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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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 مھدزناپ لصف 
 )ھمادا( یزاسکاپ لوصا

 سدقلا حور ٔهویم و هرواشم
 
 

 سدقلا حور ٔهویم ،یلو هدشن هداد رادنامیا رھ ھب سدقلا حور یایاطع ٔھمھ ،)١(متفگً البق ھک نانچ
 ،تسا یناسفن راکفا و لامعا نتخاس نوریب اھنت ھن یزاسکاپ فدح .تسھ اھنآ ٔھمھ سرتسد رد
 .دشاب یم سدقلا حور ٔهویم نیا و ،تسا یناحور راکفا و لامعا اب ناشندرک نیزگیاج ھکلب
 تخرد ھک دراد نآ رب ضرف هویم .میھد ماجنا هویم ٔھملک صوصخ رد یلیلحت تسا مزال ادتبا

 دوجو نانامیا یب رد دناوت یمن سدقلا حور ٔهویم ھک تسا نیا روظنم ؛تسا راک رد زین یا هدنز
 دنا هدرک تفایرد ار سدقلا حور ھک دبای یم شرورپ یناسک رد سدقلا حور ٔهویم .دشاب ھتشاد
 .)تسا ناشیا رد نکاس سدقلا حور(
 ھک یا هویم !میتسھ وا ٔهویم غاب ام .میراد سدقلا حور ھب قلعت ،میا ھتسویپ حیسم یسیع ھب ھک ام
 .سدقلا حور و رسپ ھب نینچمھ ھکلب ،دھد یم ردپ ھب لالج و تمرح اھنت ھن ،دروآ یم راب وا

 مان “هویم” ناونع ھب ٢٣ و ٢٢ :۵ نایطالغ رد ھک تسا یبلاطم لماش ،یگدنز نیا تایصوصخ
 :دنا هدش هدرب
 

 ۵ نایطالغ
  ،حور ٔهرمث اّما :٢٢

 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم 
  .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ 
 

 دناوت یم ناسنا .دیآ یم لمع جیردت ھب و یمارآ ھب ھک دشاب یم یدشر یایوگ هویم ،نیا رب هوالع
 ھتشاد نآ دمآرب زا ینانیمطا ھن و ،دنک زاغآ ار نآ دناوت یمن یلو ،دوشب لمع دراو و دنک کمک
 تقو ھب زاین ،یا هویم رھ .تشاد ذوفن نآ دشر رد ناوت یم یلو ،تخاس ناوت یمن ار هویم .دشاب
 یحیسم نارواشم .دسرب لامک ھب رتدوز دناوت یم رادنامیا یرای اب و ،دوش لماک ات دراد دوخ یفاک
 زا ،ھجیتن رد .دنوش یم ادخ تمکح و ضیف راک کیرش ھک دنتسھ سدقلا حور غاب نامداخ زین
 ھب زاین و ،دراد لماک و )ظاحل رھ زا( عماج یدشر ھک مینک تشادرب نینچ میناوت یم هویم ٔھملک
 .دراد زین یضاقتم یگتخابلد و ششوک
 .دنشاب یم کیرش نآ رد ود رھ ناسنا و ادخ ھک تسا یلصا یزاسکاپ ھک ،دش ھتفگ لبق لصف رد
 سلوپ یلو .دروآ تسدب یگدنز رد ،شدوخ ار هویم ھک دنک یم اناوت نانچ ار رادنامیا سدقلا حور
 ،راک رد رادنامیا و تسا سدقلا حور راک ساسا و ھیاپ ھک دنک یم هراشا ٢٢ :۵  نایطالغ رد
 ھنوگچ وا تیلاعف مینادب میھاوخب رگا یلو ،تسھ لاعف و کیرش رادنامیا .دوش یم کیرش اھنت
 و ینتورف ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،حلص ،طاشن ،یئاسراپ” مینادب ادتبا دیاب ،تسا

 ،درادن دوجو کی رھ یارب یصاخ ٔھیآ نوچ و .دننک یم لمع ھنوگچ و ،دنتسھ ھچ “یرادنتشیوخ
 ،میوش یم یگرزب هابتشا بکترم مینکن نینچ رگا .میروآ یور ھنیمز نیا رد یرگید تایآ ھب دیاب

 دنناسر یم ار )ھبھار( ھعماج زا ندش رود راتساوخ تایآ نیا ھک دسر یم رظنب ادتبا رد نوچ
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 دھع رد ار ھیحور نیا تسا نکمم .دروآ رمث ھب ار هویم ات دنشک یم ار ادخ راک راظتنا اھنت ھک
 :میریگب رظن رد ار ریز ٔھیآ ود ادتبا .تسا نآ فلاخمً الماک دیدج دھع یلو ،میشاب هدید میدق

 
 ۶ سواتومیت لوا

  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١
 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

  ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و  
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   

 
 یکی هدمآ ۵ نایطالغ رد ھچنآ اب )تاملک یضعب یتح و( ھیآ ود نیا تایصوصخ تسا مولعم
 اھنیا “یپ رد” دیوگ یم سواتومیت ھب سلوپ ،دینک ھجوت تسھ اجنیا رد ھک یا ھتکن ھب اما .دنتسھ
 ندوب نآ “یپ رد” نودب هویم ؛دشاب یم زین ناسنا شلاچ لماش سدقلا حور ٔهویم ً،اتجیتن .شاب
 مزال .دشاب یم زین یحیسم هرواشم تیلاعف زا یا هدمع تمسق ندوب هویم یپ رد .دیآ یمن دوجوب
 .دروآ یم هویم نارادنامیا یگدنز رد سدقلا حور ھنوگچ و میشاب هویم یپ رد ھنوگچ مینادب تسا
 ؟دراد ینعم ھچ ندوب هویم “یپ رد” مینیبب ادتبا دیاب ،میزادرپب تایصوصخ ثحب ھب ھکنآ زا لبق
 
 یحیسم ٔهرواشم رد هویم “یپ رد” 
 
 ،حلص ،تبحم دننام یتایصوصخ .تسا یحیسم ٔهرواشم یلصا فادحا زا سدقلا حور ٔهویم بسک
 نارواشم رگا یلو ،دنھد یم لیکشت ار یتایح لوصا نوچ ،دنھاوخ یم ھمھ ار هریغ و ،طاشن
 رھ ینعم و مان ناشدوخ تسا مزال ،دننک ادیپ تایصوصخ نیا ھب یسرتسد نایضاقتم دنھاوخب
 فعض دنناوتب تسا مزال نارواشم .دنورب “نآ یپ” رد یضاقتم هارمھ دنناوتب ات ،دننادب ار کی
 تایصوصخ زا کی رھ و ،دنھد صیخشت ار هدمآ دیدپ تایصوصخ نیا نادقف رطاخب ھک یناوتان و
 انشآً الماک دیاب سدقلا حور ٔهویم اب ،منک رارکت دیاب ھصالخ رد .دنھد حرشً اقیمع دنناوتب زین ار
 .)٢(دنشاب
 دنتسناوتن یحیسم نارواشم یتح اما ،هدش ھتشون ناسنا تیصخش ھب عجار ایند رد یدایز بلاطم
 ھک اجنآ زا .دنروآ عمج ار هدش ھتشون یحیسم تیصخش ھب عجار ادخ مالک رد ھک یبلاطم هوبنا
 یم مزال ،مزادرپب ادخ مالک رد تیصخش ھب عجار )یعطق ای ( یا هدرتسگ ثحب دراو مناوت یمن
ً اصوصخ ،منک تبحص ھتفگ ناسنا تیصخش ھب عجار شمالک رد ادخ ھچنآ ھب عجار ھتکن دنچ مناد
 ردقب هداتفا لالج زا مدآ ھب عجار( تسھ ریذپ ناکما نایحیسم یارب ھک یئاھ تیصخش دروم رد
 رد ھک یتاعالطا یئادتبا ٔھنوگ ھب یتح یسک لاحب ات ھک تسا فسات یاج .)ما هدرک تبحص یفاک
 مزال یراک نیا یارب .تسا هدادن رارق رظن دروم ار دشاب یم دوجوم ادخ مالک رد ،ھطبار نیا
 حیسم یسیع زا ادج ار تیصخش دشر سپس ،مینک ھعلاطم دلوت زا ار ناسنا تیصخش ادتبا تسا
 دروم ود ھب زیچ رھ زا لبق اما .میفاکشب ار حیسم رد تیصخش دشر و دیدج تایح ،رخآ و ،مینیبب
 :دنک ھجوت ریز مھم
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 نامز زا ھحرب رھ رد سک چیھ .درامش یم رییغت لاح رد ار تیصخش اج ھمھ رد ادخ مالک .١
 ،یحیسم تیصخش .)دشاب یم رییغت لاح ردً امئاد( دنک یمن ریگ یصاخ تیصخش رد ،شیگدنز
 تیریخ یارب نآ زا ھنوگچ ،(phusis) دیآ یم ایند ھب نآ اب ناسنا ھک تسا یتعیبط لماش
 رییغت نونکا ھب ات ار وا یگنز و وا ،ادخ ھنوگچ ،نیا رب هوالع و ،دنک یم هدافتسا دوخ یگدنز
 .تسا هداد

 دراذگ یم زاب )تیصخش رییغت داجیا یارب( ار نارواشم کمک ناکما ،زین رییغت تیلباق نیا .٢
 نآ ھب زین نایضاقتم و ھتشاد دوخ سرتسد رد یبوخب ار ادخ مالک ھکنآ رب طورشم ھتبلا(
 تاصخشم و تایصوصخ کت کت رد هداس روطب ناوت یم ار سدقلا حور ٔهویم .)دنشاب ھتسباو
 تسدب یگدنز رد روفو ھب ار اھ هویم نینچ ھتخومآ ھک یسک و ،تسناد یحیسم تیصخش کی
 رد” ،ھجیتن رد .)دشاب ھتشاد یئامنھار ھب زاین یھاگھگ رگم( درادن هرواشم ھب یزاین ،دروآ
 .)٣(هدرک نآ زا تبحص سلوپ ھک تسا “یندرک رب رد” نامھ ندوب هویم “یپ

 
 ات دننک کمک دنناوت یم ھنوگچ نارواشم و ،دروآ یم هویم ھنوگچ سدقلا حور ،دیسرپ دیاب لاح
 کمک ناوت یم ھنوگچ و دروآ یم هویم ھنوگچ( لاؤس ود نیا ھب ؟دنشاب نآ “یپ رد” نایضاقتم
 هاتوک و هداس باوج .دنشاب یم لاؤس کی زا بناج ود نوچ ،داد ار باوج کی ناوت یم ،)درک
 رد” ھملک .دسر یم رمث ھب و ،هدرورپ ادخ مالک یارجا و اعد رد سدقلا حور ٔهویم ھک تسا نیا
 تغل رد ،مینک یم هدھاشم ،٢٠ :٢ سواتومیت مود و ١١ :۶ سواتومیت لوا رد ھک (dioko) “یپ
 ار ندید افج یتح و ،هار ھب شھج ،هار رد ندیشوک ینعم (Strong's Numbers) گنارتس ٔھمان
 (dioko) ھملک نیا .دشاب“رایسب ٔهویم” ناھاوخ دیاب ردق ھچ رادنامیا ھک دھد یم ناشن نیا .دراد زین
 .دنک یم صخش یعقاو ششوک و ،تیمھا ،یراشفاپ ،تیعبات زا تبحص ،عومجم رد
 شمارآ دناوت یم یحیسم کی ھنوگچ .میریگب رظن رد ار )شمارآ ای( “تمیالم” ،لاثم ناونعب
 نیا .دراد ھلحرم ھس )ینارگن لباقم رد( شمارآ ھک مینیب یم ،٩ ات ۶ :۴ نایپیلیف رد ؟دشاب ھتشاد
 تسیا هویم شمارآ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت اما ،دنشاب یم ندرک رب رد و ندروآ رد لماش لحارم
 ،تسا ادخ ٔهدرورپ ھکیا هویم .دوب نآ “یپ رد” دیاب )یاضاقتم و رواشم( یرابدرب و ششوک اب ھک
 زین رادنامیا دوخ ندوب راکتشپ و تعاطا ھک یتروص رد اما ،دزاس یم نکمم ار اھ نکمم ریغ
 نکاس رادنامیا رد شیپ یتدم نامسآ نوچ ،دراب یمن نامسآ زا رگید تکرب .دشاب هدوب راک رد
 .دناسر یم ماجنا ار راک سدقلا حور و دریگ یم تسد رد ار دوخ ٔهرورپ ،قلاخ یادخ .هدیدرگ
 

 ۴ نایپیلیف
  ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب :۶
  ،ھثاغتسا و اعد اب زیچ رھ رد ھکلب  
  ،یرازگ رکش اب هارمھ   
 .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخ رد    

  ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب :٧
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد   

  ،ناردارب یا ،نایاپ رد :٨
  ،تسا تسار ھچنآ رھ  
  ،تسالاو ھچنآ رھ  
  ،تسا تسرد ھچنآ رھ  
  ،تسا کاپ ھچنآ رھ  
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  و ینتشاد تسود ھچنآ رھ  
  .دیشیدنیب نادب ،تسا یندوتس ھچنآ رھ  
 .دینک لمات نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا   

  دیا ھتفریذپ و ھتخومآ نم زا ھچنآ :٩
  ،دیا هدید نم رد ای و هدینش نم زا ھچنآ رھ و  
 .دوب دھاوخ امش اب شمارآ یادخ ھک ،دیروآ لمع ھب ار نامھ   
 :دیوگ یم
 رییغت دناوتب ات دشاب دازآ یگدنز راب زا دیاب لد .)٧ و ۶( دینک اعد دوخ لئاسم یارب .١

 ات دوش ھتفگ )راب( ھلئسم دھاوخ یم اما ،دریذپ یم ناملد راب اب ار ام ادخ .دریذپب ار
 شود رب ارم غوی” ھتفگ ادخ نوچ و .نتفگ ینعی “زاربا” .ددرگ فوشکم زین لح هار
 .دوش ھتشاذگ حیسم شودب و ھتشادرب ام شود زا دیاب )یگدنز راب( ایند غوی ،“دیریگ
 ٔهویم ھک تسا ینامز ،میریگ یم ندرگب یدروم رھ رد ار “حیسم غوی” ام ھک ینامز
ً البق ھک روطنامھ ادخ ھک میراد نانیمطا نوچ و .درک میھاوخ تفایرد ار سقلا حور
 .دمآ میھاوخ شھاگشیپ رد “یراذگرکش اب” ،داد دھاوخ تکرب زین هرابود ،هداد تکرب

 راذگرکش دیاب هرخالاب ای( میھاوخ یم یزیچ وا زا ھک تسین نیا رطاخب یراذگرکش
 .یلایخ ھن ،میشاب راذگرکش ار وا یتسار ھب دھاوخ یم ادخ .)!دوب

 و ٩ تایآ ھک یتروص رد .تسا عوضوم مامتا ٨ ٔھیآ دننک یم رکفً اھابتشا نایحیسم 
 لوا )ٔھلپ( ٔھلحرم اھنت اعد .دننک یم تبحص شمارآ ندروآ تسدب ھب عجار زین ١٠

 وا زا ناوتب ات )اعد( دوب سامت رد سدقلا حور اب تسا مزال ادتبا ھتبلا .دشاب یم
 یم رطاخ نیا ھب و دنک یم هاگآ دوخ روضح زا ار ام اعد رد ادخ .درک تشادرب
 یرگید ٔھلحرم ود ،یلو .میئوگب ار نامیاھتساوخرد و مینک تبحص وا اب نامیا اب میناوت
 .دنشاب یم راک رد زین

 نارگن راکفا ندنار نوریب ،دش ھتفگً البق ھک یروطب .)٨ ٔھیآ( راکفا و لد یزاسکاپ .٢
 رد .دمآ دنھاوخ ام غارس یرتشیب یاھ ینارگن ،دنامب یلاخ شیاج رگا .تسین یفاک
 ینارگن نیزگیاج میھاوخب ادخ زا اعد رد ار هدش هدرب مان ٨ ٔھیآ رد ھچنآ دیاب ،ھجیتن
 ھچنآ رھ ،تسالاو ھچنآ رھ ،تسا تسار ھچنآ رھ” ھب ھک تسا نیا هار .دنک ام یاھ
 ،تسا یندوتس ھچنآ رھ و ینتشاد تسود ھچنآ رھ ،تسا کاپ ھچنآ رھ ،تسا تسرد
 زا روظنم .“دینک لمات نآ رد ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا .دیشیدنیب نادب
 نآ تفایرد راظتنا رد و میشاب ھتشاد نامرکف رد ھک تسا نیا ،“دینک لمات نآ رد”
 زا ندش دازآ ینعی یزاسکاپ .دھد شرورپ ام رد ار نآ سدقلا حور ات مینامب

 .ادخ دیدج تایصوصخ شرورپ و ،میدمآ ایند ھب اھنآ اب ھک یتایصوصخ
 یحیسم یگدنز .دھد یم ناشن یناحور یگدنز رد ار یئوگلا نتشاد تیمھا )٩ ٔھیآ( ھیآ .٣

 نایحیسم رانک رد ار یئاھزور تسا مزال نایضاقتم یضعب یارب و تخومآ دیاب ار
 .دریگ ارف ار یضاقتم یگدنز زا یرتشیب داعبا سدقلا حور ات دننارذگب هدرک دشر
 ،اھ اشیشک زا دنناوت یم یلو ،دنریگ هدھعب ار تمدخ نیا دنناوت یمن دوخ نارواشم
 .دنریگ شودب ار یتمدخ نینچ دھاوخب ھبرجت اب نایحیسم رگید و ،ناسامش ،خیاشم
 یادخ” تقونآ ،دندش دنمرھب نایحیسم رگید رد ادخ ضیف زا دوخ نایضاقتم ھک ینامز
 .دوب دھاوخ اھنآ اب “شمارآ
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 رد ادخ شمارآ .دراد یدایز قرف دراد جاور ایند رد ھچنآ ابً اتعیبط ادخ شمارآ مینیب یم لاح
  .دیآ یم تسدب ادخ مالک زا یوریپ و تعاطا
ً الومعم .دنک یئامنھار تافص نیا بسک حیحص ریسم رد ار یضاقتم ھک تسا نیا رواشم فیلکت
 نآ لاح نیمھ رگا دننک یم رکف و( دننک تفایرد عیرس ار تسھ ھچ رھ دنراد راظتنا نایضاقتم
 ناشدوخ ار دنھاوخ یم ھچنآ دنا هدرک تداع .)دروآ دنھاوخن تسدب تقوچیھ ،دنرواین تسدب ار
 ھتساوخ ھک یتروص رد .)َکلَک ایّ ھقُح اب ھچ( دنروآ تسدب زین رتدوز ھچ رھ و دنورب شلابند
 ادخ تافص زا یکی .دراد تسد رد وا ار نآ نامز ھک دنشاب یم سدقلا حور ٔهدیدپ یناحور یاھ

  .دشاب یم ربص
 حور ھک ،تسادخ بولطم ٔهدنیآ ھب نامیا و ربص .)نامیا( دراد یاج زین رطاخ تیاضر ،ربص رد
 ھبوت اب دش ھتفگ ھک یروطب زین ،“هار” نیا .دنک یم تیادھ مزال رییغت هار رد ار رادنامیا سدقلا
 .دبای یم نایاپ هویم رمس اب و دوش یم زاغآ
 
 میتسھ نآ یپ رد ام ھکیا هویم
 
  لماش زین تارییغت نیا ،میتفگً البق ھک یروطب .دروآ یم راب ناسنا رد ادخ ھک تسا یرییغت ،هویم

 عماج ھک( ٢٢ :٢ سواتومیت مود و ،١١ :۶ سواتومیت لوا ،۵ نایطالغ رد ھک دنشاب یم یتافص
  .دنا هدش هدرب مان )لماک ھن اما ،دنشاب یم
 

 ۵ نایطالغ
 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم ،حور ٔهرمث اّما :٢٢
 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ .تسا یرادنتشیوخ و ینتورف :٢٣

 
 ۶ سواتومیت لوا

 و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١
 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم

 
 ٢ سواتومیت مود

 رد ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ

 
 

 ٢٢ :٢ سواتومیت مود ١١ :۶ سواتومیت لوا ۵ نانیطالغ
                        تبحم .١
 طاشن .٢
 شمارآ .٣
 ربص .۴
 ینابرھم .۵
 یئوکین .۶
  یرادنامیا / نامیا .٧
 ینتورف .٨

 تبحم
 
 
 
 
 

  یرادنامیا / نامیا
 ینتورف

 تبحم
 

 شمارآ
 
 
 

 یرادنامیا / نامیا
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 یرادنتشیوخ .٩
١٠.  
١١.  
١٢.  

 
 یئاسراپ
 یرادنید
 یرادیاپ

 
 یئاسراپ

 

 
 
 اب تسرھف نیا .میربب یپ یحیسم کی تیصخش ھب میناوت یم ،تایصوصخ هدزاود نیا عیمج زا
 ادخ مالک ھک دھد یم ناشن ار یریسم ،هدرب مان ار نایحیسم تایصوصخ زا یئزج ھکنآ دوجو
 اما .دنک یم قرف نارادنامیا رد کی رھ راتفر و لکش .دور یم شیپ نآ بناج ھب دیدج دھع رد
 .دنتسھ ھچ تایصوصخ نیا دید دیاب لاح .دراد دوجو اج امھ رد رییغت ملسم ردق
 
 

 تبحم .١
 
 
 هداد نآ ھب سلوپ ھک تسا یتیولوا و تیمھا ٔھناشن نیا و ،مینیب یم ھیآ ھس رھ رد ار ھملک نیا
 ادخ تبحم نوچ( هدش رشتنم یرایسب یاھ باتک ،(agape) تبحم ٔهراب رد .)یرادافو نینچمھ(
 لوا رد ار نآ یّصاخ یئابیز اب سلوپ یلو ،دنتسھ هدافتسا لباقً اعیمج و )دراد یعیسو داعبا
 ،)رشب یتح و( مراد نم ھک تسا یتاناکما زا رتارف عوضوم نوچ و .)۴(هداد ناشن ١٣ نایتنرق
 ھک یتبحم ،تفگ ناوت یم ھصالخ رد .منک ھفاضا نآ ھب )۵(سیون ریز کی زج یزیچ مناوت یمن
 ،وا دوجو نودب دناوت یمن ناسنا .دروآ یم دوجو ھب سدقلا حور ار )هویم( دشاب یم رظن دروم
 .دروآ تسدب ار ادخ تبحم
  

 ۵ نایمور
  ،دماجنا یمن ام یگدنکفارس ھب دیما نیا و :۵
  ،هدش هدیشخب ام ھب ھک سدقلا حور طسوت ادخ تبحم اریز  
 .تسا هدش ھتخیر ام یاھلد رد   

 
 ھک ،تسا ناگیاسمھ اب تکارش و ادخ اب نتسیز و تخانش ھب زاین ،تفگ ناوت یم عومجم رد
 .دراد مالک ندناوخ ھب یگتسب ،زاین .دناسر ماجنا ار شراک سدقلا حور ات دنادرگ یم زاب ار ھنیمز
 

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

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

 
 اما .دنک نوگرگد ار ام و دوشب ام یگدنز دراو ھک تسا رتشیب شناکما ،میناوخب ار مالک ھچ رھ 
 لماع ام تاساسحا نوچ ،)دشاب ھتشاد تلاخد تشاذگ دیابن و( دشاب یمن ام تاساسحا لماش نیا
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 یلبق تاساسحا .دوب دھاوخ یرییغت رھ فلاخم و )یئارگ ساسحا( هدوب ام ھتشذگ یگدنز یلصا
 یم ھمھ .درک ھبلغ مالک اب فلاخم تاساسحا رب ناوتب دیاب .دوب هدرک تداع ادخ ھب تفلاخم اب ام
 مالک بناج و درک دھاوخ رییغت زین تاساسحا ،مالک ریسم رد یھاتوک شلاچ زا سپ ھک میناد
 ادخ هار رد ھک )تدم( یھاتوک ھلصاف نیمھ رد اما .تفرگ دھاوخ ار )ھنازور بوخ ساسحا(
 یضاقتم ھک دندوب ینایانشآ ،یعقاو رصقم ،ھتشذگ رد .دوش یم لمع دراو ناطیش ،مینک یم شلاچ
 ریثات تحت یگدنز ،هزورما اما .)تفر یم نایم زا ھطبار عطق اب و( تشاد دمآ و تفر اھ نآ اب
 زا نارواشم .ھتفای تعسو زین ناطیش راک هزادنا نامھ ھب و هدش یعامتجا فلتخم یاھ ھناسر
 فالخ .دننک یسررب ار دنراد نایضاقتم رب یعمج تاطابترا ھک یذوفن زا تسا مزال سپ نیا

 .دوش هدنک و هدش ھتخانش یضاقتم یگدنز رد دیاب نآ ریثات و هدش رشتنم اج ھمھ رد ادخ تساوخ
 تبحم ناسنا تکارش اب و ،تشادرب ادخ ار لوا مدق ھک دوب یا ھنوگ ھب ناسنا ھب تبسن ادخ تبحم
 ،ادخ یایر یب تبحم اب ناوت یم ار دوخ تقایل یب رسمھ ھک تسا لکش نیا ھب .دمآ دیدپ یعقاو
 ،)دنھد یم ناشن شنکاو یلبق تساسحا( دوش یم ورب ور یتخس ابً الومعم رییغت یادتبا .درک سمل
  .دسر یم مامتا ھب ،“یرادیاپ” دیوگ یم ادخ ھچنآ اب یلو
 
 
 

 طاشن .٢
 
 
 دھع رد لعف ناونع ھب راب ٧٢ و ،دیدج دھع رد راب ۶٠ ،طاشن .تسا طاشن زا رپ یحیسم یگدنز
 تھابش .دراد دوجو نایحیسم رد ھک تسا یقیمع دامتعا و ھیحور ٔھناشن و هدش هدرب مان نآ زا میدق
 تسا یمئاد طاشن ھک یا ٔهدمع قرف اب ،تفای ناوت یم “یلاحشوخ” ،نآ یویند تیصاخ رد ار نآ
 .)تسا یمئاد ادخ نوچ(
 

 ١ بوقعی
  ،نم ناردارب یا :٢
  ،دیوش یم ور ھب ور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ  
 .دیراگنیب یداش لامک ار نآ   

 
 ار وا ادخ نوچ ،دشاب (chara) “اراچ” داش دناوت یم دراد یلکشم ای ھلئسم ھک یلاح رد رادنامیا
 یم شیپ ھک تسا یگدنز تالکشم و لئاسم ،ھیآ نیا رد “اھشیامزآ” زا روظنم .دزاس یم دراد
 نوچ !ارچ ،“دیراگنیب یداش لامک” ،دیوگ یم .)درادرب انیم زا دھاوخ یم سدقلا حور و( دنیآ
 زا ار شلمحت و دنشک یم شودب ھک تسا یسیع راب نوچ .تسا هار رد ھک تسا ادخ تکرب

 ادخ تشھب و ،دوش یم جراخ ندب زا ھک تسا رام رھز نوچ .درک دنھاوخ تفایرد وا تیمکاح
 ،میرب یم یپ هدرک ام رد ادخ ھک یراک تمظع زا ام ھک ینامز و .ددرگ یم نآ نیزگیاج ھک تسا
 .میوش یم زیربل ام طاشن و میریگ یم لغب رد ار وا و میباتش یم وا بناج ھب گنرد  یب تقونآ
 ام دوجو مامت طاشن نوچ ،)میتسین ای میتسھ لاحشوخ میئوگب ھک( میرادن ربخ ناملاح زا ماگنھ نآ

  .ھتفرگ ارف ار
 

 ١۵ انحوی
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  ،دیراد هاگن ارم ماکحا رگا :١٠
  ؛دنام دیھاوخ نم تبحم رد  
  ما ھتشاد هاگن ار دوخ ردپ ماکحا نم ھکنانچ   
 .منام یم وا تبحم رد و    

  متفگ امش ھب ار نانخس نیا :١١
  دشاب امش رد نم یداش ات  
 .دوش لماک امش یداش و   

 
 :دیآ یم تسدب مھم دروم ھس تایآ نیا زا
 

 .دراد دوجو حیسم رد اھنت طاشن نیا .١
 امش یداش و دشاب امش رد نم یداش ات”( ددرگ یم رداص حیسم بناج زا طاشن نیا .٢

  .)“دوش لماک
 )“دیراد هاگن ارم ماکحا رگا”( مالک یارجا قیرط زا ، طاشن ھک مینیب یم یفرط زا اما .٣

 یطاشن .)میشاب نآ رظتنم و مینیشنب - کیتاموتا( تسین دوخ ھب دوخ .دیآ یم تسدب
 هاگن ارم ماکحا رگا”( دروآ یم تسدب ادخ زا یمکح یارجا زا سپ رادنامیا ھک تسا
 یم نوچ نایحیسم یضعب .)ندناسر لمع( نداد ماجنا ینعی “نتشاد هاگن” . )“دیراد
 اما .دنھد ماجنا یراک تسین مزال دننک یم رکف ،درادن ناسنا کمک ھب یزاین ادخ دنناد
 ؟)“دیراد هاگن ارم ماکحا رگا”( دیوگ یم نایحیسم ھب یسیع ارچ ،تسا روطنیا رگا
 تسا تسرد .دنراد ادخ زا نایحیسم یضعب ھک تسا یتشادرب رد لاکشا منک یم رکف
 یلو ،)تسا ام رد ھک یتیدودحم رطاخب( دناسر یم ماجنا دوخ ادخ ار اھ راک مامت ھک
 ددرگ یم رداص سدقلا حور زا ھک یتردق و ،تماقتسا ،یرابدرب ھب عجار ادخ یتقو

  .دنوشب زین وا راک زا دنمرھب و کیرش ار ام دھاوخ یم ،دنک یم تبحص
 

 ١ بوقعی
  ،دیشاب مالک ٔهدنروآ یاج ھب :٢٢

  ؛نآ ٔهدنونش طقف ھن  
 !دیھدم بیرف ار دوخ   

  دونش یم ار مالک ھک سک رھ اریز :٢٣
  ،دنک یمن لمع ھب اما  
 درگن یم دوخ ٔهرھچ ھب ھنیآ رد ھک دنام یسک ھب   

  ،دنیب یم نآ رد ار دوخ و :٢۴
  ،دوش رود نآ ربارب زا ات اما  
 .تسا ھتشاد ییامیس ھنوگچ ھک درب یم دای زا   

  ،ھتخود مشچ تسا یدازآ تعیرش ھک لماک تعیرش ھب ھک نآ اما :٢۵
  ،دراد یمن رود رظن زا ار نآ  
  .تسین راکشومارف ٔهدنونش و   
  ،تسا هدنروآ یاج ھب ھکلب    
 .دوب دھاوخ ھتسجخ شیوخ لمع رد وا     
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 ھک تسا نیا ادخ تساوخ ھکلب ،تسا ادخ دوجو رد یتافص نینچ اھنت ھن ھک دننادب دیاب نایضاقتم
 ادخ یادن ،ددرگ یم داجیا یگدنز رد یلکشم ای ھلئسم ھک ینامز .دنروآ تسدب زین ار اھنآ کیاکی
 “شیامزآ” نارود .دریگب ار شیاج ادخ ات دوش ھتشادرب نایم زا دیاب ھک تسا یھانگ ھب تبسن
 ،نارود نیا رد .تسا ندش ماجنا لاح رد یلوحت و رییغت ھک دنک یم ینامز زا تبحص ،ادخ مالک
 یحیسم نارواشم ادخ رطاخ نیمھ ھب .دشاب ھتشاد نایرج تسا نکمم زین یحور و یرکف نارحب
 .دننک تیادھ و تیامح هار نیا رد ار نایحیسم ات هدرک تیبرت ار
 
 
 
 
 

 ١ سرطپ لوا
  ،دینامداش رایسب نیا رد و :۶
  ترورض اب انب هاتوک ینامز نونکا دنچ رھ  
 ،دیا هدش نیگمغ نوگانوگ یاھشیامزآ رد   

  دسر توبث ھب شیامزآ ٔھتوب رد ناتنامیا تلاصا ات :٧
  ،دماجنایب مارکا و لیلجت و دیجمت ھب حیسم یسیع روھظ ماگنھ ھب و  
  ،تسا یناف دنچ رھ ھک تسالط زا رتاھبنارگ سب ھک نامیا نامھ   
 .دوش یم هدومزآ شتآ ٔھلیسو ھب    

  ،دیا هدیدن ار وا ھچرگ امش :٨
  ؛دیراد یم شتسود  
  ،دینیب یمن ار وا نونکا ھچرگ و   
  دیراد نامیا یو ھب    
 ،دیا هدنکآ لالجرپ و ریذپان فصو ینامداش زا و     

  شیوخ نامیا تیاغ اریز :٩
 .دیبای یم ار ناتیاھناج تاجن ینعی  

 
 ھک دنریگ یم ار یبناج )۶(عومجم رد ،دنھد یم خُر نارادنامیا یگدنز رد ھک یتالکشم و لئاسم
 :دیوگ یم رومزم
 

 ٢٣ رومزم
 ،مرذگب زین گرم ٔھیاس یداو زا رگا یتح :۴
 ،دیسرت مھاوخن یدب زا 
 ؛ینم اب وت اریز  
 وت یتسدبوچ و اصع   
 .دنشخب یم مبلق تّوق    

 
 .تسا هدرک نآ زا تبحص ٢ :١ بوقعی ھک تسا یطاشن ٔهراصع نامھ “بلق تّوق” نیا
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 شمارآ .٣
 
 .میدرک نآ زا تبحص ھک تسا یطاشن ٔهدمع تمسق و ھتسباو (eirene) “نیریا” شمارآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴ نایپیلیف
  ؛دیشاب داش ھشیمھ :۴
 .دیشاب داش :میوگ یم مھ زاب  

  .دشاب راکشآ ناگمھ رب امش تمیالم دیراذگب :۵
 .تسا کیدزن دنوادخ  

  ،دیشابن نارگن زیچ چیھ یارب :۶
  ،ھثاغتسا و اعد اب زیچ رھ رد ھکلب  
  ،یراذگرکش اب هارمھ   
 .دینک زاربا ادخ ھب ار دوخ یاھتساوخ رد    

  ،تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ ،ھنوگ نیدب :٧
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد  

  
 ۶ :۴ نایپیلیف( ما هدرک تبحص )میدق دھع رد ُملاش( شمارآ ھب عجارً البق ھچنآ زا شیب یزیچ نم
 لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ” دنک یم فارتعا دوخ سلوپ .درک مھاوخن ھفاضا )٩ ات
 ردقب ار )ادخ( تسا دودحمان ھچنآ دناوت یمن ،دودحم ناسنا .تفایرد لقع اب ناوت یمن ار “تسا
 .دیامن فیرعت یفاک
 
 

 یرابدرب و ربص .١٢ و ۴
 
 شوخ” ینعم ،هدش ھمجرت ربص یسراف ھب ھک ،(makrothumia) “ایموتُرکام” ینانوی ٔھلمک
 “نارگید لمحت” تمسق ود زا زین باصعا رب تلصت .دراد زین ار “باصعا رب تلصت / قالخا
 و تبحم ھک مینیب یم نارگید لمحت صوصخ رد .هدش لیکشت “دوخ یریگ ولج یئاناوت” و
 :)دنراد مھب لاصتا شمارآ و طاشن ھک ھنوگ نامھ( دنلصتم رگیدکی ھب یرابدرب
 

 ١٣ نایتنرق لوا
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  ؛تسا نابرھم و رابدرب تبحم :۴
  ؛دزرو یمن دسح تبحم  
  دشورف یمن رخف تبحم   
 .درادن رورغ و ربک و    

 
 یناحور دشر ٔهرود یحیسم رھ :درک تشادرب لکش نیا ھب ناوت یم ار )نارگید لمحت( یرابدرب

  !نارگید ھب دسر ھچ ،میتسھ نامدوخ دشر زا هرود ھچ رد میناد یمن ام و دراد ار شدوخ
 
 ٢۵ یتم

  ،مداخ رھ تیلباق روخارف ھب :١۵
  ،داد راطنق جنپ یکی ھب  
 .دش رفس یھار هاگنآ .راطنق کی یرگید ھب و ود یکی ھب   

 
 یتیلباق ھکلب ،تسین رگید یحیسم اب یحیسم کی تیلباق ھسیاقم ،“تیلباق روخارف ھب” زا روظنم
 و ھسیاقم یارب یئاج .دشاب یم )ایاطع/راطنق زا هدافتسا( هداد وا ھب ادخ ھچنآ زا هدافتسا یارب ھک
 زا .هدش هداد وا ھب ،هدرک نییعت وا یارب ادخ ھک یصوصخب راک ماجنا تیلباق .هدشن زاب تداسح
 هدروخ نآ زا یبناج چیھ زا میناوت یمن ھجیتن رد و ،تسا دشر لاح رد و ،دوب هدش نییعت لزا
 دھاوخ امب ار نآ شلماک تقو رد و میراد مزال ھچ دناد یم ادخ و ،میدشر لاح رد ھمھ .میریگب
 .میھد جاور رگیدمھ نایم دیاب ھک تسا یحیسم تبحم ،میراد رگیدکی یارب یشزرا رگا .داد
 تقو و تسا دودحم ردقچ یریگ هدروخ یاج ھک هداد ناشن )٧(٢١ ات ١۴ :١٢ نایمور رد سلوپ

 (makrothumia) ینعم ھک تایآ نیرتھب دیاش .دناسر ماجنا ار دوخ راک ات داد ادخ ھب دیاب ار مزال
 :میناوخ یم ١٢ ات ٩ :١ نایسلوک رد ار دننک یم نایب ار
 

 ١ نایسلوک
  ،مدینش ار نیا ھک یزور زا ،ور نیمھ زا :٩
  ،میا هداتسیان زاب امش یارب ندرک اعد زا  
  مھاوخ یم ادخ زا ھتسویپ ھکلب   
  یناحور مھف و تمکح رھ رد وا ٔهدارا تخانش زا امش ھک    
 ،دیوش رپ     

  ،دشاب دنوادخ ٔھتسیاش امش راتفر ات :١٠
  :دیزاس دونشخ تھج رھ زا ار وا دیناوتب و  
  دیروآ رمث کین راک رھ رد ینعی   
 دینک دشر ادخ تخانش رد و    

  ،دریگ یم ھمشچرس وا لالج رپ تردق زا ھک ییورین ٔھمھ اب و :١١
  دیوش دنمورین ثیح رھ زا  
 .دیشاب ھتشاد ینامداش اب رایسب لمحت و ربص ات   

  نیسدقم ثاریم رد ندش میھس ٔھتسیاش ار امش ھک دیئوگ رکش ار ردپ :١٢
 .تسا هدینادرگ رون ورملق رد  
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 .“دیوش رپ یناحور مھف و تمکح رھ رد وا ٔهدارا تخانش زا” ات نایسلوک یارب درک اعد سلوپ
 راتفر” اب و ،هدومیپ دوخ یصخش یگدنز رد ار ادخ هار ھنوگچ دیشاب ھتخومآ ،رگید ترابع ھب

 مھف و تمکح رھ رد ” نایسلوک تساوخ یم ادخ زا سلوپ .دیروآ هویم ،“کین رمث” و “ھتسیاش
 “ھتشاد ینامداش اب رایسب لمحت و ربص” و “دنروآ کین رمث”دنناوتب ات ،دنوش رپ  “یناحور
 ،شلماک یکاپ دوجو اب ادخ ھک میروآ دایب میناوت یم ،مینک کرد میھاوخب رگا ار ادخ ربص .دنشاب
 نیا رد زین یبناج زا .میریگب قشمرس وا زا دیاب ام .دنک یم زونھ و هدرک لمحت ار ام کیاکی
 یم “هویم” زا یفلتخم بناوج دنچ رھ ھک مینیب یم ار یرابدرب و ،ربص ،طاشن یگتسباو ،تایآ
 رد حیحص ٔھنوگب ار ١٢ ات ٩ :١ نایسلوک رگا دیوگ یم سلوپ .درک اوس مھ زا ناوت یمن ،دنشاب
 ،تشاد میھاوخ ار (hupomene) تسا رییغت لاح رد ھچنآ لمحت یئاناوت ،میراذگ راکب یگدنز
 .مینک لمحت ھیاسمھ ھب یئوکین و حیسم رطاخب زین ار مینک لمحت درادن یموزل ھچنآ و

 
 
 
 
 

 یئوکین و ینابرھم .۶ ، ۵
 

 ۵ نایطالغ
 ،یرادافو ،یئوکین ،ینابرھم ،ربص ،شمارآ ،یداش ،تبحم ،حور ٔهرمث اّما :٢٢

 
 ناسنا ھب تبسن ادخ ٔھیحور اب ھطبار رد ،دیدج دھع رد (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم ٔھملک
 رد” ھک تسا یرگید تیصاخ نیا .هدرک یفرعم ام ھب ار ینابرھم لکش نیا ھب و ،هدش هدافتسا
 و تبحم اب ٔھیحور ،یلاع قالخا ینعم (chrestotes) ،گنارتس ٔھمان تغل رد .دوب دیاب نآ “یپ
 یم روطچ و تسا ھنوگچ ینابرھم نیا دھد ناشنً اقیقد ھک یصاخ ھیآ نوچ اما .دراد زین ار دیفم
 :١١ نایمور رد ادتبا .هدش هدافتسا مالک رد نآ زا یوحن ھچ ھب مینیبب دیاب ،دروآ تسدب ار نآ ناوت

 “ایموتوپآ” یریگتخس ،نآ سکع لباقم رد ھک مینیب یم ار (chrestotes) ینابرھم ،٢٢
)apotomia( ھتفرگ رارق، 
 

 ١١ نایمور
  ؛شاب ھتشاد رظن رد ار ادخ یریگتخس و ینابرھم سپ :٢٢

  ،دنا هدرک طوقس ھک یناسک ھب یریگتخس  
  ،وت ھب ینابرھم اما   
  ؛ینامب تباث وا ینابرھم رد ھک طرش نیا ھب ھتبلا    
 .دش یھاوخ هدیرب زین وت ھنرگو     

 
 (apotomia) ار محر یب یتح و ،“تخُمز و نشخ” ،“تخسرس و قیقد ”ینعم ناوت یم ار 
 نیا .تسا نآ فلاخم و ،سکع رب )chrestotes( ھتبلا .)٢٢ :١١نایمور رد ھن ھتبلا( درک ھفاضا

 زا یعزج (apotomia) و دمآ ایند ھب هانگ رد ام میدق تعیبط .درک تفایرد دیاب ھک تسا یتیصاخ
 یتیصاوخ نینچ ،ات میزومایب ار (chrestotes) ینابرھم دیاب ،میراد ار دیدج تایح ھک لاح .دوب نآ
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 “هویم” نآ دوخ بسانم تقو رد و دناسر یم ماجنا ھک تسا ادخ ھتبلا .دنک نیزگیاج ام رد ادخ ار
  .تسا ام رد ؟دوش یم هدروآ راب هویم نآ ھک تسیک رد یلو ،دروآ یم راب ار
 :دیاب تروص نیا رد
 
  و ،)لد( دوش هداد ام ھب ات میھاوخب ادخ زا ار نآ )١( 
 .)لمع( مینک دوخ ٔھنازور یگدنز لماش ار نآ )٢( 
 
 “نوسوتاگآ” ،دوخ ٔھلابند رد (chrestotes) مینیب یم ٢٢ :۵ نایطالغ رد ،یرگید بناج زا

(agathosune) ھک ،میریگ یم ھجیتن تروص نیا رد .تسا یئوکین رد لاعف ینعم ھک دراد ار 
(chrestotes) و ،دنک یم )تبحم ،یقالخا شوخ( لد ینورد بناج زا تبحص (agathosune) 

 یم )دیفم یاھ راک ماجنا ،تبحم زاربا ،وکین لامعا( تبحم و یقالخا شوخ نآ رمث زا تبحص
 یاج لد رد ادتبا )ادخ( تبحم .رادنامیا راتفر یرگید و ،تسا رادنامیا رکف ھب طوبرم یکی .دنک
 :دناشفا یم ار دوخ رون دعب و دریگ یم
 
 
 

 
 ۵ یتم

  .دیناھج رون امش :١۴
 .درک ناھنپ ناوتن هدش انب یھوک زارف رب ھک ار یرھش  

  دزورفا یمن ار غارچ سکچیھ :١۵
  ،دھنب یا ھساک ریز ار نآ ات  
  دراذگ یم نادغارچ رب ار نآ ھکلب   
 .دباتب ،دنا ھناخ ھک نانآ ٔھمھ رب شرون ات    

  دباتب مدرم رب امش رون دیراذگب سپ :١۶
  دننیبب ار ناتکین یاھراک ات  
 .دنیاتسب ،تسا نامسآ رد ھک ار امش ردپ و   
 

 ھک دنھد یم ناشن ار راتفر و راکفا رییغت و دنشاب یم رگیدکی هارمھ یئوکین و ینابرھمً الومعم
 ار تسادخ تبحم رد ھک یتیصاخ ناوتب ات تخومآ دیاب ار ود رھ .تسا اھ نآ تشرس ادخ تبحم
 :)تسا یھاوخ دوخ( “یبلط هاج” دوش ھتشادرب نایم زا دیاب ھچنآ .درک تفایرد
 

 ٣ بوقعی
  ،دیراد یبلط هاج خلت ِدسح دوخ لد رد رگا اما :١۴

 .دیئوگم نخس تقیقح فالخ و دیلابم دوخ ھب  
  ،دوش یمن لزان الاب زا یتمکح نینچ :١۵

 .تسا یناطیش و یناسفن و ینیمز ھکلب  
 
 )هدش ھلئسم ثعاب و( میا ھتشاد لکوت ھچنآ ھب دیاب .)٧(تسا یحیسم ٔھبوت هار نیا رد لوا مدق
 ار ام ھچنآ نیگنن بیکرت دھاوخ یم ادخ .دوش مھارف ام یارب ادخ روضح ٔھلیسو ات مینک فارتعا
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 ار نآ یاج سدقلا حور ات دورب رانک دیاب دیلپ حور .مینیبب دوخ ار دوب هدرک ھتسباو ناطیش ھب
 یم تیادھ یزاسکاپ ریسم رد ار ام و ،میریگ یم حیسم زا ھک تسا یشزومآ رگید مدق .دریگب
 حور و راکفا حور( تسا ادخ زا ھک یا ھیحور ھک دزیخ یم رب اجنآ زا یحیسم تبحم .دنک
  .دروآ “هویم” ام رد ،)راتفر
 دیاب زیچ رھ ردص رد .میھد شورپ دوخ رد ار راتفر و ھیحور نیا میناوت یم ھنوگچ مینیبب لاح
 یم تروص نیا ھب .میشاب ھتشاد ار راتفر و ھیحور نیا ام ھک تسا ادخ تساوخ ،میشاب ھتشاد دایب
 تشادرب یارب لاح .درک دھاوخ یرای هار نیا رد ار ام سدقلا حور ھک میشاب ھشاد نانیمطا میناوت
 .میریگب رظن رد ار یلاثم بلطم نیا زا یرتھب
  ؟تسا حیحص مادک 
 

 ،دنک یگدیسر ام تساوخ ھب دش مامت نویزیولت ٔھمانرب تقو رھ میھاوخب نامدنزرف زا .١
  ؟دنک تعاطا ام زا و دنک شوماخ ار نویزیولتً اروف میھدب روتسد ای

 دوس اھنت ای ،دنریگب رظن رد ار نارگراک و نادنمراک هافر میھاوخب نایامرف راک زا .٢
 ؟دشاب ناشرظن دم ھنالاس

 
 “ایموتوپآ” یریگتخس و (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم فلاخم بطق ود رگناشن ود نیا

(apotomia) رییغت ھب زاین .دننک یم راکشآ رگید یوس ھب یئوس زا ار رییغت زاین ھک دنشاب یم 
 .تسا مزال زین نآ یارجا .تسین یفاک نارگید ھب تبحم زاربا نتساوخ اھنت .دنراد راتفر و راکفا
 مان ھیآ کی رد ود رھ راتفر و راکفا رییغت .دراد مالک رد ار دوخ تایصوصخ زین نآ یارجا
 :دنا هدش هدرب
 

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

  ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  

 
 زاربا قیرط و دراد )ھیاسمھ( نارگید رب زکرمت و دریگ یم یاج لد رد ھک تسا یتبحم ،روظنم
 دوجوم ھک تسا یتیعقوم ھب طوبرم زین نآ زاربا یگنوگچ .دزاس یم فوشکم دوخ یارب ار نآ
 .تسا ھتفرگ رظن رد ار یتیعقوم رھ ادخ مالک و تسا
 ھک ناسنا ھب تبسن ادخ (chrestotes) “ستوتزرک” ینابرھم زا دوخ نارواشم تسا مزال ً،اساسا
 هژاو نیا زا سلوپ اھنت( هداد ناشن ٧ :٢ نایسسفا ؛٢٢ :١١ نایمور ؛۵ و ۴ :٣ سوتیت رد سلوپ
 .دنشاب ھتشاد یبوخ تخانش )هدرک هدافتسا
 

 ٣ سوتیت
 ،دش راکشآ ،ادخ ام ٔهدنھد تاجن یتسودناسنا و ینابرھم نوچ اما :۴
  ،میدوب هدرک ھک یئوکین یاھراک ببس ھب ھن ار ام :۵
  ،دیشخب تاجن شیوخ تمحر زا ھکلب  
 ؛تسا سدقلا حور زا ھک یندش ون و هزات دلوت لسغ ھب   
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 ١١ نایمور

  ؛شاب ھتشاد رظن رد ار ادخ یریگتخس و ینابرھم سپ :٢٢
  ،دنا هدرک طوقس ھک یناسک ھب یریگتخس  
  ،وت ھب ینابرھم اما   
  ؛ینامب تباث وا ینابرھم رد ھک طرش نیا ھب ھتبلا    
 .دش یھاوخ هدیرب زین وت ھن رگو     
 
 ٢ نایسسفا

  ،هدنیآ رصع رد ات :٧
  ،یسیع حیسم رد ار دوخ دننام یب و ینغ ضیف  
 .دھد ناشن ام ھب تبسن دوخ ینابرھم ٔھطساو ھب   
 

 “ینابرھم” ٔھیحور لماش ھک مینیب یم ،مینک یم ھعلاطم ار ناسنا ھب تبسن ادخ تبحم یتقو
(chrestotes) تسا )“دھد ناشن ام ھب”( یراتفر و ،دریگ یم ھمشچرس سدقلا حور زا ھک تسا 

(agathosune) نوسوتاگآ” .دریگ یم ماجنا نارگید ھب یئوکین رد ھک“  (agathosune) راب ھس 
 :تسا هدش فرصم )۵ نایطالغ رب هوالع( دیدج دھع رد رگید
 

 ٢ نایکینولاست مود
  ادخ ام ردپ و حیسم یسیع ام دنوادخ دوخ :١۶

  درک تبحم ار ام ھک  
 ،دیشخب وکین یدیما و ینادواج یمرگلد ام ھب دوخ ضیف ھب و   

  دشخب یمرگلد ار امش :١٧
 .دنادرگ راوتسا وکین راتفگ و رادرک رھ رد و  
 
 ۵ نایسسفا

  ،دیدوب یکیرات ینامز امش :٨
  .دیتسھ رون دنوادخ رد نونکا اما  
 دینک راتفر رون نادنزرف نوچمھ سپ   

  ،رون ٔهرمث اریز :٩
 .تسا یتسار و یئاسراپ ،یئوکین ھنوگ رھ رد  
 
 ١۵ نایمور

  ،ناردارب یا :١۴
  ،ولمم یئوکین زا دوخ امش ھک مراد نانیمطا دوخ نم  
  دیرادروخ رب لماک تفرعم زا و   
 .دیئاناوت زین رگیدکی ھب نتفگدنپ ھب و    
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 و ادخ تاجن زا ،ھک تسا یشمارآ و افص و حلص لماش ،١٧ و ١۶ تایآ رد “یمرگلد” ٔھملک
 نارگید اب تکارش ھب زاین ،زین یمرگلد نیا .دریگ یم یاج ام )لد( رد میراد وا ھب ھک ینامیا
 .ھتخاس ار نآ ادخ .دراد
 

 ٢ نایپیلیف
  ،دوخ دنمورین لمع اب ھک تسادخ اریز :١٣

  ،دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا تردق مھ و میمصت مھ  
 .دروآ یم دیدپ امش رد   

 
 ،)“دوخ دنمورین لمع اب ھک تسادخ اریز”( دروآ یم هویمً اتعیبط ،دشاب نکاس سدقلا حور یتقو
 تلادع سکع ناوت یم ار ادخ تبحم .“دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا” رد هویم نآ و
 ،ریخ” ،دیوگ یم ادخ تبحم اما ؛“مراذگ یم شتسد فک ار شقح” ،دیوگ یم تلادع .دیمان ایند
  .“داد مھاوخ وا ھب ار دراد نآ ھب زاین ھچنآ نم
 
 
 
 
 
 
 
 

 )یرادافو( یرادنامیا .٧
 
 مود و لوا رد  هدش ھمجرت “یرادنامیا” ای “نامیا” ینانوی نابز رد ھک (pistis) “سیتسیپ” ھملک
  :هدش هدرب راکب زین سواتومیت
 

 ۶ سواتومیت لوا
  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

 ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و   
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   

  
 مود رسارس رد ھک یا هدافتسا ھب ھجوت( دراد ندوب رادنامیا ینعم (pistis) ھملک ،ھیآ ود رھ رد
 یم رادنامیا دوخ نامیا تیلباق زا تبحص اھنت ھن (pistis) تیلباق .)دیئامن هدش نآ زا سواتومیت
 ،یرادافو ،یرادتناما ،دامتعا ،نانیمطا ،رابتعا( ھعماج رد نآ باتزاب تیلباق زا تبحص ھکلب ،دنک
 تیلباق ات دشاب ھتشاد روضح لد رد دیاب (pistis) ادتبا .دنک یم ،زین )رادنامیا لکوت و ،تیعبات
 .دبای شرورپ ات دنارذگب تسا مزال ار دوخ لماکت ٔهرود .)ددرگ زیربل( دریگب تسدب ار نآ راشتنا



  19  

 عورش زا لبق دیاب تیعقوم .)دروآ یم شیپ ادخ( دمآ دھاوخ شیپ نآ )زاربا ای( ارجا حرط سپس
 .دوش هدروآ حیسم یسیع ھب لالج ،دوجو مامت اب سپس و ،)ظاحل رھ زا( دوش هدیجنس
 

 ۵ یتم
  ،دھنب یا ھساک ریز ار نآ ات دزورفا یمن ار غارچ سکچیھ :١۵

  دراذگ یم ینادغارچ رب ار نآ ھکلب  
 .دباتب ،دنا ھناخ رد ھک نانآ ٔھمھ اب شرون ات   

 
  .تسا نایضاقتم ینامیا یب ،دنا هدش ھجاوم نآ اب ناشتمدخ لوط رد نارواشم ھک یا هدمع ٔھلئسم
 ،دننکب لمع ناشفرح ھب ھک تشاد نانیمطا ناوت یمن .دننانیمطا لباق ریغ تاھج زا یرایسب رد
 نیا یارب تسھ یرایسب لیالد .دنبای روضح تاسلج رد یتح و ،دنھد لیوحت عقوم ھب ار فیلاکت
 .دننک یگدیسر و شُواک شتایصوصخ اب ھطبار رد دیاب نارواشم ار کی رھ و ،اھ لاکشا ھنوگ
 تسا نکمم ،هدروآ نامیا رگا ای ،هدرواین نامیا زونھ یضاقتم ھک تسا نآ رطاخب تسا نکمم
 ربخ دراد ندوبن لوئسم ھک یررض زا ای ،تسا یراگنا لھس هدش تداع یاھ راتفر رطاخب
 یطابضنا یب و یمظن یب ار اھ فعض ھنوگنیا ٔھمھ یانب ریز ناوت یم ،عومجم رد .درادن
 یم .دنوش یم زین یرگید تالکشم و لئاسم یانب ریز دوخ یطابضنا یب و یمظن یب .تسناد
 .دنراد یگدنز ٔھناھام و ھنازور ٔھمانرب و حرط نتخومآ ھب زاین ،عومجم رد نرادنامیا تفگ ناوت
 ھک تسیا هدمع تامدخ زا نیا .دروآ هویم ات ددرگ رارکت و دوش ھتخومآ دیاب ھک تسا یراک نیا
 ،)٨(“امش تالکشم و حیسم” باتک رد عوضوم نیا ھب عجار نم .دنراد هدھع یحیسم نارواشم
 .درک عوجر نآ ھب ناوت یم دشاب مزال رگا و ما هدرک تبحص یفاک ردق ھب
 ھک یتیمھا زا دیاب نایضاقتم .مینک یم هدھاشم ار “نامیا” یلمع ٔھبنج ٢٢ :٢ سواتومیت مود رد
 .حیسم یسیع ھب ھکلب ،هریغ و ،امرف راک ،نیدلاو ،رسمھ ھب اھنت ھن ،دنوشب هاگآ دراد یرادافو
 ماجنا یارب ادخ ،ار دنراد ھچ رھ و ،دنتسھ ھک ھنوگنآ .دنتسھ حیسم یسیع نیمداخ نارادنامیا
 یارب ھمھ ،ناشیایاطع ،ناشتقو ،ناشلام و لوپ .دھد یم رارق هدافتسا دروم دوخ یوکین دصاقم
 .دنرادن ار اھنآ زا تذل و هدافتسا قح ھک تسین روطنیا ھتبلا .هدش هداد اھنآ ھب ادخ دصاقم ماجنا
 و “نیمداخ” زا تبحص ،٢ و ١ :۴ نایتنرق لوا رد سلوپ .دنرادیارس ،دنتسین کلام یلو
 ینعم دیاب و دشاب یم حیسم رشابم و مداخ یحیسم رھ تقیقح رد یلو ،هدرک حیسم “نارشابم”
 .دنزومایب ار تناما و یرادافو
 

 ۴ نایتنرق لوا
  دنرگنب ینارشابم و حیسم نامداخ ٔهدید ھب ام ھب دیاب ناگمھ سپ :١
 .تسا هدش هدرپس تناما ھب نانآ ھب ادخ یاھزار ھک  

  تسا نیا دور یم رشابم زا ھک یراظتنا لاح و :٢
 .دشاب نیما ھک  

 
 ؛ ٢٣ و ٢١ :٢۵ ؛ ۴۵ :٢۴ یتم :هدش یدایز تبحص ادخ مالک رد )“نیما”( یرادافو ھب عجار
 .١٧ :١٩ ؛ ١٢ ات ١٠ :١۶ ؛ ۴٢ :١٢ اقل
 
 

 ینتورف .٨
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 تشادرب لاحب ات ھک تسیا ھملک .“ینتورف” ینعی (prautes) ستوئارپ ھب میسر یم لاح
 نیا .دراد ندوب ریزب رس و فعض ینعم ینتورف دننک یم رکف یرایسب .هدش نآ زا یحیحصان
 ھیحور ینتورف .دوبن فیعض ناونع چیھ ھب یلو ،دوب نتورف یسوم .تسین یحیحص تشادرب
 و ،ندرک مارآ ،نداد نیکست شراک .رادافو و ،میلح ،بیجن ،نابرھم ،میالم ،فیطل ،مارآ تسیا
 .)دناسر یم مخز ھب ار مھرم ھک ینغور ؛دزاس یم مارآ ھک یداُمپ دننام( تسا تبحم زاربا
 دربب راکب یگدنز متالتم یاھ بآ ندرک مارآ یارب نغور زا ھنوگچ دناد یم ،نتورف رادنامیا
 .)دریگب هدیدان ار لئاسم ھکنآ نودب(
 تسد زا ار دوخ رب طلست ھکنآ نودب دنک یم یگتشذگ دوخ زا ؛دراد زین ار عضاوت ینعم ینتورف
 رورغم .دھد جرخب عضاوت ات دزاس یم ار یدرف نینچ ادخ .دیآ یمن ایند ھب نتورف ناسنا .دھدب
 .دنادب “رتھب دوخ زا ار نارگید ینتورف اب” ھنوگچ ھتخومآ وا ھب ادخ نوچ دشاب یمن
 

 ٢ نایپیلیف
  ،دینکن ربکت ای یبلط هاج َرس زا ار یراک چیھ :٣
 .دینادب رتھب دوخ زا ار نارگید ینتورف اب ھکلب  

  
 نارگید یگدنز دراو ات دزاس یم ار نآ ناکما وا ینتورف ؛تسوا ینتورف نیمھ رد وا تردقً اقافتا
 .دنک یرای تقیقح هار ھب ار اھنآ و دوشب
 ینامز ھچ :دنادب ات دزاس یم اناوت ار رادنامیا ھک تسا یتیصاخ ینتورف تفگ ناوت یمً اتجیتن

 زا هدافتسا قیرط .دنامب ادخ ھب یکتم و ،دنک لمع ای دنزب فرح ھنوگچ ،دنک لمع ای دنزب فرح
 :هداد ناشن مشش لصف یادتبا رد سلوپ ار یحیسم ٔهرواشم رد ینتورف
 
 

 ۶ نایطالغ
  ،دوش راتفرگ یھانگ ھب یسک رگا ،ناردارب یا :١
  .دینادرگ زاب تسار هار ھب تمیالم اب ار وا دیتسھ یناحور ھک امش  
 .یتفین ھسوسو رد زین دوخ ھک شاب شوھ ھب ،لاح نیع رد   

 
 ھکلب ،)دنک یدردمھ راک هانگ اب اھنت ای( دریگب هدیدان ار هانگ ھک تسین نیا “تمیالم” زا روظنم
 دروم هانگ( ار ھتفگ عوضوم ھب عجار ادخ ھچنآ ینعی ،“تسار هار ھب تمیالم اب” ار رادنامیا
 ردارب” ،دیوگب دناوت یم یترابع ھب .)دھدب ار مزال تاحیضوت( دنادرگ “زاب” وا یارب )رظن
 ،امش لثم مھ نم .مرتھب امش زا منک یم رکف نوچ منز یمن ار اھ فرح نیا نم ،زیزع )رھاوخ(
 ھب مناوتب منک یم رکف .مشاب یم حیسم رد یزاسکاپ لاح رد ادخ تسد ریز ھک متسھ یراک هانگ
 زا رادنامیا میب و یقالخا عناوم لکش نیا ھب “؟منک کمک امش ھب دیھاوخ یم ایآ .منک کمک امش
 .تسا ادخ مالک ندناسر عوضوم لصا اما .ددرگ یم ھتساک امش
 

 یرادنتشیوخ .٩
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 .تسا “یرادنتشیوخ” (egkrateia) ایتارکا مینیب یم ٢٣ :۵ نایطالغ رد ھک یتیصاخ نیرخآ
 یگدنز رد .ددرگ یم یرایسب تالکشم و لئاسم ساسا و ھیاپ ،(egkrateia)  یرادنتشیوخ نادقف
 یگدنز ظفح یارب میدوب هدرک تداع ھک ینامز .دوب یلکشم رایسب راک یرادنتشیوخ ام ٔھتشذگ
 تایح اما !دوب فعض ٔھناشن یرادنتشیوخ .دوب یلکشم راک یرادنتشیوخ ،مینک ھلجع و شالت دوخ
 ار یرادنتشیوخ و ربص میناوتب ھک یئاج ات دھد یم دشر یسیع تھابش ردً اجیردت ار ام ،ام ٔهزات
 ھب طوبرم ھچ و دشاب یم ام ھب طوبرم ھچ میھدب صیخشت میناوتب ھک یئاج ات .میرب راکب ھنازور
 روطب یضاقتم ھک ینامز .دوش یمن هدید یرادنتشیوخ نایضاقتم زا یرایسب رد ھنافساتم .ادخ
 دناوت یمن( دنزب ار شفرح دراد ھلجع ای ،دنک یم نایب ار یعوضوم )فرح نایم ای( یناھگان
  .دومن ضرف یرادنتشیوخ )دوجو مدع( نادقف ناوت یم ار نیا ،)دراد هاگن دوخ شیپ

 
 ١۶ یتم

  :تفگ نانک شنزرس و درب یرانک ھب ار وا سرطپ اما :٢٢
 .»دوش عقاو وت رب زگرھ یزیچ نینچ ھک دابم !مرورس ،وت زا رود«  

  :تفگ وا ھب ،هدینادرگرب یور یسیع :٢٣
  ،ینم هار عنام وت !ناطیش یا ،نم زا وش رود«  
 .»یھلا ھن تسا یناسنا وت راکفا اریز   

 
 .تسوا زا یوریپ دوش یم ناسنا ھب طوبرم ھچنآ و ،تسوا تسد رد دشاب یم ادخ ھب طوبرم ھچنآ
 ،تسا ھتخانش سوھ ادخ مالک ار نایضاقتم تالکشم و لئاسم زا یرایسب یانبم
 

 ٧ نایتنرق لوا
  ،دننک یمن یرادنتشیوخ رگا اما :٩
  ،دننک رایتخا رسمھ  
 .تسا رتھب سوھ شتآ رد نتخوس زا جاودزا اریز   

 
 دراد جایتحا ینارواشم ھب یلو ،)دوخ قیرط ھب عون رھ( ھتخاس مھارف ار سوھ زا رارف هار ادخ
 موھفم ات )دنھد ناشن ار دراد ھلئسم اب ھکیا ھطبار( دننک “زاب” نایضاقتم یارب ار طوبرم تایآ ات
 .دننک بذج دنناوتب ار تایآ
 یگدنز رد یئاج یرادنتشیوخ و طابضنا ،هدمآ ایند ھب نآ اب ناسنا ھک یئارگ ساسحا لد رطاخب
 ،یگدنامرد ،یدیماان ،هودنا ،مشخ .تسھ و هدوب ناسنا راتفر و راکفا رب مکاح ،ساسحا .ھتشادن وا
 یرییغت ھچ ھتفگ کی رھ دروم رد ادخ .دنھد یم ناشن نایضاقتم رد ار دوخ یعون ھب کی رھ
 .دیآ یمن ایند ھب یرادنتشیوخ اب ناسنا .)رکش ار ادخ( ددرگ ارجا ھنوگچ و دریگب تروص دیاب

 دشاب ھتشاد دوخ رب طلست دھاوخب ادخ زا اعد رد دیاب .)دنک بسک( دزومایب دیاب ھک تسا یزیچ
 هاگن” و “یراددوخ” ینعم (egkrateia) .)دریگب ار دوخ یولج یرورض عقاوم رد دناوتب(
  .دراد زین ار “نتشاد
 ھمانرب حرط ھب زاین ،یناحور طابضنا .دروآ یم دوجوب ار ھتساوخ نیا ھک تسا یناحور طابضنا
 حور ،دوش یم ادخ مکح  ھمانرب یارجا لاح رد رادانامیا ھک ینامز .دراد نآ ررکم یارجا و
 رییغت شلد ھک تسا نایم نیا رد و .دزاس یم لیامت ادخ سفن و حور بناج ھب ار وا لد سدقلا
 ،دنک یم
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 ٣۶ لایقزح
  دیشخب مھاوخ امش ھب هزات یلد و :٢۶

  داھن مھاوخ ناتنوردنا رد هزات یحور و  
  ،هدروآ رد ھب امش رکیپ زا ار یگنس لد و   
 .داد مھاوخ امش ھب نیتشوگ یلد    

 
 
 سدقلا حور راک یارب یرتشیب ٔھنیمز ،دوش رارکت رتشیب ھچ رھ .دریگ یم زاغآ لد زا رییغت لک
  .)تسوا رد ھک( تسادخ حور و سفن رب طلست ،دروآ یم تسدب رادنامیا ھچنآ و ددرگ یم مھارف
 
 

 یئاسراپ .١٠
 
  .شاب “یئاسراپ یپ رد” دیوگ یم سواتومیت ھب سلوپ ،سواتومیت مود و لوا ٔھیآ ود رھ رد
 

 ۶ سواتومیت لوا
  ،زیرگب ھمھ اھنیا زا ،ادخ درم یا وت اما :١١

 .شاب تمیالم و یرادیاپ و تبحم و نامیا و یرادنید و یئاسراپ یپ رد و  
 
 ٢ سواتومیت مود

  ،زیرگب یناوج لایما زا :٢٢
  ،دنناوخ یم ار دنوادخ کاپ یلد اب ھک نانآ هارمھ ھب و  
 .شاب حلص و تبحم و نامیا و ،یئاسراپ یپ رد   

 
 رارق یدایز ٔهدافتسا دروم ھک تسیا ھملک ،(dikalosune) “نوسولاکید” ادخ  مالک رد “یئاسراپ”
 ندوب اسراپ و ندرمش اسراپ نایم قرف تسا مزال ادتبا .)سلوپ یاھ ھتشون رد راب ۶۶( ھتفرگ
 هدرمش اسراپ ادخ بناج زا دروآ یم نامیا حیسم یسیع ھب راب نیلوا یارب ھک یسک .دوش ھتخانش
 رد یسیع تھابش ات دھد یم زین شرورپ رادنامیا یگدنز رد ار یئاسراپ نیا ادخ اما .دوش یم
 یگدنز رد سدقلا حور قیرط زا ھک دننک یم یئاسراپ زا تبحص تایآ نیا .ددرگ رھاظ وا
 ھب لیامت وا تیصخش .تسا تقیقح و یسانش قح زا رپ ،تسا اسراپ ھک یسک .دبای یم شرورپ
 ماکحا زا رارف یارب یھار .دنک یمن ھیجوت تقوچیھ ار شناھانگ .دراد تسا حیحص ھچنآ ماجنا

 مالک ھک دناد یم و درب یم تذل یئوکین زا ،شیادخ دننام وا .دریگ یمن ھناھب و دیوج یمن ادخ
 رد ار نآ یارجا هار و )٩(دنک یم ھعلاطمً اقیمع ار مالک ،ھجیتن رد .تسوا یگدنز غارچ ادخ
 .)دوشب ای( ددرگب اسراپ ات ،دبای یم دوخ یگدنز
 

 )حیسم اب ھطبار( یرادنید .١١
 
 روظنم .مینیب یم اھ شیشک تمدخ اب ھطبار ردً الومعم ار (eusebeia) “ایبسوا” یرادنید ٔھملک
 نارگید ھب ار یگناگادخ دناوتب ات دشاب ھناگادخ دیاب ،)رواشم( شیشک دوخ یگدنز ھک تسا نیا
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 هار رد و دھاوخب ار نآ دیاب یرادنامیا رھ ھکلب ،تسین ناشیشک صتخم تیصاخ نیا اما .دزومایب
 و ،ادخ ھب تبسن اوقت ٔھناشن یرادنید .تسین وا یاپ غارچ ادخ مالک رگم .دیامن ششوک نآ بسک
 یم ذوفن رادنامیا یگدنز رد ھک تسا یتبیھ .)نیدلاو ھب مارتحاً الثم( تسا نارگید اب وا ٔھطبار
 تسا یگدنز عون ھکلب ،تسین یئاسیلک یاھ تیلاعف اھنت روظنم .دنادرگ یم ھناگادخ ار وا و دنک
 ششوپ تحت ار رادنامیا یاھ راتفر و ،راتفگ ،راکفا مامت ،ادخ شیاتس رد ھک )راتفر و راکفا(
 )یتیعقوم رھ رد( رادنامیا )یورین( کرحم حور ھشیمھ دیاب (eusebeia) .دھد یم رارق دوخ
  .)هریغ و ،یگداوناخ ،یگنھرف ،یملع ،یراجت( دشاب
 یارب ،مزال یاھ کمک تفایرد و ،ورین یایحا ناکم اسیلک .تسین اسیلک رد اھنت یرادنید ھک میتفگ
 ٔھتفھ یارب ات )سدقلا حور هزات یورین( دھد یم ناج ام ھب اسیلک .تسا اسیلک زا جراخ رد تمدخ
  .دشاب ادخ اب وا ٔھطبار ساسا رب دیاب ،رادنامیا کی یدرف نایم طباور .مینک زھجم ار دوخ ،هدنیآ
 ،درادن (eusebeia) تقیقح ھک تسھ زین )تیناحور( یرادنید یعون اما
 

 ٣ سواتومیت مود
  ،دنراد ار یرادنید ِرھاظ ِتروص دنچ رھ و :۵
  .دوب دنھاوخ نآ تردق رکنم  
 .نیزگ یرود ناسک نینچ زا   

 
 ،دراد شراتفر رد ار یا ھشقن .دزاس یم دراو ادخ توکلم رب یدب ٔھمدص و دراد یلاخ وت تیھام
 یارب )یکیرات زا( ار دوخ ٔهدید جنر لد دیاش ات دنکفا یم دشاب اریذپ ھک سک رھ یارب یماد و
 نینچ دوجو ناکما ھک دننادب دیاب نارادنامیا .)دنک یلاخ ار دوخ دولآ رھز شین( دھد نیکست یتدم
 داجیا قیرط و ادخ مالک یئوگ زاب( تسا ادخ یناحور تبحم رد اھنت و ،تسھ اسیلک رد یصاخشا

(eusebeia)(، دوش یم داجیا ھک. (eusebeia) رد ار شیگدنز رادنامیا ھک دوش یم داجیا ینامز 
  ،دنادرگب نآ تھج
 

 ۴ سواتومیت لوا
  ،دشابن یراک نانز ریپ یاھتیاکح و رفک یاھ ھناسفا اب ار وت :٧
 .نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ ھکلب  

 
 روما و تاظحل مامت دراو ار ادخ ،)“نک تیبرت یرادنید رد ار دوخ”( دصق زا ،رگید ترابع ھب
 یسیع ھب نھذ روضح ھشیمھ دیاب .)هداتسیا وت رانک رد حیسم یسیع یئوگ( نادرگب دوخ ٔھنازور
  .دنک یم حیسم یسیع ھب لیامتم ار نھذ روضح ھک تسا ادخ مالک .میشاب ھتشاد
 نارواشم تسا مزال .میدرک یسررب )یا هزادنا ات( ار سدقلا حور ٔهویم یاوتحم ،بیترت نیدب
 زا یرادومن ،ناشسدقم باتک رخآ یلاخ تاحفص رد دنناوت یم .دنزاس انشآ نآ اب ار دوخ یحیسم
 :دننک ھیھت تایصوصخ نیا اب ار اھنآ
 
 ،کی رھ ینعم .١ 
 ،هرواشم رد نآ زا یئاھ دربراک .٢ 
 ،داد جاور ار کی رھ ناوت یم ھک یئاھ هار .٣ 
 .)١٠(دنا هدش هدرب مان نآ رد کی رھ ھک یتایآ .۴ 
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 نیا ھکنآ یارب هار کی .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم هرواشم تاسلج رد ھک تسا لکش نیا ھب
 .دھد ھئارا اھنآ اب ھطبار رد ھظعوم ھس ای ود ھک تسا نیا دنامب ناشنھذ رد اھ عوضوم
 
 
 
 
 مھدزناپ لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .٣٠ لصف ،“یحیسم نارواشم یامنھار” باتک )١(
 یارب ار یبوخ ٔھنیمز ،دنشاب یم لماکان ھکنآ دوجو اب ،۵ نایطالغ رد تایصوصخ تسرھف )٢(

 لوا رد ھک یتایصوصخ زا ،ثحبم نیا رد ام روظنم یارب .دنزاس یم مھارف راک ھب عورش
 .درک میھاوخ هدافتسا دوش یم هدھاشم ٢٢ :٢ سواتومیت مود و ١١ :۶ سوتومیت

 ،تقو فرص یاجب یلو ،منک تبحص زین “ندروآرد” رگید ٔھبنج ھب عجار مناوت یم نم )٣(
 .مزادرپب تبثم بناوج ھب عجار مھد یم ھیجرت

 هدروآ تسدب ار تایآ نیا زا یلماک حرش دیاب ،دنا هدرک زاغآ ار ناشتمدخ هزات ھک ینارواشم )۴(
 .دنشاب

 .میروآ یم تسدب یدرف نایم طباور رد ار تبحم ینعم ھک مینیب یم ١٨ :٣ نایسسفا رد )۵(
 زا یرصب یاھ رادومن ،سیردت شخب ،(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد )۶(

 .دنیامن یم شاف ار عوضوم نیا یرگید ٔھنوگ ھب ھک دنشاب یم دوجوم “یزاسکاپ”
 اھ باتک /(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد ،“مینک ھبلغ ترارش رب ھنوگچ” )٧(
 ٔھبوت ٔھناگ جنپ لحارم” ،تاوزج شخب ،(www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد نینچمھ 

 .دیریگب رظن رد دیناوت یم ار “رادنامیا
 .اھ باتک / (www.moshaveremasihi.com) هاگبو رد ،“امش تالکشم و حیسم” )٨( 
 .دیئامرف عوجر Four Weeks with God and Your Neigbor نم باتک ھب )٩(
 )هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب باتک نیا( 
 .دومن رادومن ھب هراشا ناوت یم )سدقم باتک رد( تایآ نیا زا کی رھ ٔھشوگ )١٠(


