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 مجرتم راتفگشیپ
 
 صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین رواشم
 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مھدزیس لصف
 یراگتسر لوصا

 )٢ شخب( یحیسم ٔهرواشم رد ششخب
 
 یسدقم باتک میلاعت

 
 یدایز تبحص اجنیا ات نم ،دشاب یم دوجوم اھ تشادرب رد ھک یداضت نداد ناشن قیرط زا

 مالک زا یساسا تاعلاطم یرادقم نایم نیا رد و ،دراد ششخب اب یطبر ھچ و ریصقت ھب عجار
 نامزاس ھچنآ و ،مینک یسررب رت قیمع ھک هدیسر نآ تقو لاح .ما هدرک ،یتامدقم ٔھنوگب ادخ
  .مھد ماجنا میھاوخ یم اجنیا ھک تسا یراک نیا .میئامن لصتم یتامدقم ٔھنوگ اب ار ھتفای

 :درک میھاوخ زاغآ )دنوش یم در و( دنھدب دنھاوخ یم ب/ب ھک یلاؤس ھب باوج اب ار راک لاح
 ؟درک نایب ھبوت زا سپ ھبوت و ،ھیبنت زا سپ ھیبنت ،ششخب زا سپ ششخب ھب عجار ناوت یم ھچ
 رگا ؟میئامن تفایرد ار ششخب و ،تداھش ،ھبوت هرابود ارچ سپ ،میا هدش هدیشخب حیسم رد ام رگا
 فوخ دیاب نارادنامیا ارچ سپ ،تفرگ دوخ رب ار ام ھیبنت و ،تفرگ دوخ رب ار ام هانگ ٔھمیرج وا
 میناوت یم یلو .دنرادن ناشیارب یباوج ب/ب ھک تسا یتالاؤس اھنیا ؟دنشاب ھتشاد ار یرگید ھیبنت
 .دراد نارواشم یارب یدایز تیمھا نوچ ،بلاطم نیا رکذ یارب مینک نیسحت ار اھنآ
 منک یمن رکف .منک راھظا حوضو ھب ارنآ تسا مزال و ما هدرک “یتنس تشادرب” زا تبحص نم
 صوصخ رد Westminster Confession of Faith “رتسنیمسو ٔھمان فارتعا” رد ار یرتھب حرش
 :درک ادیپ ناوتب “یئاسراپ”
 

 چیھ ھکنآ دوجو اب اما ،دشخب یم ار دنا هدش هدرمش اسراپ ھک یناسک ناھانگ ادخ
 راچد ناشناھانگ رطاخب تسا نکمم ،دنھد یمن تسد زا ار دوخ یئاسراپ تقو
 ،دننک نتورف ار دوخ ھکنآ رگم ،دندرگ هرھب یب وا رون زا و دندرگ ادخ شجنر
    .دننک ایحا ار ناشنامیا و دنبلطب ششخب ،دننکب ناشناھانگ ھب فارتعا

 
 لاحب ات یلو .تسا ادخ مالک اب قباطم ھک دشاب یم یا هدیقع نینچ ھب ھلمح ب/ب باتک کش نودب
 یسیع میلعت ھب تسا مزال .میا ھتخادرپن ششخب زا دعب ششخب ینعی ،ھلئسم ساسا یسررب ھب
 :میروآ یور ششخب صوصخ رد حیسم
 

 ۶ یتم
  ،شخبب ار ام یاھضرق و :١٢

 .میشخب یم ار دوخ نارادضرق زین ام ھکنانچ 
  ،دیشخبب ار مدرم یاھاطخ رگا اریز :١۴

 .دیشخب دھاوخ ار امش زین امش ینامسآ ردپ 
  ،دیشخبن ار مدرم یاھاطخ رگا اما :١۵

 .دیشخب دھاوخن ار امش یاھاطخ زین امش ردپ 
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 یم تبحص دنشاب یم وا وریپ ھک یناسک اب ،شا ھظعوم رساترس رد حیسم ھک دیشاب ھتشاد دایب
 عون ھب یسرتسد و ،دنشاب یم وا وریپ ھک یناسک نآ ھکلب ،دنک یمن تبحص نانامیا یب اب .دنک
  .دنراد یم ،تسھ ناشراظتنا رد ھک یئاسراپ یگدنز
 ردپ” ٨ ٔھیآ ؛“دوخ ردپ ....” ۶ ٔھیآ ؛“وت نیب ناھن ردپ ....” - دینک هاگن ۶ لصف نامھ ۴ ٔھیآ ھب

 تبحص وا اب ھک تسا ادخ نادنزرف ھب باطخ وا ٔھظعوم رساترس .“ام ردپ یا” ٩ ٔھیآ و “.... امش
 .دوب حضاوً الماک نخس .دنشاب هدیمھفن ار عوضوم درادن ناکما .دننک یم یگدنز وا اب و دننک یم
 ،دنک یم نآ زا تبحص یسیع ھک )ندیشخبن ای( یششخب نآ مینیب یم ،١۵ و ١۴ تایآ رد نینچمھ
 ھک دوب یصاخشا ھب باطخ حیسم یسیع یاھ تبحص رساترس .دریگ یم یمشچرس ردپ زا
 یمً الباقتم و )دندوب ناشنایم زین نانامیا یب ھتبلا( دندوب هدرک تفایرد ار )یئاسراپ( ششخب

 مدرم عمج نایم رد ھک ،دوب ناتسرپ ادخ اب وا تبحص یور .دنشخبب ار رگید نایاسراپ تساوخ
 اعد نیا ،دینک ھجوت ھتکن نیا ھب و .دوب ششخب زا سپ ششخب تبحص عوضوم .دندوب ھتسشن
 یگدنز )اھ یراتفرگ و شکمشک( ھنازور جیار یاھ دادیور ھب طوبرم )ششخب یاعد نینچمھ(
 ھک یدارفا تسا روطچ ،تسا اجنیا لاؤس لاح .دندوب هدرک تفایرد ار ششخب ھک دوب یناسک
 ؟دنراد ششخب ھب زاین ھنازور دنا هدش هدرمش اسراپ
 حیسم یاعد دوصقم .میامن وگزاب ار یرگید دروم دراذگب ،مھدب ار لاؤس باوج ھکنآ زا لبق
 یرارکت ناشیاھاعد ،نامز نآ نانامیا یب .دوب شیالآ یب و رصتخم یاعد )ھنومن( یوگلا میلعت
 اما .دینش دھاوخ ادخ هرخالاب دننزب فرح رتشیب ھچ رھ دندرک یم رکف .)٧ ٔھیآ( دوب ینالوت و
 ھتوک” زا یئوگلا ھک داد ھئارا ار ینابر یاعد تقونآ و ،درک اعد دیاب ھنوگنیا دیوگ یم حیسم
 ،دنک یم تبحص نآ زا شھاتوک یاعد رد لیصفت ھب ھک یئوضوم ،دوجو نیا اب اما .دوب “ینابز
  .درب یرتالاب ٔھجرد ھب ار ششخب حیسم یسیع .)١۵ و ١۴ ٔھیآ( تسا ششخب
 دوخ ھکنآ رطاخب ار شنادنزرف ادخ ھک دراد ینعم نانچ ١۵ و ١۴ تایآ دننک یم رکف یدارفا
 رکف زین یدارفا .تسین ناسنا لامعا ٔھیاپ رب ادخ ششخب .درادن تحص نیا .دشخب یم ،دنا هدیشخب
 اما ،دراد تحص ھتبلا نیا .دننارگید ندیشخب ناھاوخ ھک تسا نیا ناشندش هدیشخب هاوگ دننک یم
 تشاد دھاوخ غیرد ام زا ار دوخ ششخب دیوگ یم حضاو روطب ادخ .دراد قرف دیوگ یم ھیآ ھچنآ
 رد سپ .میشاب نارگید ندیشخب ناھاوخ ھکنآ رگم ،)ام یگتسیاش ھن ،حیسم یگتسیاش ساسا رب(
 ،تسین ام نارود ھب طوبرم تایآ نیا دنیوگ یم ھک یناسک ایآ ،تسا اجنیا لاؤس ،تروص نیا

 ناکم و نامز رد ھک دوب یمدرم یارب ،یدازآ بسک یعرش هار نیا ایآ ؟تسا حیحص ناشفرح
 نامز رد ھچ ،مدرم تاجن یارب تسھ هار کی اھنت .تسین یقطنم نیا ریخ ؟دنتشاد دوجو یرگید
 .حیسم یسیع ھب نامیا و ضیف قیرط زا ـ لاح نامز رد ھچ و ھتشذگ
 شتبحص یور وا .دوبن نیا شروظنم .تسا ادخ یئاسراپ رد ھک دنک یمن یششخب نآ زا تبحص وا
 ششخب ھک یناسک ؛دندوب هدرک تفایرد ار دوب ادخ تلادع ساسا رب ھک یششخب ھک دوب یناسک اب

 ناکامک ار ادخ ھک دوب یناسک اب شتبحص .دندوب هدرک تفایرد ار )ھشیمھ یارب راب کی( رمع
 نینچ ار ادخ سپ نیا زا ھک داد یم میلعت اھنآ ھب شیاعد رد عقاو رد( دندناوخ یم دوخ “ردپ”
 ھتخانشن ار ود نیا نایم قرف ،دننک یمن کرد ار ششخب زا سپ ششخب ھک ینانآ .)دننک باطخ
 تبحص هورگ نیا اب حیسم .دوب هدش ماجنا ناشیاربً البق تسا ادخ تلادع ھب طوبرم ھک یششخب .دنا
 رکذ ١۵ و ،١۴ ،١٢ تایآ رد ھک یششخب نآ .دناوخ یم ناشینامسآ ردپ ار ادخ اھ راب .دنک یم
 ود نیا نایم قرف .دوب ادخ نادنزرف ششخب روظنم ،دوبن تسا ادخ تلادع رد ھک یششخب ،هدش
 یم لد ھب طوبرم ،مالک رد ھچنآ زا یرایسب نتفرگ هدیدان ثعاب ،ددرگن شاف نایحیسم یارب رگا
 .دنک یم هاگن لد ھب ادخ .تسین یکچوک یاطخ نیا .دش دھاوخ دشاب
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 لوق لقن “رتسنیمسو ٔھمان فارتعا”لوا تمسق رد ھچنآ ھب ھجوت .ریخ ؟تسا یا هزات ٔهدیقع نیا ایآ
 فارتعا ناگدنسیون .“دشخب یم ار دنا هدش هدرمش اسراپ ھک یناسک ناھانگ ادخ” :دینکب مدرک
 ھب فارتعا ھک ینادنزرف یششخب و تسا ادخ تواضقرد ھک یششخب نآ نایم قرفً الماک ھمان
 ود نیا نایم ھک یھباشت و قرف ندیمھف .دنتسناد یم ار دننک یم ششخب بلط و دننک یم هانگ
 .دزاس یم مھارف ار دراد راک و رس نآ اب یحیسم رواشم ھچنآ تخانش ،تسھ
 یم راظتنا زیچ کی یضاق زا .دراد قرف نامیا یب تواضق اب دنزرف تواضق ھک تسین یکش
 ار یتاھابش ،مینک یم رکف ود رھ یاھ اطخ ھب یتقو ،دوجو نیا اب .رگید زیچ دنزرف زا و دور
 قرف نیا مینیبب لاح .دراد مھ اب تھابش زین اھاطخ ھب یگدیسرً اتجیتن و ، ،مینیب یم ناشنایم زین
 .دنتسھ ھنوگچ اھ تھابش و
 

 ریصقت ثحب ردً البق ار نیا .دوش یم عقاو رصقم ،دنک یم هانگ ناسنا هاگ رھ : ریصقت - ١
 اعد رد ھک ینامز .ددرگ یم ششخب ناھاوخ ھک تسا ریصقت نیمھ و ،میدرک نآ زا تبحص
 ناونعب ادخ تواضق و .)مرج( تسھ راک رد یریصقت ،“شخبب ار ام ناھانگ” میئوگ یم
 )یھدباسح( یھدب صوصخ رد ،اما .شنادنزرف اب ادخ ٔھناردپ تواضق اب دراد قرف ،یضاق
  .تسا قیرط نامھ ھب ود رھ ششخب ،هانگ ٔهدش داجیا

 یکی ود رھ رد دوخ یدوخ ھب ھیبنت یلو ،دراد قرف یتقوم ھیبنت اب یدبا ھیبنت ھتبلا : ھیبنت - ٢
 ھیبنت طابضنا و حالصا روظنم ھب ار ناشنادنزرف ناردپ اما .)نمشد گنچ زا یئاھر( تسا
 نینچ نادنزرف ٔھمھ دیوگ یم نایناربع .میا هدیشچ ار نآ دوخ ام .)راتفر و راکفا( دننک یم
 تسین نینچ اما .)دنراد ینامسآ ردپ ھب قلعت ھک تسا نآ ٔھناشن نیا( دننک یم یط ار یا هرود
 ٔھمھ .دنک یم مورحم ثرا زا ار وا و هدرک نوریب دوخ ٔهداوناخ زا ار دوخ دنزرف ادخ ھک
 یسیع اب ھمھ دوجو نیا اب یلو ،دنراد ار )یزاسکاپ( دوخ ھبنت ٔهرود یروط ھب ادخ نادنزرف
  .دنتسھ ادخ تشھب ثراو حیسم

 دوخ یور ادخ .دراد قرف دنک یم ار راک نیا ھنوگچ اما .دنک یم ھیبنت ار دوخ نادنزرف ادخ  - ٣
 تسد تلآ ھتشگ مگ دنزرف ھجیتن رد .)تسا نادرگ یور هانگ زا نوچ( دراد یم رب وا زا ار
 ار ھبوت و دناوخ یم یطخ بکترم زین )ناطیش هارمھ( ار دنزرف ادخ اما .ددرگ یم ناطیش
 ھک دوش یم زاغآ ینامز زا )ھیبنت( ینامسج و یحور بیسآ .دھاوخ یم یتسار و حور رد
 .دنادرگ یم ار شیور ادخ

 نودب خیبوت ھتبلا .دراد نایم رد ار تیموکحم ھک تسا ھبوت نایرج زا یتمسق خیبوت : خیبوت - ۴
 .دنک یمن لیمکت ار ھبوت نایرج حالصا

 یم ١۵ نایتنرق لوا و ٢ نایناربع رد ھک یروطب ،تسھ سرت یکی رد : ریصقت ساسحا - ۵
  .تسا هدش هدیجنر ینامسآ ردپ ھکنآ زا ینارگن یرگید رد و ،مینیب

 ،ادخ ھب تسا یتقیقح یایوگ فارتعا ،ھنادنزرف ششخب و ھناردپ ششخب ود رھ رد : فارتعا - ۶
  .میراد ادخ ھب زاین و هدوب ھنوگچً البق یگدنز ھک

 یکی اما ،دراد دوجو ششخب ،)ھنادنزرف ششخب / ھناردپ ششخب( دروم ود رھ رد : ششخب - ٧
 تسا یتفص ناطیش بقاوعرطاخب ،یرگید و ،تسا منھج شتآ ضرعم رد ھک تسا یناسنا ھب
 .هداتفا دنزرف نابیرگ ھب ھک

  .تسوا نامرف زا تعاطا و رسپ اب ردپ ددجم ٔھطبار : ھطبار - ٨
 
 یاجب یکی یلو ،دشاب یم هانگ ھب طوبرمً الوصا ششخب ھک تسا نیا میریگ یم ھک یا ھجیتن
  نایحیسم اب اھنت یحیسم ٔهرواشم .ادخ تساوخ ندروآ یاجب یرگید و تسا ناطیش تساوخ ندروآ
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 نورد زا ار وا ،دنزرف ششخب ھک دھد یم ناشن ود نیا قرف .دراد ار تمدخ ناکما ھک تسا
  .دناسر یم تکرب و دھد یم رییغت
 
 
 
 
 فارتعا و ھبوت
 

 ھبوت .تسا ھبوت نیتسخن .میزادرپب هدش ناونع ادخ ششخب صوصخ رد ھک یمھم ٔھملک ود ھب لاح
 :دراد ادخ دنزرف ششخب رد یمھم شقن
 

 ٢۴ اقول
  :تفگ ناشیا ھب :۴۶

  دیشک دھاوخ جنر حیسم ھک تسا هدش ھتشون «  
 ،تساخ دھاوخ رب ناگدرم زا مّوس زور رد و   

  وا مان ھب و :۴٧
  دش دھاوخ ھظعوم اھموق ٔھمھ ھب ناھانگ شزرمآ و ھبوت  
 .دوب دھاوخ میلشروا زا نآ عورش و   

 
 رفیک( درک ام ناھانگ یادف ار شناج حیسم یسیع ھک تسا نیا شوخ ربخ نایحیسم ام یارب
 ربخ نیا و .)٣ :١۵ نایتنرق لوا( تساوخرب گرم زا )ناسنا ندب رد( موس زور رد و )ناھانگ
 ،ایوناتم( ھبوت قیرط زا هزات یاھ راتفر و راکفا نیا و .دسرب ایند مدرم ٔھمھ ھب دیاب شوخ

metanoia( شخپ تاساسحا و ھبوت ٔھنیمز رد یدایز حیحصان تاحالطصا .دندرگ یم زاغآ 
 ٔھجیتن زا ینامیشپ / فسات ینعم ھک )melomiameta اینولماتم( مان ھب تسھ یا ھلمج .هدیدرگ
 یم ادخ یئاسراپ جرا ھب ار ناسنا یسدقم باتک ٔھبوت اما .تسا هدروآ تسدب ھک تسا یھابتشا

 راکفا رد یرییغت ھکنآ نودب ،دشاب نامیشپ / فساتم دناوت یم ناسنا ھک تشاد ھجوت دیاب .دناسر
 دنادرگ یم زاب ادخ ھب ار لد هار ھبوت و دنک یم هاگن لد ھب ادخً الوصا .دریگب تروص شراتفر و
 تسدب لد ھک یرییغت ھک دراد تقیقح ینامز زین ھبوت ،)تساج نآ رد لد ،دشاب جنگ اج رھ نوچ(
  .ددرگ راتفر رد یرییغت ھب لیدبت ،هدروآ
 ویگولومھ ینانوی ٔھملک .قفاوت ینعی فارتعا عقاو رد .تسا ادخ ششخب یساسا شخب فارتعا

homologeo هدش هدافتسا قفاوت ناونعب دراوم زا یرایسب رد و ،تسا نابز مھ یسراف نابز ھب 
 .هدش ھتشاک لد رد ھچنآ ھب تسا یقفاوت ندروآ نابز زین حیسم یسیع نامیا ھب فارتعا .تسا
 ارم ناھانگ .مراک هانگ ھک منک یم فارتعا ایادخ” ،دیوگ یم یترابع ھب دنک یم فارتعا ھکنآ
    .“ریذپب دوخ توکلم رد ارم و شخبب
 ھب ار نآ و میزادنا یم یرگید ندرگ ار ریصقت ،مینک یم یشارت ھناھب دوخ یاربً الومعم ام
 زا یئاھ لاثم .تقیقح یئوگزاب ینعی فارتعا .تسا نآ سکع فارتعا .میراپس یم یشومارف
 .دیبایب دیناوت یم ،٩ لایناد و ،٩ ایمھن ،٩ ارزع ،یاھ لصف رد ار فارتعا یاعد
 :دراد هارمھ ار یرییغت ھشیمھ دشاب ھتشاد تقیقح ھک یفارتعا ھک مینیب یم ،١٣ :٢٨  لاثما رد
 

 ٢٨ لاثما
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  ،دناشوپب ار دوخ یاھینامرفان ھک رھ :١٣
 ،دش دھاوخن بایماک 
  دنک فارتعا ار اھنآ ھک رھ اما       
  .تفای دھاوخ ششخب ،دیامن کرت و 

 
 یم ٣٢ رومزم رد .دراد هانگ کرت و فارتعا ھب زاین تسا یسیع هارمھ ھک یگدنز ،ھجیتن رد 

 :میناوخ
 ٣٢ رومزم
 .دیدرگ هدیناشوپ شھانگ و ،هدش هدیزرمآ شنایصع ھک نآ لاح ھب اشوخ :١
  ،مدوب هدیزگ یشوماخ ھک یماگنھ :٣
  دیسوپ یم میاھناوختسا 
 مدیشک یم رب زور مامت ھک یا ھلان زا  

  مدرک فارتعا وت دزن دوخ هانگ ھب هاگنآ :۵
 ،متشادن ناھنپ ار ممرج و 
  ؛»درک مھاوخ فارتعا دنوادخ دزن ار دوخ نایصع«:متفگ       

 .یدرکوفع ار مھانگ مرج وت و   
    

 ناھنپ ٔهرود ٣ ٔھیآ رد .)شزرمآ( ششخب اب ؟ھنوگچ ،دیناشوپ ار هانگ ادخ رومزم نیا ١ ٔھیآ رد 
 فارتعا وت دزن دوخ هانگ ھب هاگنآ” دیوگ یم دوواد ۵ ٔھیآ رد و ،میناوخ یم ار شھانگ ندرک
 .“یدرکوفع ار مھانگ مرج وت” ؟دش ھچ دعب .“مدرک
 ادخ .تسین دوخ کانفسا عضو اھنت دنیب یم دوخ نورد ھچنآ ،دنک یم فارتعا ناسنا ھک ینامز
 ھنوگنآ( درک باسح “یناور ٔھیلخت” یعون اھنت ناوت یمن ار نیا .دنیب یم راوید فرط نآ زین ار
 شیارب هار ود .دراد ھک ھب قلعت ھک تسا ناسنا ناج ،عوضوم .)دننک یم تشادرب ناسانشناور ھک
 نامیشپ و )هانگ( هدوب ناطیش ٔھطلس رد ھک دنک یم ادخ ھب ھک تسا یلد درد ،فارتعا .دراد دوجو
  .دنادرگ زاب وا ھب ار شیور ادخ ھک تسا نآ ھب شدیما و تسا
 رطاخب تسا مزال و دراد دوجو ایند نایحیسم یاھاسیلک نایم رد زین یرگید یاھ تشادرب

 Philip Sweetheart تراھ تیوس پیلیف مان ھب یصخش .مینکب ناشدروم رد یتبحص ،تخانش
 How to live with Your Feelings “مینک یگدنز دوخ تاساسحا اب ھنوگچ” مان ھب ھتشون یباتک
 یعون ار فارتعا و دور یم رتارف یردق اما ،دراد دنا ھتفگ ب/ب ھچنآ ھب یدایز تھابش ھک
 .تسا دوخ تاساسحا اب ندش ورب ور” فارتعا ،دیوگ یم .درامش یم تاساسحا یصالخ
 ادخ اب یطابترا چیھ .“دینکب دیناوت یمن یراک و دنتسھ امش رد ھک دیرادب لوبق ار دوخ تاساسحا
 رظنب تامیلعت ھنوگ نیا .تسین دوخ زا رتالاب یسک .تسین هدش مرج وا ھب ھک یرگید سک ای

 فطل ندرک یئاریذپ دوخ زا ھتبلا .درادن ،ھتفگ یتسھ قلاخ ھچنآ اب یقیبطت یلو ،دنیآ یم باذج
 رد ادخ تایح اما .)ندع غاب بیس دننام( دنک دنم ھقالع زین ار نایحیسم دناوت یم ھک دراد یدایز
 یم دوخ یادخ ار دوخ و دزاس یم وحم ار ادخ ،ناطیش ٔھبذج اب ھک تسا یفارحنا .تسین نآ
 ،)هریغ و یحیسم( ار دنکب صخش ھچ رھ !دنراد دوجو اھ تشادرب نینچ اب یئاھ اسیلک .درامگ
 دھاوخ وا ھب ادخ ،دھاوخب یسک ھچ رھ ھک دنسانش یم یعبنم ار ادخ .دنسانش یم ادخ لوبق دروم
 ینایحیسم !دروآ یم دوجوب ار نآ ،تسوا رد ھک “یوق نامیا” نآ ،درادن یراک سدقلا حور .داد
 نیا ،دنشاب ھتشاد ھجوت دیاب دنراد داقتعا سدقلا حور و ،حیسم یسیع ،ردپ یادخ ھب اھنت ھک
  .“دندز اسیلک” دوخ لوقب و هدرک لافغا ار یرایسب دارفا ،“یحیسم” مان اب تافارحنا
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 فارتعا ھک تسا نیا میا ھتشاد فارتعا دروم رد ادخ مالک زا ھک یتشادرب ،ھصالخ روطب لاح
 ،تشادرب نیا .)١٨ :١۵ یقول( هدش )رگید نایحیسم( وا توکلم و ادخ ھب تبسن ھک تسا یھانگ ھب
 .دراد یرتشیب تبحص ھب زاین
 ،تارابع نیا حیحصان کرد .دومن کرد ار یرگید ھب هانگ و لد رد هانگ نایم قرف تسا مزال ادتبا
 .)ھیاسمھ ھب هانگ یتح( تسا لد رد ،هانگ عون رھ تفگ دیاب ،ادتبا .ددرگ فارحنا ثعاب دناوت یم
 ھب نت ناسنا .تسا ھتشاد دوجو لد رد هانگ ،دشاب هدش زاربا یھانگ ھکنآ زا لبق :تسا نیا روظنم
 ھکنآ زا سرت دیاش .تسا راک هانگ ،دشاب هدادن لد هانگ ھب نت رگا یتح .دھد یم تسا لد رد ھچنآ
 ناکامک شھانگ یلو ،دنک یمن رھاظ ار دراد لد رد ھک یھانگ ،دورب شیوربآ و هدش ھتخانش مرجم
 ار دوخ یور ادخ دوش یم ثعاب ھک )لد هانگ( تسا ناھانگ نینچ دوجو .تسا نکاس وا لد رد
 :دیوگ یم حیسم یسیع .دنادرگب
 

 ۵ یتم
  ،میوگ یم امش ھب نم اما :٢٨

  ،درگنب ینز ھب توھش اب ھک رھ 
 .تسا هدرک انز وا اب دوخ لد رد مد نامھ  

 
 ،)میدق دھع( دوب هدش هدرمش هانگ رھاظ ھب ھچنآ ھک ،دینکب “میوگ یم امش ھب نم اما” ھب زین ھجوت

 )یسدقم باتک( مزال تمواقم ،لد هانگ ھک ینامز .درامش یم “لد” ردً اقیمع ار نآ دوجو یسیع
 .)مینیب یم ار ششخب زا سپ ششخب زاین اجنیا رد( دش دھاوخ جراخ لد زا ،دشچب ار
 دولآ هانگ تاروصت و راکفا .دنک یم راکچ لد هانگ اب یحیسم رواشم ھک تسا اجنیا لاؤس لاح
 رگا دراد هدیاف ھچ .ددرگ یم ادخ رد دشر و تاکرب عنام ھکلب ،دزاس یم نیگھودنا ار ادخ اھنت ھن
 یارب ار هار یھانگ رھ ،یفرط زا .دریگب ار وا راک یولج اما دروآ نامیا حیسم یسیع ھب ناسنا
 و .دھد یم رارق توم ریسم رد ار وا ،هانگ ھک دروآ دایب دیاب یضاقتم .دنک یم زاب رگید ناھانگ
  .دش دھاوخ رت لکشم شیارب دزادنا یب ریخات ھب ار ھبوت و فارتعا ردق رھ ،نینچمھ
 نایضاقتم .صخشم درک دیاب ھچنآ و تسا نآ دھاش وا ،میدرک یرگید ھب تبسن ھک یھانگ عوضوم
 هانگ” صوصخ رد اما .)١٧(دننک فارتعا رگید صخش و ادخ ھب ار هانگ ھک دنوش هدروآ دایب دیاب
 یزاب سنجمھ ،لد یانز دننام( ؟درک دیاب ھچ ھتفرگ تروص یرھاوخ ای ردارب ھب تبسن ھک “لد
 اب اما ،)ینورد یگدنز( دنورن لد زا رت ارف دراد ناکما ناھانگ نیا ٔھمھ .)هانگ روصت ، لد رد
 ھک یسک و ادخ ھب ای ،درک فارتعا ادخ ھب دیاب اھنت تروص نیا رد ایآ .دنشاب یم هانگ دوجو نیا
 ؟هدش هانگ وا ھب لد رد
 مزال ادتبا .)١۵ :١٨ یتم( دشاب ھتشاذگ ریثات ھچنآ ھب هدرتسگ دیاب هانگ ھب فارتعا دیوگ یم ادخ
 درکن لصاح ھجیتن ھیلوا مدق ھک یتروص رد .دورب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دزن اھنت دوخ تسا
 اھنت .دورب وا دزن )رواشم ای رواد( رفن دنچ ای کی اب تسا مزال ،)راب کی زا شیب دش مزالرگا(
 .درپس اسیلک ھب ار عوضوم دش دھاوخ مزال ،دیسرن ھجیتن ھب ررکم رارکت زا سپ ھک ینامز
 دھاوخ نیا رب یعس رطاخ نیا ھب .تسا ادخ نادنزرف نایم حلص داجیا اھنت فدھ ھک تسا حضاو
ً الثم( یرگید ھب تبسن لد هانگ ٔھنیمز رد .دشاب هدش لح اسیلک تلاخد نودب ،ادتبا ھلئسم ھک دوب
 ،اما .هدشن دراو وا ھب یئاطخ .تفر صخش نآ دزن ،ادخ ھب فارتعا زا سپ تسین مزال ،)انز
 یسدقم باتک ٔھبوت زا یا هدمع تمسق فارتعا .تسادخ اب لد رد یگناگی ،فارتعا زا روظنم
 صخش زا ششخب یایوج میناوتب ات ،میشاب هدرک تفای رد ار ادخ ھناردپ ششخب ادتبا دیاب .دشاب یم
 .میوشب رگید
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 ،دریگب تروص تافارتعا ھنوگ نیا تسا مزال یتقو .تسا ھنوگچ یرگید ھب فارتعا مینیبب لاح
 فارتعا ات دنشاب هدرک یسررب یضاقتم ابً البق ار نآ )فلتخم( شیپ و سپ تاکن دیاب نارواشم
  .دوش عقاو لوبق دروم
 یاوتحم و نابز ھب ھجوت دیاب ،دوش یم فارتعا هانگ ھب ھک ینامز .تسا مھم دوش یم ھتفگ ھچنآ
 ،دوش ھتفگ دیابن ھک تسھ یئاھ فرح .)١٧(دوب نآ
 

 ۵ نایسسفا
  ،دیوشن میھس یکیرات رمث یب یاھ راک رد :١١

 ،دینک اشفا ار اھنآ ھکلب 
  ،دننک یم افخ رد ناسک نینچ ھچنآ ندروآ نابز رب یتح اریز :١٢

 .تسا روآ مرش 
 
 کمک روظنم .هدش یتسردان تشادرب “دینک اشفا ار اھنآ ھکلب” ،دیوگ یم ھک اجنآ رد هزورما 
 رد لاثم ناونعب .میئامن عوجر شیشک ھب ،میتسین راک نیا ھب رداق دوخ رگا ھک تسا ندناسر
 دراو یضاقتم رگا .بسانم ھن و دنمزال ھن نآ تایصوصخ ،یسنج هانگ ھب فارتعا صوصخ
 درذگ یم یضاقتم لد رد ھچنآ .تشاذگ دھاوخ یکانرطخ یاج ھب یاپ ،دوشب توھش تایعزج
 دروم رد تسا مزال یلو ،دنک “تواضق” ار یسک لد دناوت یمن رواشم ھتبلا .تسا تیمھا زئاح
 لاح ،تسا هانگ ،هانگ .دنرادن رگید هانگ اب یقرف ادخ اب ھطبار رد لد ناھانگ .دوش هداد رادشھ نآ
 .میناد یم ھمھ زین ار هانگ بقاوع .دشاب هدوب ھک یلکش رھ ھب

 :دنشاب یم نینچ دنوش یم رگید صخش ھب فارتعا ھب طوبرم ھک یلماوع
 

 ین نابز ھب ار هدننک کیرحت و ای زیمآ سوھ یاھ فرح زا دیئوگب نایضاقتم ھب .١
 .)١٩ :١٠ لاثما( دنشاب رصتخم ناکما دح ات و ،یعقاو ،هداس ،حیحص اھ فرح .دروآ

 تاملک دیھدب رادشھ یضاقتم ھب .تسا ینامیشپ و ینتورف فارتعا رد مزال ٔھیحور .٢
 .)١١ :٢۵ لاثما( دننکن زاربا حیحص ان ٔھیحور اب ار حیحص

 و ،“دش نم توھش ثعاب وا” ،“درک لافغا ارم وا”( دینکن مرج کیرش ار یرگید .٣
 .دینکب )“ ..... واً الوا” ،“ .... مھ وا” ،نوچ یئاھ فرح ھب ھجوت .)هریغ

 ھجوت صوصخ نیا رد .دریگن فارتعا هارمھ ار یئاھ ھناھب یضاقتم دیوش نعمطم .۴
 نیا دیابن ،دوب دایز ھسوسو ھکنآ دوجو اب”( دینکب “ھکنیا دوجو اب” دننام یتالمج ھب
 .)“مدرک یم ار راک

 
 .تسین یناسآ راکً الک نوچ ،دنوش یم زین حیحصان تایعزج لماش تافارتعا ھنوگ نیاً الومعم
 .دنک ھنیمز نیا رد یدایز کمک دناوت یم نآ ھب عجار وگ و تفگ و یلبق یزاب شقن
  باتک رد ھچنآ رکذ اب ار عوضوم دیراذگب .درک هابتشا دیابن یھاوخ رذع اب ار فارتعا نینچمھ
 :منک رارکت اجنیا ار ما هدرک ناونع “یحیسم هرواشم ٔھمیمض”
 
 
 دیھاوخن ترذعم
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 ار نآ نایحیسم ،دوجو نیا اب .دینک یھاوخ رذع ھتفگن اج چیھ ادخ مالک ھک دوش ھتفگ تسا مزال
  .“دیھاوخب ترذعم سک نآ زا و دیورب” دنیوگ یم نارواشم و دنرامش یم ّیداع شور
 .دراد یلاکشا ھچ ترذعم مینیبب لاح
 

١ 
 
 یم ترذعم” میئوگ یم یتقو .دشاب یم ددرگ ماجنا دیاب ھچنآ )لدب و( یویند ٔهویش ترذعم
 اسیلک دراو ھتساوخ ادخ ھچنآ زا لدب ٔهویش نیا .میوش یم فرحنم ھتفگ ادخ مالک ھچنآ زا ،“مھاوخ
  .هدرک لھنیال ار رگیدکی زا نایحیسم یئادج ٔھلئسم و هدش زین
 رارکت ھب زاین و ما هدرک تبحصً البق دروم نیا رد نم .تسا هدرک مزال ار ششخب ادخ مالک
 مامت ھک تسا یراک نیا .دراد هارمھ ار ششخب ھشیمھ فارتعا ھک موش یم روآ دای اھنت .درادن
 .دنکش یم ار لاصتا نیا ترذعم .دنا هداد ماجنا ادخ مالک یاھاعد
 یتاملک ای( “مھاوخ یم ترذعم” ،دنیوگب دندرک دراو یمرج ھک یناسک ھب نایحیسم ھک ینامز ات

 ششخب ھک ینامزات و ،“؟یشخب یم ارم ؛ما هدش هانگ بکترم نم” دنیوگب ھکنآ یاجب ،)نآ ھیبش
 یاضعا نایم یخلت و شجنر .دنام دنھاوخ یقاب دوخ یاجب ناکامک لئاسم ،دنا هدرکن تفایرد ار
  .دنام دھاوخ یقاب اسیلک
 نتساوخ ترذعم .مھد باوج دیراذگب .منزیم ار فرح نیا ارچ ھک دیآ شیپ لاؤس تسا نکمم
 .... ھکلب ،تسا یناسنا لدب ٔهویش ھکنآ رطاخ ھب اھنت ھن ،تسا هابتشا
 

٢ 
 
 یتقو اما .دنک یم مھارف ار یزاین ھنوگ رھ فافک دوخ .دھاوخ یمن یسک زا ار یزیچ ترذعم
 یم ھلب” خساپ ھک ینامز و .میوش یم یرگید زا خساپ دنمزاین ،“یشخب یم ارم ایآ” میئوگ یم
 :دیامرف یم دنوادخ .مینکن رکف نآ ھب عجار رگید مینک یم یعس ،مینک یم تفایرد ار “مشخب
 

 ٨ نایناربع
  دیزرمآ مھاوخ ار ناشیا ترارش ھک ور نآ زا :١٢

 .دروآ مھاوخن دای ھب رگید ار ناشناھانگ و  
 
 :دھد یم لوق ،دھد یم ار “مشخب یم ار وت نم” ،باوج یصخش ھک ینامز
 

 ؛“دروآ مھاوخن نابز ھب ار عوضوم نیا رگید راب نم” .١
 ؛“دروآ مھاوخن نابز ھب رگید صاخشا اب نم” .٢

 .“دروآ محاوخن دای ھب ار نآ دوخ نم ” .٣
 
 هارمھ ،هدش هدیشخب ھکنآ .دراد یدایز تادھعت “مشخب یم ار وت نم” نتفگ ھک مینیب یمً اتجیتن
 ،سکعب .دنزاس یم داجیا ار یئوکین ٔھطبار و دنراد یم رب دوخ نایم زا ار عوضوم ،هدیشخب ھکنآ
 .دراپس یم نامز تشذگ ھب هدشن لح ار عوضوم و ،)دھعت( درادن یزیچ ھب زاین یھاوخ ترذعم
 دیاب نارواشمً اتجیتن .دنھدن هار رطاخ ھب ارنآ رگید ھک دراد نیفرط تساوخ ھب یگتسب عوضوم
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 لماش اسیلک .درادب ضوفحم دوخ رد ار تبحم اسیلک ات دنھد میلعت ھنیمز نیا رد ار نایضاقتم
 .تسا هدوب لئاسم ھنوگنیا زا یرایسب
 یھانگ رطاخب دھاوخب ادخ زا دیا ھتفگ دوخ یضاقتم ھب امش دینک ضرف .میریگب رظن رد ار یلاثم
 یضاقتم .دنک ششخب تساوخرد زین وا زا و دورب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دزن و دشخبب ار وا هدرک ھک
 امش و دور یم شیپ بوخ راک ھمھ .دھد یم ار راک ماجنا ربخ دعب ٔھتفھ رد و دنک یم لوبق زین
 یضاقتم ،یدعب ٔھسلج رد .)دیشاب ھتخادرپ راک تایعزج ھب ھکنآ نودب( دیزادرپ یم رگید لئاسم ھب
 یزیچ .“دروخ یم ناتدوخ درد ھب ھمھ ،ندش ردارب و نتساوخ ششخب یاھراک نیا” دیوگ یم
  .“مداد شوگ امش یاھ فرح ھب مفساتم نم” دیوگ یم .هدش زین رتدب عضو تقیقح رد ؛هدشن رتھب
 .)هدشن تساوخرد ششخب ای ،هدشن هداد ششخب تسا نکمم( دراد یدایز داعبا ھلئسم نیا ھتبلا

 :هدوب رارق نیا زا نایرج مینک ضرف ،مینک کرد رتھب ار عوضوم ھک نآ یارب لاح
 ھنوگ نیا ار “ششخب تساوخرد” رب ینبم ار امش فرح ،اما .داد شوگ امش تحیصن ھب یضاقتم
 نیا .هدومن تشادرب “نک یھاوخ ترذعم” ای ،“یفساتم وگب وا ھب” ای “وشب تسود هرابود وا اب”
 تفرگ ماجنا ھچنآ .درک تشادرب نینچ وا یلو ،دوبن نیا امش دوصقم و دیدز امش ھک تسین یفرح
 ،“مھاوخ یم ترذعم” ،تفگ .درکن تیاعر ار دوب ھتساوخ ادخ ھچنآ وا .دوب فرحنم و صقان
 “؟یشخب یم ارم ایآ ،مدرک هانگ امش ھب تبسن نم” یاجب
 :ھنومن ود .یراک نینچ یارب تسھ یفلتخم لئالد
 

 .دناسر یم ماجنا دھاوخ یم دوخ ھک یروط ار راک وا .١
 .تسا اجک رد قرف تسناد یمنً اعقاو تسا نکمم .٢

 
 نارواشم .تسا راک فالخ زین رواشم ،صوصخ نیا رد .مینکب ٢ ٔهرامش ھب یرتشیب ھجوت لاح
 دنھاوخ ترذعم ،دنشابن انشآ ندوب ششخب بلاط صاوخ اب نایضاقتم ھک ینامز ات دننادب تسا مزال
 یم تروص نیا رد .دروآ دھاوخن هویم و تشاد دھاوخن هدیاف یناحور ظاحل زا نایرج و تساوخ
 ھلئسم لح یارب یتوافتمً الماک هار مادک رھ ،نتساوخ ترذعم و ندوب ششخب بلاط” :دیوگب دناوت
 فارتعا( تسا ھبوت ادخ هار .تسا یناسنا لدب یرگید و هداد ادخ ھک تسا یھار یکی .دنشاب یم
 یم ھمشچرس فسات زا وسیع دننام رگید هار .دراد ادخ ھک تسیراظتنا .)ششخب بلط و هانگ ھب
 :دریگ

 ١٢ نایناربع
  ،دوشن مورحم ادخ ضیف زا یسک دیشاب بظاوم :١۵

 ،دنکن ومن یخلت ٔھشیر چیھ و  
  دوش یمارآان بجوم ادابم    
 .دنک هدولآ ار یرایسب و    

  دساف امش زا کی چیھ ھک دیشاب رایشوھ :١۶
  ،شآ ٔھساک رطاخ ھب ھک دوشن یویند وسیع نوچمھ ای  
 .تخورف ار دوخ ندوب دشرا رسپ قح   

 .دشن عقاو لوبقم ،دوب تکرب نآ ندرب ثاریم ھب ناھاوخ ھک دعب ،دیناد یم ھکنانچ و :١٧
  ،دوب نآ یپ رد یراز اب دنچ رھ 

 .درکن ادیپ ھبوت یاج   
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 فسات اما .درادن دوخ یارب یا هراچ ھک تسا یویند فسات یکی .دراد دوجو فسات عون ود
 یرایسب شزرا ادخ ششخب .تسوا ضیف لماش ادخ هار .دروآ یم یور ادخ ھب ار ام یناحور
 تساوخ ھب ندرک تشپ ،نتساوخ ترذعم .تشاد دھاوخ ار یموش بقاوع نآ نتفرگ هدیدان و دراد
 نوچ .)مھاوخ یم ترذعم میئوگب تسا یفاک( تسین تاساسحا زاربا زا شیب یزیچ .تسا ادخ
 خساپ ھب زاین نودب ار راک هانگ .دنرادن زین ار یطرش و دیق ،دنرادن یزیچ اب ھطبار تاملک نیا
 و دنام یم یقاب دوخ یاجب ناکامک ھلئسم ،هدش وا ھب هانگ ھک یسک رظن زا اما .دنزاس یم دازآ
 .هدشن داجیا ود نآ نایم ھطبار رد یقرف
 .دشاب یم )رظن دروم هانگ( هدش عقاو یرگید رب ھچنآ ھب صتخم یحیسم ششخب بلط ،سکعب
  :میئوگ یم هدش وا ھب هانگ ھکنآ ھب یور
  
 
 

 .)١٨ :١۵ اقول( ما هدرک هانگ امش ھب و ادخ ھب نم”
 ،ما ھتفایرد ار وا ششخب و ما هدرک فارتعا ادخ ھب

 .مھاوخ یم امش زا ار نامھ لاح و
 “؟دیشخب یم ارم ایآ

 
 هانگ ،دھاوخب ترذعم رگا اما .هدش دوخ ٔھیاسمھ و ادخ ھب ھک تسا یھانگ ھب صتخم تاملک نیا
  .دنک یم ھفاضا نآ ھب ھک تسا یرگید
 یم ار امش” راظتنا .دراد یدایز بیع امش یارب و دیدرک هانگ امش .دینکن لوبق ار “درادن یبیع”
 :دراد یتیلوئسم زین هدش هانگ وا ھب ھک یسک .دیشاب ھتشاد ار “مشخب
 

 ١٧ اقول
  .دیشاب دوخ بقارم سپ :٣
  ،نک خیبوت ار وا ،دنک هانگ تردارب رگا  
 .شیاشخبب ،درک ھبوت رگا و   

  ،دزرو هانگ وت ھب زور رد راب تفھ رگا :۴
  :دیوگ و دیآ زاب وت دزن راب تفھ و  
 .اشخبب ار وا “منک یم ھبوت”   

 
 تسا مزال وا .)رگید وضع هارمھ( دمآ دھاوخ راکب ١۵ :١٨ یتم ،دیشخبن دوجو نیا اب رگا
 .تسا زیمآ تبحم ٔھطبار هار رد ششوک زاغآ “مشخب یم” .“مشخب یمن” ای “مشخب یم” :دیوگب
  .دنام یم یاجب اسیلک رد باسح هدروخ .دنام یم مامت ان ھلئسم لح دوشن رارق رب ھطبار رگا
 ،دیشخب حیسم یسیع رد ار امش ادخ ھک ینامز .دنھد یم رگیدکی ھب نیفرط ھک ،تسا هدعو ششخب
 ششخب راتساوخ ھک یسک .“دروآ مھاوخن دای ھب زگرھ رگید ار ناشناھانگ” ھک داد )دھع( هدعو وا
 :دراد ھلحرم ھس هدعو نیا .تسا نامھ ناھاوخ زین تسا
 

 ؛“درک مھاوخن تبحص امش اب نآ ھب عجار هاگچیھ نم” .١
 ؛“درک مھاوخن تبحص نارگید اب نآ ھب عجار هاگچیھ .٢
 .)درک مھاوخن رکف نآ ھب عجار( “دروآ مھاوخن دای ھب” ار نآ دوخ هاگچیھ .٣
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 زا کی رھ رگا .)١٧ :۴ نایسسفا( دنک یم مھارف ود رھ یارب ار یا هزات نامز ششخب نتفریذپ
 دیاب رواشم رخآ رد .دنک یم در زین ار )امش ششخب( ادخ ٔهدعو ،دینکن ارجا ار ھلحرم ھس نیا
 “؟دیراد متفگ ھچنآ ھب عجار لاؤس ایآ ؟دینک یم رکف ھچ ،نآ ھب عجار امش” دسرپب
 قمع ھب ندش دراو اب .دوش هداد تسا مزال ھک تسا یتامیلعت زا یبوخ ٔھنومن دش ھتفگ ھچنآ
 باتزاب رگا اھ تبحص یاھتنا رد نینچمھ .دش دھاوخ ھتفرگ لئاسم زا یرایسب یولج ،عوضوم
 یضاقتم زینً الومعم .درک دیھاوخ دروآرب ار وا کرد نازیم ،دیھاوخب یضاقتم زا ار تامیلعت
  .دراد یرتشیب میلعت ھب زاین

 میناوخ یم میدق دھع رد .هدش دراو زین تراسخ دراوم یضعب رد ؟دش دھاوخ ھچ تراسخ ناربج
 ١٠ -١ :١٩ اقول رد .دراد یم مزال ار هدراو تراسخ زا یرتشیب رادقم دنوادخ ،)٧ :۵ دادعا(
 ھچنآ ربارب راھچ نم تفگّ اکز .تخادرپ ار دوب مزال ھچنآ زا رتشیب یلیخ ھک مینیب یم ار یصخش
 دھاوخ یم اھنت ھن ھک مینیب یم ار ینتورف ٔھیحور صوصخ نیا رد .داد مھاوخ مزادرپب دیاب

 تبحم ،روظنم .دیامن بلج دوخب زین ار هدید تراسخ ھک نآ تبحم ھکلب ،دنک نربج ار تراسخ
 تراسخ ھک دوخ ھیاسمھ ھب تبحم .دیآ یم دوجوب هرابود تراسخ ناربج اب ھک تسا ود نیا نایم
 .دراد رارق تیمھا ردص رد هدید
 :دینک ھجوت ھتفگ دروم نیا رد اقول ھچنآ ھب رگید راب
 

 ١٧ اقول
  .دیشاب دوخ بقارم سپ :٣
  ،نک خیبوت ار وا ،دنک هانگ تردارب رگا  
 .شیاشخبب ،درک ھبوت رگا و   

  ،دزرو هانگ وت ھب زور رد راب تفھ رگا :۴
  :دیوگ و دیآ زاب وت دزن راب تفھ و  
 .اشخبب ار وا “منک یم ھبوت”   
 

 )٢( و ،دورب هدرک هانگ ھکنآ دزن و دوش مدقشیپ )١( دیاب هدش هانگ وا ھب ھکنآ دیوگ یم ھصالخ رد
 :دشخبب ار وا )٣( و ،)دیوگب ار دوخ لد درد( دیامن خیبوت ار وا
 

 ،درک ھبوت رگا .١
 ،)دش مزال رگا زور رد راب ٧( درک ھبوت ھک راب رھ .٢
 ،“منک یم ھبوت نم دیوگ یم” ،تسا ھتفگ ھچنآ ساسا رب اھنت .٣
 ،درادن ای دراد هدش ھک یھانگ ھب تبسن یبوخ ساسحا ھکنآ زا رظنفرص .۴
 .تسا ھتفگ ادخ ھکنآ رطاخب .۵
 

 ھجیتن رد .دنک یم ناونع ار دوش یم ششخب ھب رجنم ھک خیبوت عوضوم ،تبحص ھمادا رد اقول
 خیبوت یارب ھملک ھس میدق دھع یاھ ھتشون رد .میزادرپب زین خیبوت ٔھملک ٔھعلاطم ھب تسا مزال
  .هدش هدرب راکب
 یراذگ مان “خیبوت” یسراف ھب و هدش هدافتساً ابلاغ ھملک نیا .دشاب یم yakach چاکای لوا ٔھمک
 زاربا روظنم .دراد ار لالدتسا ٔھتساوب خیبوت ای ،شھوکن و شنزرس ینعم ،اوتحم رد .هدش
 ٔھئارا اب ھک تسا نیا روظنم .دشاب یم ھتسارآ و یقطنم لالدتسا ٔھناشن ھکلب ،تسین دیدش تساسحا
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 عوضوم .دشاب یم لصتم نآ ھب زین نتخاس دعاقتم و باجم ٔھبنج .ددرگ نشور عوضوم ،قیاقح
 یم خیبوت یارجا قیرط رگناشن تایصوصخ نیا .)تاساسحا تلاخد نودب( تسا ثحب ھب مزال
 ؛ ۴٢ :٣١ شیادیپ :دید دیھاوخ تایآ نیا رد ار yakach چاکای ٔھملک فرصم رگید ٔھنومن .دشاب

 .٢٣ :٢٨ ؛ ٢۵ :٢۴ ؛٨ ،٧ :٩ لاثما ؛ ١ :۶ رومزم ؛ ١٧ :١٩ نایوال
 ھچنآ نداد ناشن ،ندز فرح اب حالصا ،خیبوت نآ ینعم .تسا tokachath تاچاکوت رگید ٔھملک

 ؛١٢ :١۵ ؛٣٠ ،٢۵ ،٢٣ :١( لاثما ،مینیب یم تایآ نیا رد ار ھملک نیا .دشاب یم تسا حیحص
 )١۵ ،١ :٢٩ ؛ ٣٢ ،٣١ ،١٠ ،۵ :١۵ ؛١٨ :١٣ ؛١ :١٢ ؛١٧ :١٠ ؛٢٣ :۶
 اقول رد ھملک نیا( دراد دیدحت و ،شھوکن ،خیبوت ینعم ھک تسا gaar راگ میدق دھع رد موس ٔھملک

 ؛١ :١٣ لاثما :تسا هدش فرصم تایآ نیا رد و دراد یرتیوق ینعم نیا .)درادن یاج ٣ :١٧
 .٢٣ :٢٨ ؛۵ :٢٧ ؛٢۵ :١٩ ؛٣٢ ،٣١ :١۵

 لوا رد ھک دشاب یم elengcho وچگنلا یلوا .دراد دوجو خیبوت یارب ھملک ود زین دیدج دھع رد
 .هدش هدافتسا ١٩ :٣ ھفشاکم و ؛۵ :١٢ نایناربع ؛١۵ :٢ ؛١٣ :١ سوتیت ؛٢٠ :۵ سواتومیت
 ھتخانش مرجم ھکنآ ات ندرک لابند یرگید ھیلعرب ار یدروم ینعم ھک ،یقوقح تسا یحالطسا

 .دوش
 ندرک باتع ،نتشاذگ یسک شود رب ینیگنس ینعم ھک epitimao وامیتیپا دیدج دھع رد رگید ٔھملک
 رد نآ زا .٩ ادوھی و ٢ :۴ سواتومیت مود رد نینچمھ یلو هدش هدافتسا لیجانا ردً الومعم .تسا
 .هدافتسا ھنافصنمان خیبوت ینعم ھب نآ زا ٢٢ :١۶ یتم رد .هدش هدافتسا ٣ :١٧ اقول میدید ھک یا ھیآ

 دھاوخن وا .دور شیپ دیدرت اب دیاب دور یم شردارب دزن خیبوت روظنم ھب یصخش ھک ینامز
 دزن خیبوت روظنم ھب ھکنآ .دونشب وا زا ار ھجیتن ھکنآ رگم ھتشادن ای ھتشاد رثا ،وا خیبوت تسناد
 رد نم رظن نیا” ،دیوگب و دنزب ار شفرح )ھنیک ھن( تبحم و یگداس اب دیاب دور یم راک هانگ
  .“تسیچ امش رظن دیئوگب لاح ؛تسا دروم نیا

 تفگ دیاب ادتبا .دراد یاج ھنوگچ ششخب رد مینیبب ،میا هدروآ تسدب خیبوت زا ھک یتشادرب اب لاح
  ھکنآ دوجو اب راکتمدخ .تسا هداد حرش یبوخب ار نآ ١٠ -٧ :١٧ اقول .تسین ساسحا ششخب ھک
 یسک ،ھنوگنامھ .دروخب شکلام ادتبا ات دروخن یزیچ دوخ کلام زا تعاطا رطاخب ،دوب ھنسرگ
 .دشخبب ار وا ،هدش ھک راب تفھ ات دنک یم راھم ار دوخ تاساسحا ،دشخب یم ار یرگید ھک
 یساسحا ،دشخب یم ھبوت زا سپ ار یراک هانگ ادخ یتقو .تسا لوق ای هدعو ؟تسیچ ششخب سپ
 مھاوخن دای ھب رگید ار ناشھانگ و دیزرمآ مھاوخ ار ناشیا ریصقت” دیوگ یم ادخ .تسین راک رد
 ،رطاخ نیمھ ھب .)٣٢ :۴ نایسسفا( تسا ادخ ششخب ام ششخب یوگلا .)٣۴ :٣١ ایمرا(“دروآ
 .)١٨(تسا یمئاد ھک میراد نانیمطا میا هدرک تفایرد یرگید زا ھک یششخب زا زین ام
 نآ لوق ٔھبنج .دھد یم ھک تسا یلوق ،“مشخب یم ار وت نم” دیوگ یم یضاقتم یتقو ،ھجیتن رد
 وا ھب و درادیمرب راک هانگ زا ار ریصقت راب ھک تسا یمسر مالعا ششخب .دراد یرایسب تیمھا
 هدعو ھک میروآ یم دای ھب نینچمھ .دش دھاوخن رارکت عوضوم تقو چیھ ھک دشخب یم نانیمطا

 باجم رطاخب یرھوش ،لاثم ھب( میناسر یم ماجنا میراد نآ ھب تبسن ھک یساسحا زا قیرد ،ار
 مھاوخ ناروتسر ھب ھعمج بش ار وت نم ھلب مزیزع” دیوگ یم ،دراد ھک یساسحا فالخ رب ،ندش
  .درک دھاوخ افو دوخ لوق ھب و ،“درب

 :مینک ھصالخ ار دش ھتفگ ھچنآ ھمھ میناوت یم لاح
 وا هانگ تقو چیھ ھک دراد یم مالعاً امسر و دراد یم رب رگید صخش زا ار ریصقت راب ششخب
 .دروآ دھاوخن دای ھب ار
 ھکنآ نودب ،داد ھئارا ناوت یمن ار ششخب .تسا ھبوت ساسا رب ششخب ھک درب دیابن دای زا ھتبلا
  .)لکش نیا ھب یفرح ای( “دیشخبب ارم مھاوخ یم امش زا ،منک یم ھبوت نم” ،دیوگب راک هانگ
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 نیا ،دیشاب هدیجنر وا زا لد نورد امش و ،دنکن ھبوت یراک هانگ رگا لاح”،دیآ یم شیپ لاؤس
ً الوا .دوش یمن نآ ثعاب ریخ “؟مینک یم راکچ نیا اب .ددرگ یمن ظیغ و یروخ دوخ ثعاب
 تاساسحا نینچ داجیا تروص رد و دنرادن دوخ لد رد ار یراکفا و ساسحا نینچ قح نایحیسم
 رارکت اجنیا رد و ما هدرک نآ زا تبحص رگید یاج رد نم .دنراد زین ار هراچ هار ،برخم
 :هدرک یمھم تبحص ھنیمز نیا رد سقرم .درک مھاوخن
 

 ١١ سقرم
  ،دیتسیا یم اعد ھب هاگ رھ سپ :٢۵

  ،دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن رگا  
  ،تسا نامسآ رد ھک زین امش ردپ ات دیشخبب ار وا   
 دشخبب ار امش یاھاطخ    

 
 قرف میا ھتفایرد ششخب زا لاحب ات ھچنآ اب نیا .هدشن ھبوت ھب یا هراشا ھک مینیب یم اجنیا رد اما
 ؟مینک راکچ نیا اب .دراد
 دوخ ھب ار یخلت و مشخ دیابن مینیب یم ھیشاح رد .میرگنب ٢۵ :١١ سوقرم ھب رت قیمع یردق
 راکچ ھیآ نیا اب یلو .تسا حضاو رادقم نیا .)دیراد لد ھب یزیچ یسک ھب تبسن”( میھد هار
 و ھبوت .ریخ ؟میشخبن ار نارگید رگا دشخب یم ار ام ادخ ایآ ؟میشخب یمن ای میشخب یم ایآ ؟مینک
 ھبوت بناج ھب ار تلم زین هدنھد دیمات یایحی .دنا هدوب ھتسویپ مھ ھب ادخ مالک رسارس رد ششخب
 ارجا ار نامھ دراد راظتنا زین ام زا و ،درک نینچ زین حیسم یسیع .درک یم تیادھ ششخب و
 ؟تسا یچ دیوگ یم ٢۵ :١١ سوقرم ھچنآ ینعم سپ .)۴٧ :٢۴ اقول( مینک
 ١٨ یتم ؛درادن دوجو دیراذگب نایم رد راک هانگ اب ار عوضوم امش ھکنآ یارب یتیدودحم ،لوا
 .)١۴ - ١٢ :١٨ یتم( ددرگ داجیا ھبوت ات دیروآ نایم ھب یدح ھب ار عوضوم دھاوخ یم امش زا
 یم نیگ مشخ یصخش زا امش یتقو .ریخ ؟دھد یم امش ھب مشخ هزاجا وا قفاوت مدع ایآ ،مود
 ھمھ اھنیا .دیوش یم نیگ مشخ وا دب تواضق زا و دینیب یم مک وا ربارب رد ار دوخ شزرا ،دیوش
 .دزاس یم داجیا یروحم ادخ یاجب ار یروحم دوخ ھک تسا رورغ ٔھناشن

 نینچ راچد ،دینک ھسیاقم یسک اب ار دوخ هاگ رھ .هدش داجیا ھک تسا دوخ یارب یزوسلد ،موس
 اب ھسیاقم ھکنآ نودب ،میراد تمحز ادخ زا یئاورنامرف رد یفاک ردقب ام .دیدرگ دیھاوخ یئاطخ
 یم یا ھلحرم ھچ رد رگید نارادنامیا یگدنز میناد یم اجک زا .مینک ھفاضا نآ ھب زین ار نارگید
 ادتبا .دناھر نوریب ناملد زا ار نآ میھاوخب ادخ زا اعد رد تسا مزال ،داتفا یقافتا نینچ رگا .دشاب

 سپس و ،)دوخ یارب یزوسلد یاجب( میرادب دوخ تساوخ ،ار ششخب دھاوخ یم ام زا ادخ
 .میھاوخب ادخ زا ار نآ لیلد نیا ھب اھنت نینچمھ و .دوش رارق رب هرابود ھناردارب ٔھطبار میھاوخب
 اھنت .تسین ششخب نداد ھب یمسر دھعت .داد میھاوخً امتح ار ششخب ھک تسین ینعم نآ ھب نیا اما
  .دنک یم تبحص لد ششخب زا ٔھیآ نیا .تسا ادخ ششخب ھب لیامت زاربا
 

 ١٣ نایتنرق لوا
  ،دنک یم ارادم زیچ ھمھ اب تبحم :٧
  ،دراد نامیا هراومھ  
  تسا راودیما ھشیمھ   
 .دنک یم یرادیاپ لاح ھمھ رد و    
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 ھبوت بناج ھب ار راک هانگ دناوتب ات ،دشاب ھتشاد هارمھ ار ششخب دیاب دزیخ یم رب لد زا ھچنآ
 و تعاطا .دوش یمن هداد یلوق نینچ راک هانگ ھب ؛ادخ ھب اھنت تسا یلوق ،١١ سقرم .دنک تیادھ
 لقع دح .عوضوم لصف و لح یارب تسا یتصرف رھ زا هدافتسا روظنم .تسا ادخ زا یوریپ
 هار تسا مزال نارواشم .دنک لح ار ھلئسم دناوت یم نیفرط زا یکی ،٢۵ :١١ سقرم هاگدید زا

  .)٢۶ :۴ نایسسفا “دنکن بورغ امش مشخ رب دیشروخ ات”( دننک زاغآ هدشن رید ات ار هراچ
 ار هانگ جیاتن مامت ششخب ھک تسا نیا ،تشاد دای ھب دیاب ششخب صوصخ رد ھک یرگید دروم
 ششخب زا سپ ،درک عطق ھشیش اب ار دوخ تسد یتسم لامک رد یصخش رگا .درب یمن نایم زا

 رب ششخب ار دراذگ یم راک هانگ شود رب هانگ ھک یراشف .دوش یمن یرگید تسد بحاص ،ادخ
 ھشیمھ و هدش هدرک ھک یھانگ ھجوتم .تشاد دھاوخن نآ یالب زا ھمھاو ھجیتن رد و ،دراد یم
 .ددرگن داجیا )نآ ھب ھیبش هانگ ای( هرابود دوب دھاوخ بقارم
 لاثم .دنشاب یم هانگ جیاتن اھنت ،ریخ .تسا ادخ زا ھیبنت یعون جیاتن نیا دننک یم رکف یرایسب

 مود( داد خر ابیشتب اب انز ٔھجیتن رد ھک دشاب یم شدنزرف گرم و دوواد ،ھطبار نیا رد یبوخ
 ریشمش”( دیامن یم وگزاب ار یجیاتن و دھد یم حرش ار یناتساد ،یبن ناتان .)١٢ ،١١ لیئوماس
 ھب ناتان قیرط زا ادخ ار اھنیا - دش دنھاوخ یدب راچد تا هداوناخ ؛دش دھاوخن رود وت ٔھناخ زا
 یم دوواد ھب ناتان و دنک یم ھبوت دوواد .دروآ دھاوخ ارجا ھب ناطیش ار اھنیا مامت ھک تفگ وا
 ھک یا هدش ببس دوخ لمع نیا اب نوچ اما .درم یھاوخن و هدودز ار تناھانگ زین دنوادخ” ،دیوگ
 لیئوماس مود( “درم دھاوخ نیقی ھب ،هدش هداز تیارب ھک یلفط ،دنیوگ رفک ار وا دنوادخ نانمشد

 ،دوبن ادخ ھیبنت نیا .دوب ھتشگرب دوواد زا ادخ یور نوچ ،درک نینچ زین ناطیش .)١۴ ،١٣ :١٢
 دوواد یارب ھتبلا .)گرم ھن تسا تایح ادخ( دومن وگزاب شیارب ادخ ھک دوب یھانگ ٔھجیتن ھکلب
 و دناد یم ار هانگ ٔھجیتن و دراد ربخ زیچ ھمھ زا ادخ ھک دوب نیا ٔھناشن یلو ،دوب تخس نآ لمحت
 .دیامن یم وگزاب شنادنزرف ھب
 زا شیب” نامھ ؟دشاب ھتشاد ار هانگ جیاتن لمحت یضاقتم ات دنک کمک دناوت یم ھنوگچ رواشم
 ھب لیدبت دنناوت یم زین میارج یتح ادخ ضیف رد .دش نآ زا تبحصً البق ھک تسا “یراگتسر
 :دنوش تکرب
 

 ٨ نایمور
  دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد دیناد یم :٢٨

  ،دنا هدش هدناوخ ارف وا ٔهدارا قبط رب و  
 .تسا راک رد تیریخ یارب مھ اب اھ زیچ ٔھمھ   

 
 دناوت یم )ھبوت زا سپ( ،دنز یم رس هانگ زا ھکیا ھجیتن رھ .دشاب ھتشاد نامیا نآ ھب دیاب یضاقتم
 مشخ و دشاب یم هانگ ھنوگ رھ زا رتگرزب ادخ .ددرگ تکرب ھب لیدبت ،مزال راظتنا و نامیا اب

 ھک نیقی ھب” ،دنادرگ دوخ ھب رتکیدزن ار دنزرف ات دھد یم ناشن دوخ تبحم لباقم رد ار ناطیش
 شیاتس و تسا ناطیش زا رشب مشخ .)فلا١٠ :٧۶ رومزم( “دماجنا یم وت شیاتس ھب رشب مشخ
 .تسادخ زا وت

 نم ،دشاب یم یحیسم هرواشم رد یمھم رایسب عوضوم )نآ نوگانوگ یاھ دمایپ و( ششخب نوچ
 عجار ھچنآ مامت اب تسا مزال یحیسم نارواشم .ما هداد صاصتخا نآ ھب ار یدایز یاج و تقو
 .منک نایب ار یدروم تسا مزال ،نایاپ زا  لبق اما .دنوشب انشآً الماک هدش ھتفگ نآ ھب
 ،هدیشخب ارم مھ دوعسم نینچمھ و هدیشخب ارم ادخ ھک مناد یم نم” ،دنیوگ یم یدارفا هزورما
 ار ھلئسم نیا ھنوگچ رواشم .“مشخبب ار مدوخ مناوت یمن و دیآ یم مدب مدوخ زا زونھ نم یلو
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 ھچنآ و دوش یم تشادرب یسناشناور بسح رب ھچنآ قرف تسا مزال یضاقتم ادتبا ؟دنک یم لح
 دیاب ام ھتفگن ادخ مالک .درب یم نامز و دنک یم مزال ار رییغت ششخب ،ھلب .دسانشب ار ھتفگ ادخ
 و ھتفرگ رظن رد دیاب ھک تسا راک رد )یزاسکاپ( یھار .تسین اجنیا ھلئسم .میشخبب ار نامدوخ
  .درک ارجا
 .دراد قح ،“تسین یفاک نیا” دنک یم رکف زونھ یلو هدرک تفایرد ار ششخب یضاقتم یتقو
 یطباور ششخب .دنادرگ یم زاغآ زین ار یعورش ھکلب ،دروآ یم یاجب ار ینایاپ اھنت ھن ششخب
 یزیچ ھب زاینً اتقیقح .تسا لوحت ٔھطقن ششخب .دیامن داجیا ار یدیدج طباور ات دنک یم عطق ار
 ھطبار اب ششخب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب( تسین رتشیب ششخب ،روظنم یلو ،دیآ یم دوجو ھب ون
 .دنک نشور ار عوضوم ،حوضو ھب دیاب رواشم .)دبای یم نایاپ ون
 .درک مھاوخ تبحص نآ زا یدعب لصف رد ھک دراد یدایز تیمھا ندش ون و دیدج ناسنا
 
 
 
 
 
 
 )٢ شخب( مھدزیس لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دزاس یم داجیا ار نارگید اب دروخرب و دنک یم دوخ ھب دودحم ار تبحم شیارگ نیا )١۶( 

 .دریگ یم هدیدان ار )دوخ “ٔھیاسمھ”( ،یرگید ھب هانگ و ،لد رد هانگ نایم قرف
 .درک میھاوخ یگدیسر اھنآ ھبً ادعب ھک دنراد دوجو ھنیمز نیا رد یلئاسم )١٧(
 .تشاد میھاوخ ھبوت ھب جایتحا زین ام تروص نیا رد ھک ،مینک شومارف تسا نکمم ھتبلا )١٨(
 
 
 
 
 

 


