
 1 

 

 
 

 یتم لیجنا ریسفت
 یحیسم نارواشم یارب

 
 
 

The Christian Counselors Commentary 
The Gospel of  

Matthew 
Jay E. Adams 

 
 زمادآ یِج :هدنسیون
 یوفص خرھاش :مجرتم

 یوفص حرف :شیاریو
 
 
 

 



 2 

 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
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 متفھ لصف
 

 حالصا و تواضق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھچنآ ناوتب دیاب .تواضق .نادرگاش ھب یسیع ٔهزومآ ساسا و میا هدیسر هوک رس ٔھظعوم لصف نیرخآ ھب لاح
 ام .دریگب ماجنا دیاب ھک تسھ یطیارش ،تواضق صوصخ رد دیوگ یم .تخانش ار تسین و تسھ ادخ زا
 رب ،میسانش یم ار وا .دشاب ادخ زا )ھنامیپ( ام رایعم دیاب یلو ،مینک تفایرد و مینک یئوکین میھاوخ یم ھمھ
 ھنامیپ نامھ اب” ،دیوگ یم .نکن تواضق ،دیوگ یم ادخ ارچ سپ .مینک یم زین ار تواضق ،دوخ تخانش بسح
 نزو ھچ رھ .دیا هدرک تفایرد ھک تسا نزو ساسا رب امش رایعم .“دش دھاوخ نزو امش یارب ،دینک نزو ھک
 تسامش رایع ،نزو نآ .دیدرگ دھاوخ ادخ ھب رتشیب امش تھابش و رتعیسو امش رایعم ،دینک تفایرد یرتشیب
 ھب .دیا هدوب نآ دھاش دوخ .تسامش تواضق ٔھنیمز نآ ،دیا هدرک تفایرد ھچنآ .تسامش دودھ و دح .)صلاخ(
 اب” ،دیا هدرک تفایرد نم زا ھچنآ ،دیوگ یم .دیربب یپ دیا هدرک تفایرد ھچنآ تعسو دیرگنب دوخ لد قامعا
 دروخ دھاوخ درد ھب ینامز ،امش یوکین رکف .دینکن افتکا نم یاھ ھتفگ ھب اھنت .دینک تواضق “ھنامیپ نامھ
  .ددرگ ماجنا لمع ھب ھک
 ار نایناھج ات داتسرفن ناھج ھب ار رسپ ادخ اریز” ،دیوگ یم ١٧ :٣ انحوی .هدش ھیآ نیا زا یتسرد ان هدافتسا
 ھک یعضو رھ اب ،تسا ناسنا نتشاد لوبق زا تبحص .“دنبای تاجن وا ٔھطساو ھب ات داتسرف ھکلب ،دنک موکحم
 ھیبنت ار یسک میھاوخب ھک میتسیک ام .دینک ھیبنت ار یسک دیوگ یمن .دینک در ار یسک دیوگ یمن ادخ .دشاب ھتشاد
 و دزاس یم ایحا ار تایح ادخ مالک .میراذگ یم ادخ مالک ساسا رب ار دوخ تواضق ،یسیع ناوریپ ام .مینک
 .مینک یم تفایرد ھتسویپ و میبوکیم .مینام یم هویم راظتنا رد .دروآ یم راب یداش
 یم ٢۴ :٧ ینحوی رد ادخ مالک .میرگنب هدش هراشا مالک رد تواضق ھب عجارً افرص ھچنآ ھب تسا مزال لاح
 .دش ام نامیا ثعاب ھچنآ .تسادخ مالک ھب هراشا .“دینک یرواد قح ھب ھکلب ،دینکم یرواد رھاظ ھب” ،دیوگ
 تسین یمدآ زا نوریب زیچ چیھ” ،تفگ .درک یم یزاسکاپ نورد زا ،تبحم رد ار ام .تسا یسیع فدح ھچنآ
 یم سجن ار یو ،دیآ یم نوریب یمدآ ِنورد زا ھچنآ ھکلب ،دزاس سجن ار یو ،وا ھب ندش لخاد اب دناوتب ھک
 صخش دوخ رد تواضق .دنریگب رارق مالک تواضق دروم نادنزرف رد دیاب ھک تسھ یرایسب دراوم .“دزاس
 تاجن ار دنزرف ھک تسیمالک نامھ .دریگ یم تسد رد ار تواضق ھک تسادخ تسد تخاس .دوش یم زاغٰآ
 ھچنآ .تسادخ دنزرف دوخ تسد رد شنازیم ادخ دید .دنیبب ار نوریب ،نورد زا ،دنیبب دوخ لد مشچ اب ات داد
 زا کی رھ ھک ھنوگنامھ .ددرگ یم زین رتشیب بلاط و هدش افوکش ھک تسا نامھ ،دینیب یم دوخ رد مالک زا

 ادخ تایح دنب رد لاح ،دروآ یم یور منھج یوس ھب ار ام و تفای یم شرورپ هانگ دنب رد ام ٔهزات یاھ لولس
 تایح و ھتشاذگ نایم رد یاپ ،داسف ملاع رد ھک )١۶ :٣ انحوی ؛هرابود رمع( تسادخ دوجو ھلب .دنیآ یم رد

 ٧ یتم
 .دوشن یرواد امش رب ات دینکن یرواد :١
 ،دینک یرواد نارگید رب ھک ھنوگ نامھ ھب اریز :٢
 دش دھاوخ یرواد زین امش رب 
 ،دینک نزو ھک ھنامیپ نامھ اب و  
 .دش دھاوخ نزو امش یارب   
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 هاگن ھلئسم قمع ھب دناوتب رتھب دنزرف ات دھد یم شرورپ ار ون تایح نورد زا .دھد یم تعسو ار نادیواج
 ماجنا ار راک و دزاس یم رارق رب ار ھطبار ھک تسا سدقلا حور ،تسین مالک اھنت .دروآ نایم ھب ار ادخ و دنک
 نآ .میراد دایب ار هداد ام ھب شدوخ زا ادخ ھک یشنیب نآ .میا هدرک ھبرجت دوخ رد ار نیا ھمھ .دناسر یم
 .تسامش کالم نیا ،دندش هدروآرب وا مان رد ھک یئاھ ھتساوخ .تسام مشچ یولج میا ھتشاد وا زا ھک یتایبرجت
 ھب .دینکن تواضق دیوگ یمن .دینک تواضق دیناوت یم نآ ساسا رب ،دیوگ یم .تسامش رد ادخ تمظع نیا

 مخت .دوشب زین هداد امش ھب ،)ھنامیپ( دیا هدرک تفایرد ھچنآ یانبم رب دیراذگب .دیروآ نابز ھب و دایب .سکع
 ٔھنیمز تسا رظتنم ھک تسا سدقلا حور نآ .دزاس رشتنم ار امش تاجن و دبای شرورپ ات ددرگ هدیشاپ دیاب
 ار دراد دوجو مالک تایآ رد ھک یحور نآ ام .دیامن زاغآ ار شراک ات ،ددرگ مھارف )ندروآ نامیا( تیلاعف
 تاجن مایپ ات دنشاب یناحور ملاع نایحیسم تسین مزال .میناسر یم ار مالک فدح و ریسم .میزاس یم رشتنم
 و ،راشتنا ،پاچ قح .درادن دوخ رب ار یسک تیمکاح قح سدقلا حور .دناسرب یسک ھب دنناوتب ار ادخ شخب
 ار شیوخ دنزرف ٔھنازور نان .دنک یم تواضق شدنزرف قیرط زا ھک تسادخ نیا .درادن ار ناسنا یسرزاب
  .دزاس یم مھارف و ،تسیچ دناد یم
 نارگید و دوخ و دننز یم یشزرا یب فرح .دننک یمن تواضق مالک ینبم رب ھک یناسک ھب هدش هداد یرادشھ
 ار شرکف ھک تسا نآ زا رتشیب یلیخ ترارش دیوگ یم یسیع ھلب .دنرب یم ،دنراد لد رد ھک یمنھج ھب ار
 نآ ھب ابطا ھک( فلتخم یاھ ھتفاب و ھناگادج یاھ لولس .دراد تنوکس و ھتفای ذوفن ناسنا مسج رد .مینک یم
 .دنتسھ دوخ یناطرس ٔهدغ راظتنا رد کی رھ و هدش فرحنم ،دنشاب دیاب ھک ھنوگنآ زا ،)دنراد یرتھب یئانشآ

 .دھد یم شرورپ ار تایح و دوش یم وا دراو ،ناسنا لد ندرک زاب اب ھک تسادخ تاجن مایپ یواح ادخ تایح
 کمک اب زین کی رھ .دنھد یم ناشن ار ناطیش دوجو زا یروانھپ نیمزرس و دنیآ یم شیپ یگدنز لئاسم
 و مسج رد ار یتمالس و دنبای یم تسد مالک تکرب ھب ،)یحیسم نارواشم و( یحیسم نارھاوخ و ناردارب
  .دنروآ یم ناغمرا ھب ناج و حور
 امش .درک دیھاوخن یروف تواضق امش .)١(تسا تاعالطا یفاک یروآ عمج ھب زاین حیحص تواضق یارب

 ات ،تبحم اب امش .دوب دنھاوخ فرحنم ،مالک نتشاد رظن رد نودب ،دوخ جیاتن ھک دیناد یم .دز دیھاوخن ثدح
 زا رتشیب و بلاطم نیا ھمھ .)٧ :١٣ نایتنرو لوا( تفرگ دیھاوخ ار یضاقتم بناج ،هدشن تباث ھک ینامز
ً اتجیتن .دوب دھاوخ “قح ھب ان” نآ سکع ھک دیشاب ھتشاد ھجوت .)٢۴ :٧ ینحوی( تسا یسیع ٔهزومآ رد نآ
 .دیریگب مک تسد دیابن .دراد رایسب تیمھا دینک یم ھچنآ
 رگید عون .)١٧ :٣ انحوی( هدش ھفاضا “دیوشن موکحم ات دینکن موکحم” ٔھملک ٣٧ :۶ اقول حباشم ٔھیآ رد
 دیاب .دینک شاخرپ وا ھب دیھاوخ یم ھک تسیا ھنوگب و ،زیمآ داقتنا ،یئوج بیع ٔھیحور رد ،حیحصان تواضق
 قیرط زا ار عوضوم دیراذگب .دسرب نآ ماجنارس ھب هدشک شیپ ار ھبوت هار یئاھنت ھب دوخ یضاقتم دیراذگب
  .دیامن تشادرب دوخ ،مالک
 سدقلا حور ار تبحم .دنک تبحم دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب ات دراد زاین دنزرف ھک تسا یتمکح لماش ادخ مالک
 و ،مینک یم هاگن ،دنک یم هراشا ام رد سدقلا حور ھچنآ ھب ام .میزاس یمن نارگید رد ار نآ ام .دنارورپ یم
 دھاوخ ناشن ار ادخ وا .میشک یم ار سدقلا حور راک راظتنا .مینک یم افتکا نآ ھب .میروآ یم نابز ھب ار نآ
 ادخ دنزرف دوجو ٔھمھ رب تبحم مخت .درک دھاوخ رارق رب ار طابترا ھک تسوا .)رواشم و یضاقتم ھب( داد
 زین ار نآ زا هدافتسا قیرط و هدرک نآ زا تبحص مالک ،تسھ مزال ھک یدروم رھ ھب عجار .دنک یم تیارس
  .هداد
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 .تسا نورد رب نوچ .دزاس انشآ نآ یناحور ٔھبنج اب ار امش ات دنک یم مشچ رد بوچ و َرپ زا تبحص یسیع
 رد ،ادخ و .دنشاب یم ام لد یئاشگزاب راظتنا رد و ،هدش مھارف ناشتاجن هار ھک تسا نورد رب اھ لاکشا
 ھمھ .هدش ھتشاک نادنزرف رد ھک تسینامیا نیا .درک دھاوخ هدروآ رب ار ھمھ حالصا ٔھنیمز ،شسدقم تعیشم
 یتقو اما .میتسھ کیرش وا تیاھن یب رد ھمھ ،نامیا ون و ملاع ،گرزب و کچوک زا ،تفر میھاوخ تشھب ھب
 رد دوخ مشچ زا ار بوچ تسخن” ،دیوگ یم )۵( ٔھیآ ؟میھدب تیمھا نآ ھب ھنوگچ ،مینیب یم یسک رد یلاکشا
 زا یَرپ ات دوش هدروآ رد دیاب بوچ .“ینک نوریب تردارب مشچ زا ار هاک َرپ ات دید یھاوخ رتھب هاگنآ ،رآ

 حیسم یسیع و ردپ تقونآ .دشاب هدوب نایم نآ رد دیاب سدقلا حور ،رگید ترابع ھب .ددرگ ھتشادرب دنزرف مشچ
  .دنزاس نایامن دوخ زا یرگید رون و دنشخب تمحر جات ار دوخ ردق یلاع دنزرف ات تفای دنھاوخ روظح زین
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدافتسا وس ات دیراذگم نانامیا یب تسد رد ارنآ دیوگ یم یسیع ،دش نشور یردق ادخ تواضق تمکح ھک لاح
 راکب نانامیا یب اب ار تسا نارادنامیا ھب طوبرم ھچنآ ناوت یمن .دنراد جایتحا تاجن ھب ادتبا نانامیا یب .دننکن
 سفن تیمکاح رد ھک یناسک و” ،دیوگ یم ٨ :٨ نایمور رد مالک .دھد یم ماجنا ار راک ھک تسا نامیا .درب
 نوچ دناوخ یم کوخ ار نانیا یسیع .درب دنھاوخ هرھب دینکن لایخ .“دنزاس دونشخ ار ادخ دنناوت یمن ،دنتسھ
 ،دھد تاجن ار نانیا دمآ یسیع .دنرب یمن نآ زا هرھب یلو ،دننک یم دوخ کاروخ ار یھدب ناشیا ھب ھچ رھ
 ،دنا هدرک تفایرد رگا !تسین راک رد ادخ ،دنشاب هدرکن تفایرد ار سدقلا حور رگا .دنک ناسحالصا ھکنآ ھن
 هدش نشور یضاقتم یارب مالک یناحور ٔھبنج دیاب .ددرگ نشور ناشیا یارب مالک قیرط زا امش روظنم دیاب

 ٧ یتم
 ،ینیب یم تردارب مشچ رد ار هاک َرپ ارچ :٣
 ؟یلفاغ یراد دوخ مشچ رد ھک یبوچ زا اما 
 

 ،یئوگب تردارب ھب یناوت یم ھنوگچ :۴
 ،“مروآ رد ھب تمشچ زا ار هاک َرپ راذگب” 
 ؟یراد دوخ مشچ رد یبوچ ھکنآ لاح  
 

 ،رآ رد دوخ مشچ زا ار بوچ تسخن ،راکایر یا :۵
  دید یھاوخ رتھب هاگنآ 
 .ینک نوریب تردارب مشچ زا ار هاک َرپ ات  
 

 ٧ یتم
  دیھدم ناگس ھب ،تسا سدقم ھچنآ :۶
 ،دیزادنیم ناکوخ شیپ ار دوخ یاھ دیراورم و 
 



 6 

 تبون تقونآ ،دش ھتخانش یضاقتم یارب ،مالک یناحور ٔھبنج هاگ رھ ،دیوگ یم یسیع .دتفا یب راکب ات دشاب
 دیاب ھس رھ ،ناج حور و مسج .دراد یضاقتم صاخ طیارش ھب صتخم ھک ،تسا هار نآ رد نتشادرب مدق ھب

 بناج ،ددرگ یم یضاقتم و ام یناحور دشر عیام ھچنآ .مینک یم نآ زا تبحص ھک تسادخ ٔھبرجت .دننک لمع
 نیا ،ریخ .)مینک عناق ار وا مینک یعس دیانب( میرادن ار نآ لاقتنا یئاناوت ام .تسا درذگ یم ام رب ھچنآ یناحور
 .دروآ تسدب ار دوخ ٔھبرجت تسا مزال سک رھ ،میئوگ یم .مینک یم هراشا نآ ھب .میھد یمن لاقتنا ام ار عیام
 رد ام رمع ٔھیقب ھک تسا یسیع تاجن ،نایحیسم ام رظن زا .دراد ار ادخ یگتسیاش و قیال دنزرف رھ ٔھبرجت
 .میھد ھمادا یگدنز ھب میناوت یمن نآ نودب و ،تسا راک
 
 

 دیبوکب ،دیئوجب ،دیھاوخب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یم ھنوگنآ روطچ ام ،دنتفگ یم دوخب تسا نکمم ،دنا هدوب وا ٔھظعوم دھاش ھک تیعمج نایم رد یرایسب

  !میتسین وت دننام و میتسھ ریقف و فیعض ام ؟میوش
 رد” تقونآ .دیبوکب ،دیبوک دیاب ھک یئاج رد ،دیئوجب ،دش ایوج دیاب ھک یئاج رد .دنھد یم ار باوج ٨ و ٧ ٔھیآ
 .تسا زاب زین امش رھاوخ ای ردارب یارب ،دش زاب امش یارب ھک یرد نامھ .دش دھاوخ “هدوشگ شیور ھب
 هدیزگرب یتلم امش اما” ،دیوگ یم ٩ :٢ سرطپ لوا .دیروآ دایب ؟دوب یک ،دش زاب امش یور ھب برد ھک ینامز
 ھک دینک مالعا ار وا لیاضف ات ،دیتسھ تسادخ صاخ کلام ھک یموق و سدقم یتما و نانھاک زا یتکلمم و
  .“تسا هدناوخ ارف دوخ زیگنا تریح رون ھب یکیرات زا ار امش
 یمن ادخ دیاش .هدیاف ھچ یلو ،بوخ ھمھ اھ فرح نیا و مناوت ان نم” ،دیوگ یم ھک دینیب یم ار یسک زاب

 ھک رھ ھب لاحب ات وا .دینک تبحص وا اب اعد رد .دیھاوخب ،رگید ترابع ھب .دھد یم ار باوج ٧ ٔھیآ !“دھاوخ
 .راب دنچ .راب کی ھن .“دیبوکب” ،دیوگ یم ھیآ رخآ ھک تسا لیلد نیا ھب .هداد ار شخساب ،ھتفرگ سامت وا اب
 ھک سدقلا حور اب مئاد سامت اب ھک ھتشاذگ ناملد رب یتخس ٔھتسوپ ناطیش .دیئاین هاتوک ،دیا هدرکن تفایرد ات
 یم و هدش ھنحص دراو ھک تسادخ .دنوش یم اورماک ،دوز ای رید ھمھ .دش دھاوخ ھتسکش ،تسام نورد رب
 ار وا دناوتب شدنزرف ات ،دوش ھتشادرب نایم زا دیاب ھک تسیچ دناد یم وا .تسوا هار رس رب ھک تسیچ دناد
 یگدنز رد نآ ینعم ٔھفشاکم یارب اعد و مالک ندناوخ ھب جایتحا .درب یم نامز راک یادتبا .دینیبب دوخ رد
 عوضوم .دراد ار هدش داجیا تمحز ھچ رھ شزرا راک نیا ینعی .دیبوکب و ،دیئوجب ،دیھاوخب ،دیوگ یم .تسام
 ار نیا .دش دھاوخ منھج ھب لیدبت ام یگدنز ،میشاب ھتشادن ار اھنیا رگا .تسام ناج و حور و مسج یتمالس
 رَش زا و میا ھتخانش ار ادخ نوچ .میئامن ارجا ار ھتفگ امب ادخ ھچنآ میناوت یم لاح .میناد یم و میا هدیشچ

 ٧ یتم
 ؛دش دھاوخ هداد امش ھب ھک ،دیھاوخب :٧
 ؛تفای دیھاوخ ھک ،دیئوجب 
 .دش دھاوخ هدوشگ ناتیور ھب رد ھک ،دیبوکب  
 

  و دروآ تسدب ،دھاوخب ھک رھ اریز :٨
 دبای ،دیوجب ھک رھ 
 ،دبوکب ھک رھ و  
 .دوش هدوشگ شیور ھب رد   
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 ھچنآ میھاوخ یم لاح .دھدب امب ار نامدوخ ینعم شمالک ات میبوک یم ،میراد ار ادخ ھک لاح .میا هدش رازیب
 ھک یئادخ نامھ ار نیا .“دروآ تسدب ،دھاوخب ھک رھ” ،دیوگ یم .دنک اشفا ام یارب ار دوش یم ام ھب طوبرم
 ھتفگ ادخ نوچ ،میبوک یم دوجو ٔھمھ اب ،تسا روطنیا ھک لاح سپ .دیوگ یم امب ،میھاوخ یم وا زا اعد رد
  .داد نیمھ یارب ار شناج
 رگا .دشاب هدش نشور حضاو روطب ناشیارب تایح بناج ود ھک ،تساوخ دنھاوخ ار ادخ ینامز نایضاقتم
 رد ادخ اب اعد رد دیاب .تسا ھتفھن .دیبوک دیاب .دنوش درسلد دیابن ،دنا ھتفاین ار دیوگ یم ادخ ھچنآ ،لد نورد
 یلو ،ما هدرک یعس” ،دیئوگ یم دیاش ؟دیوگ یم ھچ نم ھب تمالک و تسیچ ھلئسم .درک تروشم ھطبار نیا
 یکیرات رد ندوب ھلب .“تسھ ھک تسا نیمھ لاح و .موش قفوم مدرک یمن رکف شتسار .متشگرب یلاخ تسد
 ھتبلا .امش ھن ،هدمآ نادیم ھب هزات ھک تسوا .امش ھن ،دراد یم رب ادخ ار دص یلو .تسا نتفرگ هدیدان ثعاب
 ،دیناوت یمن رگا امش .دراد یم رب نورد زا ار دص ھک تسوا ،امش نورد رب یلو ،دیھاوخب ،دیبوکب دیوگ یم
 یارب ار ھنیمز ،دوخ راک نیا اب .دیھد ماجنا دیوگ یم یسیع ار نیمھ .دینکب دیناوت یم ھک اعد .درادن بیع
 ھتشاذگ وا تسد رد ار یگدنز ناکُس .دیا هدرپس وا ھب ار دوجو .تخاس دیھاوخ مھارف سدقلا حور ینورد راک
  .“دیبوکب” لاح .دیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھچنآ اما ،دیا ھتساوخ اھنت امش .دتفا یم قافتاً انآ ،دیروآ یم تسدب “ناھن” و نورد رب ھچنآ دینکن رکف ینعی
 .دروآ یم ار هویم ھک تسوا .دھد یم شرورپ سدقلا حور “ناھن” رد و امش نورد رب ار دیروآ یم تسدب
 ھک دنک یم داجیا یرون و دھد یم قنور امش یگدنز ھب ھک تسوا .دناسر یم تکرب امش تمحز ھب ھک تسوا
 ایحا دوخ رد ار ادخ .دیبوکب .دیدرگن سویام و ،دینکن هاگن دوخ یناوتان و ،دوخب .دزاس ینارون ار فارطا
 بناج زا مھ نم ،بوکب وت .متسھ وت نورد رب نم دیوگ یم ادخ .دراد یگتسب امش نتساوخ ھب .دیزاس یم
 ھچنآ یارجا اب نوریب زا وت و مراک لوغشم نورد زا نم .دیسر میھاوخ مھ ھب هرخالب و ،مبوک یم رگید
 دربیم نامز ھک دناد یم یتمالس یادخ .دنوش یم ام تشادرب عنام ھک تساھ یتمالسان .مدرک فوشکم تیارب
 ،)راتفر و رکف رد( میبوکب رگا اما .دش دھاوخن تشادرب ،دنکن ھنخر دوجو رب مالک ٔهریش ات .ینک تشادرب ات
 .نیمآ .دناسر دھاوخ ماجنا سدقلا حور ار ھیقب ،مینک یراشفاپ میھاوخ یم ھچنآ یارب و
 زا .تفرگ یھاوخ نان ،یھاوخ یم نان .دروآ یم شیپ ناطیش ھچنآ ھب ھن و دشاب ادخ ھب تمشچ ،دیوگ یم
 ار امش دھاوخ یم .تسا دوخ یب فرح ھمھ اھنیا دیوگ یم ناطیش .تخاس مھاوخ تیارب ار نان نورد
 عیرس و دنت زیچ ھمھ .تسا ناطیش یاھ ھلاچ و هاچ زا رپ ادخ هار رد زین امش فارطا یایند .دنک فرصنم
 زا رگا ؟درک راک وت رد ھنوگ ھچ یدروخ ھک ینان نیبب ،دیوگ یم .هدش مک ندرک ربص و ندیبوک تقو و هدش
 یصخش رظن و ھتفگ ھچ ھطبار نیا رد مالک ،رگید ترابع ھب .یھاوخب یسیع مان ھب دیاب ،یھاوخ یم ادخ
  .تسا مادک زین امش

 ٧ یتم
 دھاوخب نان وازا شرسپ رگا امش زا کی مادک :٩
 ؟دھد یم وا ھب یگنس 

 ،دھاوخب یھام رگا ای :١٠
  ؟دشخب یم وا ھب یرام 
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 دنک یم تیارس وا زا .دریگ یم ھمشچرس وا زا ،تسوکین ھچنآ .دنک یم ردپ تایصوصخ زا تبحص یسیع
 دھاوخ هداد امش ھب دیھاوخب ھک تفگ .دھد قوس یتشھب و یتمالس تھج رد ار یگدنز ات دشخب یم تمکح و
 یایادھ” مادک دیسرپ یم .“دیھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک دیناد یم” ،دیا هدرک تفایرد ھک لاح .دش
 رب وکین یایادھ .دھدب اجنیا ار باوج دناوت یم ،هدومن تفایرد ار نآ ٔھبرجت و هدینش ار مالک ھکنآ ؟“وکین
 نوچمھ ار وا .دھد یم کاروخ ،دوخ زا ار شدنزرف ردپ .دنوش یم ھتخاس ھک ،تسادخ نادنزرف نورد
 هدش راوتسا مالک ٔھیاپ رب نامتخاس .دنبای یم شرورپ “وکین یایادھ” ھک تسا ھنوگنیا .دزاس یم شدوخ
 ھب” ،دیوگ یم .دوش مھارف راک ٔھنیمز ات دراد ام تساوخ ھب زاین .دنک یم دشر زین ینورد گنس نیا .)گنس(
 تھابش رد ار ام ھک تسا یئاھ دیراورم نامھ زین ایادھ .“دیشخب دھاوخ وکین یایادھ ،دنھاوخب وا زا ھک نانآ

 شدوخ یگدنز رد ار ادخ تساوخ یدنزرف رھ .تسایادھ نیا رد یگدنز تمکح .دنھد یم شرورپ نامدنوادخ
 وا رد شردپ ،تقونآ نوچ .دنک دونشوخ ار ردپ دھاوخ یم دنزرف .هدومن تفایرد ار دوخ مزال یایادھ و دراد
 .تسیز دنھاوخ تشھب رد مھاب و درک دھاوخ یگدنز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ادخ دنزرف ھک لاح .“دننک راتفر امش اب دیھاوخ یم ھک دینک راتفر ھنوگ نامھ” ،دیوگ یم شنادرگاش ام ھب
 تمکح اب ای دشاب ادخ تمکح اب ناشراتفر دیھاوخ یم ایآ .دننک راتفر امش اب مدرم دیھاوخ یم ھنوگچ ،دیتسھ
 ای ،دننک هزرا امش ھب ار ادخ تمکح دیھاوخ یم امش .دوش یم زین راک بلط اما .دراد ایند ار یبوخ .ناطیش
 ار تسا تایح دمُم ھچنآً انیقی ،دیتسھ ادخ دنزرف رگا .دروخ یمنب درد ھب و ھتشادن یماود لاحب ات ھک یزیچ
 زا تایح .دنک راختفا امش دوجو ھب و ،دزاسب ،دنک تیوقت ار امش ھک یطیحم .دشاب دیھاوخ یم دوخ طیحم رد
 شمارآ و یداش لامک زا ار امش ،دیما یادخ کنیا” ،میناوخ یم ١٣ :١۵ نایمور رد .دنک یم زیربل .تسادخ

 ٧ یتم
 ،نات یتریسدب ٔھمھ اب امش رگا لاح :١١

 ،دیھدب وکین یایادھ دوخ نادنزرف ھب دیاب ھک دیناد یم 
 تسا نامسآ رد ھک امش ردپ رتشیب ردقچ  
 ،دنھاوخب وا زا ھک نانآ ھب   
 .دیشخب دھاوخ وکین یایادھ    

 ٧ یتم
 دینک راتفر ھنوگ نامھ مدرم اب سپ :١٢

 .دننک راتفر امش اب دیھاوخ یم ھک 
 .ایبنا یاھ ھتشون و تاروت ٔھصالخ تسا نیا  
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 وا نادنزرف ام و تسا تیاھن یب ادخ .“دیشاب دیما زا راشرس ،سدقلا حور تردق اب ات دزاس هدنکآ نامیا رد
 .میراد یم ینازرا ارنآ ھنوگناھ ،میدرک تفایرد ار مایپ ھک ھنوگنامھ مدرم اب و ،میور یم سپ .میشاب یم
 

 تایح هار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھب دیاب .دش یلاخ ادخ لباقم رد دیاب .دراد شیپ رد ار ھبوت نوچ ؟ارچ .تسا گنت ادخ یھاشداپ ھب دورو برد
 یم ماجنا تسا مزال نوچ یلو .دروآ نآ ھب یور ھک تسھ یسک رتمک .تسین یا هداس راک .درک فارتعا هانگ
 ھتشاد تیمھا ناسنا ناج زا شیب دناوت یم یزیچ ھچ .نامدوخ یارب .نامناج یارب ؟یچ یارب مزال .میھد
 لاح یلو .میدوب نآ ردً البق و میسانش یم ار نآ نوچ ،تھار و هداس رایسب تسھ یرگید هار ھتبلا .دشاب
 .مینک یم ھبوت سپ .میا ھتفر هار ادخ فالخ میناد یم .میدرک هابتشا میناد یم .میا هدینش ار ادخ یادن .مینامیشپ
 .میا هدیشچً البق ار ردپ تایح نوچ .مینک یم ھبوت ،میراد ھک یتریغ و دوجو مامت اب
 دوز یگدنز و دوخ ھب دیما .دمآ نایم ھب یگدنز رد یفدح .دش هزات راگزور ،دش هدینش ادخ یادن ھکنآ زا سپ
 نایم رد ار دوخ یاپ ،ادخ تشھب .دومن یراج ار تبحم .تشاذگ نایم رد یاپ دوخ ادخ نوچ ،میدرک ادیپ
 ادخ روظنم ادتبا نوچ ؟دش نینچ ارچ .ام ناج یارب وا ناج .دیرخ شناج اب ار ام .تشاذگ ام یگدنز بالجنم
 ،دیناوخ یم ار نیا دیراد ھک لاح نیمھ زین ار نیمھ و ،تساوخ یم ام یارب ار تشھب وا .دوبن نیا ام یارب
 ھتسب برد .هدرک داجیا ار یدص ،تسین وا زا ھچنآ .میراد ار دوخ راک زین ام اما .دھاوخ یم امش یارب ار نآ
 یم ؟یدروآ مداد وت ھب ھک یناج رس رب ھچ یناد یم دیوگ یم ادخ .درادن یاج ادخ یھاشداپ رد هانگ .دشاب یم
 نم توکلم رد یئاج و دنراب تکالھ اھنیا .تسین نم زا اھنیا ؟یدروآ دوخ ناگیاسمھ و دوخ رس رب ھچ یناد
 .یتفر و یدروآ منھج ھب یور .یا هدش ھناگیب نوچ .مسانش یمن ار وت لاح یلو ،مدیرفآ ار وت نم .دنرادن

 رب نم یھاشداپ و ،ناسر ماجنا لد و ناج اب ار نآ .تسا زاب وت یورب ھبوت .ینک نوریب ار داسف نآ دیاب لاح
 یم ماجنا رس ام ناج تاجن ھب ھک لاح یلو ،دشاب “تخس” هار تسا نکمم ھلب .دش دھاوخ دراو هرابود وت
 .مینک یم ھبوت ،ددرگ
 نورد زا ارم .منامیشپ یلیخ .ما هدرک لمع وت فالخ ھک منک یم فارتعا .شخبب ار مھانگ .شخبب ارم ایادخ
 مھاوخ یمن .نک ضوع ارم .هدب تاجن ارم ،منک یم سامتلا وت ھب .ما هدش رازیب دوخ زا .دروخ یم دراد
 شوگ تیاھ فرح ھب مرضاح .نک محر نم ھب تدوخ تبحم رد .یتسھ تبحم یادخ وت مناد یم .منامب روطنیا
 .نیمآ .هدب تاجن بالجنم نیا زا ارم .مریگب دای وت زا و مناوخب ار تمالک .مھدب
 فارتعا .ددرگ یم زاب رتشیب ادخ یارب یاج ،دوش یلاخ رتشیب ھچ رھ یلو ،ینالوط مھ دیاش و تسا تخس ھلب
 یم دوجوب ار سدقلا حور اب ام لد میقتسم ٔھطبار ھبوت .دنک رپً الماک ار شیاج سدقلا حور ات دشاب لماک دیاب

 ٧ یتم
 ،دیوش لخاد گنت رد زا :١٣

  ھب ھک هار نآ تسا ضیرع و رد نآ تسا خارف اریز 
 .دنرایسب نآ ناگدنوش لخاد و دوش یم یھتنم تکالھ 

  هار نآ تسا تخس و رد نآ تسا گنت اما :١۴
  ،دوش یم یھتنم تایح ھب ھک 
 .دنا مک نآ ناگدنبای و  
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 نوریب بالجنم زا ار ام و هدروآ نایم ھب ار یسیع تاجن ات مینز یم ادص ھبوت رد ار سدقلا حور .دروآ
 ھتفای یسیع رد ھک یتاجن هارمھ ،میرب یم راکب دراد یکیرات رد نتسیز هودنا رد تردق و توق ھچنآ .دروآ
 تاجن راب کی ھک ھنوگنامھ ات میراپس یم سدقلا حور تسد رد ار یسیع تاجن و نامھانگ ؛ار ود رھ .میا
 .درادب ینازرا ار تاجن هرابود ،داد

 شا هویم و تخرد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نایحیسم ھک یتبحم زا .امن دنفسوگ دنتسھ یناگرگ .دنک یم دشر ھنازور و تسا دایز ایند رد گنرین و ھلیح ھلب
 .دنا ھتفر هابتشا هار ھب ھک دنتسین شیب ینادنفسوگ نایحیسم نیا” ،دنیوگ یم دوخب .دنرب یم هدافتسا ،دنراد
 یسیع زا یا ھناشن یلو .دنمان یم 'یحیسم' ار دوخ ھلب .هدوب لالح زین ناشناج یرایسب .“تسا لالح ناشلام
 ادخ ھک میراد زین نانیمطا یلا .میھد یم ناشیا بناج ھب ار قح ،میرادن نانیمطا نوچ ھتبلا .دینیب یمن ار
 دیاب ،تروصنیا رد .“تخانش دیھاوخ ناشیاھ هویم زا ار اھنآ” ،دیوگ یم .دومن دھاوخ ھتخانش ار شدنزرف
 ،هویم .“؟دننیچ یم زرھ فلع زا ار ریجنا و راخ ٔھتوب زا ار روگنا ایآ” ،دیوگ یم .تخانش ار هویم ناوتب
 .دشاب ادخ زا دناوت یمن ،ھتشادن ادخ زا یحضاو ٔھجیتن نیمداخ نیا تمدخ رگا .تسا سدقلا حور راک ٔھجیتن

 .تسادخ رد اھنت تیفیک نیا .دبات یم اج ھمھ ھب ھک ،تسا ینارون ادخ ٔهویم .دراد دوخ رد یلاکشا ھک تسا مداخ
 ات دبوکب تسا مزال ،دنک یمن داھنشیپ زین ارنآ ماجنا هار یلو ،دنک یم شمالک و یسیع زا تبحص ھکنآ رگا
 ،دیوگ یم ادخ .یناج و یحور ،ینامسج دشر .میراد دوخ یناحور دشر ھب زاین ھمھ .ددرگ زاب شیورب برد
 .دنامب ملاس ناتناج ات دیئامن یرود ،درادن دوخ رد ار ادخ ٔهویم ھکنآ زا امش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیوگ یم .تسادخ ٔهداد شرورپ و ھتشاک ھک یتخرد .وکین تخرد .دنک یم یلصا عوضوم زا تبحص لاح
 ھب لیدبت درادن یموزل ھک دینادب ،دیدرگ داجیا یلکشم ای ھلئسم راب رھ .“دھدب دب ٔهویم دناوت یمن” ،تخرد نیا
 دیاب .دروآ راب دھاوخ یم ادخ ھک تسا هویم لاح .تسیدبا تخرد و ،هدش ھتشاک یسیع رب ھشیر .ددرگ دب ٔهویم

 ٧ یتم
 .دیشاب رذح رب نیغورد ناربمایپ زا :١۵

 ،دنیآ یم امش دزن دنفسوگ سابل رد نانآ 
 .دنا هدنرد ناگرگ نطاب رد ما  

 .تخانش دیھاوخ ناشیاھ هویم زا ار اھنآ :١۶
  راخ ٔھتوب زا ار روگنا ایآ 
 ؟دننیچ یم زرھ فلع زا ار ریجنا و  

 ٧ یتم
 ،دھد یم وکین ٔهویم وکین تخرد رھ ،ناس نیمھ ھب :١٧

 .دب ٔهویم دب تخرد اما 
 ،دھدب دب ٔهویم دناوت یمن وکین تخرد :١٨

 .دروآ وکین ٔهویم دناوت یمن ین دب تخرد و 
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 تشادرب ً،اتیاھن ھک تسا یضاقتم .تشاذگ نایم ردً الماک ادخ اب دیاب ار عوضوم .میھاوخب وا زا اعد رد ادتبا
 یتمکح .دراد ار دوخ تمکح ،)لئاسم( ھلئسم ینبم رب ھک تسا مالک ندرک زاب ھب تبون تقونآ .درک دھاوخ ار
 بیع ھچ ،دنامب مالک رون راظتنا رد دیاب یتدم یارب رگا لاح .ددرگ یم هارمھ ام راتفر و راکفا اب ھک تسا
 نیمھ ھب .تسایند نیا زا ھلجع .میشاب ھتشاد رظن رد دیاب ھشیمھ ھک ،تسادخ لام ربص .دشاب ھتشاد دناوت یم
 .درک یپک ار نآ ناوت یمن و دزاس یم ادخ اھنت ار یناحور یگدنز ،ریخ .هدنام رود تقیقح زا ھک تسا رطاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قح و یگتفشآ و گنج ربخ ھک تسین یزور .دراد منھج شتآ ھب یدایز تھابش عقاوم یضعب یویند یگدنز
 هار زین یبحذم یاھ گنج ،لاح .دھد یم تسد زا دراد ار ایند ،تسایس .میشاب هدینشن ،دوخ فارطا ار یشک
 ام و ،هدش مامت یرگید ررض ھب ھک هدرک یراک ،یئاج ،یسک .دنھاوخ یم یرگید زا ار دوخ قح ھمھ .هداتفا

 زین دب تخرد ٔھجیتن نیا دیوگ یم !میزادرپب زین ار نآ مرج ھک تشذگ دھاوخن یرید و میونش یم ار نآ ربخ
 زیھرپ ناشیا زا ،'دنراد ار دوخ تمکح' و ،دنتسھ یا ھخاش ای ھقرف وریپ ھک ،مان 'یحیسم' نیمداخ .تسھ
 شدوخ رد ادخ تساوخ ماجنا لوئسم سک رھ .درادن یھورگ و ھقرف اب یا ھطبار چیھ ادخ تساوخ ماجنا .دینک
 ھک یتخرد .دیلوئسم دوخ اھنت ادخ تساوخ ماجنا رد یلو ،دیرامشب حیسم رد ملع ار دوخ دیناوت یم امش .تسا
 )تافص( تایصوصخ رد ادخ ٔهویم .دروایب دناوت یمن ار ادخ ٔهویم ،دشاب هدرکن تشادرب ادخ دوجو زا

 ،دنتسین مھ اب ھیبش ود چیھ .دھد یم شرورپ )هژیو (وا رد ادخ ھک یقیرط و وحن ھب سک رھ ھتبلا .)٣(تسادخ
 یم ھنوگنیا ار رگیدکی یحیسم رھاوخ و ردارب .دنارورپ یم یسیع تھابش رد ار ھمھ سدقلا حور یلو
 ردارب اھ نویلیم و دنراد ردپ کی .دنا هداوناخ یلو ،دنشاب هدیدن ار رگیدکی تسا نکمم ھکنآ دوجو اب .دنسانش
 .دنتسھ ادخ نادنزرف ھمھ ھک ،یحیسم رھاوخ و

 نویبھذم
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تاجن .دھد یم تاجن حیسم یلو دھد یمن تاجن بھذم نوچ ؟دنراد قرف نویبھذم اب نایحیسم ھک تسا ھنوگچ
 دوز ای رید ،ھتفای تاجن ھک یسک .دناسر )رمث ھب( مضھ ار تاجن هدش لد دراو سدقلا حور ات دشاب هدوب دیاب
 تسد و لد رد ھچنآ ندرب راکب اب هاگنآ و ،)یگدنز رد یا ھلئسم( دراد لد رد ھک دوش یم یھانگ ھجوتم

 ٧ یتم
 ،دھدن بوخ ٔهویم ھک یتخرد رھ :١٩

 .دوش یم هدنکفا شتآ رد و هدیرب 
 .تخانش دیھاوخ ناشیاھ هویم زا ار نانآ ،نیا ربانب :٢٠

 ٧ یتم
  دنک باطخ 'مرورس ،مرورس' ارم ھک رھ ھن :٢١

 ،دبای هار نامسآ یھاشداپ ھب 
 ،تسا نامسآ رد ھک ارم ردپ ٔهدارا ھک نآ اھنت ھکلب  
 .دروآ ارجا ھب   
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 ،دیوگ یم ادخ .دراد ادخ اب ھک تسا یطابترا رطاخب نیا .دیامن یم )ادخ مالک( ارجا ار شردپ ٔهدارا ،دراد
 تاجن مناوت یم زین لاح ،مداد تاجن راب نیلوا ،یسیع مدنزرف ھناگی ھب ندروآ نامیا اب ار وت ھک ھنوگنامھ
 .دنام دھاوخ و ،دوھی یادخ نامھ زا تسیکی بتکم یلو .دنا ھتشاد ار بھذم ،میدق دھع رد نایحیسم ھتبلا .مھد
 ،میناوخ یم ١۶ :٣ انحوی رد ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .درادن ار ادخ تساوخ یارجا یئاناوت یئاھنت ھب ناسنا
 ھکلب ،درگن کالھ دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ات داد ار دوخ ٔھناگی رسپ ھک درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز”
 سدقلا حور و ،دش زوریپ گرم رب یسیع .ادخ رانک و تشھب رد ینعی نادیواج تایح .“دبای نادیواج تایح
 ردپ اب تسا نایحیسم زا کی رھ یصخش ٔھطبار ھکلب ،تسین بھذم نیا .تفرگ یاج نارادنامیا لد رب
 ات دھد یم شرورپ شردپ ار دنزرف .دزاس یم انب نایحیسم رد ادخ ار ادخ یقالخا تایصوصخ .ناشیناحور
 یم افوکش نورد زا ار تشھب و دھد یم تاجن ار یمنھج یگدنز .دزاسب ،تسھ دوخ ھک ھنوگنامھ ار وا
 .دشخرد یم اج ھمھ رون تروص ھب ،شخب تایح رییغت ھک تسا تقونآ .دیامن
 یم ناشردپ ھیبش ھک تسا لکش نیا ھب .دننک یم زین “ارجا” ،ار “ردپ ٔهدارا” نایحیسم ھک تساجنیا قرف ھلب

 ھک تسوا ،هدش نایحیسم دراو ادخ ھک لاح .دیدرگ نایحیسم ناھانگ مامت شزرمآ ثعاب یسیع گرم .دنوش
 دوھی یایبنا قیرط زا ار دوخ میدق دھع رد ھک ادخ ،ھلب .دیامن یم تیادھ و دراد تسد رد ار اھنآ یگدنز
 .دننک یگدنز وا اب ھشیمھ یارب ات داد تاجن ار اھنآ ،یسیع شدنزرف ناج تخادرپ اب ،دومن یفرعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دنوش رادروخرب وا یایازم زا ات دنناوخ یم تسرپ ادخً ارھاظ ار دوخ یضعب ھک تسا یردقب ادخ شزرا
 ھنافساتم یلو ،دنا هدمآ بآ هاچ رانک ھب .دیامن نآ زا تشادرب دنا ھتسناوتن یلو ،ار وا شزرا دنا هدید دوخ لد رد
 ھچنآ ھب و دریگب ار دارفا نیا تسد تسین یسک .دنک یم لمح اسیلک ار گرزب راب نیا !دنا ھتشگ زاب زین ھنشت
 ار تاجن ات هدروآ اجنآ ھب ادخ ار کی رھ .تفرگ هدیدان دیابن ار دارفا نیا .دیامن یگدیسر درذگ یم ناشلد رد
 تفگ ٨ :۵۵ ایعشا رد ادخ نوچ ،دنک یم “راکدب” و راک زا تبحص یسیع .)١٣ :٢ نایپیلیف( دننک تفایرد
 نآ ھب( دنیامن رییغت دیاب دروم ود رھ ینعی .تسین امش راتفر زین نم راتفر و تسین امش راکفا نم راکفا ھک
 .تسادخ نامھ ادخ .دش اشفا سدقم باتک میدق دھع رد ھک تسیراکفا نامھ راکفا .)دھاوخ یم ادخ ھک یلکش
 ادخ نادنزرف یگدنز رد ار سدقلا حور ٔهویم ات دیناشوپ لمع عماج ار راکفا ،ادخ نامھ دیدج دھع رد لاح
  .دروآ لمع
 

 ٧ یتم
 ،'ام رورس ،ام رورس' :تفگ دنھاوخ ارم یرایسب زور نآ رد :٢٢

 ؟میدرکن تّوبن وت مان ھب ایآ 
 ؟میدنارن نوریب ار اھ وید وت مان ھب ایآ 
 ؟میدادن ماجنا رایسب تازجعم وت مان ھب ایآ 

 ،تفگ مھاوخ تحارص ھب اھنآ ھب اما :٢٣
 .ما ھتخانشن ار امش زگ رھ 
 !ناراکدب یا دیوش رود نم زا  
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 ادخ یانب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هزات عوضوم .تسیگدنز رد ،ادخ تساوخ ھب ندرک لمع )٢( و ندینش )١( ؛بلطم لصا ھب میسر یم لاح و
 نوچ .“نم نانخس ھک رھ” ؟دینک یم “لمع” و “دیونش یم” ایآ دینیبب و دیئآ دوخ ھب دیوگ یم ،اما ،تسین یا
 تمحر برد .نک تبحص نم اب دیوگ یم ،میتسھ رگا .میشاب راکیب و درسلد و ھتسخ دیابن ،میتسھ وا رد رگا
 زین وا .ایب ،دنک یم ادص دراد ھک تسا هرد رو نآ ردپ ،اھتنم .تسا زاب ھشیمھ ،تسادخ دنزرف ھکنآ یورب
 یئوگب ھک تلد عضو زا تسوت کرد اھنت لاح .داد وت یارب ار دوخ ناج راب کی وا .دشاب وت اب دھاوخ یم
 شومارف و نیبب ار شیاپ یاج .هدوب نآ رد نمشد یاپ ھک تسیئاج اھنیا .یدرک راک ھچ و یدرک یم رکف ھچ
 شتایح و دراد ار دوخ محرم کی رھ .دنا هدرک لتخم ار راتفر و راکفا ھک دنتسھ یئاھ مخز نامھ اھنیا .نکن
 خر ھک تسنآ ،یروآ یم نابز ھب ھچنآ .دشاب یھاوخ یم ھچ و دوب ھچ وگب ،یلو .تسادخ نادنزرف شک شیپ

 تسوا .تسا سدقلا حور ھب هانپ و ،ایند زا یئادج نامز لاح ،هدنامن فرح یارب یئاج رگید لاح .داد دھاوخ
  .تسیچ نامرد و تساجک مخز دناد یم ھک تسوا .دراد ار محرم ھک
 مزال تاناکما ،هانگ ربارب رد .دراد تماقتسا ناراب و داب ربارب رد .دزاس یم انب گنس زا ار شنامتخاس ادخ
 نیا روظنم .دزاس یم نآ طیحم و یگدنز رب ار یسیع طلست ھک تسوا .درادن طلست وا رب طیحم .دراد ار
 نادنزرف .تشاذگ ارجا ھب ار نآ سدقلا حور و ،داد ار نامتخاس ٔهزاجا یسیع ،تسا ردپ لام نامتخاس ،تسا
 ناشیارب ادخ تمحر نوچ .دنیآ یم دجو ھب وا روظح رد ھک تسا رطاخ نیا ھب .دنتسھ ادخ سدقم یاھتسد رد
 یتمالس و دزاس کاپ ار ام .دراد ینازرا رتشیب ام رب ار دوخ تکرب میھاوخ یم ادخ زا ،لاح و .ھتفای تیعقاو
 .نیمآ .دیامرف دایز ار ام ناج و حور و مسج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دھاوخ مواقم هدرک داجیا ادخ نادنزرف یارب ناطیش ھک یفلتخم لئاسم و ناراب و داب لباقم رد انب نیا دیوگ یم
 .دنریگ هرھب وا زا ات دزاس یم ار شنادنزرف ادخ ھک تسیگدنز تالکشم و لئاسم نیمھ زا نوچ ،ارچ .دوب
 لح ار ھلئسم اھنت ھن شمالک .دراذگب نایم رد یاپ دھاوخ یم ھک تسا تالکشم و لئاسم نامھ نایم رد اجنآ

 ٧ یتم
 دونشب ارم نانخس نیا ھک رھ سپ :٢۴

 ،دنک لمع نآ ھب و 
  ھک تسا یئاناد درم نوچمھ  
 .درک انب گنس رب ار دوخ ٔھناخ   

 ٧ یتم
 دیزو اھداب و دش ناور اھلیس و دیراب ناراب نوچ :٢۵

 ،دروآ روز ھناخ نآ رب و 
 .دوب گنس رب شیانب اریز دشن بارخ  
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 رب شیانب اریز” ،دیوگ یم .دوب دھاوخ یندید ایند ھمھ یارب شرون و دھد یم دشر ار نآ ٔهویم ھکلب ،دنک یم
 نامز و تقو رد نایحیسم .تسا ثیلثت راک یایوگ ھمھ .تشاد دایب دیاب ار هدش تفایرد یاھ هویم .“دوب گنس
 .دیشخرد دھاوخ ھمھ رب ار شرون ادخ و دننک یم دشر ،دوخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و تسادخ دنزرف ھکنآ ،اما .یتشھب یرگید و .یمنھج یکی .نامتخاس کی و هار ود .تسین شیب هار ود نوچ
 یارجا رب یسیع دیکات .دراپسب سدقلا حور تسد رد هرابود ار نامتخاس و ھتفرگ شیپ ار ھبوت دیاب ،هدرک هانگ
 راب ریز زا ناوت یم )ناطیش هاگدید زا( 'یگداس' ھب نوچ ،هدرک رارکت ار عوضوم نیا اھ راب .تسا مالک
 یاپ سدقلا حور نوچ ،تسا مامت ناطیش راک ،دوشب تقیقح ھجوتم دنزرف ھک نامھ اما .درک رارف تیلوئسم
  .تسا ھتشاذگ نایم رد یاپ راگدیرفآ .تسا ھتشاذگ نایم رد
 ادخ ٔھنازور نان .دنریگ یمن ادخ زا ار دوخ ٔھنازور نان .تسادخ ھب افتکا ،دنراد مزال نایحیسم ھچنآ هزورما
 .میا ھتشادن لکوت وا رب سپ ،دشابن روطنیا رگا .دوش یم زاغآ اعد اب .تسا سدقم ھکلب ،تسیندروخ اھنت ھن
 یم نانچ و نینچ و مینام یم هدنز ،دھاوخب دنوادخ رگا« :دیئوگب نینچ دیاب سپ” ،دیوگ یم ١۵ :۴ بوقعی
 ھک تسا ینامتخاس نآ نیا .دشاب نم اب ادخ ات مینک یم اعد شیارب راک ھمھ زا لبق سپ نیا زا ینعی .“»مینک
 یاجب ار دیا هدناوخ مالک زا ھچنآ .رکیپ و برد نودب ٔهدش بارخ نامتخاس نآ ھن .دنک یم نآ زا تبحص یسیع
 تسا تاقبط نیمھ شود رب نوچ .دیروآ دای ھب هرابود ،امش یارب رکش ار ادخ ،دیا هدروآ یاجب رگا و ،دیروآ
  .دنک یم دشر نامتخاس ھک

 ادخ رادتقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رادتقا ادخ یلو ،دریگ یم ار رادتقا ناطیش نوچ ،)درادب هاگن ای( دشاب ھتشاد دناوت یمن ایند رد یسک ار رادتقا

 رادتقا رگا ،ھتشذگ .)٢(دشاب ھتشاد ماود دناوت یمن یئورین چیھ تبحم زج .تسادخ رد اھنت تبحم .دھد یم ار
 لوا( دنا هدوب ماکان یلو ،دننک هدافتساوس ادخ تایصوصخ زا دنا ھتساوخ یرایسب ھتبلا .دراد یدح ،دشاب ھتشاد

 ٧ یتم
 ،دنکن لمع نآ ھب و دونشب ارم نانخس نیا ھک رھ اما :٢۶

 .درک انب نش رب ار دوخ ٔھناخ ھک تسا ینادان درم نوچمھ 
 دیزو اھداب و دش ناور اھلیس و دیراب ناراب نوچ :٢٧

  ،دروآ روز ھناخ نآ رب و 
 ،دش ناریو  
 !دوب میظع شا یناریو و   

 ٧ یتم
 ،دیناسر نایاپ ھب ار نانخس نیا یسیع نوچ :٢٨

 ،دندوب هدش تفگش رد وا میلعت زا مدرم 
 ،داد یم میلعت رادتقا اب اریز :٢٩

 .ناشیا نید یاملع دننام ھن 
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 نوچ !؟ھن ام و دنناوت یم نانیا ھک تسا روطچ ،دیوگ یم .دزرو یم تداسح ناطیش .)١٩ :١۵ نایتنرق
 یتقلخ ،دشاب حیسم رد یسک رگا سپ” ،دیوگ یم ١٧ :۵ نایتنرق مود .تسا یتشھب نارادنامیا )نان( کاروخ
 دوخ ناج و حور و مسج سدقلا حور .“!تسا هدش هزات زیچ ھمھ ،ناھ ،تشذگ رد ھنھک یاھ زیچ .تسا هزات
 هراپ یرگید زا سپ یکی ناطیش یاھ دنب .دوش یم ون زیچ ھمھ .“هزات یتقلخ” ،دیوگ یم ادخ .دزاس یم ار
 ،دیوگ یم شناردارب ھب فسوی ٢٠ :۵٠ شیادیپ رد .ددرگ یم مامت ام عفن ھب دوب ام دض رب ھچنآ .دنوش یم
 ،دننامب هدنز یرایسب نامدرم ھک دنک یراک ات تشاد نآ زا کین دصق ادخ اما ،دیتشاد نم یارب دب دصق امش”
 و مالک شناد ،نامیا اب میئوگ یم ؟دوش یم ھنوگنیا ھک تسا ھنوگچ ،دنسرپ یم .“تسا هدش زورما ھکنانچ
 یاھزاین نم .دیسرتم سپ” ،دیوگ یم ٢١ :۵٠ شیادیپ ھلابند رد .دشاب یم یگدنز رد ادخ تساوخ ھچنآ یارجا

 .“تفگ نانآ ھب زیوآ لد نانخس و دیشخب یلست ار نانآ ھنوگ نیدب و .درک مھاوخ هدروآ رب ار ناتنادنزرف و امش
 “دندرک شتمدخ ،هدمآ ناگتشرف و درک اھر ار وا سیلبا هاگنآ” ،اھشیامزآ ندنارذگ زا سپ زین حیسم یسیع
 ورین ارم ھک وا رد مراد ار زیچ رھ تردق”،دیوگ یم ١٣ :۴ نایپیلیف رد سلوپ تبسانم نیا ھب .)١١ :۴ یتم(
 ،زین هداد “میلعت رادتقا” دوخ دنزرف ھب دح ھچ ات یلو .تسا ریظن یب و میظع ادخ ھک تسین یکش .“دشخب یم
 رادتقا” ینامز ام .مینک تفایرد ھظحل نامھ ھک تسین ینعم نآ ھب ادخ زا نتساوخ .دوش ھتفرگ رظن رد دیاب
 و ،لمعت و مالک ٔھبرجت ،مالک سحفت اب ینعی .میشاب ھتفرگ یاج وا تایح ریسم رد ھک تشاد میھاوخ ار “میلعت
 ؛راد یوق لد و شاب دنمورین ،شکب راظتنا دنوادخ یارب” ،دیوگ یم ١۴ :٢٧ رومزم .میبوکب اعد رد ھشیمھ
 وت ھک ،راد هاگن ار وا قیرط و شاب دنوادخ رظتنم” ،دیوگ یم ٣۴ :٣٧ رومزم .“شاب دنوادخ رظتنم ،یرآ

 ،تخس ٔھتسوپ .دید یھاوخ مشچ ھب ،دنوش عطقنم ناریرش نوچ و ،تخاس دھاوخ زارفارس نیمز تثارو ھب ار
 ار زیچ رھ تردق” ،تسادخ یورین ندروآ تسدب طیارش نیا رد ام یاعد .دش دھاوخ ھتسکش دوز ای رید
 زین لاح و ،“دندوب هدش تفگش رد وا میلعت زا مدرم”.)١٣ :۴ نایپیلیف( “دشخب یم ورین ارم ھک وا رد مراد
 .دوب دنھاوخ تفگش رد شیپ زا شیب
 
 
 
 
 
 

 متفھ لصف یاھ سیون ریز
 
 عوجر “یحیسم نارواشم یانمھار” باتک رد نآ ھب طوبرم لصف ھب تاعالطا یروآ عمج دروم رد )١(

 .دیئامن
 .کیمانیدومرت مود نوناق - هدرک تباث ایند نیا تمکح ار نیا )٢(
 


