکرھ«(
 ار یكیرات دوخ زیمآترارش یاھراک ّتلع ھب مدرم یلو دمآ ناھج ھب رون ھك تسا نیا مكح .تسا هدرواین نامیا ادخٔ ھناگی
 شیاھراک ادابم دیوجیم یرود نآ زا و تسا ّرفنتم رون زا دوشیم دب یاھراك بكترم ھکیسک اریز ،دنداد حیجرت رون رب
 هدش ماجنا ادخ اب داّحتا رد شیاھراک ھك دوش نشور ات دیآیم رون یوس ھب راكوكین صخش اّما .دوش عقاو شنزرس دروم
 و میراد یم هاگن رود نتشیوخ و نارگید ،دنوادخ زا ار دوخ يراسمرش تلاح رد و )21 – 18:3 انحوی ».تسا
                 هکنیا هب دومناو و یگتخاس ياهراتفر اب مینک یم یعس نآ زا سپ و دزاس یم ادج و تحاران رتشیب ار ام نیا

 هلئسم نیا اریز میتسه دوخ تادایتعا مرگرس دیاش .میناشوپب ار دوخ هانگ »درادن دوجو یلکشم چیه «
              تباث تایقحت  يزیگنا تریح روطب .درذگ یم هچ ام رب هک مینک شومارف میهاوخ یم و تسین یتحار
 .تسا ندیشخبن و مرش ،ریصقت اب طابترا رد امیقتسم یناور و ینامسج ياه يرامیب زا يرایسب هک دنا هدرک
 ار دوخ راکفا .تسا هدوب امش هقالع دروم یلیخ هک دیا هدرک تحاران ار یسک .منک یم رکذ یلاثم هراب نیا رد
 ،دینک عطق صخش نآ هب ار دوخ کیدزن هطبار هک دوش یم ببس امش ریصقت سح ماجنارس .دینک یم ناهنپ
 یتقو و تسا هدننک تحاران و دیآ یم ناترکف هب دیا هدش بکترم هک یتاهابتشا ،دیتسه وا اب هک نامز ره اریز
 یتقو اما .دیا هدوبن يرادافو تسود هک دیناد یم اریز دیراد ریصقت ساسحا ،دینک یم راتفر هناتسود اهنآ اب هک
 اب امش هطبار ،دیریگ رارق ششخب دروم و هدرک یهاوخرذع ،هدومن فارتعا دوخ هابتشا هب دیریگب میمصت هک
 اب ام هطبار .دیئامن رارقرب وا اب کیدزن و هناتسود يدنویپ دیناوت یم هرابود و دوش یم تسرد صخش نآ
 ،میوش رادروخرب حیسم اب یلاع و کیدزن یگدنز يایازم زا هک میلیام رگا .تسا تروص نیمه هب  اقیقد دنوادخ
                   .دراد یم زاب سدقلا حور ندناجنر زا ار ام ینتورف عون نیا . )51 رومزم(  .دراد ترورض هبوت و فارتعا
 دازآً الماک نآ رد ھك تسا یزور ندمآ نماض و تسامش رب ادخ ّتیكلام رھم وا اریز .دیناجنرن ار ادخ ِسدقلاحور(
 کی زا ناشن هشیمه ام ) يریصقت یب ای ( ریصقت هک تسا مهم زین رما نیا هب هراشا )30:4 نایسسفا .دیوشیم
 یم یعس اریز .درادهاگن یگدرب رد ار ام دناوت یم تسردان ریصقت .درادن نارگید ای حیسم اب تسرد هطبار
 .دنک داجیا هلصاف نارگید و ام نیب دناوت یم زین ندوب ریصقت یب ،رگید يوس زا .میئامن يرود نارگید زا مینک
  .میئامن تظفاحم دوخ تیعقوم و طارش زا مینک یم یعس هراومه اریز
                              .تسا جیار رایسب هانگ راکنا و دنناشوپب ار دوخ ياه فعض هک دنراد شیارگ اتعیبط اه ناسنا
 ،نامز تشذگ اب اما .)29 :119 رومزم .زومایب نم ھب ار تماکحا دوخ تمحر یور زا و رادزاب اطخ هار زا ارم(
 هب ،میا هدرک هچنآ زا یتحاران ساسحا یتح هک اجنآ ات .دنک یم ساسح ار ام ،نآ فارتعا مدع و هانگ رارکت
 اب .دنا هدش بکترم ار يدیدش مئارج هک تسا هداد يور یناسک يارب اقیقد تیعضو نیا .میهد یمن هار دوخ
 اما .دنوش یم تفای تردن هب دارفا هنوگنیا اما دنرادن نادجو هک دنراد دوجو یقیقح یناور نارامیب هک نآ
 رداق رگید هک تسا هدش تخس نانچ ناشنادجو نامز لوط رد ،دنتسه فرحنم ای نشخ ادیدش هک يدارفا
 .دننک ساسحا ار ینامیشپ و فسات و درد دنتسین
 تساوخ رد و میشاب هتشادن دوخ لمع هرابرد فسات ساسحا یتح هک تسا نکمم تاقوا یهاگ ،ماجنارس
 تقو نیا اما .مینک )ساسحا( ار يزیچ ،دیاب یهاوخرذع يارب هک مینک یم روصت اریز .مینک یمن ششخب
 تسوا ياههار فالخ رب هک یلامعا زا ات دنک ضوع ار ام ياه لد میهاوخب ادخ زا هک تسا یبسانم رایسب
  .مینک ینامیشپ و فسات ساسحا
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 !دیوشن تالایخ راچد اما – دیشاب هاگآ
 دیبایرد هک تسا مهم رایسب ،دینک هجوت دوخ کچوک ياهاطخ زا کی ره هب دح زا رتشیب هکنآ زا لبق ،لاح
 نودب ام و دراد يا هلحرم حیسم رد دشر ،میوش یم بکترم يرامشیب تاهابتشا حیسم اب نامیاه ماگ رد
         رطخ هب میریگن شیپ رد ار ادخ هار و میهد همادا دوخ ياهاطخ هب رگا اما .میتفا یم یهاگهاگ دیدرت
 و دنراد یبیصن سدقلاحور رد و دناهدیشچ ار ینامسآٔ ھیطع معط و دناهدش رّونم یھلا رون زا ھك ینانآ اریز( .میتفا یم
 ،تاكرب ھمھنیا زا دعب رگا ،دناهدومن ساسحا ار هدنیآ ناھج یاھورین و دناهدرک کرد دوخ دوجو رد ار ادخ مالك ییوكین
 ھب رگید راب ار ادخ رسپ ،دوخ یاھتسد اب اریز ،دیناشك ھبوت ھب ار نانآ رگید راب ھك تسا لاحم ،دنوش رود نامیا زا زاب

 .) 6 – 4 :6 نایناربع .دنزاسیم اوسر ھمھ ربارب رد ار وا و دننکیم بوكخیم بیلص
     سدقم باتک .میزاس نایامن رتشیب ار وا تهابش دیاب مینک يوریپ یسیع زا اعقاو رگا هک تسا نیا تقیقح
 غورد ام و تسین ام رد اعقاو ادخ ،میهد یم همادا ندیزرو هانگ هب ادمع اما ،میتسه یحیسم ام رگا دیوگ یم
 ھك دیوگب یسك رگا و میسانشیم ار وا ھك میشاب نئمطم میناوتیم ،مینکیم تعاطا ادخ ماكحا زا ام یتقو طقف( .میئوگ یم
 ادخ مالك قباطم یسك یتقو اّما .تسا رود تقیقح زا و وگغورد ،دنکیمن لمع وا تاروتسد قبط یلو دسانشیم ار وا

 یگدنز ادخ رد ھك میشاب نئمطم میناوتیم هار نیا زا .تسا هدیسر لامك ھب یعقاو روط ھب وا رد ادخ ّتبحم ،دنکیم یگدنز
 – 3 :2 انحوی لوا .دشاب حیسم یسیع یگدنز دننام تسرد دیاب وا یگدنز ،دنکیم یگدنز ادخ رد ھك دیوگب ھکرھ :مینکیم
ً الماک حیسم یسیع ھك روطنامھ ،تسوكین یصخش ،دنك یكین ھکرھ .دزاسن هارمگ ار امش یسك ،نم نادنزرف یا و 6
 ھب ادخ رسپ و تسا هدوب راكھانگ ادتبا زا ناطیش اریز ،تسا ناطیش دنزرف ،دربیم رس ھب هانگ رد ھکرھ و .تسا کین
 رد یھلا تاذ اریز ،دنک یگدنز هانگ رد دناوتیمن تسادخ دنزرف ھکرھ .دزاس دوبان ار ناطیش راك ات دش رھاظ ببس نیمھ
 ھکرھ :تسا نیا رد سیلبا نادنزرف و ادخ نادنزرف نیب قرف .تسوا ردپ ادخ اریز ،درب رس ھب هانگ رد دناوتیمن و تسوا
 هنازور دیابن ام .) 10 – 7: 3 انحوی لوا .تسین ادخ دنزرف ،درادیمن تسود ار دوخ رھاوخ و ردارب ای و دنکیمن یكین
 .دشاب كاپ يا هحفص يور هب يا هطقن لثم و تردن هب ام ناهانگ هکلب مینک یگدنز هانگ رد
        هک یمیمصت ره رد میشاب هتشاد دایب .دروآ یم دوجو هب ار ترارش و یئاسراپ نیب قرف ام هنازور یگدنز
 نم اب ھکرھ و تسا نم فالخرب تسین نم اب ھکرھ( .ار دوخ هدارا ای مینیزگ یم رب ار ادخ ياهرایعم ای ،میریگ یم
 ار حیسم هکنآ زا سپ رگا ،میشاب هاگآ:دیوگ یم سدقم باتک .) 30:12 یتم .دزاسیم هدنكارپ دنکیمن عمج
 زا سپ ام رگا اریز( .مینک یم        دروخرب یگرزب لکشم هب ،مینک باختنا ار هانگ رد یگدنز هویش ،میدیزگرب

 یامنرود طقف ھكلب )دنامیمن یقاب ام ناھانگ یارب یاینابرق چیھ رگید ،میھد ھمادا دوخ هانگ ھبً ادمع ،تقیقح لماك تخانش
 یسوم تعیرش ھب یسك رگا .تسام راظتنا رد ،دنازوسیم ار ادخ نانمشد ھك یھلا کلھم مشخ و یرواد زور کانتشحو
 ار ینوخ و هدومن ریقحت ار ادخ رسپ یسك رگا سپ .دشیم ھتشك دھاش ھس ای ود یھاوگ ھب مّحرت نودب ،درکیم ییانتعایب
 ادخ ضیفرپ حور ھب و درامش زیچان ،تسا ھتخاس کاپ شناھانگ زا ار وا و هدیشخب رابتعا ار ناسنا و ادخ نیب نامیپ ھك
 .)29 – 26:10 نایناربع )دش دھاوخ ورھبور یرتدیدش رفیك ھچ اب ،دیامن تناھا
 اب ای ندیزد ،ندرک بلقت ،نتفگ غورد ،نتشک لیبق زا یناهانگ رد ) راکشآ( روطب هک تسا نکمم ،نآ رب هوالع
 نیا .دنزاس دوبان ار ام یگدنز دنناوت یم اعقاو هک دنراد دوجو زین یفخم ناهانگ اما ،مینکن یگدنز یتفع یب
                  اه نیا همه هک دنشاب بسانمان راتفر زرط و یهاوخدوخ ،يرگبوشآ و شروش ،رورغ تروصب اهاطخ
 .دهد رییغت ار اهنآ دهاوخ یم دنوادخ هک یتالیامت و اه شیارگ .دنتسه ام یعیبط ياه شیارگ
 رد .)منکب ار راک نیا هک تشاداو ارم ناطیش ( نمض رد ،دهد بیرف ار ام هک .دراد دوجو هشیمه زین ناطیش
                  .دزاس یم هدولآ ار ام هک تسام راکهانگ مسج نیا .تسا هدشن هتشون سدقم باتک ياج چیه
 نارادتسود ھب دنوادخ ھك ار یتایح جات دوش هدومزآ یتقو اریز ،دیاین رد یاپ زا ھسوسو ربارب رد ھکیسک لاح ھب اشوخ(
 ».تسا ھتخادنا ھسوسو ھب ارم دنوادخ« :دیوگب دیابن ،دوشیم ھسوسو راتفرگ ھكیسك .تفرگ دھاوخ ،تسا هداد هدعو دوخ
ٔ ھتفیرف و بوذجم ھك دوشیم ھسوسو راچد یتقو ناسنا .دزادنایمن ھسوسو ھب ار یسك و تساّربم یدب زا دنوادخ نوچ
 گرم ثعاب ،درك دشرً الماک هانگ یتقو و دنکیم دیلوت ار هانگ و دوشیم نتسبآ توھش ،ھجیتن رد .دشاب دوخ تاوھش
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 ار يراک ات دنک هدافتسا ام ياه فعض زا دراد یعس و  تسا یعقاو ناطیش اما .)15 -12:1 بوقعی .دوشیم
  .میورب ادخ هار هب هکنآ ياج هب ،میهد ماجنا میهاوخب نامدوخ هک یهارب ای وا هویشب
 ام ،اه هتشذگ زا ریصقت ساسحا اما ،مینک یم هبوت و هدرک فارتعا ناهانگ هب هک دنراد دوجو یتاقوا ،نایاپ رد
 .میوش جراخ میا هداد ماجنا هک يراک رکف زا میناوت یمن هک دسر یم رظن هب .دروخ یم نورد زا نانچ مه ار
 .دوش یم لیدبت ام رکف و بلق ادخ مالک قیرط زا اریز میور ورف ادخ مالک رد هک تسا مزال یتاقوا نینچ رد
 .مینک رواب ار دنوادخ ششخب و هانگ تقیقح هک دهد یم میلعت ار رام راکفا نآ زا تعاطا و ادخ مالک ندناوخ
           .میئامن میلست یسیع هب ار اهنآ و هدرک لرتنک ار دوخ تاساسحا و راکفا هنوگچ میزومایب هک تسا مزال
 و ھلان نیگنس یاھراب ریز رد میربیم رس ھب ھمیخ نیا رد ھکینامز ات .میشابن ھنھرب رگید ،ینامسآ ششوپ نآ هانپ رد ات(
 ات مییازفایب نآ رب ینامسآ یششوپ میلیام ھكلب ،میھدب تسد زا ار دوخ یلعفٔ ھمیخ میھاوخیمن اھنت ھن اّما ،مینکیم ناغف
 ھب ار دوخ سدقلاحور و تسا ھتخاس هدامآ روظنم نیمھ یارب ار ام ادخ .دوش قرغ تایح رد ام یناف یگدنز ماجنارس
 رد .) 5 -3 : 10 نایتنرق مود .تسا هدومرف اطع ام ھب تسام راظتنا رد ھك ییاھزیچٔ ھنومن و ارجا نماض ناونع
 اب ھکیناسک ھب ادخ اّما ،تسا توم دھدیم هانگ ھك یدزم اریز( .تسا گرم هانگ تازاجم هک مینک لوبق دیاب هکیلاح
 دراد تیمها هزادنا نامه هب .)23 :6 نایمور .دشخبیم نادواج تایح ناگیار ھب ،دنتسھ دّحتم یسیع حیسم ،ام دنوادخ
 ،مییامن فارتعا دوخ ناھانگ ھب ام رگا اّما( .میا هدش هدیشخب ،میتفرگ رارق ششخب دروم هک یتقو مینادب هک
 کاپ نامیاھاطخٔ ھمھ زا ار ام و دزرمآیم ار ام ناھانگ وا .دنکیم لمع قح ھب وا اریز ؛مینك دامتعا وا ھب میناوتیم
 .)9 :1 انحوی لوا  .دزاسیم

     ای و راکشآ ناهانگ هلمج زا .دیربب مان دیراذگ یمن مارتحا دنوادخ هب تسا نکمم هک ار ییاههار •
  .)هریغ و یهاوخدوخ ،رورغ ( .تسا دوهشم رتمک هک ییاهراتفر

 ؟مینک هبوت هنوگچ
    یگدنز رد ار ام نابیرگ هک ییاهدروخرب زرط و اهراتفر رب هنوگچ ؟مینک هراشا دوخ هانگ هب تقد اب هنوگچ
       اعقاو تاقوا يرایسب اما .دنوش یم هدید یتحار هب ام ناهانگ هک میهاگآ ام همه .مینک هبلغ دنریگ یم
 تاقوا يرایسب .میراذگ یم مدق تسردان هار هب اررکم ارچ هک میبایرد و هدرک هاگن دوخ نورد هب میهاوخ یمن
 کات نم«( 14-1: 15 انحوی .میهد رییغت ار دوخ یگدنز هنوگچ میناد یمن اما ،میورب ادخ هار هب هک میلیام
 کاپ ار نآ دروایب رمث ھك یاھخاش رھ و دربیم درواین رمث نم رد ھك ار یاھخاش رھ .تسا نابغاب نم ردپ و متسھ یقیقح
 ھك روطنامھ .امش رد نم و دینامب نم رد .دیاهدش کاپ متفگ امش ھب ھك یمیلاعت اب امش .دروآ راب ھب یرتشیب ٔهویم ات دزاسیم
 نم رد رگم دیروایب رمث دیناوتیمن زین امش ،دنامب کات رد ھکنآ رگم دھد هویم دوخ یدوخ ھب دناوتیمن یاھخاش چیھ
 امش نوچ دروآیم رایسب ٔهویم ،وا رد نم و دنامب نم رد ھکرھ .دیتسھ نآ یاھھخاش امش و متسھ کات نم« .دینامب
 .ددرگیم کشخ و دوشیم هدنكفا رود ھب یاھخاش دننام دنامن نم رد یسک رگا٦ .دیھد ماجنا یراک نم زا ادج دیناوتیمن
 دنامب امش رد نم نانخس و دینامب نم رد رگا٧ .دننازوسیم و دنزیریم شتآ رد و دننکیم عمج ار هدیكشخ یاھھخاش مدرم
 ھب و دیروایب ناوارف ٔهویم امش ھك تسا نیا رد نم ردپ لالج٨ .دوشیم هدروآرب امش تجاح ھك دیبلطب دیھاوخیم ھچرھ
 ّتبحم رد .ماھتشاد تسود ار امش مھ نم تسا ھتشاد تسود ارم ردپ ھك روطنامھ٩ .دوب دیھاوخ نم نادرگاش قیرط نیا
 ماهدومن تعاطا ار ردپ ماكحا نم ھك روطنامھ ،دنام دیھاوخ نم ّتبحم رد ،دینك لمع نم ماكحا قباطم رگا١٠ .دینامب نم
 نم مكح١٢ .ددرگ لماك امش یداش و دشاب امش رد نم یداش ات ماھتفگ امش ھب ار اھزیچ نیا« .متسھ نكاس وا ّتبحم رد و
 یسک ھك تسین نیا زا رتگرزب یّتبحم١٣ .متشاد تسود ار امش نم ھك روطنامھ ،دیرادب تسود ار رگیدكی ھك تسا نیا

 هک دهد یم ام هب یقشمرس ).دیھد ماجنا ارم ماكحا رگا دیتسھ نم ناتسود امش١٤ .دنك دوخ ناتسود یادف ار دوخ ناج
  .مینیزگرب ار ادخ ياههار میناوتب هک دنک یم يرای نامراتفر و راکفا رییغت رد ار ام
 ینعی )نداتسیا( .تسا حیسم رد يرادیاپ ای ) ندنام یقاب ( هملک ،هتفر راک هب بلغا لصف نیا رد هک يا هملک
 تقفاوم و نتفریذپ ،ندرب رسب ،ندرک یگدنز ،ندش نکاس ،ندیبسچ ،ندوب رادافو ،نتسویپ ،ندوب دنبیاپ
 ندش ادج ای ،ندرک رییغت ،ندرک فرطرب ،ندرک یلاخ ،ندرک تکرح ،ندرک فقوت ،ندرک كرت .تسا ندرک
 .تسا يرادیاپ سکع رب
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 نودب میتسین رداق ام و تسا لماک دوجو ادخ اهنت هک مینک فارتعا دیاب .تسا ینتورف مزلتسم ندرک هبوت
 ،میشاب قداص دوخ اب رگا .تسا ندرک هبوت سکع رب ینامرفان هک میناد یم ،مینک یگدنز لماک روطب وا کمک
 زین نتفای رییغت زا و میهد یمن ناشن دوخ زا ینتورف ،میرب یم رس هب هانگ رد یتقو هک مینک یم فارتعا
 .مینک یمن لابقتسا

 رد ایآ .دیروآ رظن رد دنوادخ اب دوخ هطبار رد ار اهنآ و دیشیدنایب ،دش رکذ الاب رد هک یتاملک هرابرد •
 ؟دیا هدش رود وا زا ای و ،دیرادیاپ ادخ رد هک دیتسه ییاج

 وا لرتنک و تردق هب ام .دراد وا يراکادف  )نتفریذپ( هب یگتسب یسیع زا يوریپ هک میرب یم یپ تایا نیا زا
       تعاطا سدقم باتک قبط رب وا ياهرایعم زا ای و میتسه  )دنبیاپ ( وا هب .میهدیم )تیاضر ( یگدنز رد
 و ) میدنویپ یم ( وا هب شمارآ ورین نتفای يارب . )میبسچ یم ( وا لوصا هب اطخ و شزغل ماگنه رد .مینک یم
 دیروآ رطاخ هب .تسا یحیسم یگدنز هیاپ و ساسا نیا .دوش ) نکاس ( ام رکف و بلق رد هک میهد یم هزاجا
 ياج هب وا لیلد نیمه هب .میرادرب تسد هتشذگ یگدنز زا میتسین رداق دوخ يورین اب ام دناد یم یسیع هک
 ھب یسیع حیسم اب داّحتا رد ھکیناسک یارب رگید سپ( .دنک یگدنز ام نورد رد سدقلا حور هک تساوخ و درم ام
 ،دوشیم تفای یسیع حیسم اب داّحتا رد ھك سدقلاحور شخبتایح نامرف اریز ،درادن دوجو یّتیموكحم چیھ دنربیم رس
 ادخ ،دھد ماجنا تسناوتن یناسفن تعیبط فعض ّتلع ھب تعیرش ھك ار ھچنآ .تسا هدرك دازآ گرم و هانگ نامرف زا ارم
 هانگ ھلیسو نیا ھب و داتسرف رشب ناھانگ شزرمآ یارب ،راكھانگ و ینامسج ناسنا تروص ھب ار دوخ دنزرف وا .داد ماجنا

 ھكلب ،میتسین دوخ یناسفن تعیبط راتفرگ ھك امٔ ھلیسو ھب تعیرش ماكحا ات درك نینچ ادخ .تخاس موكحم یناسنا تاذ رد ار
 ركف رد ھشیمھ ،دننکیم یگدنز سفن یاھشھاوخ قبط رب ھکیناسک اریز .دوش هدروآ اجب ،میشابیم ادخ حور عیطم
 روما ھب یگتسبلد تبقاع .دنشابیم یناحور یاھزیچ ركف رد ،دنتسھ ادخ حور عیطم ھك یناسك یلو دنتسھ یناسفن یاھزیچ
 اب ینمشد ،یناسفن روما ھب یگتسبلد اریز .تسا شمارآ و تایح ،یناحور روما زا یوریپ تبقاع و گرم ،یناسفن

 یناسفن یاھناسنا نیاربانب .دیامن تعاطا دناوتیمن عقاو رد و دنکیمن تعاطا ادخ تعیرش زا یصخش نینچ .تسادخ
 ھکرھ .یناسفن ھن ،دیتسھ یناحور یصاخشا امش تسا نكاس امش دوجو رد ادخ حور رگا.دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوتیمن
 ھب موكحم هانگ ّتلع ھب امش ندب رگا ّیتح ،تسا نكاس امش دوجو رد حیسم رگا اّما .تسین وا نآ زا ،درادن ار حیسم حور
 زا سپ ار حیسم ھك ادخ حور رگا .دیاهدش بوسحم کینً الماک امش نوچ ،دشخبیم تایح امش ھب ادخ حور ،دشاب گرم
 سدقلاحور نامھٔ ھلیسو ھب ،دینادرگ هدنز گرم زا سپ ار وا ھك روطنامھ ،دشاب نكاس امش دوجو رد ،دینادرگ هدنز گرم
 .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا سپ .دیشخب دھاوخ تایح مھ امش یناف مسج ھب ،تسا نكاس امش رد ھك
 دوخ یناسفن تعیبط قباطم رگا اریز .سفن یاھشھاوخ زا یوریپ ھب ھن و دوخ یناسفن تعیبط ھب ھن اّما ،مینویدم ام ،نم
ٔ ھلیسو ھب ھك یناسك .تسیز دیھاوخ ،دیزاس دوبان ار ینامسج یاھراک ،ادخ حور یرای ھب رگا اّما .درم دیھاوخ دینك یگدنز
  .)14-1 :8 نایمور  .دنتسھ ادخ نادنزرف ،دنوشیم تیادھ ادخ حور
 ياه هتساوخ هک دهد یم لوق وا .میئامن يرادیاپ حیسم یسیع رد هک مینک یم باختنا هتسویپ ام هک یتقو
 رد نیمز رد ات نک ییوكین و امن لّکوت دنوادخ رب( .میشاب كاپ یگدنز کی قاتشم هک دهد رییغت يا هنوگ هب ار ام
 -3: 37 رومزم .تخاس دھاوخ هدروآرب ار تلد شھاوخ وا و نک وجتسج دنوادخ رد ار دوخ ینامداش .ینک یگدنز ّتینما

 هک دینکن روصت ،دیدرکن ساسحا رییغت هتفه کی تدم رد رگا سپ .تسا مزال نامز ،رییغت و دشر يارب .) 4
 اب ،دیراذگ یم كاخ رد ار رذب ای هتسه کی یتقو هک روط نامه تسرد .دنک یمن کمک امش هب یسیع
 میریگ رارق شمالک و یسیع تبحم نیمز رد دیاب زین ام .دروآ یم راب هب هایگ و لگ ،هدز هناوج نامز تشذگ
  .میروآ تسد هب رادیاپ و ابیز یلوصحم نامز رورم هب ات
 دنوادخ رب ناج و لد اب( . دنک تیاده میراد یم رب وا يوس هب هک مدق ره رد ار ام هک دهد یم هدعو یسیع
 دھاوخ ناشن وت ھب ار تسار هار وا .شاب ھتشاد رطاخھب ار دنوادخ تیاھراک مامت رد .نکم ھیکت دوخ لقع رب .نک لّکوت
 .دزاس یم مهارف ار ام ياه يدنمزاین ،میهد رارق لوا هلحرم رد ار وا یهاشداپ رگا و .) 6 – 5 :3 لاثما .داد
 ھب زین اھزیچ نیأ ھمھ تقو نآ ،دیشوكب وا یاھھتساوخ ماجنا و ادخ یھاشداپ ندروآ تسد ھب یارب زیچ رھ زا لبق امش(
 هک تسا قاتشم وا ! مینک یم هضواعم وا لماک تبحم اب ار دوخ ياهاطخ ام . )33 :6 یتم .دش دھاوخ هداد امش
 ھك دومن ّتبحم ردقنآ ار نایناھج ادخ اریز( دومن تباث نتشیوخ گرم اب ارنآ هک دشاب هتشاد ام اب یکیدزن هطبار
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 دوخ رسپ ادخ اریز١٧ .دوش نادواج تایح بحاص ھكلب ،ددرگن کالھ دروایب نامیا وا ھب ھکرھ ات داد ار دوخٔ ھناگی رسپ
 ار دوخ ّتبحم ادخ اّما و  17 -16 :3 انحوی .دشخب تاجن ار نانآ ات ھكلب دیامن موكحم ار نایناھج ھك داتسرفن ناھج ھب ار
 .) 8 :5 نایمور .درم ام رطاخھب حیسم ،میدوب راكھانگ زونھ ام ھك ماگنھ نآ رد اریز .تسا هدرك تباثً الماک ام ھب تبسن
 ؟مینک یم یگدنز ادخ هتساوخ قبط هک مینادب هنوگچ
 هرابود ار دوخ ياه هزیگنا دیاب ،تسا هدرکن رییغت امش راتفر اما دیا هدرک )هبوت ( هک دینک یم رکف رگا
           هکنآ يارب ای میشاب هتشاد يرتهب ساسحا طقف هک میدرک هبوت رگا ؟دیا هدرک هبوت ارچ .دینک شیامزآ
 و راکفا رد رییغت چیه تروصنآ رد ،میوش دازآ رسدرد زا ای ،مینک یضار ار یسک ای ،میدرک یم هبوت ) یتسیاب (
 و كاپ ام هزیگنا هکنآ يارب درک میهاوخن تفایرد ار كاپ نادجو زا تکرب و تفرگ دهاوخن تروص نام لامعا
 زا هک ار یتکرب ،میورب وا دزن يراکایر يور زا ام رگا و تسا تقیقح ادخ ،دیشاب هتشاد رطاخ هب .دوبن صلاخ
  .میروآ یمن تسدب ،دوش یم لصاح وا اب یقیقح هطبار کی
        رکف اما .دنا هدرک ) شیامزآ ( ار تیحیسم هک دنریگ یم هجیتن مدرم هک تسا یطیارش نامه اقیقد نیا
 هب دارفا نیا هک تسا نیا تقیقح هکلب .تسین اهنآ لکشم یسیع اعقاو .دروخ یمن اهنآ درد هب هک دننک
  .دنا هدرکن میلست یسیع هب الماک ار دوخ رکف و بلق یتح و دنا هدرکن تشپ دوخ هتشذگ یگدنز
 نیا مینک یم هبوت هک یلیلد اهنت عقاو رد .دننادب یبوخ مدآ ار امش مدرم هکنیا يارب طقف دینک یم هبوت دیاش
 بلق و رکف ،میراد تسود ار ادخ اعقاو رگا .مینک تحاران ار وا میهاوخ یمن و میراد تسود ار ادخ ام هک تسا
  .دشخب یم تردق ام هب سدقلا حور قیرط زا ادخ و مینک یم ضوع ار دوخ
 نادهاش تروصنآ رد ،مینک یم یگدنز یگدولآ رد اما میتسه یحیسم ام هک دننادب مدرم رگا ،نآ رب هوالع
 راتفر هنوگچ اهنآ دنیبب هک دنتسه نایحیسم بقارم مدرم – دینکن هابتشا  .دوب میهاوخن حیسم يارب یبوخ
            ادخ يوس هب ارچ هک دنشاب هتشاد یفلتخم ياه هناهب هک میهد یم یلیلد اهنآ هب بلغا ام و دننک یم
                       يراکایر رد یگدنز زا يا هنومن ار ام یگدنز هکنآ يارب .دننک یمن تکراشم اسیلک رد ای دنور یمن
 .دنرادنپ یم
 ناشن ،دیروآیم راب ھب ھك یتارمث اب ار دوخٔ ھبوت سپ( .دهد یم ناشن ار یقیقح هبوت هک تسا یهار اهنت ام راتفر
 میھاربا یارب ینادنزرف اھگنس نیا زا تسا رداق ادخ ھك دینادب .میراد میھاربا دننام یردپ ام ھك دییوگن دوخ شیپ و دیھد
 .دش دھاوخ هدنكفا شتآ رد و هدیرب ،درواین راب ھب بوخ ٔهویم ھك یتخرد رھ و هدش ھتشاذگ ناتخردٔ ھشیر رب ھشیت .دنیرفایب
 رد طقف .دشاب نایامن دیاب یگدنز رد ام دشر ،میوش یم     رت کیدزن یسیع هب ام رگا .) 9 – 8 :3 اقول
 لامعا ( .مینک یم تفایرد ار سدقلا حور هیده و ششخب نآ زا سپ .میبای دیمعت میناوت یم هبوت تروص

 لامعا  ( .میئامن بسک ار يدبا تایح هیده ات میراد زاین هبوت هب ام هک تسا نیا تمسق نیرتمهم و )38:2
11: 18(. 
 ؟تسا یعقاو امش هبوت ایآ
 هب زونه اما ،دیراد تسود ار ادخ  ) دیئوگ یم ( رگا .مینک شیامزآ ادخ مالک اب ار دوخ هتسویپ تسا مزال
 زا ناتبلق ،دینک یم راتفر هاوخدوخ و زیمآ تنوشخ تروص هب مدرم اب  ،دینک یم رکف دوخ هتشذگ هویش
 یب رد ای و دیتسه ناهد دب ،دیهد یم همادا دوخ تادایتعا هب ،دیتسه ندیشخبن زا رپ ،تسا هتشابنا یخلت
 هبوت اعقاو تروصنیا رد سپ دیرب یم رسب یسنج ناهانگ رد ای دیوش یم ینابصع دوز ،دینک یم یگدنز یتفع
 رد ،دینادرگ یم رب يور ندرک رییغت زا زونه و دیتسه ادخ نادنزرف زا یکی امش رگا نآ زا رتارف .دیا هدرکن
 .) 23 -22 :15 لیئومس لوا ( .درادن یبوخ و تبثم هجیتن چیه امش راتفر زرط نیا .دیتسه شکرس یگدنز
 ار يرگوداج ادخ اریز ،تسیرگوداج يدب هب یشکرس و ترارش هک دنک یم هراشا تایآ نیا هک تسا بلاج
 اجنآ رد ھک یمدرم تشز بادآ زا دیدش دراو ،تسا هداد امش ھب ناتیادخ دنوادخ ھک ینیمزرس ھب یتقو«( .تسا هدرک عنم
 یرگوداج و یلامر ،ییوگبیغ ،یریگلاف زا .دینکن ینابرق هاگنابرق شتآ رد ار دوخ نادنزرف .دینکن یوریپ ،دنتسھ
 تسا رازیب ،دنھدیم ماجنا ار تشز یاھراک نیا ھک یمدرم زا ناتیادخ دنوادخ .دینکن تروشم ناگدرم حاورا اب .دیزیھرپب
 رادافو دنوادخ ھبً الماک .دناریم نوریب ،دینکیم یورشیپ امش ھک ینامز رد ار اھنیمزرس نآ مدرم ھک تسا لیلد نیمھ ھب و
 ناتیادخ دنوادخ یلو ،دنھدیم شوگ ناریگلاف و نایوگبیغ ھب ،دینکیم بحاصت ار ناشیا نیمزرس ھک یمدرم« .دیشاب
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 رفنتم دنک يرگوداج هک یسک ره زا دیوگ یم ادخ یتح . )14 – 9 :18 هینثت .دینک نینچ امش ھک دھدیمن هزاجا
 تب تدش هب ادخ .تسا یتسرپ تب دننام يزابجل و یتخسرس هک تسا هدش رکذ هیآ نیا رد و)12 هیآ ( .تسا
 هدش رکذ ادخ  ) نامرف 10 ( هیلوا نامرف ود رد هک دراد تیدج رما نیا ردقنآ و دیامن یم عنم ار یتسرپ
 یتبحم نتشاد لیبق زا مینک یم هدهاشم یتبثم تارمث ،مینک یم هبوت اعقاو ام رگا ،رگید يوس زا .تسا
 فسات و ینامیشپ .)51 رومزم ( هانگ زا ینامیشپ ،ناگدشمگ نتفای يارب يدنمقالع ،نارگید يارب دیدج
 و یفنم راتفر زرط رب هبلغ يارب تردق .هانگ ماگنه رد دایز یتحاران ساسحا ،كاپان یگدنز هویش هب تبسن
 یم رارکت مه زاب . )32 رومزم ( یئاسراپ رد یگدنز رثا رد قیمع و دیدج یتذل و یشوخ هبرجت ،بولطمان
   .دینیبب نامز رورم هب ار رییغت نیا هک دشاب ناتساوح اما .میسر یمن دصقم هب هبش کی ام ،مینک

 هچ ؟دوش یم هدید ییاهتهابش هچ .دیئامن هسیاقم دش رکذ الاب رد هک هچنآ اب ار دوخ راتفر زرط •
 ؟دراد دوجو ییاه توافت

 !یعقاو رییغت
 و رکف و بلق سدقلا حور میراذگب هک تسا نآ تقو ،میدومن فارتعا دوخ هانگ هب ادخ دزن هکنآ زا سپ
 ،مینکن يراک نآ دروم رد اما میا هدرک هانگ هک میریذپب رگا .دوش ضوع ام راتفر ات دهد رییغت ار ام تاساسحا
 رییغت تردق ام ،ایند روما سکع رب ،هک تسا نیا بوخ ربخ .میا هداد تسد زا ار ندرک فارتعا لیلد مامت
 رییغت ،توافتم یناکم هب نتفر اب دننک یم یعس ،دنرادن ناشیگدنز رد ار ادخ هک یصاخشا .میراد ار نتفای
 اب ترشاعم ،تیامح يارب ملاس ان ياههورگ رد تکرش ،دوخ هب کمک دروم رد ییاهباتک ندناوخ ،دوخ تاداع
     تکرح اهنآ لابند هب ناشلکشم اما .دنهد رییغت ار طیارش ،دیدج لغش و راک ندروآ تسد هب ای دیدج دارفا
  .تسا راک نیا ماجنا هب رداق ادخ حور طقف و دنهد رییغت ار دوخ یعقاو تالیامت دنتسین رداق اریز دنک یم
 .میراد زاین هتفای دشر و ملاس نایحیسم کمک هب دیدرت نودب .تسین یهابتشا راک نامدوخ يدوبهب رد یعس
 ار دوخ دربب نیب زا ار ام كاپان تالیامت ،هدنز يادخ تردق زا ریغب يرگید زیچ ره هک میراد راظتنا رگا اما
 ھک تسوا اریز ،دیشاب ھتشاد رطاخھب ھشیمھ ار ناتیادخ دنوادخ( .میتسه يدیما ان و تسکش راظتنا رد و هداد بیرف
 اعد نینچمھ و و 18 :8 هینثت .دھد ماجنا ،دوب هداد ناتناکاین ھب ھک ار یاهدعو ات دنکیم اطع تورث و تردق امش ھب
 لّمحت ار زیچ رھ ربص و یداش اب ات دنك تیوقت ار امش دوخ یورین مامت اب و شھوكشرپ تردق بسحرب ادخ ھك منکیم
 راظتنا رد ینارون ملاع رد ھك یتشونرس رد ات تسا هدینادرگ نآ قیال ار امش ھك دینك ركش ار ردپ یادخ ھتسویپ .دینك
 .تسا ھتخاس لقتنم شزیزع رسپ یھاشداپ ھب و دیناھر تملظ دنمورین گنچ زا ار ام وا .دیشاب ھتشاد یمھس ،تسا نیّسدقم
 ام ھك ار ھچنآ یھلا تردق و 14 – 11:1 نایسلوک .تسا هدیزرمآ ار نامناھانگ و ھتخاس دازآ ار ام وأ ھلیسو ھب ادخ
 شتمظع و لالج رد ات تسا هدناوخ ار ام ھکیسک میناوتب ام ات تسا هدیشخب ام ھب ،میراد زاین یتسرپادخ و یگدنز یارب

 تالیامت ٔهدییاز ھك یداسف زا ھجیتن رد و هدش دنمهرھب ،اھبنارگ و گرزب یاھهدعو زا نیاربانب .میسانشب رتھب ،میوش میھس
 اب ار دوخ نامیا ھك دیشوكب تخس دیاب امش ببس نیا ھب .دیوش میھس و کیرش ادخ ّتیھولا رد و دیزیرگب ،تسا ینامسج
 ،یسانشادخ اب ار یرابدرب ،یرابدرب اب ار یراكزیھرپ ،یراكزیھرپ اب ار تفرعم ،تفرعم اب ار یدرمناوج ،یدرمناوج
 و دشاب امش رد تافص نیا رگا .دینك لیمكت صلاخ ّتبحم اب ار ییاحیسم یتسود و ییاحیسم یتسود اب ار یسانشادخ
 نیا دقاف ھکیسک یلو .دوب دیھاوخ رمثرپ و لّاعف حیسم یسیع ام دنوادخ ییاسانش رد ھشیمھ ،دریگارف رتشیب ار امش یگدنز

                                .تسا هدش کاپ شاھتشذگ ناھانگ زا ھنوگچ دنکیم شومارف ھك دوشیم نیبکیدزن و روك نانچ ،دشاب تافص
 .) 9 – 3 :1 سرطپ مود
 !مرادن يزاین ادخ کمک هب رییغت يارب نم اما
 هدرک )رییغت( ناشیگدنز ادخ کمک نودب دسر یم رظن هب هک دوش حرطم یمدرم دروم رد هک دراد ناکما نیا
 هک دیراد یتسود دیاش .تسا مزال ندرک رییغت يارب ادخ اب هطبار نتشاد اعقاو ایآ هک دینک لاوس دیاش .تسا
 و دوب راب و دنب یب هک دیسانش یم ار یسک الامتحا .دنک یمن رگید الاح و درک یم هدافتسا ردخم داوم زا
  .دنک یمن یگدنز هتشذگ دننام رگید و دراد یگداوناخ یگدنز الاح و تشاد یفیثک ناهد
 نیب اما ،دشاب هدش ضوع ناشراتفر تسا نکمم .دنا هدرک رییغت ادخ نودب هکیناسک هک تسا نیا تقیقح
 رس تشپ ار اهراتفر یضعب تاقوا یضعب .دراد دوجو رایسب توافت یبلق یقیقح و قیمع رییغت و راتفر رد رییغت
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                یترابع هب ،دنتسه ینامسج و يرکف ،تارییغت نیا .مینک یم رییغت هب روبجم ار دوخ یهاگ و میراذگ یم
 .دنشاب یم ) لمع رد رییغت (
 یتذل و یشوخ چیه نودب ای ،تسیهاتوک تدم يارب ای دننک یم رییغت ادخ تردق رییغت نودب هک یلامعا اما
    و تالیامت میتسین رداق اما ،مینک ضوع ار دوخ راتفر میناوت یم ام دیشاب هتشاد دایب .دریگ یم ماجنا
  .مینک ضوع ادخ کمک و تلاخد نودب ار دوخ ياه هتساوخ
 هک میهاوخ یم ار ییاهزیچ ام هک دنک یم رییغت یتروصب ام یبلق تالیامت ،تسا راک رد ادخ هک یتقو ،اما
            نامدوخ يورین زا رتارف یلیخ هک مینک یم ساسحا يا هداعلا قوف يورین .دراد رظن رد ام يارب ادخ
 رد و دوش یم رت ناسآ رایسب ادخ هدارا قبط یگدنز ،مینک یم یگدنز يا هزیگنا نینچ اب هکینامز .دشاب یم
  .تسین رابجا يور زا ادخ زا ام تعاطا هک میبای یم
 داوم نآ هک مدرک یم يراک ره ،منک تاقالم ار یسیع هکنآ زا لبق ( :دنیوگ یم مدرم زا يرایسب هک ما هدینش
 رد ادخ راک هزجعم نیا  .) مهاوخ یمن یگدنز رد ار نآ رگید اما ،مروآ تسد هب ار صخش نآ ای و ردخم
  ساسحا دوخ رد هزات یشمارآ .میهد یم همادا یگدنز هب ادخ تمکح و تردق اب هک یتقو .تسا ام یگدنز
 .مینک یم تعاطا ادخ هدارا زا دوخ يورین و رکف و بلق مامت اب و یلاحشوخ اب اریز مینک یم
 ناونع هب ام داینب رتشیب .میا هدرک در تسا هدرک قلخ ار ام هکیسک ،مینک در ار ادخ رگا هکنیا رت مهم همه زا
 هدیدان ار نامدوجو هدمع شخب اعقاو میزاس رود دوخ یگدنز زا ار یسیع رگا و دراد یناحور هبنج ناسنا
 ،ردپ يادخ زا ریغب يرگید سک ره ای زیچ ره هب ار دوخ ) یناحور ( هبنج هک میریگب میمصت رگا و میا هتفرگ
 .میهد یم هار دوخ یگدنز هب ار ینمیرها ياه تیلاعف ،میزاس هاگآ و رادیب ،سدقلا حور يادخ و رسپ يادخ
 هار .دراد دوجو هار ود طقف تقیقح رد اما ) مرادن راک و رس ناطیش اب نم ( دیئوگب و دینک ضارتعا دیاش
 بناج زا نم اریز ؛دیتشادیم تسود ارم ،دوبیم امش ردپ ادخ رگا« :تفگ اھنآ ھب یسیع( حیسم یسیع هار و نمیرها

 تقاط ھكنیا یارب ؟دیمھفیمن ارم نانخس ارچ .داتسرف ارم وا ھكلب ،ماهدماین ھنارسدوخ نم .متسھ امش نیب رد و ماهدمآ ادخ
 لوا زا وا .دیروآیم لمع ھب ار دوخ ردپ یاھوزرآ و دیتسھ سیلبا ،دوخ ردپ نادنزرف امش .دیرادن ار ینانخس نینچ ندینش
 راتفر دوخ تشرس قباطم دیوگیم غورد یتقو .تسین یتسار چیھ وا رد نوچ ،تسا ربخیب یتسار زا و دوب لتاق
 کیمادک .دیروآیمن نامیا نم ھب ،میوگیم امش ھب ار تقیقح نوچ نم اّما .تساھغورد مامت ردپ و وگغورد اریز ؛دیامنیم
 ادخ زا ھکیسک ؟دیروآیمن نامیا نم ھب ارچ ،میوگیم ار تقیقح نم رگا سپ ؟دھد تبسن نم ھب یھانگ دناوتیم امش زا
  .)47 – 42 :8 انحوی  ».دیتسین ادخ زا نوچ ،دیھدیمن شوگ ادخ مالك ھب امش .دھدیم شوگ ادخ مالك ھب ،دشاب
 دنتسین دقتعم اما .دنمان یم یحیسم ار دوخ هک دنراد دوجو یبهذم هورگ نیدنچ هک دیشاب هاگآ نینچمه
 یحیسم نیب توافت دیناوت یم .تسا ام نامیا ناینب و هیاپ مامت یسیع ندوب ادخ .تسا ادخ یسیع هک
 .دیهد صیخشت حیسم ندوب ادخ و تیهلا هرابرد ناشنامیا و هدیقع قیرط زا ار یعقاو یحیسم کی و نیغورد
 یتسھ وأ ھلیسو ھب زیچ ھمھ .دوب ادخ اب ھملك لزا زا .دوب ادخ دوخ ھملك و دوب ادخ اب ھملك .دوب ھملك لزا رد و 1 انحوی (
 یكیرات و دباتیم یكیرات رد رون .دوب نایمدآ رون تایح نآ و دمآ دوجو ھب وا زا تایح .دشن هدیرفآ یزیچ وا نودب و تفای
 و هوكش ،میدید ار شلالج و هوكش ام .دیدرگ نكاس ام نایم رد و دش ناسنا ھملك و 5 – 1 .تسا هدشن هریچ نآ رب زگرھ
 نم ینالوط ّتدم نیا رد ،ُسپیلیف یا« :تفگ وا ھب یسیع ،14 هیآ .یتسار و ضیف زا رپ و ردپٔ ھناگی دنزرفٔ ھتسیاش یلالج
 ایآ ؟هدب ناشن ام ھب ار ردپ ییوگیم ھنوگچ سپ .تسا هدید ار ردپ دید ارم ھکرھ ؟یاھتخانشن ارم زونھ وت و ماهدوب امش اب
 نم رد ھك یردپ نآ ،تسین مدوخ زا میوگیم امش ھب ھك ینانخس ؟تسا نم رد ردپ و متسھ ردپ رد نم ھك ینکیمن رواب

 نیا ریغ رد .تسا نم رد ردپ و متسھ ردپ رد نم ھك دیشاب ھتشاد نامیا نم ھب .دھدیم ماجنا ار اھراك نیأ ھمھ تسا نكاس
 تردق سایقیب تمظع ھب و ،11 – 9:14 انحوی .دیشاب ھتشاد نامیا نم ھب دیاهدید نم زا ھك ییاھراک رطاخھب تروص

 زا سپ ار حیسم یتقو ،درب راكب ادخ ھك تسا یمیظع تردق نامھ نیا .دیربب یپ ،تسا راك رد نارادنامیا ام رد ھك ،وا
 ،تردق ،رادتقا ،ھطلس رھ زا رتالاب ار وا و داد رارق ینامسآ یاھیاج رد ،دوخ تسار تسد رد و دینادرگ هدنز گرم
 ریز ار زیچھمھ ادخ .داد رارق ،زین هدنیآ یایند رد ھكلب ایند نیا رد اھنت ھن ،درك ركذ ناوتب ھك رگید ماقم رھ و یھاشداپ
 ربرد ار وا دوجو مامت و تسوا ندب ھك ییاسیلك .داد رارق زیچ رھ زا رتالاب ار وا ،اسیلك رطاخھب و داھن حیسم یاپ
 ٔهرابرد امش رّكفت زرط ،23 – 19 :1 نایسسفا .دزاسیم ُرپ دوخ روضح اب ار تانیاك مامت لاح نیع رد و دریگیم
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 ار ادخ اب یربارب ھك دشن یضار یلو ،دوب ّتیھولا یاراد لزا زا وا ھچرگا :دشاب حیسم یسیع رّكفت زرط دننام دیاب یگدنز
 نوچ .دش ناسنا ھیبش و دمآرد مالغ کی تروص ھب ،هدومن مورحم نآ یایازم مامت زا ار دوخ ھكلب ،دنك ظفح یتمیق رھ ھب
 یور رب گرم ّیتح- گرم دش رضاح تعاطا یور زا و تخاس نتورف ار دوخ ،تشگ رھاظ ام نایم رد ناسنا لكش ھب وا

 ات .دومرف اطع وا ھب تساھمان عیمج زا رتالاب ھك ار یمان و دومن زارفارس رایسب ار وا ادخ تھج نیا زا .دریذپب ار -بیلص
 یادخ لالج یارب ھمھ و .دنیآ رد وناز ھب یسیع مان ندینش اب ،نیمز ریز و نیمز یور و نامسآ رد تادوجومٔ ھمھ ھکنیا
 یادخ رھظم و تروص ،حیسم ،11 – 5:2 نایپیلیف  .تسا دنوادخ ،حیسم یسیع ھك دننك فارتعا دوخ نابز اب ،ردپ
 و اھیندید ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ وأ ھلیسو ھب اریز .تاقولخمٔ ھمھ زا رتالاب و هدازتسخن و تسا هدیدان
 وا .دندش هدیرفآ وا یارب و وأ ھلیسو ھب تادوجوم مامت یرآ ،دندش هدیرفآ روما یایلوا و نانارمكح ،ناھاشداپ ،اھیندیدان
 نیتسخن و تساسیلك ینعی ندب ءاشنم و رس وا .دنکیم ادیپ طابترا مھ اب وأ ھلیسو ھب زیچھمھ و تشاد دوجو زیچھمھ زا لبق
 تفرگ ّقلعت نیا رب ادخ ٔهدارا اریز .دشاب ھتشاد ار لوا ماقم زیچھمھ رد وا اھنت ات دیدرگ هدنز گرم زا سپ ھك تسا یسك
 یور رب حیسم نوخ نتخیرٔ ھلیسو ھب و داد یتشآ دوخ اب ار زیچھمھ ،حیسمٔ ھلیسو ھب و .دشاب لماك ّتیھولا یاراد وا ھك

 و 20-15 :1            نایسلوک .دیدرگ رارقرب ،تسا نیمز و نامسآ رد ھچنآ رھ و ادخ نیب یتسود و حلص ،بیلص
ٔ ھلیسو ھب و هدینادرگ تانیاك ّلک ثراو ار رسپ نیا ادخ .تسا ھتفگ نخس ام اب دوخ رسپٔ ھلیسو ھب رخآ یاھزور نیا رد یلو
 دوخ تردقرپ مالك اب ار تانیاك و تسوا دوجو لماك رھظم و ادخ لالج غورف ،رسپ نآ .تسا هدیرفآ ار یتسھ ملاعٔ ھمھ وا
 .تسشن یلعا ترضح تسار تسد رد الاب ملاع رد ،دینادرگ کاپ ناشناھانگ زا ار نایمدآ ھکنآ زا سپ و درادیم هاگن
 .)3 -2:1 نایناربع
    .)نم قیرط زا رگم دیآ یمن ردپ دزن سک چیه ،متسه تایح و تقیقح ،هار نم ( :دیوگ یم شدوخ یسیع
 ردپ دیتخانشیم ارم رگا .دیآیمن ردپ دزن نمٔ ھلیسو ھب زج سکچیھ ،متسھ تایح و یتسار و هار نم« :تفگ وا ھب یسیع(
 یمهم رایسب هلاسم نیا .) 7-6 :14 انحوی ».دیاهدید ار وا و دیسانشیم ار وا امش سپ نیا زا ،دیتخانشیم زین ارم
 ادج نیغرد ياهرواب ای و بهاذم ریاس زا ار یعقاو نایحیسم هدیقع نیا اریز .میئامن رواب و میمهفب هک تسا
  .تسا ام یگدنز يراذگاو و شتسرپ راوازس حیسم لیلد نیمه هب و دزاس یم
 ؟تسیچ هبوت يایازم
 یئاسراپ تفص ندرک دوکر .میروآ يور حیسم هب دیاب .میدرک تشپ ناهانگ هب هکنآ زا سپ هک میتخومآ
 یکاپ هب هک میشاب هتشاد یکاپ نادجو میناوتب هک دنک یم كاپ ار ام وا ،مینک یم هبوت هکیماگنه .تسین
 فارتعا ،دروآ دوجو هب ام رد ینیون راتفر دراد دصق دنوادخ .)5 :1 سوئاتومیت لوا ( .دیامن کمک ام نامیا
 رامیب دوخ رارسا زا امش ( .دیا هدینش ار یمیدق هتفگ نیا الامتحا .تسا ام عفن هب المع ناهانگ زا هبوت
  .دراد تیعقاو ام یحیسم ياه ماگ رد نیا و .)دیتسه
 اعد نیا ات دیراذگب و دیدرگزاب دنوادخ یوس ھب( .میئامن شتسرپ ار ادخ میناوتب ات میدنمزاین هبوت و فارتعا  هب ام
 میھاوخ شیاتس ،میاهداد لوق ھک ھنوگنامھ ار وت ام و ریذپب ار ام یاعد و شخبب ار ام ناھانگٔ ھمھ« :دشاب وا یارب یاھیدھ
 رب کاخ هودنا و مغٔ ھناشن ھب و دندیشوپ سالپ نانآ .دندوب هدرک ادج ناگناگیب زا ار دوخً البق نانآ و 2 :14 عشوه  .درک
 تعاس ھس دودح .دندرک فارتعا دندوب هدش بکترم ناشناکاین و دوخ ھک یناھانگ ھب و دنداتسیا سپس .دنتخیر دوخ رس
 دوخ یادخ ،دنوادخ شیاین و ناھانگ فارتعا ھب ار رگید تعاس ھس ،دش هدناوخ ناشیا یارب ناشیادخ ،دنوادخ تاروت
 هک تقیقح و حور رد ار ادخ میناوت یم میراد تقادص دوخ نامیا رد هک یتقو .) 3 – 2 : 9 ایمحن .دنتخادرپ
 ناگدنتسرپ ھك -تسا هدش عورش نونكا مھ نامز نیا و- دیآیم ینامز اّما(      .میتسرپب تسا وا هتساوخ قباطم
 ھکرھ و تسا حور ادخ .دشابیم ناگدنتسرپ ھنوگنیا بلاط ردپ اریز ،درك دنھاوخ تدابع یتسار و حور اب ار ردپ ،یقیقح
  .) 24 – 23 :4 انحوی ».دیامن تدابع یتسار و حور اب دیاب دتسرپیم ار وا
 دوخ ناهانگ زا هک یتقو .دنک یم كاپ ار ام ناهانگ ،مینک هبوت بلق میمص زا ام هکیماگنه دیوگ یم دنوادخ
 ار وا روضح رگید راب میناوت یم هکیروطب دوش یم رارقرب هرابود دنوادخ اب ام هطبار ،مینادرگ یم رب يور
 تسا ياج نامه ،هدنهد تاجن اب كاپ هطبار نتشاد .تسا حور یگزات يوجتسج رد ام يایند .میئامن ساسحا
 .دوش هدیزرمآ امش ناھانگ ات دییامن تشگزاب ادخ یوس ھب و دینك ھبوت سپ( .میئامن هبرجت میناوت یم ار حور یگزات هک
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 دوب هدیزگرب ناتیارب شیپ زا ھك ار دوعوم حیسم نآ ینعی یسیع ،ادخ و دسر ارف دنوادخ هاگشیپ زا تایح دیدجت نامز و
 .)20 – 19 :3 نالوسر لامعا .دتسرفب
    يداش تشهب رد ناگتشرف ،دهد یم حیسم هب ار دوخ یگدنز راکهانگ کی هکیماگنه هک دینکن شومارف و
 وراج ار ھناخ و دنکیمن نشور یغارچ ایآ دنك ُمگ ار یكی و دشاب ھتشاد هرقنٔ ھّکس هد ینز دینك ضرف ای و«( .دننک یم
 عمج ار دوخ ناگیاسمھ و ناتسودٔ ھمھ درك ادیپ یتقو و ؟دنك ادیپ ار نآ ات ددرگیمن نآ لابند ھب ھشوگ رھ رد و دیامنیمن
 راكھانگ کی یارب ھك دینادب قیرط نامھ ھب '.مدرك ادیپ ،مدوب هدرك ُمگ ھك ار یاھّکس ،دینك یداش نم اب' :دیوگیم و دنکیم
 رظن رد ار هنحص نیا طقف .) 10 – 8 :15 اقول ».دوب دھاوخ رورس و یداش ،ادخ ناگتشرف نایم رد دنکیم ھبوت ھك
 ،اه هزیگنا ،اه هتساوخ ،هدارا یصخش اریز دننک یم يداش و دنناوخ یم دورس اج همه ناگتشرف .دینک مسجم
 .درک میلست دنوادخ هب ار دوخ راکفا و لد ،اه سرت ،اهایور

 هارمه هب هک یشوخ و يدازآ و هدش هدیشخب امش ناهانگ هک دیا هدوب رادروخرب تصرف نیا زا ایآ •
  .دیسیونب ار هبرجت نیا زا هنومن کی ؟دیئامن هبرجت ار دیآ یم ششخب

 راک رازبا
 هزیگنا نتفای و تردق ،یئامنهار يارب ام هک تسا یعبانم نیرترثوم زا یکی سدقم باتک زا تعاطا و هعلاطم
 17 :4 بوقعی .تسا هدرك هانگ ،دنكن یكین و تسیچ یكین دنادب ھکیسک نیاربانب( .میراد زاین نآ هب هانگ رب هبلغ يارب
 زا میناوت یمن ام هک دهد یم يرای نامدوخ زا قیمع كرد رد ار ام و  تسا یعیبط قوف يورین ادخ مالک .)
 رداق هک دهد یم تریصب ام هب ادخ مالک .میبای تسد نآ هب نارگید قیرط زا ای و یلومعم ياه باتک دناوخ
 رد ام هک داقتعا نیا زا رود هب و میسانشب دراد دوجو ام بلق و رکف رد عقاو رد هک ار دوخ ياه هزیگنا میشاب
 و ،تسین نآ زا رتهدنبیرف یزیچ ؟دنک کرد ار ناسنا لد دناوتب ھک تسیک( 9 :17 ایمرا ،میتسه ) یبوخ ( ناسنا لصا
  .تسا ریرش يا هدنبیرف روطب ناسنا بلق هک دیوگ یم ).درادن دوجو نآ یارب یجالع ھک تسا رامیب ّیدحھب نآ
 و هدنز سدقم باتک اما ،مینک لمع نینچ ام هک دوش یم ببس یلماع هچ میناد یمن یتح ،تاقوا يرایسب
 َمد ود ریشمش رھ زا و لّاعف و هدنز ،ادخ مالك اریز( .دهد حیضوت یبوخ هب ار ام طیارش دناوت یم و تسا تردق رپ
 .دزاسیم راكشآ ار ناسنا لد ضارغا و تّاین و دنکیم ذوفن ناوختسا زغم و لصافم و سفن و حور قامعا ات و تسا رتزیت
 و مینک یم یگدنز یسک هچ يارب اتقیقح هک دزاس یم راکشآ ام رب ادخ بوتکم مالک . )12 :4 نایناربع
 یم  ندش ضوع تردق ام هب ادخ حور طسوت و دزومآ یم ار یتسار ،دهد یم ناشن ام هب ار ام تاهابتشا
 یکین رد ام شرورپ و بیاعم حالصا ،اطخ شنزرس ،تقیقح میلعت یارب و تسادخ ماھلا زا ّسدقمباتک مامت( .دشخب
 .) 16 :3 سواتومیت مود .تسا دیفم قلطم
 تسا یسیع هک ) تردق عبنم ( اب هطبار رد ات مینک هدافتسا نآ زا دیاب هک تسا يرگید هدنز رازبا اعد ،هتبلا و
 تسد ندرک اعد زا دیابن زگره هک میناوخ یم ).دینك اعد ھتسویپ و 17  :5 ( نایکینولاست لوا رد .مینامب یقاب
 هک تسا ینعم نیا هب هکلب .میشاب ندز وناز لاح رد هتعاس 24 دیاب هک تسین ینعم نیا هب هک .میرادرب
 تهج .دروآ یم يور ام هب سرت ای ینارگن ،میراد یلاوس هک هاگ ره .میشاب هتشاد رظن رد ار ادخ هشیمه
 میراد ینانیمطا زا رپ و بوخ ساسحا هکیماگنه و میرادرب اعد هب تسد ،شمارآ و ییامنهار ،تمکح تفایرد
 و ورین بلط ادخ زا ،یگتشگرس و یتسس و فعض تقو رد .میورب ادخ روضح هب يراذگ رکش ياعد اب
  .مینک اعد میناوت یم زور مامت عقاو رد .مینک تماقتسا
 هک یصاخشا اب تقو ندنارذگ زا تسترابع ،تسا مزال ام یناحور حالس لیمکت يارب هک يا هلیسو نیرخآ
 ،دنک یم تبیغ اما .دورآ یم رامش هب یحیسم ار دوخ یسک رگا یتح .دنرب یم رس هب ییاسراپ رد اتقیقح
 ریثات نامیا یب کی دننام تسرد صخش نیا .تسا ریگرد یسنج ناهانگ رد ای دنک یم تیاکش ،تسا وگغورد
 .دراذگ یم دب
 میراد ار یمیدق نایانشآ اب ندوب و هتشذگ یگدنز يوزرآ ام هک یتقو دیوگ یم سدقم باتک نینچمه
 نآ تقایل دنك هاگن بقع ھب و دشاب ندز مخش لوغشم ھکیسک« :دومرف وا ھب یسیع( .میتسین دنوادخ یهاشداپ هتسیاش
 رد نامیاپ کی و هتشذگ رد نامیاپ کی میراد یعس رگا .)62 : 9 اقول ».دنك تمدخ ادخ یھاشداپ یارب ھك درادن ار
 ار نآ ،دشاب تمكح دقاف امش زا یسك رگا( .میروخ یم تسکش دنوادخ اب یگدنز رد دیدرت نودب ،دشاب ادخ ورملق
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 دیاب وا اّما .داد دھاوخ وا ھب ار نآ ،دنکیمن شنزرس ار ناسنا و دشخبیم تواخس اب ار زیچھمھ ھك ییادخ و دھاوخب ادخ زا
 مطالتم و هدنار داب ربارب رد ھك تسایرد جوم دننام کاّكش مدآ نوچ ،دشاب ھتشادن کش دوخ ركف رد و دھاوخب نامیا اب
 رادیاپان دوخ یاھراك مامت رد لدود صخش نوچ ،تفای دھاوخ یزیچ دنوادخ زا ھك دنك نامگ دیابن یصخش نینچ .دوشیم
  .)8- 5 :1 بوقعی .تسا
 میناوت یم .میربب راک هب ار تردقرپ نایحیسم اب تکراشم و اعد ،سدقم باتک ینعی یساسا رازبا هس نیا رگا
       هک میربب یپ ،اهرازبا نیا ندرب راکب نمض رد و میئامن رارق رب یسیع اب رادیاپ و کیدزن ،قیمع يا هطبار
  .میوش طلسم نامناهانگ هب رت ناسآ میناوت یم

  ؟دیهد تداع رازبا نیا اب ار دوخ هک دیتسه لیام ایآ  ؟دینک یم هدافتسا دش هدرب مان هک يرازبا زا ایآ •
 دیروخن بیرف
 .دنشاب هتشادن ییاسراپ یگدنز تسا نکمم دنناد یم یحیسم ار دوخ هک مدرم زا یضعب یتح منکیم رارکت
 یتقو ،نم دنزرف یا( .دینک يرود اهنآ زا ،دنرادن كاپ یگدنز تروص ره هب امش ) یحیسم ( ناتسود رگا
 نامدرم هار زا و نکم یوریپ ریرش مدرم زا و 10 :1 لاثما .وشن میلست ،دنھد بیرف ار وت دننکیم ششوک ناراکھانگ
 رظن رد ار نیا و .) 15 – 14 :4 .هدب ھمادا ار دوخ هار و امن یرود اھنآ زا ،هدن ماجنا ار اھنآ یاھراک .نک یرود ملاظ
 وا يدرس اب هک دنتسه ییاهنآ زا رتدب ،دنتسین یحیسم بلق مامت اب هک ییاهنآ تفگ یسیع هک دیشاب هتشاد
 ندرک  ) غارفتسا ( المع هیآ نیا رد ندرک )فت( يارب ییانوی تغل .) 16 – 15 :3 هفشاکم ( .دننک یم در ار
 .تسا كانسرت نیا .تسا
   یگدنز نارگید دننام اما .) دنناوخ یم ( وا سدقم مان هب ار دوخ هک دنک هدافتسا یمدرم زا دناوت یمن ادخ
 دوخ هانگ هب ( دنا هدرکن هبوت اتقیقح اریز .دننک یگداتسیا یکاپ و تلادع رد هک دنرادن تردق اهنآ .دننک یم
                    .دننک یم رود ندروآ نامیا زا ار نانامیا یب ،نآ زا رتدب و ) دنا هدرواین يور ادخ هارب و هدرکن تشپ
 ھك میوگیم امش ھب تقیقح رد« :تفگ نانآ ھب سپس و دتسیاب نانآ ربارب رد تساوخ وا زا و درك ادص ار یكدوك یسیع(
 یسک نآ ،نامسآ یھاشداپ رد .دش دیھاوخن دراو نامسآ یھاشداپ ھب زگرھ ،دیدرگن ناكدوك دننام و دیوشن ضوع امش رگا
 ارم ،دریذپب نم مان ھب ار یكدوك نینچ ھکیسک و .دوشب کدوك نیا دننام و دزاس نتورف ار دوخ ھك تسا رتگرزب ھمھ زا
 ھك تسا رتھب وا یارب .دوشب دنراد نامیا نم ھب ھك ناكچوك نیا زا یکی شزغل ثعاب ھکیسک لاح ھب یاو«.تسا ھتفریذپ

 .) 6 – 2 : 18 یتم .ددرگ قرغ ایرد قامعا رد و دوش ھتخیوآ شندرگ ھب یبایسآ گنس
 ھب شیم سابل رد ھك دیشاب رذحرب نیغورد یایبنا زا( .دنجنس یم شا هویم اب ار تخرد هک دیوگ یم سدقم باتک
 و روگنا ،راخٔ ھتوب زا ناوتیم ایآ .تخانش دیھاوخ ناشیاھراک زا ار نانآ .دناهدنّرد ناگرگ نطاب رد یلو ،دنیآیم امش دزن
 دناوتیمن بوخ تخرد .دب ٔهویم دساف تخرد و دروآیم راب ھب بوخ ٔهویم بوخ تخرد روطنیمھ ؟دیچ ریجنا ،نبراخ زا
 .دنزادنایم شتآ رد و دنربیم ار نآ درواین راب ھب بوخ ٔهویم ھك یتخرد .بوخ ٔهویم دب تخرد ھن و دروآ راب ھب دب ٔهویم
 يدج يرادشه دیآ یم ریز رد هک یتایآ .) 20 – 15 :7 یتم .تخانش دیھاوخ ناشیاھهویم زا ار اھنآ امش نیاربانب
 ٔهدارا ھکیسک ھكلب ،دش دھاوخ دراو نامسآ یھاشداپ ھب دنك باطخ »ادنوادخ ،ادنوادخ« ارم ھك سکرھ ھن( .دهد یم ام هب
 تّوبن وت مان ھب ایآ ،ادنوادخ ،ادنوادخ' :تفگ دنھاوخ نم ھب یرایسب دسرب زور نآ یتقو .دناسرب ماجنا ھب ارم ینامسآ ردپ
 :تفگ مھاوخ نانآ ھب اراکشآ هاگنآ ؟میدركن رایسب تازجعم وت مان ھب و ؟میدنارن نوریب ار اھوید وت مان ركذ اب ایآ ؟میدركن
 لمع رد ار ام نامیا نارگید رگا .) 23 – 21 : 7 یتم '.ناراكدب یا ،دیوش رود نم زا .متخانشن ار امش زگرھ نم'
 یور زا امش تواضق ایآ و دیوشیمن لیاق ضیعبت دوخ نیب رد راک نیا اب ایآ( .تسا هدرم ام نامیا سپ ،دننیب یمن
 ار ناھج نیا ناریقف ادخ رگم ،دیھد شوگ زیزع .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا؟تسین دیلپ یاھركف
 ارقف ھب امش اّما ؟تسا هداد هدعو دوخ نارادتسود ھب وا ھك دنشاب یتوكلم نآ ثراو و دنمتلود ،نامیا رد ات تسا هدیزگنرب
 ھك ییوكین مان ھب اھنآ ایآ و ؟دنشکیمن ھمكاحم زیم یاپ ھب ار امش و دننکیمن ملظ امش ھب نادنمتلود ایآ .دینکیم یمارتحایب

 ار تاھیاسمھ« :دیامرفیم و تسادخ مالك رد ھک ار یاھناھاش نوناق امش رگا؟دننکیمن یتمرحیب ،تسا هداھن امش رب ادخ
 ،دیوش لیاق ضیعبت اھنآ رھاظ یور زا صاخشا نیب رگا اّما .دیاهدرك وكین یراك ،دیروآ اجب ».رادب تسود دوخ ناج لثم
 و دنك تیاعر ار تعیرش مامت یسك رگا نوچ .دیامنیم موكحم راكاطخ ناونع ھب ار امش ،تعیرش و دیاهدش هانگ بكترم
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 نینچمھ ».نكن انز« :تفگ ھكیسك نامھ اریز .تسا رّصقم تعیرش مامت لباقم رد مھ زاب ،دنكشب ار نآ نیناوق زا یكی طقف
 نخس یناسك دننام .یاھتسكش ار تعیرش مھ زاب ،یوش لتق بكترم یلو ینکن انز وت رگا سپ ».نكن لتق« :تسا ھتفگ
 محر ھک یسك رب ادخ نوچ .دنکیم تواضق اھنآ ٔهرابرد ،شخبیدازآ نوناق نیا ساسا رب دنوادخ ھك دییامن لمع و دییوگ
 نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا.دش دھاوخ هریچ یرواد رب تمحر ھشیمھ یلو ،دوب دھاوخن میحر ،هدركن
 تاجن ار وا دناوتیم شنامیا ایآ ؟دنكن تباث ار نیا وا لمع یلو ».مراد نامیا نم« :دیوگب یسك رگا دراد هدیاف ھچ ،تسا
 ناشیا ھب امش زا یكی و دیایب امش دزن ،دشاب دوخٔ ھنازور یاذغ جاتحم و ھنھرب ھك یرھاوخ ای یردارب رگا سپ ؟دشخب
 ار اھنآ ّیدام تاجایتحا ھكنآ رگم ،چیھ ؟دوشیم امش دیاع یزیچ ھچ ».دیوش ریس و مرگ و ،دیورب تمالسب« :دیوگب
 یاھراک نم و یراد نامیا وت« :دیوگب یسك تسا نكمم .تسا هدرم ،دشابن هارمھ لمع اب ھك ینامیا روطنیمھ .دیروآرب
 یاھراکٔ ھلیسو ھب ار دوخ نامیا نم و یشاب ھتشاد نامیا کین یاھراک نودب یناوتیم ھنوگچ نك تباث نم ھب وت .وكین

 یا .دنزرلیم سرت زا و دنراد نامیا مھ اھوید )بوخ رایسب ،تسا دحاو ادخ ھك یراد نامیا وت ».منکیم تباث وت ھب شیوخ
 دنزرف ھکیتقو رد دوخ یاھراک رطاخھب میھاربا ام ردپ٢١ ؟تسا رمثیب کین راک نودب نامیا ھك ینادیمن ایآ ،نادان درم
 وا یاھراک کّرحم وا نامیا ھنوگچ ھك ینیبیم .دش بوسحم لداع و کین ،درك ادخ میدقت هاگنابرق رد ار قاحسا شیوخ
 یكین شیارب نیا و دروآ نامیا ادخ ھب میھاربا« :دیامرفیم ھک ادخ مالك .دینادرگ لماك ار شنامیا زین وا یاھراک و دوب
 ھب ھكلب ،نامیا هار زا طقف ھن ناسنا ھنوگچ ھك دنیبیم سپ .دش هدناوخ ادخ تسود وا و تفای ّققحت ».دش بوسحم قلطم
 ھب نداد هانپ ینعی دوخ کین یاھراک اب زین ھشحاف باحار روطنیمھ.دوشیم هدرمش لداع و کین دوخ یاھراکٔ ھلیسو
 نامیا هب ار ام ادخ .) 25 – 4 :2 بوقعی .دش هدرمش لداع و کین ،رگید هار زا اھنآ ندرك ھناور و یلیئارسا نادصاق
 ام هب و دزاس هدروآرب ار ام هتساوخ هک دهد یم هدعو ،میهد ماجنا وا نامرف قبط رگا و دناوخ یم ارف لاعف
 تردق مھ و هدارا مھ ،دوخ فطل زا ھك تسادخ اریز(                      .میهد ماجنا ار وا هدارا هک دشخب یم تردق
 ام باختنا اب تلادع و تعاطا .میراد باختنا يدازآ ام اما . ) 13 :2 نایپیلیف .دنکیم داجیا امش رد ار یراكرھ
  .دوش یم زاغآ
 ،يرابدرب و ربص ،شمارآ ،یشوخ ،تبحم هکیناسک اب هک میریگب میمصت ام رگا ،تسا نیا رخا مالک سپ
 راب ھب سدقلاحور ھك یاهرمث اّما( .مینامب دنهد یمن ناشن ار يراد نتشیوخ و تمیالم ،يرادافو ،یبوخ ،یئوکین
 ینوناق چیھ ھك تسا یرادنتشیوخ و ینتورف ،یرادافو ،یھاوخریخ ،ینابرھم ،یرابدرب ،شمارآ ،یشوخ ،ّتبحم :دروآیم
 یحیسم یگدنز هب رتشیب يوق لامتحا هب .) 23 – 22 :5 نایطالغ .درادن دوجو ،دشاب اھراك نینچ فالخرب ھك
 یگدنز کی يوس هب ار اهنآ میناوت یمن و میریگ یم هلصاف الماک دوخ نامیا زا کش نودب و میسر یم یفیعض
ٔ ھلیسو ھب ادابم ھك دیشاب دوخ بظاوم سپ ،دینادیم ار نیا امش نوچ ،نازیزع یا اّما( .میئامن قیوشت حیسم اب هنالداع
 ٔهدنھدتاجن و دنوادخ تفرعم و ضیف رد ھكلب .دییامن طوقس دوخ نما هاگیاج زا و دیوش فرحنم ،ریرش نامدرم طلغ میلاعت
 4 :2 هفشاکم و 18 – 17 :3 سرطپ مود )نیمآ ،دبا ات لاح زا ،داب وا رب لالج .دینك ومن و دشرً امیاد ،حیسم یسیع ام
 تاقوا نیرتشیب دیاب اما  ،میروایب ادخ يوس هب ار اهنآ ات مینارذگب تقو نانامیا یب اب یتسیاب هکنآ اب . ) 5 –
  .مینارذگب دنتسه یعقاو یحیسم هکیناسک اب ار دوخ
 تیقفوم زمر
 هک تسا لیلد نیمه هب .دزاس رپ دوخ روضح زا ار ام هک تسا هدیرفآ یناحور صاخ تیفرظ اب ار ام دنوادخ
 .میراد ندوب یهت ساسحا زونه ،یشوخ و شمارآ ندروآ تسدب يارب يژرنا فرص و اه ششوک مامت زا سپ
 اما .میهد ماجنا نوگانوگ ياهراک ،هتفر فلتخم ياههار هب تقو مامت هک تسا نیا رب شیارگ ام گنهرف رد
 زا رپ یگدنز هنوگچ هک دیوگ یم سدقم باتک .میربب رسب توکس رد و هدش نکاس اج کی رد میتسین رضاح
  .دنک یم تبحص ام اب ادخ هک میونشب و میناوخب ار ادخ مالک میناوتب هک میشاب هتشاد ار فده و دیما
 زور ره وا تیاده زا و درک دهاوخ كرد ار ادخ ياههار ام راکفا ،میروآ دوجو هب ار یبیترت و مظن نینچ رگا
 شمارآ و تیاضر ساسحا زا ،مینک تعاطا ،میا هتخومآ توکس رد تاقوا نیا رد هچنآ زا رگا .میوش یم هاگآ
 هک تسین یبهذم تعاطا عون نیا ،دیشاب هتشاد رطاخ هب .میا هدرکن تفایرد ار نآ زگره هک میوش یم زیربل
 ام راگزومآ و دامتعا لباق تسود وا مینک یم يرادیاپ یسیع رد یتقو .دریگب ماجنا ینهآ مدآ ای تابور دننام
  .میهد یم حیجرت دوخ هتساوخرب ار وا هدارا يدوز هب ،میدش وا قشاع هک یتقو .دوش یم
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 نادرگور حیسم شخب تاجن میظع تردق زا دوخ هراب دنچ ینامرفان اب ام ایآ .مینک یبایزرا ار دوخ یگدنز دیاب
 روتسد زا یتخسرس اب امش و دیهد رییغت دوخ یگدنز رد ار يزیچ هک دناوخ یم ارف ار امش ادخ ایآ ؟میتسه
 .دوش یم رت تخس امش بلق ،دینک یم راکنا ار وا تقیقح هک راب ره هک دینک هجوت ؟دینک یم یچیپرس وا
 رصقم ار وا امش هک دوش یم ثعاب نیا و دیوش یم رود یلک هب دنوادخ زا امش هک تسا نیا یعقاو رطخ
 ادخ رادتقا هب ندش میلست يولج لوا هلحو رد هک دوب ناتدوخ رورغ و يزابجل هک دیریذپب هکنیا ياجب دینادب
 .تفرگ امش زا ار
 رد هک هچنآ ره زا دیاب .میراذگب رانک ار اهنآ دوش یم راکشآ ام رب نامناهانگ هک یتقو دیاب اما !میتسین لماک ام
 وا تهابش هب ام اریز .میئامن هبرجت ار دوخ هب ندرک تبحم رتشیب دیاب .مینک يرود تسین یسیع هیبش ام
 مالک طسوت ام راکفا هک دهد یم خر ینامز نیا .دور نوریب ام زا دیاب زور ره ام هنهک ياهراتفر .میا هدش قلخ
 دیھدب صیخشت ار ادخ ٔهدارا دیناوتب ات دبای لكش رییغت امش دوجو ،راكفا دیدجتٔ ھلیسو ھب ھكلب دیوشن ناھج نیا لكشمھ( ادخ
 اب المع هک ینایحیسم اب ندرب رس هب و اعد ،)2 :12 نایمور .دیسانشب ،تسا لماك و هدیدنسپ و دیفم ھك ار ھچنآ و
 ياه مدق هکنآ هن مینک دشر دنوادخ رد دیاب ام نامز رورم هب و دوش لیدبت دننک یم یگدنز ادخ مالک
 اب ھك روطنامھ متسناوتن نم ،نم .تسا نارادنامیا اب ھیآ رد نخس یور ناردارب یا اّما و( .میرادرب دبا ات ار هناکدوک
 نامیا رد ھکیناسک ای یناسفن صاخشا اب ھک روطنامھ ،مدش راچان ھكلب ؛میوگ نخس امش اب ،منکیم تبحص یناحور دارفا
 و دیدوبن هدامآ نآ یارب اریز ،ار نالاسگرزب یاذغ ھن ،مداد ریش امش ھب .منك تبحص امش اب دنتسھ لاسدرُخ زونھ حیسم ھب
 دھدیمن ناشن نیا ایآ ،تسھ امش نایم رد عازن و تداسح یتقو .دیتسھ یناسفن مھ زونھ امش نوچ .دیتسین هدامآ مھ زونھ
 رس تشپ ار ّتیحیسم ییادتبا سورد سپ و 3 -1 :3 نایتنرق لوا ؟دینکیم راتفر مدرم ریاس لثم و دیتسھ یناسفن ھك
 :6 نایناربع ،ادخ ھب نامیا ،هدوھیب یاھراک زا ھبوت دننام ھیلّوا تاّمدقم نامھ دیابن ام .میورب شیپ غولب یوس ھب و میراذگب

  .!دروخ یمن رد هب زگره !دروخ یمن درد هب امش هویش .)1
 هک دیئوگب ادخ هب .دینک فارتعا ادخ دزن امامت ار نیا هک تسا نیا امش يارب نم هنامیمص هتساوخ و اعد
 امش هب عیطم و مرن یبلق دیهاوخب وا زا .دینک وگتفگ ادخ اب ناتناهانگ و تالکشم هرابرد .دیتسه فیعض
 فارحنا نآ زا و هدومیپ ار وت یاھھار ھشیمھ نم( .دنادرگ یمن يور ،هدیدنسپ راتفر زرط نیا زا زگره وا .دیشخبب
 .دینک اعد دهاوخ یم ادخ هک يا هویش هب یگدنز و تالیامت رییغت يارب دیناوت یم .)17 :5 رومزم .ماهدیزرون
 تسا نکمم رضاح لاح رد .دشخب یم ار اهنآ دنوادخ ،دشاب گرزب ناتناهانگ هک ردق ره و تسین رید زگره
 هداتسیا ادخ روضح رد يرواد زور رد هکیماگنه دیهاوخ یمن اما ،دشاب هتشادن تیمها ناتیارب یلیخ تیدبا
 وت يوس هب و هدنادرگ يور نامناهانگ زا هک هد يرای ار ام ادنوادخ .دیدیزگرب ار یطلغ هار هک دیربب یپ ،دیا
  .میروآ يور
 !تسا هبوت زور  زورما
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 باتزاب
 

  ؟تسیچ هبوت -١
 ؟تسا هدرک هبوت اعقاو یسک هک دیناد یم هنوگچ -٢
 نیا )؟دیهد یم رارق وا یهاشداپ ای و ادخ زا رتالاب یگدنز رد هک ییاهزیچ ( ؟دنمادک امش ياه تب -٣

 ،سابل ،كاپان تایرشن ندناوخ ،راک ،لوپ ،ناترسمه ای ناتنادنزرف ،نویزیولت ،اذغ لماش دناوت یم
 هچ فرص ار دوخ لوپ ای و يژرنا ،تقو هک تسا نیا ،اه تب زا روظنم . ) دشاب هریغ و رتویپماک
  ؟دینک یم يزیچ

  ؟دتفا یم یقافتا هچ مینکن هبوت رگا -۴
  ؟دوش یم امش یعقاو هبوت عنام يزیچ هچ -۵

  ؟رورغ -
 ؟سرت -
 ؟یتخسرس -
 ؟یلبنت -
 ؟یگدوشخبن -

 امش ھب زین وا ھك دییوج بّرقت ادخ ھب( .)8 :4 بوقعی (  ؟دیراد يا هشقن هچ ادخ هب ندش رت کیدزن يارب -۶
 ).دیزاس کاپ ار دوخ یاھلد ،ناراكایر یا .دییوشب ار دوخ یاھتسد ،ناراكھانگ یا .دش دھاوخ کیدزن
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  ھمانشسرپ
 
 روط هب ار تالاوس .دیسانشب دیراد زاین هبوت هب هک ار ییاه هبنج هک دنک یم کمک امش هب ریز شیامزآ
  نینچ مه .دیهد خساپ دوش یم طوبرم امش هب هک یلاوس طقف .دیهد خساپ اعد اب هارمه و رکفت اب هتسهآ
 امش طیارش اب الماک رگا یتح دیسیونب دسر یم ناتنهذ هب هلمج ره ندناوخ ماگنه هک یبلطم ره دیناوت یم
 ياه هزیگنا و نورد ياهزار هک دیهاوخب ادخ زا تسین طوبرم امش طیارش هب يزیچ رگا یتح و درادن تقباطم
 و هدش وربور دیراد یگدنز رد هک یلئاسم اب ات دهد يرای ار امش دیهاوخب ادخ زا ،سپس .دزاس راکشآ ار امش
  .دیئامن هبلغ
 فرصم دننام ،دشاب صخشم و نشور یلیخ دناوت یم ناهانگ نیا ( :منک یم هبوت ناهانگ نیا زا نم !ادنوادخ
  .)ندرک بلقت ای و نتفگ غورد ،راب و دنب یب یگدنز ،لکلا
 هب ار ریصقت ،یهاوخدوخ ،رورغ دننام دوش یم هدید رتمک هک یناهانگ ( :منک یم هبوت ناهانگ نیا زا نم
 .)هریغ و دوخ لوپ ای لاوما ندرک ناهنپ ،یئوگازسان و شحف ،ندرک تبیغ ،نتخادنا نارگید ندرگ
 .منک هبوت هنوگچ مناد یمن نم
 .تسیچ هبوت مناد یمن نم
 .هدب ناشن نم هب منک یم شهاوخ .منک هبوت يزیچ هچ يارب دیاب مناد یمن نم
 .منیبب ینشور هب ار دوخ هانگ مهاوخب هک هد يرای ارم
 ،دنا هدرک تحاران ارم هک ییاهنآ هیلع رب هک ار یتاساسحا مهاوخ یم .منک هبوت ندیشخبن زا مراد جایتحا نم
 يارب سپس و دیربب مان دسر یم ناترکف هب تعرس هب هک ار يدارفا هک دنک یم کمک نیا .منک شومارف
  .دینک اعد ،دینک رکف اهنآ هب دیدوبن لیام و دنا هداد رازآ ار امش هتشذگ رد هک ییاهنآ
 .منک يرود نارگید دروم رد ندرک يرواد زا دیاب نم
 .منک هبوت تقو فالتا زا دیاب نم
 .منک هبوت مدوخ يارب طقف تقو ندنارذگ زا دیاب نم
 .منک هبوت یسیع هب نانیمطا نتشادن ای و بارطضا ،ینارگن زا دیاب نم
 .)مورب ار دوخ هار هشیمه مهاوخ یم هکنیا زا ( منک هبوت دوخ یتخسرس زا مهاوخ یم نم
 .منک هبوت یلدگنس زا مهاوخ یم نم
  .) تسا نارگید ای و وت ياههار زا رتهب هشیمه نم ياههار منک یم رکف ( منک هبوت رورغ زا دیاب نم
 .)مسرت یم ندرک شومارف و ندرک اهر زا ( منک هبوت میاه سرت زا دیاب نم
 .متسه ساره رد هدنیآ زا نم
 .مسرت یم ادخ زا نم
 .مسرت یم مدوخ زا نم
 .منک دامتعا وت هب الماک مناوتب زونه منک یمن رکف و مسانش یمن بوخ یلیخ ار وت نم ،ادنوادخ
 .مسرت یم اهنآ زا و ممهف یمن ار وت ياههار نم
 .منک هبوت دوخ ینامرفان زا دیاب نم
 .منک هبوت رییغت ندرک در زا دیاب نم
 .منک هبوت دوخ یهاوخدوخ زا دیاب نم
 .منک هبوت نتشاد ترفن زا دیاب نم
 .منک هبوت ما هتشذگ یگدنز زا دیاب نم
 تحاران ما هتشذگ یگدنز رد هک ار یمدرم .مدرک هدافتسا مندب هب ندز بیسآ يارب هک لکلا ای ردخم داوم
 .مدرک
 .منک هبوت دوخ ندرک تیاکش زا دیاب نم
 .منک هبوت ادخ ندرکن شتسرپ زا دیاب نم
 .منک هبوت دوخ راوشد و ریگ تخس حور زا دیاب نم
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 زاین رب مدقم ار مدرم زاین اعقاو تبحم هنوگ نیا ( .میامن هبوت نارگید هب تبسن یتبحم یب زا مراد جایتحا نم
 یناسآ هب دیناوت یم هک ار ییاهنآ ای ،دوش یمن امش هداوناخ دارفا لماش طقف نیا و دهد یم رارق ناتدوخ
 هب .دندوبن ینتشاد تسود و بوبحم ناتیگدنز رد هک تسا یمدرم لماش تبحم زا هبنج نیا .دیرادب تسود
  .)دینک رظنفرص اهنآ هب کمک يارب دوخ یتحار زا دیتسه زیرگان هک ییاهنآ صوصخ
 .منک هبوت مدرم هب تبحم نتشادن زا دیاب نم
 ! ادنوادخ
 رییغت مناوتب ات یهد يرای نم هب هک منک یم اعد نونکا .منک یمن یگدنز وت هب کیدزن هک مناد یم مبلق رد
 تدم هب نم .منک هبرجت يراد نم يارب هک ار یفده و دیما ،شمارآ و حلص ،یشوخ ،تبحم مهاوخ یم . منک
 تشحو میایب وت دزن مناهانگ اب هکنیا زا ،ما هدرک رکف دوخ هتساوخ هب و هدرک یگدنز دوخ ياههار هب ینالوط
 وت اب مناوتب ات هدب رییغت ارم بلق منک یم شهاوخ .مهدب تسد زا ار ما یگدنز لرتنک هک مسرت یم و مراد
 یسک زا وت هک دیوگ یم تمالک .مشاب قداص وت اب مناوتب هک یهدب تماهش نم هب منک یم شهاوخ و مشاب
 نم اریز ،يدرم نم ناهانگ يارب وت هک دیوگ یم نینچمه ،ینادرگ یمن يور ،دنکب کمک تساوخرد اعقاو هک
 تردق و قایتشا هک منک یم تساوخرد و میآ یم وت روضح هب نونکا .مزادرپب ار مهانگ ياهب مدوبن رداق
 منک عورش یهاوخ یم وت هک روطنآ ار یگدنز هک یهد يرای ارم و یشخبب نم هب ار تدوخ هب ندش کیدزن
 .نیمآ ،یسیع مان رد
  ؟دراد دوجو يرتمهم ياهزیچ یگدنز رد هک دیا هدیشیدنا زگره ایآ
                زا يا هعومجم و اه يدیما ان ،تاراظتنا ،ینامیشپ ،هودنا و مغ ،تسکش ،دیما اب یگدنز ریسم رد اه ناسنا ام
  .میوش یم وربور تساسحا و راکفا
 ای و میدوب هدرک رتشیب ای و رتهب يراک شاک يا ( مینک یم رکف ،مینکفا یم هاگن یگدنز هب هک تاقوا یهاگ
 هک ،میا هدرب جنر و درد ردقنآ یگدنز رد ام زا یضعب یتح .میتشاد تبحم رتشیب هک مینک یم وزرآ دیاش
 ).میا هدرک تسا هدمآرب نامتسد زا هچ ره ندنام هدنز يارب منک یم روصت
 .تسا طابترا رد ام هرمزور یگدنز اب هک ینوگانوگ دراوم .تسا دیما هرابرد باتک نیا
 .دنا هتفرگ رارق یسررب دروم باتک نیا رد ریصقت و ششخب ،نادنزرف تیبرت ،بارطضا :لیبق زا یتاعوضوم
 ار باتک هک تسا رتهب ،دیهد تسد زا ار دوخ هقالع هکنآ زا لبق اما .تسا حیسم یسیع باتک یلصا هراتس
 لئاسم يارب تمکح و تاعالطا زا یعبنم .دیتسین یحیسم رگا یتح .دیناوخب ار نآ زا هحفص دنچ و دییاشگب
 .دراد دوجو ناتیگدنز
 ياههورگ زا ای و دنناوخب دوخ هب کمک يارب يددعتم ياهباتک دندرک یعس رفن اهدص هک ما هدوب دهاش نم
   یعس دایز تمحز اب مدرم زا يرایسب .دنا هتشادرب تسد دوخ دایتعا زا يا هدع .دنریگب تیامح نوگانوگ
 .دندرگ یم رب دوخ هتشذگ ملاسان تاداع هب ،بلغا اما .دنهد رییغت ار دوخ رکف و راتفر زرط ،راکفا دنا هدرک
 داجیا و یسنج لئاسم ،تالیصحت ،تردق ،تایدام بسک ،يرهاظ ییابیز ،لوپ اب دنا هدرک یعس رگید یهورگ
  .دنرب یم رس هب مهوت رد و یضاران زونه يرایسب اما .دنبای تسد )یتخبشوخ ( هب طباور
             اعقاو هک منک یم قیوشت ار امش دوخ هبرجت زا نم ،دشاب هتشادن تقیقح رظن هب تسا نکمم هکیلاح رد
  .دینک بسک یگدنز رد رادیاپ ماکحتسا و دیما ،تبحم ،یشوخ ،ماود رپ ،شمارآ دیناوت یم
 


