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 مجرتم سیون شیپ
 
 
 رشتنم و تشون یسیلگنا نابز ھب زمادآ یج ھک ،تسا یباتک نابز یسراف ٔھمجرت ،دیراد تسد رد ھک یباتک
 .تسا یکیً الماک نآ تیھام یلو ،دشاب ھتشادن وا باتک ھب تھابشً ارھاظ تسا نکمم هدش ماجنا ھمجرت .تخاس
 ھک تسا نیا رد قرف .هدروآ نابز ھب مجرتم ار ھتفگ زمادآ یج ھچنآ مامت و ،ھتفرگ ماھلا سدقلا حور و وا زا
  .دنیامن یم تفایرد ھنوگنامھ ،دنناوخ یم ھک ھنوگنآ و دنراد ار دوخ گنھرف نانابز یسراف

 ھک تسا سدقلا حور .میھد یم ھمادا ار هدرک زاغآ ھچنآ ٔھلابند ،وا نادرگاش ام و ،دوب راذگ ناینب زمادآ یج
  .میوش لماک ات دنک یم تیادھ ار ام
 ایمرا( هداد هدعو ھک ھنوگنمھ ادخ یھاشداپ و دھد تکرب امش یارب ادخ ار دیراد تسد رد ھک یباتک مراودیما

 نیمآ .دریگب یاج ناھج نانابز یسراف ٔھمھ لد رد )۴٩
 

 یوفص خرھاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 3 

 مراھچ لصف
 
 

 
 
 

 
 
 ،دوب ھتخاس دنمتردق ،تمدخ یارب و ھتشاذگ رانک ھب ار وا ھک یحور نامھ !درب نابایب ھب ار یسیع “حور”
 ثعاب دناوت یم ھک دراد دوجو ھتکن دنچ ھیآ نیا رد .“دنک شا ھسوسو سیلبا ات درک تیادھ نابایب ھب” ار وا
  .ددرگب یرایسب تکرب
 ھک تسا  حور مادک یلو ،تسھ ناسنا رد حور ھک میناد یم .دسر یم رظنب ھک تسا حور ٔھملک ،لوا ٔھتکن
 !“درک تیادھ نابایب ھب ار )دوخ دنزرف ھناگی( یسیع )سدقلا حور( ادخ حور دیوگ یم ؟دنک یم “تیادھ”
 ھسوسو سیلبا ات” ؟درک تیادھ نابایب ھب ار وا ارچ سپ ؟دوبن حیسم یسیع ردپ و ینامسآ ردپ نامھ ،حور رگم
 ھب ار شدنزرف ھناگی ،تبحم تیاھن یب یادخ تسا نکمم روطچ ؟دشکب ار ناطیش باذع ینعی .“دنک شا
 اب ھلباقم رد سدقلا حور اب ھک تسوا ،راب نیا ھک دوب هداد تمکح ار واً البق نوچ ؟دزادنا یب ناطیش ٔهروک
 زا ار هدش )گرمً اتیاھن( تالکشم و لئاسم ثعاب و تسا ناطیش زا ھچنآ دنا هدمآ .دنا ھتفای روظح ناطیش
 زا دناوت یم هدش نکاس ناسنا رد ھک ادخ حور ھک دھد ناشن دھاوخ یم یسیع .دنیامن عفد ،ادخ دنزرف یگدنز
 و تسا تیاھن یب ادخ .دھد ھمادا یگدنز ھب ،ھتشذگ زا رت یوق و رت ملاس و ،دنک روبع زین ناطیش منھج شتآ
 رد دیوگب دناوت یم ادخ دنزرف ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .دنشاب یم تیاھن یب زین شنادنزرف یارب وا تاناکما
 .)١٣ :۴ نایپیلیف( دشخب یم ورین ارم ھک مراد ار زیچ رھ تردق حیسم
 تشادن یموزل و دوب هدمآ ایند ھب سدقلا حور اب دوخ یسیع .تسادخ تساوخ ھچنآ زا یسیع تعاطا مود ٔھتکن

 ماجنا ھک تسا راک یادتبا ادخ زا تعاطا ،دھد ناشن ھکنآ رطاخب وا .دشاب ھتشاد ادخ زا ار یا ھبرجت نینچ
 هدرک تعاطا دیاب ،)دینک لح ار یلکشم ای ھلئسم( دھاوخ یم ار یزیچ )یضاقتم و( امش زا ادخ یتقو .دناسر
 یم زین یسیع زا ارنآ ھک ھتشاد یدایز تیمھا یراک نینچً امتح .دیشاب زین وا تساوخ ماجنا هار یایوج و
 .)یضاقتم و( ام یارب ؟دراد تیمھا ھک تسیک یارب . دھاوخ
 میلست( دھد یم ھسوسو ھب نت یتقو ناسنا .تسین هانگ ھسوسو .دش ھسوسو یسیع .تسا “ھسوسو” موس ٔھتکن
 ،هانگ نتسناد .)ددرگ یم شدوخ و ادخ فلاخم( دنک یم هانگ تقونآ ،نامیا یب ھچ و رادنامیا ھچ ،)دوش یم نآ
 ار مدرم و ام ھنوگچ ناطیش میناد یم ھمھ ام .دھد ماجنا دوخ ار نآ ھک دوش یم هانگ ناسنا یارب ینامز اھنت
 نوچ ؟ھتشاد هاگن ضوفحم ار ام ھک ،ام رد تسیچ سپ .میھد یمن ماجنا ار نآ یلو ،دناشک یم ندرک هانگ ھب
 ھچ هزات سپ .)یسیع دننام( میا هدرک ھلباقم ناطیش اب زین ام .میا هداد ماجنا )یئاھ ھنیمز رد( ار ادخ مالکً البق

 دھاوخ تروص زین ام یارب سپ ،تفرگ تروص ادخ یارب رگا اھ ھسوسو ؟میزومایب دیاب ھک تسا یزیچ
 ون ار ناسنا ھک تسا نآ ماجنا ھکلب )دنارورپ یم( دھد یم تکرب ار نآ ھک تسین مالک نتسناد اھنت و .تفرگ
 ،باتک زا رگید یاج رد ،هدش هدرب راکب )١( ھیآ رد ھک “ھسوسو” ٔھملک .دزاس یم دیدج یدوجوم و هزات و
 کی اھنت نوچ .هدش هدرب راکب نآ رد ھک دراد ینومضم ھب یگتسب هدش هدافتسا ھمجرت .هدش هدرب مان شیامزآ
 و ،دراد ھسوسو یشیامزآ رھ ھک تسا نیا روظنم میریگ یم ھجیتن ،هدش هدافتسا ود رھ نداد ناشن یارب ھملک
 یضاقتم ادخ .ناطیش هاگدید زا ای ،دینک یم هاگن نآ ھب ادخ هاگدید زا دراد یگتسب .شیامزآ یا ھسوسو رھ
 یناسنا ،صلاخان ناسنا رد( دیامن زوریپ ناطیش لباقم رد ار وا ات )دنارورپ یم( دنک یم شیامزآ دراد ار امش
 زا هدافتسا اب( دھدب تسکش شیامزآ نیا رد ار وا دھاوخ یم ناطیش ،وس نآ زا و .)دزاسب ھناگادخ و صلاخ

 ۴ یتم
  درک تیادھ نابایب ھب ار یسیع ،حور هاگنآ :١
 .دنک شا ھسوسو سیلبا ات 
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 .)تخس دراوم ردً اصوصخ( دوش هداد حیزوت یضاقتم ھب دیاب ھک تسا یعوضوم نیا ادتبا .)وا یاھ فعض
 ور )شیامزآ( ھسوسو اب ھک ینامز ،دیوگب بوقعی دننام دناوت یم امش یضاقتم ھک ،تسا ادخ تساوخ رطاخب
 .دنک یم صالخ ناطیش رَش زا دراد ارم ادخ نوچ ،مراگنا یم یداش لامک ار نآ ،موش یم ورب
 دننام ،درک هدافتسا یرگید ٔهژاو زا تسا نکمم( تسا یتایح نایضاقتم یارب اھ شیامزآ عوضوم ندرک زاب
 ھچنآ رگا ھتبلا .تسا رارق ھچ زا نایرج دننک کرد دنناوتب ات ،)ندیسر لامک ھب ،یزاسکاپ ،دربراک ،ھبرجت
 نیا .)١٣ :١ بوقعی( دنکب ار یتشادرب نینچ دناوت یمن ،ریخ ،هدوب شدوخ هابتشا رطاخب دشاب یم نایرج رد
 دناد یم نوچ( تسادخ تسد تلآ ناطیش ھک دیشاب ھتشاد دای ھبً انمض و .دشاب یم یتوافتمً الماک عوضوم

 ھک تسین یراک چیھ .دیامن یم هدافتسا وا زا دوخ راوگرزب تیشم رد ادخ و ،)تساجک ناسنا یاھ فعض
  .دشاب ناھنپ ادخ رظن زا و دنکب ناطیش
 لباق ھک یلاخ و کشخ دنک یم یئاج زا تبحص نابایب ھملک .داد خر “نابایب” رد ھسوسو ،مراھچ ٔھتکن و
 زین یسیع دوجوً اتقیقح .دنک کمک دناوت یم یا هزجعم اھنت .تسین راگزاس ناسنا تعیبط اب .تسین ینکس
 زور .دوب هزجعم ءزج زین تاجن میدید و .)دش نکاس ام نایم رد و دش ناسنا ھملک دیوگ یم انحوی( دوب هزجعم
 رد قرغ ار دوخ ھک ینایضاقتم .)!دھدب هزاجا ادخ ھب ناسنا رگا( دنشاب یم هزجعم زا رپ ھشیمھ ادخ یاھ
 دنراذگب ،ادخ ھب لکوت اب و دنریگب ار مزال دنپ دیاب ،دنتسھ “نابایب” رد یئوگ ھک ،دننیب یم تلاکشم و لئاسم
 سامت هار ،اما .تسا راک رد ھشیمھ ردپ ،گرزب ای کچوک ناشدرد لاح .دھد ماجنا ار شراک سدقلا حور
 ھک تسا یتالکشم و لئاسم نیمھ شا ھجیتن میدمآ ایند ھب نآ اب ھچنآ .میدمآ ایند ھب نآ اب ھچنآ ھن ،تسا یبتکم
 هدیاف یب یرگید نودب یکی .تسھ زین یندرب راکب ھکلب ،تسا ینتسناد اھنت ھن یئاھر .مینیب یم نایضاقتم رد
 .تسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راچد تسا نکمم زین امش یضاقتم .)٢( درک یم هزرابم کشخ نابایب رد ناطیش اب زور ھنابش لھچ یسیع
 ،یضاقتم ھب یفاک تقو نداد و ،مالک رب ھیکت اب .دیسر دارم ھب ات تسا مزال یئابیکش و ربص .دوشب لکشم نیا

 دیاش .دوب دھاوخ امش یارب ،زین یرگید تکرب و درک دھاوخ تفایرد ار دوخ مایپ زین وا ھک تسین یکش
 ھلب ؟تفرن نم یارب وا ار هار نیا رگم ؟مورب ھتفر وا ھک ار هار نیا دیاب ،رادنامیا ِنم ارچ دسرپب یضاقتم
 تفر ار هار نیا .دیورب ار هار زین امش دشابن مزال رگید ھکنآ یارب ھن یلو ،تفر امش یارب ار هار نیا وا
 نامھ دھاوخ یم ،یھتنم .دیھد ماجنا ار )ادخ تساوخ( ادخ مالک دیناوت یم زین امش دھدب ناشن ھکنآ یارب
 یم .دروآ لمع ،زین امش رد ار نامھ ،)تشادن نآ ھب جایتحا دوخ یسیع ھتبلا ھک( درک یسیع رد ھک یراک
 هانگ ھب ندب .دنک یم قدص اجنیا رد حالطصا نیا .دنیشن یم مھ شزرل یاپ ،دروخ یم هُزبرَخ ھک یسک دنیوگ
 .ددرگ یم زین جنر و درد اب هارمھ یھاگ ،دیآ یم نایم ھب ندب رد یا هزات دوجوم ھک ینامز و ،هدرک تداع
 .دنک یم داجیا ار زرل و هدوب ناطیش زا ھک تسا یناج و مسج نآ دوش یم هدرب نایم زا و هدنک ندب زا ھچنآ
 ھک دنتسھ یرایسب .دراد زرل ای جنر و درد ،دنک یم ناسنا رد ادخ ھک یراک رھ ھک تسین نیا روظنم ھتبلا

 اما .ھتشادن ناشیارب یتمحز و درد چیھ ھک ،دنراد ناشیگدنز رد ادخ راک زا یا هداعلا قراخ یاھ تداھش
 .دنادرگ عفد دیاب و تسا راگزاسان هدرم مسج اب نآً انیقی و ،دزاس یم ار ملاس مسج ،ملاس حور ھک تسین یکش

 ۴ یتم
 درک یرپس هزور رد ار زور ھنابش لھچ ھکنآ زا سپ یسیع :٢
 .دش ھنسرگ   
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 یارب تسا یخساپ نیا .دھد یم ماجنا ار یمھم یاھ راک .دنارورپ یم رادنامیا رد ار هزات مسج سدقلا حور
   .دنشاب یمن نوصم زین شناوریپ نوچ ،دوبن نوصم شیامزآ زا حیسم یسیع دنوادخ .دراد کش ھک یسک
 
 

 یسیع یاھ ھسوسو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لھچ یسیع .)۴ و ٣( تسا نان ھب گنس لیدبت ٔھسوسو ،یلوا .مینکب اھ ھسوسو نیا زا کی رھ ھب یھاگن لاح
 دوجوم “نان” عون ود مالک رد ،دیوگ یم امب اجنیا رد یسیع .دوب ھنسرگً امتح و دوب ھتفرگ هزور ھک دوب زور
 تخانش .تسادخ مالک ،دشاب یم )تایح نان( حور نان ھچنآ .حور یارب یرگید و ،تسا ندب یارب یکی .تسا
 یم مزال و ،یگدنز زا رگید ءزج ار )تسا نآ رد امش یضاقتم و( مینآ رد ھک یگدنز نارود ھب طوبرم تایآ

 لمکم کی رھ و .)“یمالک رھ”( دننک یم تبحص ناسنا اب یعون ھب کی رھ هدش فرصم تاملک .درامش
 نایرج نیا .دنروآ یم راب ناوارف ٔهویم و دنوش یم روراب و دننک یم دشر ھنوگنیا ھب و .دندرگ یم زین یرگید
  .تساج رب یاپ دبع ھب ات و ،دراد نایرج ھنوگنیا ھب تیسودق .)١(میمان یم یزاسکاپ ار

 لیلد نیمھ ھب و ،دوب هدرک ھنخر ٔھیآ شنورد !“ھتفگ ھچ ادخ منیبب نک ربص” ،دیوگب یسیع مینیب یمن ً،انمض
 ار بتکم ،دوخ نورد رب نوچ ؟تسا بوتکم ،دیوگب ھک دش ثعاب ھچ .تخاس مواقم ھناتخسرس ار یسیع
 دوب هدیشوپ مسج عقاو رد تسا بوتکم ھچنآ .)شلد نامشچ اب( دوب هدید ار ھیذغ فرط ود .دوب هدرک تفایرد
 تقیقح رد ادخ تمکح نوچ دنک یم یناحور نان زا تبحص یسیع .دوب ھتخاس ،)رت هزات( هزات یناسنا و
  یناحور نان و ،دوش یم مسج کاروخ ینامسج نان .دیآ یم باسح ھب )ندرک فرصم( ندروخ یعون

 ھب ،یتخبدب و گرم فالخ رب ار ناسنا و ،دنک یم دشر ناسنا دوجو رد تاملک نیا تایح .حور کاروخ
 ناھد زا ھک یمالک رھ ھب ھکلب”( ددرگ یم حور کاروخ لکش نیا ھب و ،دنک یم یئامنھار نادیواج تایح
 و ،میتسھ وا نادنزرف ام ھک بوخ ھچ لاح ،ددرگ یم رب ادخ ھبً اتیاھن زیچ ھمھ ،یرآ .)“دوش رداص ادخ
 .میزومآ یم وا زا ھنازور
 یسنج یاھ زاین .)نان( تسا ینامسج ،دنوش یم ورب ور اھنآ اب نایضاقتم ھک یئاھ ھسوسو زا یرایسب
 ،ناطیش رظن زا ھتبلا .هدیسر یا هزات جوا ھب ،ھعماج دشر رطاخب )هریغ و ،یسنج طباور ،کاشوپ ،کاروخ(
 ھشقن و دریگ یم رظن رد ار یفعض ھطقن .تسا رتھب شیارب ،دشاب ھتشاد دوجو یرتشیب یریذپ بیسآ ھچ رھ
 ادیپ تیمھا ینامز رھ زا رتشیب ،)ینامسج( دشاب یم مدآ مسج ھب طوبرم ھچنآ هزورما .دشک یم شیارب یا
 شزور نان ھب ناسنا .هدش ناوارف زین یشک قح و دنرامش یم دوخ قح ار دنھاوخ یم ھچنآ مدرم .هدرک

 ۴یتم 
 :تفگ و دمآ شدزن رگ ھسوسو هاگنآ :٣
 »!دنوش نان وگب اھگنس نیا ھب ،یئادخ رسپ رگا«  
 

 :تفگ خساپ رد یسیع :۴
  ھک تسا هدش ھتشون”«  
  ،تسین هدنز نان ھب اھنت ناسنا   
 .»“دوش رداص ادخ ناھد زا ھک یمالک رھ ھب ھکلب    
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 .دراد زاین یا هزات تردق ھب .دوش یم بلص ناسنا زا دراد یگدنز تردق !ادخ نان ھب دسر ھچ ،هدش جاتحم
 ،ندع غاب رد ادتبا نامھ زا مالک .تسا هار اھنت نیا .)یضاقتم و( دوخ دوجو رد نآ تشک و ،ادخ مالک تخانش
 انحوی لوا نینچمھ و( دوب هدرک تبحص )کاروخ ،امن شوخ ،بیس( ینامسج ٔھسوسو نیمھ ھب عجار ام اب

 )سدقلا حور( حور ؟دنادرگ یم رب اج نامھ ھب هرابود ار ام ھک تسیچ سپ ؟دیراد دای ھب ار ناتساد .)١۶ :٢
 تساوخ و رگید یلکشم اب ،لاح یھتنم .دنک یم راک زین ام رد ،درک راک یسیع رد ھک روطنامھ ،تسا
  .)یضاقتم و( ام زا یرگید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و ،دراد یئانشآ ادخ نابز اب یدح ات زین ناطیش .)٧ - ۵( دنتفا یم کش ھب ادخ یاھ هدعو ،مود ٔھسوسو رد
 لوگ ار اھنآ ،)شدوخ دننام( دنا هدربن نآ زا )ھبرجت( هدیاف یلو ،دنسانش یم ار تایآ ھک یناسک دنک یم یعس
 نتسناد زا ھک ،تسا ادخ بتکم زا تمکح .دناسرب مایپ ناونعب و ،دنکب تایآ زا یطولخم ار شتبحص و دنزب
 رد ھک ،دوش یم لصاح ینامز ،یصخش شناد .دسر یم رمث ھب )مالک ٔھبرجت( ادخ تساوخ ندرک ارجا و
 یتبثم خساپ ام یاعد( دیآ یمن رب ام تسد زا یراک مینیب یم و ،میوش یم یلکشم ای ھلئسم اب ھجاوم یگدنز
 چیھ و تسین تسرد عضو ھکنآ نتفریذپ .دوش یم هدرمش ھبوت راک یادتباً الومعم نیا .)دنک یمن تفای رد
 دریگ یم درد شلد و تسا زجاع ناسنا ھک تسا ینامز .هدیسر بل ھب ناج ھک تسا ینامز .درادن هدیاف یراک
 ،صخش رھ رد ھتبلا .)لد( تسا بارخ راک ھک تساج نامھً اقافتا .دیوگب یسک ھب دیاب ھک تسا یلد درد و
 ،تشادن مزال ار تاجن ھک مینیب یم ار یسیع یلو .)تسوا فعض ھب طوبرم و( دیآ یم شیپ وا صاخ ٔھنوگب
 دح نیا ھب ناطیش ٔھلیح ھلب .میئامیپب ار هار میناوت یم زین ام دھدب ناشن ات ،دومیپ دوخ ام یارب ار تاجن هار
 ھب و دوب هدرک تعاطا و تشاد نامیا یسیع یلو .دروآ یم نابز ھب )یزارد نابز اب( زین ار مالک ھک تسا
 زا ،درپس ادخ ھب ار شلد ھک شنامیا زور نیلوا نامھ زا یضاقتم .تشادن ادخ ندش تباث ھب یزاین ،لیلد نیا
 .درب نایم زا وا یراکمھ اب دوخ ادخ ،دوبن ادخ زا شلد رد ھچ رھ سپ نآ
 
 
 
 
 

 ۴ یتم
 داد رارق دبعم زارف رب و درب سدقم رھش ھب ار وا سیلبا سپس :۵
 

  :تسا هدش ھتشون اریز ،نکفا ریز ھب ار دوخ ،یئادخ رسپ رگا« :تفگ وا ھب و :۶
  داد دھاوخ نامرف وت ٔهراب رد ار دوخ ناگتشرف  
  ،تفرگ دنھاوخ ناشیاھتسد رب ار وت اھنآ و   
 .»“ینزب یگنس ھب ار تیاپ ادابم    

  :داد خساپ وا ھب یسیع :٧
 ،ھک هدش ھتشون زین نیا« 
 .»“امزایم ار دوخ یادخ ،دنوادخ”«  
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 اریز !ناطیش وش رود«” دیوگ یم یسیع .دیآ یم بولطم ناسنا رظنب ھچنآ شتسرپ ھب طوبرم موس ٔھسوسو
 اب ھک تسا ینامز ادخ تدابع .)١٠( »“نک تدابع ار وا اھنت و تسرپب ار دوخ یادخ ،دنوادخ”«:هدش ھتشون
 .میراذگب ادخ تسد رد ار میتسھ و میراد ھچ رھ ،)داش ھچ ،کان درد ھچ( تیعقوم رھ رد .مینارذگ یم وا
 ھک دشاب نامدای و ،دیرفآ ار نآ ادتبا وا نوچ ،دوش یم ناج و مسج لماش ادخ تدابع .تسا نیا یسیع روظنم
 ،هدوب مورحم شیگدنز رد ادخ دوجو زا نوچ یلو .تسین یا هدیاف یب و لصاح یب دوجوم ناسنا .دیرفآ لماک
 زین ناسنا تایح ،دوش رود ،تایح ٔهدننیرفآ زا ناسنا یتقو .هداد تسد زا ار ھتشاد رایتخا رد ادخ زا ھچ رھ
 یم حیجرت ار مادک امش یضاقتم .ددرگ یم ایند و دوخ ترارش شوختسد ھجیتن رد و دوش یم رود وا زا
 دوخ تیعقوم ھب طوبرم تایآ زا )دیدرت و کش نودب( یفاک تخانش ایآ ؟درامش یم دوخ عفن ھب ار مادک ؟دھد
 ،ایند یاھ ھسوسو ھلسلس زا تشذگ زا سپ یسیع ؟دراد تسد رد دربن یارب یفاک حالص ایآ ؟هدروآ تسدب
 یاھ ھتساوخ و ،دش لصوتم ادخ “تیناسنا” ھب .دومن توعد ،شبیلس قیرط زا ،ردپ یادخ بناج ھب ار ھمھ
 ار تورث و لام ناطیش .دیمان دوخ ردارب ار دروآ نامیا وا ھب ھکنآ و ،درک حرطم ار )اھ زاین(  “یناسنا”
 کاروخ شوخ( یئامن و دروآ نادیم ھب هرابود ،دوب هدروخ تسکش نان ٔھسوسو اب راب کی ھکنآ زا سپ ،هرابود
 تورث و لام دوخ ادخ .تسا تورث و لام اب فلاخم ادخ ایوگ ،دھد یم ناشن ار )۶ :٣ شیادیپ ،زادنا مشچ و
 ھتبلا .درب راکب شیوکین دصاقم و روظنم یارب ات دروآ یم لمع ھب ار تورث لام ھک تسا سدقلا حور .تسا
 یدودعم تسد رد اھنت ھکً اصوصخ .دیدرگ یم زیگنا ھسوسو تورث و لام هدعو دوب رایسب نامز نآ رد رقف
 یارب ار دوخ حیحص هار ،یلو ،درامش یم یمارگ ار لام ادخ ھک تسا نیا تقیقح اما .دوب هدش ھتشابنا زین
 یم“یتسودلوپ” ار فعض نیا ٔھشیر مالک ،١٠ :۶ سواتومیت لوا رد .دراد زین ار نآ زا هدافتسا و بسک
 زاین ار یمزال ٔھفرح و ،دراد هارمھ زین ار دایز راک ،دایز لام .ندومن لکوت نآ ھب ینعی یتسودلوپ .دناوخ
 ،دراد ار وا صاخ ٔھنوگ ،سک رھ یارب ایند شیارگ ،ھتبلا .درادن ار نآ حیحص ٔهرادا یئاناوت سک ھمھ و ،دراد
 رھ عوضوم .)یگدنز یلام لئاسم( هدمآ دیدپ یضاقتم یگدنز رد ھک ددرگ یم یبناج رب زکرمتمً اتیاھن یلو
  .تسا سدقلا حور تسد رد ،)نآ لح و ھلئسم( دشاب ھچ

 ۴ یتم
  درب دنلب سب یھوک زارف رب ار وا سیلبا ،راب رگید :٨
 داد ناشن وا ھب شلالج و هوکش مامت اب ار ناھج یاھتموکح ٔھمھ و 
 

  ،ینک هدجَس ارم و یتفا کاخ ھب مربارب رد رگا« :تفگ و :٩
 .»دیشخب مھاوخ وت ھب ار ھمھ نیا 
 

  :تفگ وا ھب یسیع :١٠
 :تسا هدش ھتشون اریز !ناطیش وش رود 
 تسرپب ار دوخ یادخ ،دنوادخ”  
 .»“نک تدابع ار وا اھنت و  
 

 .دندرک شتمدخ ،هدمآ ناگتشرف و درک اھر ار وا سیلبا هاگنآ :١١
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  یرگید بناج اب ار ھسوسو رھ حیسم یسیع دینک ھجوت .دشاب یم شمالک زا تشادرب و حور لماش ادخ بتکم
ً اعقاو ھچ لاح .)تسا بوتکم( “هدش ھتشون” ،دیوگ یمً امئاد .درک بآ رب شقن ،)طوبرم تایآ( تسادخ زا ھک
 ار دراد یضاقتم یارب ھک یعوضوم لصا و تایآ نتسناد .درادن یقرف تفگ دوخ لد رد ای دروآ نابز ھب ارنآ

 ھک مینیب یم و .دنک یم لمع لکش نیا ھب ادخ .دھدب یضاقتم ھب ار نآ تکرب ات ،درب یم راکب سدقلا حور
 ھب ھسوسو مینیب یم لاح .)١١( تخاس مھارف زین ار گنج زا هدراو یاھ مخز محرم ادخ ،یزوریپ زا سپ
 ھتشذگ دننام رگید .تفر نیب زا دوب هدش )لکشم ای ھلئاسم( جنر و درد ثعاب ھچنآ رگید .دیسر یبوخ ٔھجیتن
 .دیدرگ زین تایحّ دمُم ھکلب ،دیدرگ فرط رب اھنایز و ررض اھنت ھن و .دش لح ھلئسم .ددرگ یمن رب هرابود
 و کشخ نابایب زا ھنحص لاح .)داتفا نایرج ھب هرابود ای و( داتفا نایرج ھب هزات رسپ رد ردپ تردق لاح
 اھ ویدً البق ھک دیشاب ھتشاد دای ھب اما .)“دندرک شتمدخ هدمآ ناگتشرف”( دیدرگ تایح لمکم و دمآ رد یلاخ
  .دوب نایم نیا رد زین یگنج و . )٢ :١ بوقعی( دندرک یم شتمدخ ھک )نابایب رد( دندوب
 ات دز دھاوخ ار دوخ روز زین وا .دنک اھر ار یسک شتردق زا هدافتسا نودب ناطیش تشاد راظتنا ناوت یمن
 یم نورد رب ھچنآ .دراد ار ناسنا ینورد گنج ٔھبنج درذگ یم ھچنآ مینیب یم سپ .دوش قفوم دناوتن یضاقتم
 تیامح اب ھک ،تسادخ حور و مالک ،هدمآ گنج نادیم ھب هزات ھچنآ .دھد یم حرش ار گنج ھک تسا درذگ
 .دنیامن هزرا ار یا هزات قولخم و )هداد رییغت ار تاذ( هدرک ادج ناوختسا زا ار تسوپ ات دیآ یم راکب یجنم
 یم ھجیتن .دوش یم ھتشادرب نایم زا )“ناگتشرف”( ردپ محرم اب زین )هدمآ ایند ھب هزات قولخم( نامیاز درد
 یم نورد رب ھچنآ .تسا اھنآ زا هدافتسا و تایآ نتسناد ،دشاب یم )نایضاقتم و( ام ھب طوبرم ھچنآ ،میریگ
 حور نآ ردص رد ھک دراد ناطیش اب ادخ ھک تسا یگنج ھب طوبرم )دنک داجیا ار درد تسا نکمم و( درذگ
 و تسا هرواشم فیلاکت عقومب ماجنا ،دنکب تسا مزال یضاقتم ھچنآ .دناسر یم لمعب ار مالک ھک تسا سدقلا
 ناوت یمن ار رَش ٔهدناوخان دوجو اھتنم ،دنشاب یم تایآ هارمھ لماک یزوریپ ٔهدعو ھتبلا .یزوریپ یارب اعد
 نایحیسم یجنم و دمآ رد دنمتردق و زوریپ ،ناطیش یاھ ھسوسو زا لماک راذگ زا سپ یسیع .تفرگ هدیدان
  .دناسر یم یضاقتم ھب تایآ نیا قیرط زا ادخ ھک تسا یتمکح نآ نیا .دیدرگ
 .دشاب انشآ مدرم یاھ فعظ رگید و ،یگدرسفا ،عمط اب دیاب .دشاب انشآ ھسوسو عوضوم اب دیاب یرواشم رھ
 .دھد یم هار نیا ھب ناج ھک ،تسا شدوخ نتفر هار اب یضاقتم یلو ،هداد ناشن ار هار ،تسا بوتکم ھچنآ
 ادخ تدابع رد دیاب یضاقتم .دروآ هویم دھاوخ یم یضاقتم رد ،ادخ تساوخ یاضتقا ھب ھک تسا تایح مخت
 یارب ادخ ھک ،تسا تشھب زا یا ھِِکت .دنک لابقتسا زاب شوغآ اب ار هداھن وا یگدنز ٔهرفص رب ھچنآ و دنامب
 ماس رس یضاقتم رب دراد ایند جنر و درد دیاش ھک یئاج رد ھلب .دیامن دوخ لام ار نآ ھک ھتشاذگ رانک یضاقتم
 یجنر هارمھ( درک یسیع ار راک نیا .دوزفا دوخ یگدنز ھب ار نآ و ،درک تشھب ھب یور ناوت یم ،دروآ یم
 شناج وا صوصخ رد و( دش ادخ تساوخ میلست وا ؟ھنوگچ .دوشگ ناسنا یارب ار هار و ،)تشاد رب رد ھک
 ھلئسم لح امش یضاقتم یارب زین ادخ تساوخ .)١۵ - ١٣ :٢ نایسلوک( )درک ادف ھمھ یارب روظنم نیا ھب ار
 ھک تسا تقونآ ،)دشاب ھک یا ھنیمز رھ رد لاح( دیدرگ یناحور دشر ھب لیدبت ھلئسم یتقو .دراد ھک تسیا
 رد ات ،دوش ھتخود ،دنیوگ یم طوبرم تایآ ھچنآ ھب دیاب مشچ سپ .تسا هدش ھفاضا وا یگدنز ھب ادخ تشھب
 ھنازور ) ام نینچمھ و( وا ناج و مسج نوچ ؟ارچ .)ون یناسنا و( ددرگ ناختسا و تشوگ ھب لیدبت یضاقتم
 رد ادخ .میورن نآ یپ و میا هدید ار رارف هار رگا میشاب ھناوید دیاب و ،دریگ یم رارق نمشد تالمح زرعم رد
 دھاوخ ام زا و ،درک میھاوخ یگداتسیا سیلبا لباقم رد تقونآ ،میشاب ادخ میلست رگا ،دیوگ یم ٧ :۴ بوقعی
 .ددرگ راکشآ نایحیسم ٔھمھ یارب دیاب نآ تیھام ھک تسا ھبرجت کی نیا .تخیرگ
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 لیلج رد یسیع تمدخ زاغآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 و دوب هدش ریگتسد هدنھد دیمعت ییحی .دزادرپ یم شتمدخ و یسیع یاھ ھظعوم ھب یتم ١٧ - ١٢ تایآ رد
 ناشلامعا ھک یناسک یرگ هزرھ و سرت و مشخ رطاخب ھمھ و ،دیسر لتق ھب رخآ یتح و ،دوب هداتفا نادنز ھب
 لامش ٔھناور یسیع ،دش ربخ اب ییحی یراتفرگ زا یتقو !دنک یم یئاھ راک ھچ ناطیش دینیبب .دوب هدرک اشفا ار
 زکرم .دوب لیلج ٔھچایرد فارطا رھش نیرت مھم موحانَرفَک .دش نکاس “موحانَرفَک” رد و تفر لیلج  ھب و دش

 یرایسب ،شیدوھی نانکاس نایم رد .درک یم روبع اجنآ زا زین ھقطنم ٔهداج نیرت مھم و دوب یریگیھام تعنص
 ٢۴( دیسر تسد رود یاھ نیمزرس ھب وا تیبوبحم ھک دوب اجنیا زا .)“اھتلم”( دندوب نکاس زین یدوھی ریغ
 .)٢۵ و
 “دنرب یم رس ھب یکیرات رد ھک یمدرم” ،ھب عجار .)١۵ و ١۴( دروآ یاج ھب ار یتّوبن زین وا رفس نیا

 یمن راک رگید شزغم و ،دودب نان لابند دیاب زور ھنابش .تسا ھناروک یگدنز ٔھناشن یکیرات .دنک یم تبحص
 .)تساجک رد نان دنیبب دشک یم وب( دنک یم ادیپ ار ناویح تھابش دراد ناسنا .)درادن نآ ھب یجایتحا نوچ( دنک
 دایب( دوش یم رت بایمک ھنازور زین نان ھک دنامن ھتفگان ھتبلا .دشاب یم ندیباوخ و ندروخ اھنت یگدنز هاگنآ
 یگنسرگ زا ناطیش ،میدید ھک روطنامھ و .)تسا ناسنا ینامسج یاھ ھتساوخ ٔھناشن نان ھک دیشاب ھیشاد
 مالک .دزاس مھارف ناسنا یارب تالکشم و لئاسم زا یبادرگ ات دنک یم ادیپ ھمادا لاور نیا و .دنک یم هدافتسا
 یم ار یسک ایآ .دروآ یم نایم ھب ار “دندوب نکاس گرم ٔھیاس راید رد ھک نانآ” ،زا تبحص و دھد یم ھمادا

 یتمالسان و ،دھد یم خر وا یتمالسان رطاخب ناسنا گرم !ریخ ؟دشاب هدرپس ناج ،یتمالس رطاخب ھک دیسانش
 هدوزفا نآ ھب دوخ ای ،هدرب ثرا ھب ای یگدنز رد ھک )هانگ دوجو( تسا یتالکشم و لئاسم دوجو رطاخب زین وا
 ھب تبسن ار ناسنا لد مشچ و تسا راک رد ھک تسا یملاسان حور زین تالکشم و لئاسم نیا لماع و .تسا

 نان ھب( دشاب دناوت یم شنان رکف ھب اھنت ھک هداد بیکرت ار ناسنا یگدنز نانچ ناطیش .تسا هدومن روک تایح
 لوئسم ار سک رھ .دنیب یم نان لابند زین ار ھمھ و ،درگن یم ار دوخ فارطا ناسنا .)دشاب جاتحم بش
 یلو ،دشاب هدوب نھپ تسا نکمم هرفُص .دشاب یکتم شدوخ ھب دیاب اھنت ھک دنیب یم .دنیب یم شدوخ یگدنز
  .“!دشکب بآ زا ار شدوخ میلگ دیاب سک رھ و هدش ریش وت ریش ایند” ،دنیوگ یم .دنرایسب زین ناگدنروخ
 

 ۴ یتم
  ،تسا هدش راتفرگ ییحی ھک دینش یسیع نوچ :١٢

 .تشگزاب لیلج ھب 
 

  .دیزگ تماقا اجنآ رد و تفر موحانَرفَک ھب ،هدرک کرت ار هرصان سپس :١٣
 .دوب عقاو یلاتَفن و نولبِز یحاون رد و لیلج ٔھچایرد رانک رد موحانَرفَک 
 

 :دوب ھتفگ ھک ددنویپ تقیقح ھب یبن ایعِشا مالک ات دش عقاو نیا :١۴
 

  ،یلاتَفن و نولبِز راید« :١۵
 ،ندرا یوسارف ،ایرد هار 
 ؛اھتلم لیلج  
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 دننام سدقلا حور .درب یم نایم زا ار یکیرات رون .)١۶( “دیشخرد یئانشور” ،دیوگ یم نینچمھ یتم ،اما
 زین یئانشور .)میدق دھع یاھ ینابرق دننام( دربب نایم زا ار شدوجو ات ،دنازوس یم ار هانگ ھک ،تسا شتآ
 یم رتھب و ،دجنس یم و دنیب یم رتھب ار شطیحم و شدوخ ناسنا .ددرگ یم ناسنا لد مشچ ندش زاب ثعاب
 زاغآ نآ ینورد راک ات ،دوش تشادرب دیاب تایح مایپ .“دشخردب” دیاب رون ،یلو .دنارذگب ار شیگدنز دناوت
 تفایرد ار یئانشور نیا ،“دندوب نکاس گرم ٔھیاس” رد ھک یناسک .ددرگب نکاس ناسنا رد دیاب مالک .دنک راکب
 .دندوب زین گرم فرش رد دنتسیز یم ناطیش رد ھک یمدرم .تسا گرم فرش روظنم گرم ٔھیاس .دندرک
 درک دشر هانگ ھک دیشکن یلوط و درک دراو ار هانگ و دز لوگ ار ناسنا ناطیش .ادخ ھن دیرفآ ار گرم ناطیش
 زرل ھب ار ناطیش یسیع نایپ .“دندوب نکاس گرم ٔھیاس” رد ھک دندوب دارفا نیا و ،)ناطیش تساوخ ماجنا(
 :دروآ رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرف وا تساوخ و تسا یکی ادخ ھتبلا .دندروآ نابز ھب ار مایپ کی ،ییحی و یسیع ود رھ ھک تسا بلاج
 کین یاھ راک ماجنا و تعیرش ،میدق دھع رد .هدرک قرف ،تسا دشاب یم مکح یارجا ھب طوبرم ھچنآ .هدرکن
 نیا تبحص .)تسا یرگید عوضوم ھن ای دوب یلمع راک نیا ایآ لاح( دومن یم )سودق( کاپ ار ناسنا ھک دوب
 ھن ینعی .دومن ریذپ ناکما ارنآ و دناسر لامک ھب ار ھبوت و دمآ یسیع ،نامز زا هرود نیا رد ،لاح ھک تسا
 یھاشداپ” ،توکلم( ھناتسرپ ادخ یگدنز ،ھبوت زا سپ دیوگ یم یسیع .ون راتفر نینچمھ ھکلب ،ون راکفا اھنت
 ادخ( دوب دھاوخ یگشیمھ و مئاد ،ادخ تساوخ ماجنا سپس و ،هانگ زا ھبوت ینعی .تفای دھاوخ ھمادا )“نامسآ
  .)تسا ھتشگ یگدنز دراو
 
 
 
 

 ۴ یتم
 ،دنرب یم رس ھب یکیرات رد ھک یمدرم :١۶

 ،دندید میظع یرون 
 ،دندوب نکاس گرم ٔھیاس راید رد ھک نانآ رب و  
 .»دیشخرد یئانشور   

 

 ۴یتم
  :ھک درک زاغآ مایپ نیا ٔھظعوم ھب یسیع نامز نآ زا :١٧

 .»!تسا هدش کیدزن نامسآ یھاشداپ اریز دینک ھبوت« 
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 یسیع نادرگاش نیتسخن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تشاد رظن رد شنادنزرف یارب ادخ ھک یتمدخ و میناوخ یم ار یسیع نادرگاش یناوخارف ،٢٢ - ١٨ تایآ رد
 تیب و یھام اب و دندوب ریگ یھام.تسا هدروآ نابز ھب تمسق نیا رد ار دندوب ریگیھام  ھک یردارب تفج ود
 نامدرم دایص ار امش ھک دیئآ نم یپ زا«”( دراد امش یارب ار یرتھب راک ادخ ،دیوگ یم .دندوب انشآ یھام
 و دنداھن او ار دوخ یاھروت گنرد یب نانآ” ،دیوگ یم .دوب “گنرد یب” راتفر و .)١٩( “»تخاس مھاوخ
 حبش و کش هزورما .“دنتفاتش” یم یسیع لابقتسا ھب نامز نآ مدرم ھنوگچ تسا بجعت .“دنتفاتش وا یپ زا
 یریگیھام یاھ روت نآ رس رب ھچ دیسرپ نم زا کش اب یصخش .رایسب زین یسیع یارب راک و ،تسا رایسب
 یم دوخ یارب ھک تسیا ھناھب رگناشن ھمھ اھ ھیانک و یخوش ھلب !دندوب هدرک اھر گنرد یب نادرگاش ھک دمآ
 دیاب )یتخبشوخ ،کاشوپ ،کاروخ( ایند نیا نان یارب ھک ،تسا یدایز تاعالطا و مک تقو ناشلکشم .دنریگ
 ندینش تقو .دنھدب تسد زا ار یبوخ تصرف ،ھقیقد کی زا لفاغ تسا نکمم و ،دنرب راکب و دنروآ تسدب
 یتمالس دیلک دیوگب امش ھب ،تحارس اب یسک رگا دینک یم رکف ایآ ،اما .نآ زا تشادرب ھب دسر ھچ دنرادن ار
 .دوب رت هداس یگدنز نامز نآ ھتبلا ؟درک دیھاوخن شوگ شیاھ فرح ھب ،هدرک ادیپ ار امش ناج و حور و مسج
 ار حیسم یناحور بتکم ،یئوگ و دریگب رارق فرصم دروم ھنازور ھک تسا مزال یرایسب تاعالطا زورما
 .میرگنب رتقیمع یردق دیئایب .دریگب رارق فرصم دروم ات ،دروآ رد صرق تروصب دیاب
 .)هدمع طلست( دراد طلست وا رب ھک تسا یحور رایتخا طحت ،دشاب ھک یگدنز زا ھلحرم رھ رد یصخش رھ
 یمن کالح ار یسک و ،تسا هدننیرفآ ادخ نوچ( ادخ ھن تسا ناطیش طلست طحت ،دشک یم ار یسک ناسنا رگا
 غاب رد اّوح ھب ددرگ یم رب عوضوم نیا .تسا هدرک راداو یشک مدآ ھب ار وا هدرب ثرا ھب ھک یحور .)دنک
 یم ندروآ نامیا زین ار تشادرب نیا .دیآ یم تسدب حیسم یسیع زا ھک تسیا هزات تشادرب عوضوم .ندع

 ۴ یتم
  ،تفر یم هار لیلج ٔھچایرد رانک رد یسیع نوچ :١٨

 ،سایردنآ شردادرب و ،سرطپ ھب بقلم ،نوعمش یاھمان ھب دید ار ردارب ود  
 .دندوب ریگیھام اریز ،دندنکفا یم ایرد ھب روت ھک   
 

 :تفگ ناشیا ھب :١٩
 ».تخاس مھاوخ نامدرم دایص ار امش ھک دیئآ نم یپ زا«  
 

 .دنتفاتش وا یپ زا و دنداھناو ار دوخ یاھروت گنرد یب نانآ :٢٠
 

  ،داد ھمادا دوخ هار ھب نوچ :٢١
  دید ار انحوی شردارب و یدبِز رسپ بوقعی ینعی رگید ردارب ود  
 .دندرک یم هدامآ ار دوخ یاھروت و دندوب قیاق رد یدبز ناشردپ اب ھک   
 ؛دناوخ ارف زین ار انآ    
 

 دنتفگ کرت ار ردپ و قیاق گنرد یب ناشیا :٢٢
 .دندش ھناور وا یپ زا و   
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 سامت نآ .زور کی یرگید صخش و ،دروآ نامیا ات دشکب لوط لاس کی یصخش تسا نکمم لاح .میمان
 زا یتح( دنامب ناھنپ مشچ زا تسا نکمم و ،دریگ یم تروص صخش نآ نورد رب ھک ،تسا سدقلا حور
 ،ھتخاس مھارف ناسنا یگدنز یارب ایند ھک یتالکشم و لئاسم مامت دوجو اب زین هزورما .)صخش دوخ مشچ
 دوب رادیب دیاب سپ .میراد ام ھک دنراد ار اھ یراتفرگ نامھ زین اھنآ .دنروآ یم نامیا حیسم یسیع ھب یرایسب
 ردپ ھک تسا یتمدخ نیا .مینکن شومارف ار یسیع ،مینک یم تبحص صاخشا اب ھک ھظحل رھ رد ات رایشوھ و
 .دھد ماجنا دھاوخ یم ،وا دنزرف ام یراکمھ و سدقلا حور یرای اب
 

 دنک یم یفرعم ار ادخ یسیع
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :دندوب نآ رد مدرم ھک یئاج رھ و اھ ھسینک ،اھتعامج رد یسیع
 

  .“درک یم مالعا” ار ادخ “یھاشداپ ِتراشب” .١
 .“دیشخب یم افش ار مدرم یرامیب و درد رھ و دیشخب یم افش ار مدرم یرامیب و درد” .٢
 .“داد یم افش ار ناجولفم و ناعورصم و و ناگدزوید زین و” .٣
 “دندش ھناور وا یپ زا .... گرزب یاھتعامج سپ” .۴

 
 یم وا ھب طوبرم ھچنآ( مایپ یلو .دھد یم ماجنا ار یلصا لمع ناسنا نورد رب ادخ ھک میا هدش ھجوتم اجنیا ات
 یصوصخ دراوم ھب ،نآ زا سپ و ،درک یم مالعا ار ادخ یھاشداپ ِتراشب یسیع .دوش تفایرد ادتبا دیاب )دشاب
 ِتراشب زا سپ اھنت اما ،تشاد رارق یمھم ٔھجرد رد مدرم یاھ یرامیب و درد عوضوم .تخادرپ کی رھ
 یسیع ھب نامیا یضاقتم رگا .دش یم رارق رب دیاب )یلمع( یمسج و )یرکف( ینھذ ٔھطبار .ادخ یھاشداپ
 رد ام .دشاب ھتشاد دیاب نامیا ،)دراد ھک یا ھلئسم( زین ھتفگ شیرامیب و درد دروم رد وا ھچنآ ھب سپ ،دراد
 ار ھمھ ھک مینیب یم و ،میا هدش )هریغ ،جولفم ،یرامیب ،درد( مدرم تلاکشم و لئاسم رثکا دھاش ،ھیآ دنچ نیا

 ۴ یتم
 داد یم میلعت ناشیا یاھ ھسینک رد و تشگ یم لیلج رساترس رد یسیع ،ناس نیدب :٢٣

  درک یم مالعا ار یھاشداپ ِتراشب و  
 

 دیچیپ ھیروس رساترس رد شا هزاوآ سپ :٢۴
  ،دندوب راچد اھ درد و ضارما عاونا ھب ھک ار نارامیب ٔھمھ مدرم و   
  دندروآ یم شدزن ار ناجولفم و ناعورصم و ناگدزوید زین و   
 .دیشخب یم افش ار نانآ و    
 

  ھیدوھی و میلشروا ،سیلوپاکِد و لیلج زا گرزب یاھتعامج سپ :٢۵
  ندرا یاسارف و  
 .دندش ھناور وا یپ زا   
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 نیا ؛دیربن دای زا .تسا نیمھ دیوگ یم ھچنآ مامت یتم لیجنا .ھتشاذگ ام سرتسد رد و هدرک ناونع یسیع
 .دیناسر ماجنا ،دیراد ھک یگدنز طیارش اب قباطم دھاوخ یم ادخ ھک تسا نامھ
 )توکلم( ادخ یھاشداپ ھب یدورو برد .دنفلتخم مدرم نوچ ،فلتخم نآ یاھ تشدارب یلو ،تسا یکی مایپ
 ھب ار ھناگادخ یگدنز دراد یتم و ،دنفلتخم اھ تشادرب ،ناسنا یاھ فعض ھب یگتسب یلو ،)ھبوت( تسا یکی
 .دھد یم ناشن ام یارب لکش نیا
 
 
 

 مراھچ لصف یاھ سیونریز
 
 .دزاس یم رھاظ ار یدیدج شنیرفآ ،هدش تمسق دنچ ھب و دوش یم راد راب ھک تسا یردام لولس دننام )١(
 .)١٠ :۴٢ بویا( دینک عوجر دیناوت یم زین بویا باتک ھب )٢(
 


