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 مجرتم راتفگشیپ
 
 .تسا "یحیسم نارواشم یامنھار" باتک متفھ و تسیب لصف ۀمجرت ،دیراد تسد رد ھک یا هوزج
 ھب .تسین ریذپ ناکما ناکم نیا رد باتک مامت راشتنا و دشاب یم لصف لھچ لماشً الک باتک نیا
 نارادنامیا ھک تسا نیا نم یاعد .دنا ھتفای راشتنا ھناگادج تروصب باتک نیا یاھ لصف راچان
 نابز یسراف یاسیلک ات دنوشب دنمرھب سدقم باتک یلمع ۀبنجزا باتک نیا قیرط زا نابز یسراف

 .دروآ تسد ھب ار ادخ تمحر و ضیف تیاھن حیسم یسیع
 صخش و ،هدش هدیمان "رادنامیا" باتک نیا رد هدرک ھعجارم یحیسم ۀرواشم ھب ھک یرادنامیا
 .تسا هدش هدیمان "یحیسم رواشم" زین رواشم
 یوفص خرھاش
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 متفھ و تسیب لصف
 فیلاکت قیرط زا تیادھ

 
 .دوش مھارف سدقلا حور اب سامت هار ات ،دنک یم دوخ زا یئارگنورد ھب ار یضاقتم ،یگتفھ فیلاکت
 نیا ،دنک یمن اود ار یدرد ندروخ ھصغ .نآ یزاسزاب عقوم لاح و ،تشذگ رگید هدش ماجنا ھچنآ

 ات ،دنراکرد ھس رھ سدقلا حور و رسپ و ردپ .میراد زین ار درد جالع ام یلو .دنناد یم ھمھ ار
 دھاوخ تفایرد وا اھنت ار باوج ھک دشاب ھتسناد دیاب دنزرف اما .دنزاس دوخ تھابش رد ار ادخ دنزرف
 دیاب دنزرف ،نیا رب هوالع .)١۴ :١ انحوی( دنک یم راک و دشوپ یم مسج مالک ھک تسوا رد .درک
 یلو .تسا زاب ردپ شوغآ ھب تشگزاب هار .هداد ناشن زین ار نآ ھب ندیسر هار ادخ ،ھک دشاب ھتسناد
 دھاوخ یم یلو ،دناد یم ار زیچ ھمھ دوخ ،ردپ .درب ادخ تروشم ھب ادتبا دیاب ار داتفا قافتا ھچنآ
 مخت .تسھ بابان مخت دوجو ناکما ،دنارذگ وا ھک لحارم نیا زا کی رھ رد نوچ .دینادب مھ دنزرف
 دوخ ریثات زین مسج رد ،دیدیسر یئاج نینچ ھب ات درک تیادھ ار امش ھک یبابان حور .ینامسج بابان
 بابان یاھ مخت نیمھ .ددرگ یم زین نوگانوگ یاھ یرامیب و یرکف لالتخا ثعاب و تشاذگ ار
 اب یضاقتم .دراد ار کی رھ جالع و دناد یم ار ھمھ ادخ و .دنوش یم ناطرس ھب لیدبت ھک دنتسھ
 یم مھارف سدقلا حور راک یارب ار ھنیمز ،ھتساوخ وا زا ادخ مالک ھچنآ ھب دوخ ٔھنازور ندرپس
 یلاخ وا لباقم رد ار دوخ دیاب ،اما .تسوا رد ھمھ ،ھلئسم لح ،ماھبا معفر ،لاؤس باوج .دزاس
 رد .یربب دوخ نورد ھب مشچ .یورب دوخ نورد ھب دیاب ،یھاوخ یم یزیچ ادخ زا رگا .ینک
 ایآ .دریگ یم تروص راک ھمھ ھک ،)لد( تسا )۴ :۶ یتم( “ناھن” رد .دراد روضح وا ھک تساجنآ

 یم وا رد هزات قولخم ار دوخ ؟ینیب یم وا دنزرف ار دوخ ؟ینیب یم دوخ نورد رب ار وا تمظع
 .دمآ دھاوخ نایم رد ھلئسم تقونآ .نارذگب ار یتدم اج نیمھ رد ؟ینیب
 یانب فدح .دنوش یم انب “رادنامیا یصخش تاعالطا” قبط رب و لوا ٔھسلج نامھ زا فیلاکت

 اب ،تسخن ٔھتفھ نامھ رد دیاب یضاقتم .)رتشیب ھن و رتمک ھن( دشاب یم هدش حرطم ھچنآ تقیقح
 اب ھطبار رد ھچ( مالک “شیاشگ” و تشادرب ،بیغرت و قیوشت رب هوالع ھک ددرگ وربور یفیلاکت
 مالک ھک تسیا ھطبار ھب طوبرم ،دنوش یم حرطم ھک یتالاؤس .دریگ ماجنا زین )یزاسکاپ ای و ،هانگ
 .دزاس یم انشآ مالک زا تشادرب اب ار وا ،فیلاکت قیرط زا وا تشادرب .دراد وا دوجوم عضو اب

  .تسادخ مالک اب ھطبار داجیا ،فدح
 ھب .ددرگ یم زاغآ ھتشذگ ٔھتفھ فیلاکت یسررب اب زین ھسلج رھ و ،دنریگ ماجنا ھتفھ رھ دیاب فیلاکت
 یم مورحم هرواشم ٔھمادا زا ،دشاب هدادن ماجنا ار ھتشذگ ٔھتفھ فیلکت یضاقتم رگا ،زین رطاخ نیمھ
 زیچ ھمھ .تسین ندروآ راشف و روز روظنم .دشاب هداد ماجنا ار یگناخ فیلکت ھک ینامز ات دوش
 دنھد یم ناشن رواشم ھب .دشاب یم فیلاکت نیمھ رد نآ ناشن و ،دراد یضاقتم تشادرب ھب یگتسب
  .دنتسھ مادک تاجایتحا و دوبمک و هدوب ھنوگچ تشادرب
 ھب عجار اعد و تایآ ٔھعلاطم .دنک یم زاغآ ادخ اب زاین و زار اب ،ھتفھ رھ یضاقتم ار فیلاکت
 ات جنپ “شیاشگ” دیاش .دننک یم زاب ار ھلئسم تایآ عوضوم و دنریگ یم ماجنا رتھب ھنازور ،ھلئسم
 راک ٔھمیمض و دننک یم اشفا ار دوخ یرگید لئاسم زین نایم نیا رد .دشکب لوط )ھتفھ( ھسلج تشھ
 تبحص دعب لصف رد ،ددرگ یم ھفاضا ھتفھ رھ ھچنآ ھب یگدیسر صوصخ رد .دندرگ یم رواشم
 .درک میھاوخ
 رطاخ ھب ھک تسا تاساسحاً الومعم .دشاب یم ساسحا دنراد نایضاقتم رتشیب ھک یلئاسم یکی
 نم” ،دنیوگ یم .دنا هدرک داجیا رس درد و دنا هدش ھتخیگنارب )یئاھ عوضوم ای( یعوضوم
 و “مشب در لپ یور زا مسرت یم نم” ای ،“ما ھتسخ ھشیمھ نم” ای ،“منکیم یگدرسفا ساسحا
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 ھب تبسن دب ساسحا اب ار هانگ .دناشوپ یم ار هانگ ھک تسا ناطیش ٔهدرپ هدش داجیا ساسحا .هریغ
 رگید زیچ ای رگید سک رد لاکشا ،دیوگ یم .دنامب ناھنپ ھفطن رد ات دناشوپ یم یزیچ ای یسک
  .نم دوخ رد ھن ،تسا
 :٣ نایمور( تسادخ تساوخ فالخً اتعیبط ساسحا .درب شیپ ار ادخ هار ناوت یمن ساسحا اب

 ھب لکوت ھک تساجنیا .دنک ادیپ ار یبوخ سح ،ھتفگ مالک ھچنآ ھب تبسن ات درب یم زین نامز و ،)٢٣
 یضاقتم رگا .دبای تکرب ،دراد یم رب ادخ مالک ماجنا یارب ھک یمدق رھ ات تسا مزال سدقلا حور
 و تلاجخ .درادن یبوخ ساسحاً الامتحا .دشاب یم یرھاوخ ای ردارب زا ششخب تساوخرد هار رد
 یتقو .دراد دوخ اب ار ادخ ای ،تساھنت ای یضاقتم اجنیا ھلب .دنھار رد ،زین مرج و یگتسکشرس
 ھک تشاد راظتنا دیاب نوچ .دراد یم رب مدق ھک تسا تقونآ ،دسرب وا ھب )تشھب زا( مزال ٔهزیگنا
 ات دوش ھتفرگ دیاب وکین تشادرب .درک دھاوخ داجیا ار دنکب دھاوخ یم ھچنآ فالخ وا ساسحا
 ،ام هدرم تعیبط فلاخم ،تسا یتشادرب زا تبحص نوچ و .دیآ تسدب زین نآ یوکین ساسحا
 راظتنا ،دیراذگب نمشد نیمز رب یاپ رگا .تسا مزال یلو ،تسین بوخ )ھبوت( ھیلوا ساسحا
 شیپ ار مرج و ،یتلادع یب ،یگتسکش ،مرش ساسحا ناطیش .دیشاب ھتشاد دیاب زین ار وا اب دروخرب
 ھکنآ دوجو اب ،دیدش رادیب باوخ زا یتقو حبص زورما امش .دزاس فرصنم ار یضاقتم ات دروآ یم
 رد ھک یرابجا .دیناد یم زین ار نآ فالخ تبقاع نوچ ؟ارچ .دیتفر ،دیورب راک رس دیتساوخ یمن
 ،)دیدیشچ زین ار گرم هار و( دیدید ار یتمالس هار یتقو .دزاس یم داجیا ار هزیگنا ،تسا نآ
 یاپ ھک تسا راگدیرفآ .تسا ناج و حور و مسج یتمالس زا تبحص .دوش یم داجیا هزیگنا تقونآ
 :۵ یتم( “دیئامن تبحم ار دوخ نمشد” دیناوت یم ھنوگچ .دھاوخ یم ار ام لد و ھتشاذگ نایم رد

 ار نآ دناوت یمن یسک .درفب رصحنمً الماک تسا یتشادرب ،ھلب .دشابن امش رد تبحم یتقو ،)۴۴
 زین تبحم لماش نیا .دروآ تسدب دیاب مالک رد ار دوخ تمکح سک رھ .دھدب یرگید سک ھب لاقتنا
 ھک ھنوگنامھ .میراد مالک زا ھک تسا یتشادرب ٔهویم ساسحا .تسین ساسحا تبحم .دشاب یم
 یم تسدب ادخ تساوخ ماجنا زا زین بوخ ساسحا ،میا هدروآ ھک تسیدب ٔهویمرطاخب ام دب ساسحا
 اما .دومن فرص ام یارب یسیع ھچنآ .ددرگ یم زاغآ ناج و لام و تقو فرص زا ادخ تبحم .دیآ
 تبحم ،رگیدمھ ھب کمک یارب ،نادنزرف ناج فرص اب .دزاس یم ایحا ار نآ ،ناج صوصخ رد
 .دزاس یم انب ار دوخ
 
 ۶ یتم

 .دوب دھاوخ اجنآ زین وت لد ،تسوت جنگ اج رھ اریز :٢١
 
 ھچ( یراد نآ ھب تبسن یساسحا ھچ زا رظن فرص ،هدب ماجنا ار ھتفگ ھچنآ ،تسادخ اب تلد رگا

 یمن ربم نامگ .دھاوخ یم ار وت یکین وا نوچ ؟ارچ .ادخ تیاضر رطاخب اھنت ،)دب ھچ ،بوخ
 هداد امش ھب هاگنآ” و “دیبوکب” امش .دیھد یم ماجنا ار راک ھک دیتسین امش .یتسین دلب ای یناوت

 رییغت راک وا ات دینک زاب سدقلا حور یارب دوخ لد نورد ار هار امش .)٩ :١١ اقول( “.... دش دھاوخ
 دزاس یم ار انب ھک تسوا .ادخ تسد میراذگ یم ار جیاتن و مینک یم ارجا ار مالک ام .دھد ماجنا ار
  .)٢۴ :٧ یتم(
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 یلبق یاھ تشادرب حالصا
 
 یصخش یاھ فعض .دنراد نانامیا یب ھک تسا یلئاسم دننام شیب و مک ،دنراد نایضاقتم ھک یلئاسم
 ھمھ ون تایح ھک میناد یم .دنزاس یمنھج ار یگدنز ات دنریگ یم رارق ناطیش زواجت دروم کی رھ
 ار دوخ ات دوش یم نادیم دراو تقیقح تقونآ .ددرگ مھارف دیاب ھنیمز ادتبا اما .دنک یم ون ار زیچ
 ھب یزاین رگید اجنیا .دور یم نایم زا یزاب ھقح و یئورود ھک تسا یعقاوم نینچ رد .دھد ناشن
 .تشاد دایب دیاب ار هدوب ھچ رھ .دراد ادخ ھب ندرک حرطم ھب زاین یلو .تسین دوجوم ندرک ناھنپ

 ھک ھنوگنامھ .دراد ادخ محرم ھب زاین ھک تساھنآ رد یفعض .تخانش دیاب ار نمشد یاپ یاج
  .دریگب ماجنا دیاب زین راب نیا )رگید ٔھنوگب( تاجن نامھ ،تفای تاجن ادتبا یضاقتم
 
 ۵۵ ایعشا

  :دیامرف یم دنوادخ :٨
  ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و 

  ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و 
 
 نآ رد و ،مینک یم لمع نآ ھب ،)رواشم یرای اب( میدش ایوج دوخ رد ار راتفر و راکفا ھک ینامز و
  ؟ارچ .مینام یم
 

 ۵۵ ایعشا
 ؛دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ :١١

 ،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب 
 ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب  
 .دش دھاوخ نارماک مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و   

 ،تفر دیھاوخ نوریب ینامداش اب امش اریز :١٢
 .دش دیھاوخ تیادھ یتمالس ھب و 
 ،داد دنھاوخ رس یداش گناب امش یور شیپ اھلت و اھھوک  
 .دز دنھاوخ کتسد ارحص ناتخرد ٔھمھ و  

 
 تبحص “اھلت و اھھوک”( دندرگ ریسفت ھلئسم اب ھطبار رد و هدش “زاب” دیاب ھک تسادخ مالک تایآ
 یم حرش )فیلاکت رد( ار ریسفت ھک تسا یضاقتم ادتبا .)دنک یم یگدنز یاھ بیشن و زارف زا
 نآ یارجا .دنزاس یم مھارف ار نآ یارجا ٔھمانرب ،)یبایزرا زا سپ( رواشم کمک اب سپس .دھد
 ادخ ھک تسین یا ھلئسم چیھ .تساجک رد اھ دوبمک و هدوب ھنوگچ تشادرب دھد یم ناشن ھک تسا
  .دراد یم مزال ار ام تساوخ .دنک لح دناوتن
 
 
 


