
 1 یحیسم ٔهرواشم تاراشتنا                           تاجن

 ؟دھدب تسد زا ار شتاجن رادنامیا تسا نکمم ایآ
 

 
 8 نایمور

 ھن و لاح یاھزیچ ھن ،اھتسایر ھن و ناگتشرف ھن ،یگدنز ھن و گرم ھن ھک مراد نیقی اریز :38
 ،یتردق چیھ ھن ،هدنیآ یاھزیچ

 تبحم زا ار ام دوب دھاوخن رداق ،تقلخ یمامت رد رگید زیچ چیھ ھن و ،یتسپ ھن و یدنلب ھن و :39
 .دزاس ادج ،تسا یسیع ْحیسم ام دنوادخ رد ھک ادخ

 
 تاجن .داد دھاوخن تسد زا ار شتاجن رادنامیا ھجو جیھ ھب ھک هدرک صخشم تایآ نیا رد ادخ
 ادخ مالک ھب کش .تسا یدبا دھد ماجنا ادخ ھچنآ و هداد ماجنا رادنامیا یارب ادخ ھک تسا یراک
 زا ھچ رھ ھب تبسن ار کش ھک تسا ناطیش .دنشاب یم یکی شمالک و وا نوچ تسا ادخ ھب کش
 و درک ظفح ار تاجن ھب طوبرم تایآ دیاب ،دراد دوجو زونھ کش رگا .دنک یم داجیا تسا ادخ
 شمالک زا لماک تشادرب و درک دھاوخ زاب ار لد مشچ سدقلا حور تقونآ .دروآ نابز ھب ھنازور
 .دروآ دھاوخ دوجوب ار
 
 
 11 نایمور
 لسن زا ،مایلیئارسا دوخ نم اریز ؛زگرھ ؟تسا هدرک در ار دوخ موق ادخ ایآ :مسرپیم سپ :1

 .نیماینب ۀلیبق زا و میھاربا
 

 دھاوخن اھر زگرھ ار )دندرک لوبق دوخ یادخ و یجنم ناونعب ار حیسم ھک یناسک( دوخ موق ادخ
 یسیع قیرط زا ار تاجن یقیقح یادخ .تسا نیا رد رگید یاھ"ادخ" و یقیقح "ادخ" قرف .درک
 لد رد دیاب سدقلا حور .تشاد دوخ یگدنز رد ار ادخ ناوت یمن تاجن نودب و ھتخاس مھارف حیسم
 جایتحا لیئارسا نایدوھی تعیرش نارود رد .دنک جراخ لد زا ھشیمھ یارب ار ناطیش ات دشاب نکاس
 حیسم یسیع گرم زا سپ اما .دنوش رظاح ادخ هاگشیپ رد دنناوتب ات دنتشاد ار ادخ نیناوق یارجا ھب
 دوخ دوجو رد ار ادخ دبا ات و ھظحل نآ زا دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ،نامسآ ھب وا دوعس و بیلص رب

  .تشاد دھاوخ
 
 
 11 انحوی

 دھاوخ هدنز زاب ،دریمب رگا یتح ،دَرَوآ نامیا نم ھب ھک نآ .َمنَم تایح و تمایق« :تفگ یسیع :25
 .دش

 رواب ار نیا ایآ ؛درم دھاوخن دبا ھب ات نیقیھب ،دراد نامیا نم ھب و تسا هدنز ھک رھ و :26
 »؟ینکیم

 
 یناحور کی رھ تایح و گرم .دنتسھ ھنوگ ود ھب کی رھ تایح و گرم ھک مینیب یم تایآ نیا رد
 زا ھک تسا وا مسج اھنت و تسا یدبا شتایح هدرک لوبق ار حیسم یسیع ھک نآ .دنتسھ ینامسج و
 ،تشاد دھاوخ ینامسج گرم اھنت ھن هدرواین نامیا حیسم یسیع ھب ھک یسک اما .تفر دھاوخ نایم
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 یم رواب ار نیا ایآ" دیوگ یم جیسم یسیع ھکنآ لیلد .دراد زین ار )شتایح( یناحور گرم ھکلب
 ار نآ ناوتب ات دھاوخ یم ار سدقلا حور .دنک رواب ار نآ دناوت یمن سک رھ ھک تسا نیا "»؟ینک
 ناسنا دراو ادخ حور یتقو .دنک یم یئاسانش ار تسا ادخ زا ھچ رھ ھک تسا ادخ حور .درک رواب

 ات"( نادواج تایح نیا .دروآ دھاوخ دوجوب )"درم دھاوخن دبا ھب ات نیقی ھب"( ار تاجن تقونآ ،دش
 زا ادخ ار نآ ھب دورو برد و تسا دوجوم )ادخ تشھب( ادخ هاگشیپ رد اھنت )"درم دھاوخن دبا ھب

 نادواج تایح ثعاب ھک یتاجن ،مینیب یمً اتجیتن .تسا ھتخاس مھارف )ناطیش منھج زا( تاجن قیرط
  .تسا یدبا زین هدش
 
 

 13 نایناربع
 ار وت« :تسا هدومرف ادخ اریز ،دینک تعانق دیراد ھچنآ ھب و دشاب یتسودلوپ زا یَرب امش یگدنز :5

 ».درک مھاوخن کرت زگرھ و ،تشاذگ مھاوخن او زگرھ
 

 ھب یطبر و تسا ادخ ۀدعو نیا .درک دھاوخن کرت "زگرھ" و تشاذگ دھاوخن "او" ار رادنامیا ادخ
 زا روظنم .دنک یرود وا زا شدنزرف دھاوخ یمن ادخ اما .درادن دنک یمن ای و دنک یم وا ھچنآ
 ھتبلا .تسا دوش یم ادخ زا یرود ثعاب ھچ رھ ھکلب تسین ایند لام و لوپ اھنت "یتسودلوپ"
 هدش رادرب تسد وا یگدنز زا ناطیش ھک دشاب یمن لیلد نیا یلو ،ھتفای ادخ زا ار شتاجن رادنامیا
 میدق لکش ھب زونھ شتاداع و ،اھ شیارگ ،مسج اما ،ھتفای تاجن یناحور ظاحل زا رادنامیا .تسا

 .دوش یم ھتشادرب )تیسودق( یزاسکاپ قیرط زا رادنامیا یگدنز رد ناطیش تسد .تسا یغاب دوخ
 سپ .دریگ یم تروص رادنامیا یگدنز لوط رد ،تاجن زا سپ ھک تسا سدقلا حور راک یزاسکاپ
 دھاوخ یعس )هریغ و یتسودلوپ( فلتخم قرط زا ناطیش ،درک تفایرد ار تاجن صخش ھکنآ زا
 راک رد ادخ نوچ ،"دینک تعانق دیراد ھچنآ ھب" دیامرف یم ادخ اما .دیامن دوخ دنمزاین ار وا درک
 هدش ایند ھب یکیدزن ثعاب ھچ رھ و )».درک مھاوخن کرت زگرھ و ،تشاذگ مھاوخن او زگرھ( تسا

 .درب دھاوخ نایم زا سدقلا حور و سدقم باتک قیرط زا ار
 
 
 1 نایسسفا

 زا و .میشاب بیعیب و ّسدقم شروضح رد ات دیزگرب یو رد ار ام ،ناھج شنیرفآ زا شیپ اریز :4
 ،تبحم

 ماقم زا حیسم یسیع ۀطساوھب ات درک نییعت شیپ زا ار ام ،دوخ ۀدارا یدونشخ رب انب :5
 ؛میوش رادروخرب وا یگدناوخرسپ

 
 رد زیچ ھمھ ھک مینیب یم ھجیتن رد و ،دیزگرب دوخ رد "ناھج شنیرفآ زا شیپ" ار رادنامیا ادخ
 رد" ار رادنامیا ات دنک یم راک نآ اب وا و ،تسا ادخ تسد رد )دب ھچ و بوخ ھچ( رادنامیا یگدنز
 دنیآ یم دوجوب رادنامیا کی یگدنز رد ھک یتالکشم و لئاسم .دیامن "بیعیب و ّسدقم شروضح
 اریز«" هدومرف ادخ .تسا هداد تسد زا ار شتاجن ای و ھتفاین تاجن عقاو رد ھک دنتسین نآ رطاخب

 ،ددرگن کالھ دَرَوآ نامیا وا ھب ھک رھ ات داد ار دوخ ۀناگی رسپ ھک درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ
 یگدنز رد ھچنآ ھب یطبر و هداد ادخ ھک تسیا هدعو نیا .)16 :3 انحوی( "دبای نادیواج تایح ھکلب
 نیشیپ یگدنز ۀویش ظاحل ھب دیاب ھک دیتخومآ امش "دیوگ یم نینچمھ ادخ اما .درادن دوش یم عقاو وا

 دیاب .دیروآ رد ھب نت زا ،دوب داسف شوختسد هدنبیرف ِلایما ریثأت تحت ھک ار میدق ناسنا نآ ،دوخ
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 تیسّودق و ییاسراپ رد ات تسا هدش هدیرفآ ھک ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا و ،دوش ون امش رکف زرط
 زا سپ اھنت سدقلا حور ار )یزاسکاپ( راک نیا .)24-22 :4 نایسسفا( "دشاب ادخ ھیبش ،یقیقح
 زا اھ یزاسکاپ نیا و ،دوش ماجنا ادخ یزاسکاپ ات دریگب تروص دیاب تاجن .دھد یم ماجنا تاجن

 ماقم ھب یسک ھچ هدرک نییعت شیپ زا ادخ .دنریگ یم تروص یگدنز تالکشم و لئاسم نامھ قیرط
 .درادن هدرکن ای هدرک ھتشذگ رد ھچنآ ھب یطبر چیھ و دش دھاوخ لئان )ادخ دنزرف( "یگدناوخ رسپ"
  .دھد یم ماجنا "دوخ ۀدارا و یدونشخ رب انب" ادخ ار یگدناوخ رسپ نیا
 
 
 2 نایسسفا

 - تسادخ یاطع ھکلب ،تسین ناتدوخ زا نیا و - دیاھتفای تاجن نامیا هار زا و ضیف ھب اریز :8
 .دلابب دوخ ھب دناوتن سکچیھ ات ،لامعا زا ھن و :9
 
 ،میدروآ نامیا حیسم یسیع ھب یتقو .میا ھتشاد تسد نآ رد نارادنامیا ام ھک تسین یراک "تاجن"
 .میدرکن نآ یارب یراک ام و دوب ادخ راک اھنت نیا .دومن داجیا ار تاجن و دوب راک رد ادخ ضیف
 اما .دومن دونشوخ ار ادخ ات دوب مزال )لامعا( کین راک )میدق دھع( تعیرش نارود ردً البق ھتبلا

 دھع رد یگدنز ھتبلا .میرادن نآ رد یتسد دوخ و مینک یم یگدنز )دیدج دھع( تاجن نارود رد لاح
 .تسا هداد ناشن حوضو ھب ار وکین لامعا تیمھا دیدج دھع رد ادخ مالک .تسین لامعا دقاف دیدج
   .دندرگ ماجنا وکین یاھراک ات تسا مزال )هانگ دنب زا ندش دازآ( تاجن ادتبا اما
 
 
 5 نایمور
 هار رد حیسم ،میدوب راکھانگ زونھ ام یتقو ھک درک تباث ھنوگنیا ام ھب ار دوخ تبحم ادخ اّما :8

 .درم ام
 
 ھک تسا یدح ھب ادخ تبحم .مینیب یم ادخ درف ھب رصحنم راک ناونعب ار تاجن زین تایآ نیا رد
 شتبحم یلو ،تساوخ ار نامھ میھاربا زا ادخ .درک کالح راک هانگ رطاخب ار شدنزرف ھناگی
 اریز " :دیامرف یم حیسم یسیع .درک ار راک نیا دوخ اما .داد یمن ار یراک نینچ یارجا ۀزاجا
 دوخ ناج نم رطاخھب ھک رھ اّما ؛داد دھاوخ تسد زا ار نآ ،دھد تاجن ار دوخ ناج دھاوخب ھک رھ
 عقاو رد( میدوب راک هانگ ام ھک ینامز .)25 :16 یتم(".تفای دھاوخ زاب ار نآ ،دھدب تسد زا ار
 نیا .میدرکن صوصخ نیا رد یراک .داد تاجن ار ام حیسم یسیع ھب نامیا طسوت وا ،)وا نمشد
 دنب زا( تاجن ،)"درم ام هار رد حیسم"( دش تخادرپ ام ناھانگ ۀرافک ھک ینامز .دوب ادخ ۀزجعم
 دندوب روبجم )نایدوھی( ادخ ھب نارادنامیا میدق دھع رد .دوب یدبا تاجن نیا و دش اطع ام ھب )هانگ
 ھجیتن رد و دوب یناف تاناویح نیا ناج .دننک ینابرق ار یناویح ادخ هاگشیپ رد ناشروضح زا لبق
 نیمھ ھب و تسا یدبا حیسم یسیع ناج اما .تخاس یم مھارف ناشناھانگ یارب ار یدودحم ۀرافک
 .تسا یدبا حیسم یسیع تاجن .تسا یدبا ینابرق رطاخ
 

 
 
 


