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 )لوا شخ.( ۴۱-۱:۹ انحوی

 حیسم ;:ع نداد افش

 ۵۳ هتفه

 یدمحم MNام سامش GEHIJ ظعاو و Eفم

 فس`یمالا̂ ;[لآ ناZش انحوی لXجنا هظعوم هعومجم زا :عبنم

 

 stثات کo ا. ام مXناوخ i ار سدقم باتک هک نامز ره ،مXنک i هعلاطم ار مال̂ ام هک نامز ره
 نوچ ؟ارچ .هتخس نوا ~ررب و |Xحت راXس} هک الا. زا yzکرح .مX`سه ور هwور درف ه. uحنم
 هط.ار کo دنک i دروخرب ادخ مال̂ ا. MNاج yzقو رگoد |�ش ه. .هتشون ادخ حور ار سودق مال^

 هقZط اo و هلحرم رد دروخرب نیا و دوش i رارقرب EH} و ناس�ا ناج و ادخ مال̂ �tNب هفرطود ی
  .MNاحور یاXند .تسا حور ی

 .مIرواwXرد ش�ورد زا �MاهstNچ مXنوت i ام مXنک لXلحت مXنک stNلانآ و مXم�ف. ار مال̂ مXناوت i ام
 ەا�ره اما .شم�Iنش� هنکمم مXنک ثح. هنکمم .مXشا. شفلاخم هنکمم مXشا. شقفاوم هنکمم
 طا9ترا رد ام حور ا! سدقلا حور یدولآزمر و نا(نپ تروص! دنک i دروخرب MNاج ا. ادخ مال^

 .دراد دوجو |معلا سکع کo هش:مه و .دنک i دروخرب هط.ار مال̂ ا. هک MNاس�ا ره .دوش ;
 هچ .هXچ ام لمعلا سکع هک تسا م�م نیا و ناس�ا ا. دنک i تZحص ادخ هک |معلا سکع
 رب دراذگ. stثات ام رب مال̂ مXهد i ەزاجا هنوگچ ام .مXنوش i ار مال̂ ام yzقو دتفا �z iافتا
  .دهد. stیغت نورد زا ار ام مال̂ مXهد i ەزاجا هنوگچ و هش�دنا رب رکف

 ار مال̂ زروره و زور ره همزال ام نیاربانب .دتفا �ن قافتا ام رد هعفدکo و ەا�ان ه. stیغت نیا
 لXکشG را. ره هتفه ره هش:مه دoا. اس:ل̂ هنیمه یارب .دشا. �ئاد دروخرب نیا ات .مXنک هعلاطم
 را. نیدنچ yzح و لما̂ مoدنوخ ار سدقم باتک ام دن�Iگ i هک دن`سه دارفا زا یراXس} .هش}

  .مoدنوخ

 ی هط.ار .تسا حور ل.اقتم هط.ار ذ  رب تZحص .تس:ن مال̂ زا امش ش�اد   رب ثح.
 .ادخ حور ا. دولآ زمر ی هط.ار .تاXح ی همل̂ و ناس�ا حور �tNب قیمع

 ام یارب مال̂ .مXنک i شا�نک زار نیا ەراwرد مIراد مXنک i تئارق و مXناوخ i ور مال̂ ام ەا�ره
 و .دنک i را�شآ ار وا ەدارا .دنک i را�شآ ام یارب ار ادخ نهذ مال̂ .دروآ i دوجوب تافشا�م
 و ەstگXم مرف مÏیذ§ i هچنآ و مXناوخ i هچنآ قباطم ام یاه هتساوخ و لد و را�فا نیاربانب

©دنز لوط رد مXشا. هتشاد ادخ ا. XJحص ی هط.ار مXنوت i ام .ەstگ i ل�ش
ª

 MNامoا 
 .نومدوخ



 2 

  .هش �ن هتخادرپ داIز ش�ب الومعم هک مXنک تZحص ®yلاج ع�ضوم ەراwرد مoاوخ i زورما

  .ەدنBدافش @?ع تسه شمان ام زورما GEHIJ هظعوم و stسفت

 ا. وا .دوب دازردام روک یافش ەراwرد انحوی لXجنا م�ن با. زا مoدنوخ ش:پ هتفه هک MNاتساد
 ەداتفاXن قافتا خــــIرات رد ەا°چXه هک �Mافش .دهد i افش ار وا ;:ع و دنک i تاقالم ;:ع
 عمج شدوخ ه. فارطا رد شدوخ ه. ار یراXس} هجوت دهد i ماجنا ;:ع هک �Mافش .ەدوب
 سدقم باتک و دنریذ§ �ن ار ەزجعم .دنریذ´یمن ار تازجعم زورما �tNمه مدرم زا یراXس} .درک
  .�tNملعم زا یراXس} �tNب تسا �tNمه مه زورما .دنناد i یا ەروطسا szش:ب ار

 یراXس} .دننک. ادXپ افش دنهاوخ i مدرم زا یراXس} .دنریذ§ i هک دن`سه یا ەدع ا�نآ زج.

 هش:مه مدرم �tNمه یارب .دننک �ن ادXپ افش همه اما دهد. افش دناوت i ;:ع هک دنراد روا.
  .دنهد i نوش� نوشدوخ زا µNلتخم یاه لمعلا سکع افش لاZق رد

 هش �ن لصاح افش زورما اما داد i افش ;:ع MNامز کo هل. دن�Iگ N i¶ع. -
 |Xماف �Mانشا هتفاXب نوشارب ید. قافتا هک MNامز ات دننک �ن رکف ەراZ·یارد الصا N¶ع. -

 .افش لاZند دنور i دع. و یدج هش} ضÏم
- oدرم ەورگ کi هک دن`سه i گ�Iامه د.ا ات و زورما زورید ;:ع دنMN و تسه هک دوب 

 دoاZن نارادنامoا هک دنراد روا. N¶ع. .szش:ب yzح .دهد i افش مه زورما و داد i افش
 نامoا نیاربانب دنوش i ضÏم هک �Mا�نا .دن`سه ەاشدا§ نادنزرف نوچ دنوش} ضÏم ال^

 و ەstگ. دoا. لافش و صاخ تامسارم رد شدندرب i دندش ضÏم ر¹ا اo .دنراد XµNعض
 .تسا فXعض ش�امoا نوچ تسه شدوخ uقم هک دن�Iگ i هنکن ادXپ افش ر¹ا

 افش نو�I»Iلت قÏط زا و دننک i وداج تنszنیا و ا�نو�I»Iلت رد هک دن`سه مدرم زا N¶ع. -
i و دنهد i گ�Iزولت یور تسد دنIرازب نوIافش د oباXد oهکنیا ا i گ�Iسرف. لوپ دن`Xد 
  .دنک ادXپ افش ات ەراد درد هک yzمسق یور دIراذگ. ات مX`سرف M� iاهstNچ نوتارب ام

 i ور یstNچ کo هش:مه .هتشاد دوجو هش:مه لoاسم نیا هک مXشا. هتشاد داo ه. دoا.
 قÏط زا ضXف ½غورد اo تسار .ەدش i لصاح افش و ەدش i عطاس شزا Mzردق و دندرک
oو مسج ک oا ~H لصاح i ەدش. oاعد وا طقف هک ەدوب یدرف ا i پ افش همه و ەدرکXاد 

i تس:ن ~دقم باتک دروم نیا ب.وخ .ەدرک.  

 ؟À¿ یارب ا�نیا همه

  .م�Iش i ضÏم ام نوچ
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©دنز .ەراXم گرم اo و د. سح ام یارب درد .تسا د. Ï¶Nم
ª

 ار اه هشقن .ودرب �tN iب زا ار 
©دنز رد

ª
 Ï¶Nم زا ور ا�نوا ات دندرگ i یstNچ کo لاZند مدرم �tNمه یارب .دنک i بارخ 

  .ەد. �Mاهر

 i کم̂ نوم�ب .مoدرک تZحص ش ەراwرد ش:پ هسلج رد هک دازردام روکد یافش نلاتساد
 یاه نا�م رد ام .افش ه. تÄس� مXشا. هتشاد XJحص لمعلا سکع و نشÃزوپ کo هنک
©دنز رد افش ع�ضوم§ نیا مXنود. ات درک مXهاوخد ەا°ن زورما مال̂ زا رگoد µNلتخم

ª
 هچ ام 

  .دراد یرمث و یا ەویم

  ؟دننک i ادXپ افش هنوگچ و ارچ و ؟هXچ Ï¶Nم لXلد ؟دنوش i ضÏم مدرم ارچ

 :مXنک MNاوخزا. هن ات کo هoآ زا ار تاoآ اددجم مه ا. مXیاXب

 .دoد ار دازردام یروک ،تفرi هک yzقو و
 اo صخش نیا ،درک ەانگ ;ک هچ ،داتسا یا« :دنتفگ ،ەدرک لاؤس وا زا ش�ادر¹اش و

 »؟دش ەدXیاز روک هک وا نیدلاو
 رد ادخ لامعا ات ه[ل. ،شردام و رد§ هن و درک صخش نیا هن ار ەانگ« هک داد باوج ;:ع

 .دوش رهاظ یو
 رد هک دoآi بش .مشا. لوغشم دوخ ٔەدن`سرف یاهرا̂ ه. دoا. نم ،تسا زور هک iادام

 .دنک یرا̂ دناوت�ن سکچیه نآ
 ».منا�ج رون ،متسه نا�ج رد هک iادام

 ،دXلام روک نامشچ ه. ار لِ� و تخاس لِ� بآ زا ،هتخادنا �tNمز رب ناهد بآ و تفگ ار نیا
 هتفر سÏ ».یوش} )تسا ەداتسرف yNعم ه. هک( احولXس ضوح رد ورب« :تفگ ود. و

 .تشگرب ،ەدش انÐب و تسش

 )۷-١  :٩ انحوي(

 

 یا ەدع و ەدوب دنتفگ یا ەدع ەدوبن افش دنتفگ یا ەدع دنتخIر مدرم .دش هم�مه شدع.
 شردام و رد§ زا دش روک زا �Mوجزا. هصالخ .ەد. افش هنوت i روطچ ەرا�هانگ ;:ع وا دنتفگ
  .دش

 �Xجح و گرزب باتک |Xخ سدقم باتک دX·ی×ب .دوش i زاغآ یرامXب کo زا ناتساد نیا
 بوتکم ه. هنک i عوH  انحوی هک تسا Úاتوک تنمویÙاد و کردم کo انحوی لXجنا .تس:ن
 نیا رد .د.اXب نادواج تاXح و ەرواXب نامoا و هنوخ. شقÏط زا ناس�ا همزال هک یstNچره ندرک
©ولاoد نیا ەstگXم مXمصت انحوی کXچوک کردم

ª
 دش ̈حطم ش�ادر¹اش و حیسم ;:ع �tNب هک 
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 ەراwرد هک مXنÐب i ش�ادر¹اش ا. گولاoد نیا رد ار حیسم ;:ع ەا�دoد ام اجنیا .هس�Ãنب ور
  .هنک i ادXپ همادا افش ا. ناتساد نیا شدع. .ەد i یرامXب و Ï¶Nم

 ەراwرد سÝس و دنوش i ضÏم ا�ناس�ا ارچ هک مXنک تZحص oµzاقح و تاXعقاو ی ەراwرد مXیاXب
  .مXنک i تZحص Xµzقح یافش

 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 

 

 هط.ار yNعo .دن`شاد دروخرب نآ ا. نادر¹اش زا یراXس} هک دوش i زاغآ یا هلاسم زا ناتساد
 دنوش i ور هwور تخس دراوم ا. هک MNادر¹اش مامت ه[ل. ;:ع نادر¹اش ا�نت هن .داتسا ا. در¹اش
 زا ;:ع دنناد i ا�نا .تسا مXکح وا و دراد ار خسا§ داتسا .دننک i تروشم دوخ دXتاسا ا.
 زا. داتسا یارب تسا هتس} ناش�ا یارب هک |oاسم زا یراXس} وا یارب نیاربانب و ەدمآ نامسآ
 .دننÐب i ور ضÏم درم .دننک i شسرپ ضرم لXلد ەراwرد .وا زا دننک i شسرپ ا�نآ .تسا
 ار ;:ع ر¹ا ەدوب ام زا یراXس} شسرپ نیا .دننک i شسرپ داتسا زا نیاربانب دننÐب i ار داتسا
 نالف ارچ .تفرگ ضرم MNالف ارچ اo .درم MNاوج هناXم رد صخش نالف ارچ .مoدرک i تاقالم

©دنز لوط مامت رد صخش
ª

  .دشک i رجز و باذع ش 

 :مXنک ەا°ن لوا هoا ود ه. مXیاXب

 .دoد ار دازردام یروک ،تفرi هک yzقو و
 نیدلاو اo صخش نیا ،درک ەانگ ;ک هچ ،داتسا یا« :دنتفگ ،ەدرک لاؤس وا زا ش�ادر¹اش و

 »؟دش ەدXیاز روک هک وا
 )۲-١  :٩ انحوي(

 

ßنتا°نت ی هط.ار یرامXب و ضرم ا. هط.ار رد ناoدو�ی ی هش�دنا
ª

 .تشاد ەانگ ا. 

 .ههدرک تZحص هط.ار نیارد راXس} قیتع د�ع رد .ەدوب روطنیا هچ یارب مXنÐب i نالا

 هچ ەانگ زا نیا ؟تسا uقم © دنسرپ i ا�نآ .تسا روک صخش نیا ارچ دنسرپ �ن نادر¹اش
  ؟تسا ;ک

 تسا لXلد ود اo تناIراو ود

  صخش نیدلاو -
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 ەدوب روک شردام م�ش زا وا ر¹ا .دشا. uقم هتس�اوت i شدوخ وا .هZلاج دروم �tNمود -
 دناوت i ناس�ا هک دنراد روا. ناoدو�ی هک هنیا شخسا§ ؟سÏ هتشاد Úانگ هچ نیاربانب
ßنج دoا i ناتداo .دنک. ەانگ مه شردام م�ش رد

ª
 .تفرگرد وس:ع و بوقع�tN oب هک 

 i صخش هک دن`شاد هط.ار نیارد MNالوط �Xلعت .دندوب ناشردام م�ش رد زونه ا�نآ
 .دنک هXب·ت ار وا دناوت i ادخ نیاربانب .دنک. ەانگ مه شدوخ ردام م�ش رد دناوت

 

 اo شدوخ ه. wáر هن صخش یروک هک .دهد i ش�ادر¹اش ه. روآ بجعت JNسا§ ;:ع الاح
  .دراد MNالوط و قیمع راXس} ی هZقع و هنÐش:پ کo خسا§ نیا .دراد ش·یدلاو

 ش·یدلاو yzح .تس:ن uقم وا اما ەروک ا�لاس روک صخش نیا .دنز i فرح یراXس} ەراwرد وا
 هنوگنیا ار شلXلد و .تس:ن uقم سکچXه دهد i خسا§ ;:ع .یروک ا�لاس .تس:ن uقم
  .هضÏم صخش ارچ هک دهد i حیضوت

 لثم .ضرم و ەانگ yNعo .دنوش i ەاZ`شا راچد ضرم و یرامXب ا. ه�جاوم رد مدرم زا یراXس}
 ضرم و Ï¶Nم ر¹ا .دن`س�اد ەانگ توکس زور ۷ زا دع. ار ضرم هجX`ن و ش�اتسود و بویا

 یدنس و لXلد چیه ا�نآ .یدش بکترم Záخ هo یرا̂ هo وت مXناد i ام هچنآ قباطم ،yzفرگ
  .یدرک ەانگ سÏ¶N Ïم ر¹ا .دننÐب i دنراد ار هجX`ن اما ەرا�هانگ بویا دننک ت.اث هک دنرادن مه

 ناتسود ەاZ`شا نشÃزوپ و stسفت ام باتک لوط رد و .دراد همادا هلداجم نیا باتک ل̂ لوط رد و
  .مXنک i ەدهاشم مIراد ار بویا

 ش�ب دoا. هک |Xلد �tNلوا .دشا. هتشاد µNلتخم لXلد دنچ هنوت Ï¶N iم هگXم ام ه. ەراد مال^
   .دشا. i مدآ نداتفاورف مXنک هجوت

 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 

 ەانگ رد مدآ نداتفا ورف   )فلا

 داسف و گرم ضÏم .دندش� ضÏم دنوش} بکترم Úانگ هکنیا زا ش:پ ات )اوح و مدآ( ا�نآ
  .دننگ̂ ەانگ دندرک باختنا ناش�ا هک دش Úانگ دماXپ

 :تفگ هنوگنیا ناشهانگ نامز رد ەراZ·یارد ادخ

 ۱۸-۱۶:۳ ش�ادXپ
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لçا« :تفگ نز ه. و ۱۶
ç

 و دXیاز Úاوخ نادنزرف ملا ا. ؛منادرگ نوزفا راXس} ار وت لمح و م
 ».درك دهاوخ MNارمéح وت رب وا و دوب دـهاوخ ترهوش ه. وت قاX`شا

 رـما هك یدروـخ تخرد نآ زا و یدـX·ش ار تاهجوز نخس هكنوچ« :تفگ مدآ ه. و ۱۷
 جـنر ا. نآ زا ترـمع ماoا مامت و ،دـش نوعلم نـXمز وـت بÄس} سـ§ ،یروـخن نآ زا متفگ ،ەدوـمرف

 .دروخ Úاوخ
 ،دروخ Úاوخ ار ارحص یاهەs®Nس و دXناIور دهاوخ تoارب stNن سخ و راخ ۱۸

 ،درد( لثم �Mاه ەژاو درم و نز ا. هط.ار رد مIراد سدقم باتک خــــIرات رد را. �tNلوا اجنیا ناتسود
 .مXنÐب i ار )yzخس و جنر

  .دوب ەانگ ی هجX`ن هک دش شخ§ و ەدنÙارپ ام ەرک نیا حطس مامت رد هجX`ن جنر و درد

 دÏفا ار �tNناوق ادخ .تسا دنوادخ ناتسد رادماو ار شدوخ �Mاتس�ا هطساو نود. اXند مامت
  .دراد شدوخ ناتسد رد ار تاXح مامت ادخ .ەدرکن شومارف مه ور نوا و دÏفا ار �tNمز

 ۱۷-۱۶:۱ ناXسلوک

 و MNدoد یاهstNچ زا تسا �tNمز رب هچنآ و نامسآ رد هچنآ ،دش ەدÏفآ stNچهمه وا رد هک ارIز
 .دش ەدÏفآ وا یارب و وا ٔهلXسوب همه ؛ا�تردق و ا�تساIر و ا�تنطلس و ا�تخت و MNدoدان

 .دراد ماXق stNچهمه یو رد و تسا همه زا لZق وا و

 هطساوب .دراد ماXق و �Mاتس�ا حیسم رد تسه yzسه نیا رد هک یstNچره اه متا ا�لو[لم مامت
 و دوش i رجفنم اXند یزور مXنوخ i سرط§ لوا رد هنیمه یارب .سدقا ثEلثت مXظع تردق
 �Mاتس�ا یارب دراد دوجو À¿ همه هک ار شGردق نآ دنوادخ هک MNامز .دوش i ردوپ حالطصا ه.
  .داتفا دهاوخ قافتا نیا دراد i رب

 .ەدنوبسچ مه ه. ور ا�لو[لم و ا�متا ا�نت هن وا .هتشادن هگن مه ا. ور stNچ همه ا�نت دنوادخ îو
  .دن`سه طاZترا رد قیقد راXس} یراتخاس و مظن و ب:ترت رد ا�نا

  .دش ەدXشا§ مه زا راتخاس و مظن نیا .هنک i ەانگ ناس�ا yzقو ...الاح

 هفسالف ه. وا .هنک i هظعوم نتآ رد ەراد سلوپ .د�Iگ i هچ ەراZ·یارد لوسر سلوپ دX·ی×ب
 i دندوب ۲۵ و ۲۴ هoآ نالوسر لامعا ۱۷ با. رد هک iدرم .هنک i باطخ نامoا ®M یاه
 :د�Iگ

 رد ،تسا �tNمز و نامسآ ðلام وا هکنوچ ،دÏفآ تسا نآ رد هچنآ و نا�ج هک �Mادخ
 .دشا.�ن نÙاس ا�تسد ه. ەدش هتخاس یاهدZعم
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 نا°مه ه. دوخ ه[ل. ،دشا. یstNچ جاتحم ا�Iگ هک دوش�ن ەدرک تمدخ مدرم تسد زا و
ن و تاXح

َ
 .دشخ.i اهstNچ ٔهمه و سف

 )٢٥-٢٤  :١٧ لامعا(

©دنز .هنز i فرح ادخ ا. تاXح سفن ره مXقتسم ی هط.ار ه. ەراد اجنیا .دXنک هجوت
ª

 ات ام 
  .هطساو نود. تسا دنوادخ لszنک رد ام سفن ره ام بلق شÝت ره زورما

 ەانگ رطاخ ه. تاXح ی همشچ نیا زا شدوخ دازآ ی ەدارا ا. شدوخ ناس�ا دXنک روصت الاح
 و .دنرب �tN iب زا ار دراد شدوخ ناتسدرد ار ناش�ا تاXح هک ار هط.ار نیا ا�نآ .دوش i ادج
 ند. رب ا�نت هن شstثات هک .تسا MNا�ج ی هعجاف کo ەانگ .دش دراو MNا�ج هعجاف کo ه. اXند
   .دش نوعلم وت رطاخ! نا(ج د�Iگ i ادخ �tNمه یارب .دوب yzسه مامت رب ه[ل. تشاد ناس�ا

oعyN سه مارآ مارآ تروص. ناس�اyz .تکرح رد یدوبان و گرم یوس ه. مارآ مارآ تروص ه 
 شلXلد و دور i گرم یوس ه. ناس�ا ره .درم مXهاوخ ام هک مXناد i بوخ ار نیا ام .تسا
 .ەداما دورف ناس�ا رب هک تسا گرم تنعل

Ïناش�ا ناس�ا ەانگ زا س i .اج ه. تس�اM� i تسه امرفم�ح نآ رد ید.ا باذع هک تفر. 
 نانچمه ار اXند تفرگ مXمصت وا هoدف و ناس�ا تاجن رطاخ. شدوخ تZحم رطاخ. ادخ اما
 کo یاراد MNا�ج |�ش ه. اXند ات دش ثعا. گرم هجX`ن اما .دراذگ. �Mاتس�ا و ماXق دوخ رد
 و ضرم و .مXنک داIز اo م̂ کدوک کo زا ور MNژ اo یا نا ید هکنیا لثم .دوش} گرزب yNف صقن
  .دش ام یاXند دراو نیا هX×ش یstNچ کo .دوش i ند. دراو یرامXب

 مXهاوخ یstNچ کo زا ەرخالا. ام زا مادکره .درم دنهاوخ تoا�ن رد و دنوش st iپ ا�ناس�ا همه
 زا نیا هک م�IXگ. yNشور ه. مXنوت i .مXنک i ەا°ن یرامXب |صا لXلد ه. ام yzقو نیاربانب .درم
  .مX`سه رامXب یاXند رد ام .دstگ i همشچ  ناس�ا ەانگ

 هX×ش و نوگمه و ناسمه یرامXب کo ا. |�ش کo ه. ام همه ر¹ا دوب کرد ل.اق نیا ...بوخ
 دراد ناط  oß .هن oß .تسا رامXب امئاد oß هک yzقو دoا i ش:پ اجنیا لاوس .مoدstم i مه
oß  ام i ەروخ. oß ا� ضرف ربÚ   و ەراد درد oß ند دازردام روکXا i اoهک تساجنیا .د 

 i ناط  نا̂دوک ارچ ؟اه هچ. ارچ ؟szم̂ sz oßش:ب oß تسه روطنیا ارچ .داXم ش:پ لاوس
 دXشا. هتشادن ار ل�شم نیا ناتدوخ امش هنکمم .تسه ام یا هoا§ و م�م تالاوس نیا؟دنstگ
  .داXم ش:پ نوتارب هش i امش کoدزن هک yzقو اما

 ¶خشم یاه یرامXب و اه ضرم صخشم یا�ناس�ا ارچ هک دهد i لXلد دنچ ام ه. مال^
 .هن نارگoد و .دنstگXم
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 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 

 ەانگ رد مدآ نداتفا ورف   )فلا

 ناسbا رد صاخ ناBانگ رطاخ! تازاجم ا[ هEبZت   )ب        

 باتک هک مXناد i ام اما .روطنیمه مه ش·یدلاو و .تس:ن uقم روک نیا تفگ ;:ع هکنیا ا.
 و یرامXب ا. ەانگ رطاخ. ار مدرم ادخ هک د�Iگ i نام�ب ا�ناتساد زا راطق کo ەراwرد سدقم
 ربارب رد نوراه و مÏم هک MNامز تسا دادعا باتک رد ا�ناتساد نیا زاXکo .دنک i تازاجم ضرم
 ~وم زا ادخ .دندش رورغم و هنز i فرح وت ا. ادخ طقف هک .دنداتس�ا ~وم ناشردارب

 :داتفا �zافتا هچ دX·ی×ب و دنک i تoامح

 ۱۰-۹:۱۲ دادعا

 .تفرب ،ەدش هتخورفا ناش�ا رب دنوادخ بضغ و ۹
 مÏم رب نوراه و ،دوب صو®sم فرب لثم مÏم كنیا ،تساخرب همXخ یور زا ربا نوچ و ۱۰

 .دوب صو®sم كنیا و درك ەا°ن

  .قافتا زا ەدش �tNگمشخ هک ەد i نوش� ەراد ادخ و هش i دنل. همXخ زا ربا

  .تفر زور ۷ زا دع. ضرم و درک اعد ~وم دع. و درک تازاجم ادخ هک دش مولعم اقXقد

 تZحص Ï¶Nم قÏط زا ەانگ تازاجم ەراwرد ەراد وا هک مXنÐب i ار دنوادخ راطخا رگoد یاج
i دنک. 

 ۲۲-۱۵:۲۸ هXنûت

 هك ار وا ضoارف و رماوا ۀمه ،ەدش راXشوه ات یونش� ار دوخ یادخ ەَوُ�ی زاوآ ر¹ا اما و « ۱۵
 ار وت و ،دXسر دهاوخ وت ه. ا�تنعل نیا عیمج ەا°نآ ،یروآ اج. مoامرفi رما وت ه. زورما نم

 .تفاIرد دهاوخ

 ))۲۲ ه[آ o هنک ; مEسرت ناشjارب اB یرامEب زا hiس?ل دع!((

 

 
 .دوب Úاوخ نوعلم ارحص رد و ،نوعلم ر�ش رد ۱۶

 .دوب دهاوخ نوعلم وت stمخ فرظ و دZس ۱۷
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 .دوب دهاوخ نوعلم وت ۀل� یاهەرب و وا� یاههچ. و وت �tNمز ۀویم و وت نط. ۀویم ۱۸
 .دوب Úاوخ نوعلم تنتفر نوstب تقو و ،نوعلم تندمآرد تقو ۱۹

 بارطضا و تنعل وت رب دنوادخ ،yNكi زارد ندومن لمع یارب ار دوخ تسد هچ ره ه. و ۲۰
 ا�نآ ه. هك تoاهرا" ید. بÄس ه. ،یوش دوبان و كاله یدوز ه. ات داتسرف دهاوخ ش�ز  و

 .یاەدرك كرت ارم
لُم وت رب ار اwو دنوادخ ۲۱

#
 لخاد نآ ه. شفuت یارب هك yNیمز زا ار وت ات ،تخاس دهاوخ قَص

iدزاس كاله ،یوش. 
 ،دز دهاوخ ناقری و مومس دا. و stشمش و ترارح و با�تلا و بت و لس ا. ار وت دنوادخ و ۲۲

 .یوش كاله ات دومن دنهاوخ بقاعت ار وت و

 .دمآ دهاوخ وت رب Ï¶Nم نیارباZن H~اZن نم عیطم ر¹ا .ار هط.ار دX·ی×ب

 i افش یارب اعد یارب ®yیترت و تاروتسد ام ه. سدقلا حور دoدج د�ع رد هک تسا �tNمه یارب
 دوجو ناBانگ زا هqrت یارب $وصخ. و صوصخم �Mاج افش یارب لمعلاروتسد نیا رد .دهد
 هنکمم .ناتسود تس:ن تواضق ام را̂ .دوش} ضÏم شهانگ رطاخ. هنوت i صخش .دراد
  .د�Iگ i ام ه. نشور ەراد سدقم باتک اما .مXنزب تم�ت ش�ب هش} ضÏم ;ک .مXنک ەاZ`شا

o۱۶-۱۴:۵ بوقع 

 مان ه. ار وا و ،دنیامن اعد ش�ارب ات دنک بلط ار اس:ل̂ خیاشم ،دشا. رامXب امش زا ;ک ەا�ره و
 .دننک �tNهدت نغور ه. دنوادخ

 ەدرک ەانگ ر¹ا و ،دXناstNخرب دهاوخ ار وا دنوادخ و دXشخ. دهاوخ افش ار ضÏم ،نامoا یاعد و
 ەدIزرمآ وا زا ،دشا.

 یاعد ارIز ،دXباo افش ات دXنک اعد رگoدکo یارب و ،دXنک فاszعا دوخ یاهاطخ ه. رگoدکo ِدزن
 .تسا شخẅثا راXس} ،لمع رد لداع درم

 فاszعا هگ i ادخ �tNمه یارب .دشا. ەانگ رطاخ. Ï¶Nم هنکمم هک تسا نیا ه�wت نیا لXلد
  .دXنک ه�wت دXنک

tدنز رد دناوت ; ادخ
u

 دنک! شBانگ هجوتم ار وا ات دنک! دراو vwxyم رادنام[ا 

 .دنادرگرب هqrت یوس ه! ار وا و

 ضرم یارب یدع. لXلد

 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 
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 ەانگ رد مدآ نداتفا ورف   )فلا

 ناسbا رد صاخ ناBانگ رطاخ! تازاجم ا[ هEبZت   )ب        

 یرگ[د راو�ان قافتا ا[ و رطخ زا وا ندرک ظفح ا[ ،ندز رگنلت ا[ نداد ~ا{آ )ج        

 iدآ .تسا و�یلا شمسا .دنک i توکس هک مXنÐب yz iسود ەراwرد ۳۳ با. بویا باتک رد
 i نا زا سÏ ادخ هک تسا یstNچنآ هX×ش |Xخ د�Iگ i وا هک یstNچنآ .ت:صخش رد زومرم
  .د�Iگ

 ۱۹-۱۴:۳۳ بویا

لéت هعفد كo ادخ ارIز ۱۴
&

 .دoامن�ن هظحالم ناس�ا و هعفد ود ه'ل. ،دنكi م
 رد هك yNیح ،دوشî iوتسم ناس�ا رب �tNگنس باوخ نوچ ،بش یاIؤر رد ،باوخ رد ۱۵

 .دشا.i باوخ رد دوخ szس}
 .دزاسi متخ ار ناش�ا بoدأت و دoاشگi ار ناس�ا یا�شوگ ەا°نآ ۱۶

 .دناشوپب نامدرم زا ار ّ®sكت و دنادرگرب شلامعا زا ار ناس�ا ات ۱۷
 .stشمش ت,اله زا ار وا تاXح و درادi ەا°ن ەرفح زا ار وا ناج ۱۸

 .تسا یو یا�ناوختسا رد �oاد بارطضا و ،د.اio ش�ز  دوخ szس} رد درد ا. ۱۹

 زا ش:پ ادخ تسا شراظتنا رد د. �zافتا اo .دتفاXن Úانگ رد صخش هکنیا رطاخ. .دXنک هجوت
  .دوش� بکترم ار ەانگ نآ ات دنک. دHN وگ و رگنلت اo و د�ب رادشه ات دهد Ú iانگ نا

 

 :لاثم روط ه.

 و ەداد تاجن -انرطخ فداصت کo زا ار امش ادخ هنکمم .دXتفرن را̂   ه. و دoدش ضÏم
 راو¹ان قافتا زا د�Iگ i ەراد اجنیا îو .تسه À¿ تاXئزج اقXقد مXناد �ن ام .ەدرک نوتظفح
 .دنک ظفح

 و مXم�ف. szش:ب ار دن`سه درد رد هک MNانا ات دزوماXب ام ه. دنوادخ یرامXب قÏط طا هنکمم
  .مXنک کرد

 ا�نآ ه. ام yzمالس �zNشاد مدع قÏط زا هک دهاوخ i ادخ هک دن`سه ��م لoاسم مXنÐب i ام
 .مXنک. ادXپ تسد

©دنز رد( دهد i رارق �Nده دنوادخ تدم MNالوط یاه Ï¶Nم رد yzح
ª

 راXس} هک )XJسم 
 .دوش i تخس نامoارب Úا� ع�ضوم نیا کرد .تسه Ï¶Nم نآ زا رت م�کم

 :هگ i روطنیا ەراZ·یارد رومزم
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 ۶۷:۱۱۹ رومزم

 .متشاد ەا°ن ار وت مال̂ نآلا نکXل مدش ەارم� نم منی×ب ار تÐZصم هکنآ زا لZق ۶۷

 stNچ همه هک yzقو نیا زا szش:ب .مX`س:ن ®Mوخ نادر¹اش ام .تسه ام ی هصخاش و Ùszارا̂ نیا
 هش�دنا و رکفت ه. عوH  هنکش i ام رد یstNچ هک yzقو ام .مstIگXمداo د. |Xخ هXلاع و ه�wخ
i نکXامز .مMN ح زا هکXحار و ش�اسآ هطyz جراخ i ش�Iم  Hعو i نکXه. م oگداstنیاربانب .ی 
 .دهد i ار Ï¶Nم دراد. زا. حیحص stغ و ەاZ`شا |مع زا ار ام هکنیا یارب ادخ

 .مXنک. دروخرب نآ ا. حیحص |�ش ه. ام ر¹ا دشا. ®Mوخ ملعم دناوت Ï¶N iم

 .دنک i داIز ار ام تم�ح و درک دهاوخ مرن ار ام بلق

 

 :ضرم دوجو لXلد رد مXنÐب i هک یدع. دروم

 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 

 ەانگ رد مدآ نداتفا ورف   )فلا

 ناسbا رد صاخ ناBانگ رطاخ! تازاجم ا[ هEبZت   )ب        

 یرگ[د راو�ان قافتا ا[ و رطخ زا وا ندرک ظفح ا[ ،ندز رگنلت ا[ نداد ~ا{آ )ج        

 ام نام[ا شjامزآ )د        

 نویس[ل̂ کo دش ضÏم ا�نت هن .دش ضÏم بویا .مXنÐب i بویا رد ار نامoا ش�امزآ نیا ام
 یوگتفگ شلoالد زا oß یرامXب و ضرم نیا لXلد .دش دراو اهدرد .دش دراو وا رب اه ضرم زا

  .دوب ادخ ا. ناطXش

 ۱۱-۸:۱ بویا

كفتبویا نم ەدنب رد اoآ« :تفگ ناطXش ه. دنوادخ ۸
&

 ؟تس:ن �tNمز رد وا لثم هك یدرك ر
 »½دنكi بانتجا ەانگ زا هك سرتادخ و تسار و لما" درم

اناّجم بویا اoآ« :تفگ دنوادخ باوج رد ناطXش ۹
/

 ؟دسرتi ادخ زا 
 لامعا و یدXشكن راصح فرط ره ه. ،وا لاوما همه دْرِگ و وا هناخ دْرِگ و وا دْرِگ وت اoآ ۱۰

 ؟دش� EH`نم �tNمز رد وا H~اوم و یدادن تكرب ار وا تسد
 كرت ار وت ،وت یور ش:پ و امن سمل ار وا كلمoام iامت و نك زارد ار دوخ تسد ن´الا نكXل ۱۱

 ».دومن دهاوخ
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 �tNمه هک تسادخ ەدoدنسÏ الما̂ ت:صخش .هoد. مدا هن .هش i تZحص ەانگ ەراwرد هن اجنیا
 زا دع. .ەدXشک راصح بویا رود رب ادخ د�Iگ i هZلاج دX·ی×ب .ەداد ش�ب ادخ مه ت:صخش
 رود دارفا ا. هط.ار و دوب ضرم و یرامXب yzخس جوا .هش i لصاح MNاوارف yzخس مX·ی×یم نیا

  .شرب و

   .درک شjامزآ ار وا یرادافو ،درک شjامزا ار بویا نام[ا فده کo ا. ا�نت درک ار را̂ نیا ادخ

 روصت .دoد. تسد زا زور کo رد ار دنزرف ات ۱۰ .هتخس ½تس:ن هنالداع بوخ دXگ. هنکمم
 و -اخ رد وداد تسد زا ور yzمالس .داد تسد زا ور س�stNب .دندرک شدرط هعماج مامت دXنک
  ؟ارچ .هتسرد هتخس .ەstم. تس�وت �ن و تسش� szسÙاخ

  .دنراد ��الاو راEس� راEس� ماقم و شزرا دنوادخ نادنزرف یارب تاشjامزآ

©دنز رد
ª

 چیه هن yzحار هن لوپ هن .stNچ چیه .درادن دوجو نام[ا زا szم�م یstNچ چیه ناس�ا 
  ....yzکرب

 نامشچ ا�نت هن .تسادخ مشچ رد شزرا نÏتالا. نیا .تس:ن نامoا ا. ساXق ل.اق یstNچ XJÀه
 و لد مامت ا! ور م(م و شزرا نیا دwراد ار �iyفر @?ع لا9ند ه! هvrجت امش ر�ا ه�ل! ،ادخ
   .درک دBEاوخ کرد نوتناج

 .تسام نام[ا دشر یارب رازبا نvwت یوق نوچ درب i را�. ار اه ش�امزآ ادخ �tNمه یارب

 .ەد i الج ار ام نامoا .تس:ن نامoا رد دشر یارب تاش�امزآ زا رت یوق یرازبا و هلXسو چیه
  .دهد i رارق szش:ب و szش:ب ادخ رب ار ام ەا� هXکت ار ام دامتعا

  .داد تسد زا هنود هنود ور شاهرخف و اهدامتعا iامت بویا

©دنز
ª

ßمه ش�ادنزرف ،دش ەدXشا§ مه زا هعماج رد شراZتعا ،تفر شس�stNب ،تفر ش}اXما̂ 
ª

 
 ا(نت نآ و دنام ش�ارب ەا� هXکت کo ا�نت و دندرک هلمح ش�ب مه ش�اتسود تoا�ن رد ،دندرم

 .دوب ادخ

 هک د�Iگ i ش�ز ؛تXعضو نیا رد تسا لXخد ادخ دناد i وا ەداد ەزاجا ار نیا ادخ دناد i وا
 .دنک i ظفح ار ش�امoا بویا اما .stم. و نک تنعل

 

 یا�ش�امزآ رد ©دنا ،دشا. یرو2N ر¹ا ،لاح رد دنچره ،دXیامنi راXس} یداش نآ رد و
 ،دoاەدش �tNگمغ نو¹انوگ

 یارب ،تسا رتا�بنارگ ،شGآ رد ندش ەدومزآ ا. MNاف یالط زا هک ،امش ِنامoا 3ش�امزآ ات
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 .حیسم ;:ع رو�ظ رد دوش تفاo مارÙا و لالج و ش�اتس
 )٧-٦  :١ رط§۱(

©دنز رد تاش�امزآ نیا هک د�Iگ i دنوادخ yzح
ª

 .تسا ام 

 وا ه. و دننزب وناز دنشا. نتورف شربارب رد دنشا. هحلاصم رد ادخ ا. دoا. اo ناXحXسم نیاربانب
 تاش�امزآ زا stغ یرگoد یاهstNچ وا زا Ú اo دننک ەزراZم اo ،دننک ضاszعا هکنیا اo دننک دامتعا
  .دهاوخ.

 ام نامoا مIراد i رب تاش�امزآ نیا رد هک iدق ره ،دهد i رارق ش�امزآ رد ار ام yzقو دنوادخ
  .دنک i رت دنمتردق و م�حتسم ار

©دنز
ª

 تoا�ن رد هک .تسا مال̂ مXلعت نیا رب دهاش امش و نم فارطا رد نارادنامoا زا یراXس} 
 .دهد i متخ دوخ لالج و تstIخ ه. ار تاش�امزآ نیا دنوادخ

 ۶-۱:۴۲ بویا

 :تفگ ،ەداد باوج ار دنوادخ بویا و ۱
۲ »iچ ره ه. هك منادstN سه رداقyz، دومن ناوتن عنم ار وت دصق /اد.ا و. 

لéت مدXمهفن هچنآ ه. نم ن'ل ؟دزاسµN iخم ملِع®M ار تروشم هك تس:ك ۳
&

 ه. .مدومن م
 .متس�اد�ن و دوب نم لقع زا قوف هك �MاهstNچ

 .ەد. مXلعت ارم مoامنi لاؤس وت زا ؛م�Iگ نخس نم ات ونش} ن´الا ۴
 .دنÐبi ار وت نم مشچ ن´الا نكXل مدوب ەدX·ش وت ەراwرد شوگ ندX·ش زا ۵
 ».مoامنi ه�wت szس,اخ و كاخ رد و مراد تهارك �zNش�Ãخ زا تهج نیا زا ۶

 .دنی�ب رتاw9ز و �i(ب ار ادخ تسbاوت هک دش مEظع نانچ بویا نام[ا

 .تسا دشر .تسا دنوادخ یور ند[د دنوادخ رد جنر و درد هج�Eن .تسادخ فدB نیا

 .دنک ەدافتسا اB یرامEب و اB ضرم زا تسا مزال نام[ا ¡اعت و دشر نیا یارب ~ا 

 

oلد کXد لoب زا هک تسا یرگXەدافتسا اه یرام i دنک: 

 ەدنBدافش @?ع

I. لدEب لEضرم و یرام 

 ەانگ رد مدآ نداتفا ورف   )فلا

 ناسbا رد صاخ ناBانگ رطاخ! تازاجم ا[ هEبZت   )ب        
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 یرگ[د راو�ان قافتا ا[ و رطخ زا وا ندرک ظفح ا[ ،ندز رگنلت ا[ نداد ~ا{آ )ج        

 ام نام[ا شjامزآ )د        

 دنوادخ لالج ندرک نا[امن )ه      

 :د�Iگ i هچ نادر¹اش شسرپ ه. خسا§ رد حیسم ;:ع دX·ی×ب

 .دoد ار دازردام یروک ،تفرi هک yzقو و
 روک هک وا نیدلاو اo صخش نیا ،درک ەانگ ;ک هچ ،داتسا یا« :دنتفگ ،ەدرک لاؤس وا زا ش�ادر¹اش و

 »؟دش ەدXیاز
 .دوش رهاظ یو رد ادخ لامعا ات ه[ل. ،شردام و رد§ هن و درک صخش نیا هن ار ەانگ« هک داد باوج ;:ع

 )۳-١  :٩ انحوي(

 و طoاH  زا بلاج و اIZز راXس} زا ادخ .دوش} را�مه وا مXظع لمع رد صخش نیا ات دنک i ار را̂ نیا ادخ
 ەدافتسا بویع و اهدوبم̂ نیا مامت زا .دنک i ەدافتسا دراد رارق شرد ەانگ رد ەداتفاورف یاXند هک yzیعضو

i سوب ات دنکXدوش ; هتسجرب ¥لا تم¤ح اجنیارد .دناسرب ماجنا ه. ار شدوخ فده ا�نا زا ەدافتسا هل، 
  .دوش ; را¤شآ و ناEع وا لالج ت[ا(ن رد و ،دوش ; ەد[د ادخ ¥لا ت9حم

 »افش و تاقالم نیا هجX`ن .داتفا صخش نیا یارب �zافتا هچ دXنود i تoا�ن رد

 دش انÐب MNاحور رظن زا شدوخ وا -
 درک ش`سرپ ار وا و دناوخ ادخ ار ;:ع هک دXسر یا هلحرم و �Mاج ه. وا -

©دنز تoد.ا ا. stNIßف یروک لاس ~ اo ضرفرب لاس تش:ب دXنک. روصت
ª

 ساXق ل.اق .هنادواج تاXح و 
 ؟تسا

- oاج هM� سر لالج نیاXب ار روک هک دÐب و درک انÐدو�ی( انoدرک ورک ار )نا.  
-  

 ار دارفا هنوگچ و ارچ دنوادخ تاoا نیا ه. هجوت ا. مXگ i ەدنیا هتفه رد ام و ەدXسر مامتا ه. اجنیا ام نامز
 .دهد i افش

 

 مXنک اعد مXیاXب

 


