
 یامنهار کی
 هک تسا هدنام یاج هب هک یناسک 

 قیرط زا
 گرزب تنحم نیا

 یدوخیب زا سپ
 یعقاو یاسیلک زا

 یعقاو نایحیسم زا یرایسب
 هک یناسک دروم رد قیمع ینارگن
 تنحم "گرزب" رد هک دنام دهاوخ یقاب
 حیسم یسیع ام راگدنوادخ زا سپ
 هب ار اسیلک مان هب دوخ یعقاو

  .دوب اوه رد ار وا رادید

 تسا هدش هراشا زین تسشن نیا
  ." ناونع هب هک

 هیناث کی رد منک یمن رواب ام
 رواب یلو ,مینکب ار راک نیا تصرف
 دش دهاوخ هضرع یراگتسر هک دنراد
 نیا زا .دش وا گرم ات صخش کی هب
 تنحم نیا نایرج رد تصرف
 زا همادا رد افرص ,هک تسا یراگتسر
 لوبق هب رضاح لاح رد روضح تصرف
 . یجان ناونع هب حیسم یسیع نیا
 راک زا تسا حیسم یسیع هب نامیا
 تیرشب یارب دیما اهنت یاهخسانت
 ,هتفر شورف هب ریز رد ,داد تسد زا ار
 نآ زا سپ ای هکنیا زا لبق ای هانگ

  .دشاب

 یارب صوصخ هب تسا نیا مایپ نیا
 سپ ,تسا هدنام یقاب هک یناسک
 زا دوصقم و ,(21 :24 .) تنحم رد دجو زا
 هک دشاب دهاش هک تسا نیا نآ
 نامز نآ رد یتح هک سدقم باتک
 نداد اب دش دهاوخ سیردت زا یرایسب
 دوش یم دیهش و داد تاجن ار دوخ ناج
 یدبا قارف زا رارف و (14 ,۱۳ :۷ ....)

 (15 :20 ....) شتآ زا هچایرد ییاهن

 هدنام یقاب هک یناسک هب
 :تسا

 نییبنلا متاخ گرزب دادیور نیا رد
 هک تسا (لیجنا) سدقم باتک رد

 یلیجنا و سیردت هب و دوب دقتعم
 ار حیسم ندب زا نوخ و حیحص
 اسیلک زا" اب هطبار رد و درک یرادیرخ
 نیمز نیا زا دننک یم یگدنز زا ار
 .تسا هتفرگ تروص راختفا هب "ادخ
 یناسک و دننک یم یگدنز نیا ود ره
 حیسم رد هک دنا هدش هتشک هک
 هب هدش هتشک زا (دوب هدش حرطم)
 قباطم ,اوه رد ادخ اب هلباقم روظنم

 :سدقم باتک نیا ماکحا هب

 هک دنیوگ یم ام دوصقم نیا یارب"
 ام هک ,دنوادخ زا ار هملک نیا اب امش
 دهاوخ یقاب دوصقم و دنا هدنز هک
 هک دنهاوخ یمن اهنآ ندمآ زا هک دنام
 ادخ یارب .دنک یم یریگولج باوخ
 ,دایرف اب دنک یم ورف نامسآ زا ار دوخ
 ادخ زا پمارت اب و ,برقم کلم یادص اب
 سپ :نیلوا روهظ حیسم رد ناگدرم و
 اب دوش یم قرغ و دنامب هدنز هک ام
 رادید هب ,اهربا نایم رد مه اب ار اهنآ
  ." ادخ هب زگره ام و :اوه رد ادخ

 (17-۱۵ :۴ اهییاکینولاست نم)

 ,یعقاو ناراگتسر زا سپ نونکا
 یسیع ناوریپ و نانموم) اسیلک
 زا ,نیمز زا هدش هتفرگ (حیسم
 ,دوب دهاوخ ناطیش هطلس لماک تردق
 ریذپان فصو و ,تسا دب یلیخ و
 هک تفرگ دهاوخ تروص تنحم
 دایز جنر و (یدوهی) نیمز نانکاس

 .دش دهاوخ

 ,حیسم یسیع هب ار یگدنز هب
 فارتعا و ,لاجد تموکح نارود رد نونکا
 تاجن ناونع هب ار حیسم هک دننک
 امش تسا نکمم هک ,ار ادخ و هدنهد
 ,دش دهاوخ منهج یدبا تنعل زا رارف
 یگدنز هنیزه یلیخ امش هب ار امش
 لوق مه زونه اما تسا یراگتسر .تسا
 دننک یم لمحت هک یناسک هک داد

 (13 :24 .) نایاپ ات

 یدایز تاقشم زا تاجن هک یناسک
 هماج" هک ....۱۴ :۷ فیصوت رد دنتسه
 دیفس خاک رد ار نانآ و هتسش ار دوخ
 رد ,یدام ,رفک یادر اب ار "هرب نوخ رد

 ناهانگ و تذل یوجتسج
 هیآ هناگادج الماک تدوخ .یرگید
 حیسم نوخ هب داقتعا اب و ریهطت
 هتخیر نوخ رد حیسم ندرک بولصم
 :۳ ناج) ناهانگ شزرمآ یارب هک دش

۱۶) 

 یم هداد تاجن ار ادخ مان زا هاگره"
 (۱۳ :۱۰ ."وا یایلوا) دوش

 دنا هدرک ادج ار سدقم باتک هعلاطم
 نامه هب ,نآ مکارت و امش هکیلاح رد
 زا نیا زا شیپ تسا نکمم هک هزادنا

 .تسا هدش هتفرگ امش

 ,دوب دهاوخ یناهج گرزب لاجد
 وا ات درک دهاوخ روبجم ار وا روتاتکید
 و وا تدابع و کرام ,دنشوپب ار

 .ریوصت

 هب و دننک یراددوخ کرام"
 ره هب) ریوصت ای لاجد دوخ تدابع
 تسا رتهب .(17-15 :13 ....یتمیق
 یتدم یارب نونک ات هک تسا نیا
 ,حیسم اب یدوز هب و دنرب یم جنر
 رد ندش میلست زا جنر زا رارف یارب
 یارب و دنرب یم جنر ناویح ربارب
 (L.... 14: 11هدرم) خزود شتآ رد هشیمه

 مالک نیا- .تسا بوخ تماهش زا دیاب
 وا" .دوب یدوهی درف هک .تسا دنوادخ
 لمحت ار :دیامرف یم نایاپ رد هک
 .داد تاجن ار تم) "دوش یم نامه ,دنک

24: 13) 

 اب و تسا هدش هتشون یا هوزج نیا
 هتفرگ تروص دوب نیا هکنیا دوجو
 یعقاو یاسیلک مان هب دنوادخ و دوب
 .دشاب هتشاد ار ناهج نیا زا ار دوخ
 نیا ندناوخ هب یتح مه الاح دیاش
 یقاب امش و ,تسا خیرات ,یدوخیب
 یسیع ,وا هب دینک هاگن .دنام یم
 جنر ار وا تعاجش و تردق یارب حیسم
 امش یارب گرم راچد وا یارب ,درب یم
 باتک نیا تداهش هک سرخ .دیامرف
 یم هن امش تدم نیا لوط رد سدقم
 روناج نیا شورف و دیرخ نودب دناوت
 جنر نیا و دننک یم گرزب ,کرام زا ار

 .دننک یراددوخ هک یناسک هب گرم و
 کرام هک دنک یم تفایرد ار وا اما
 ادخ مشخ زا دبا یارب و ,تسا نوعلم

 .دننک یم یگدنز ییانث

 

 تسا هتفرگ تروص نیا رد هکنیا هچ
 نیا هدنیآ هک تسا نیا مه زونه و

 دیناوخب ار مایپ

 یسیع لوبق الاح
 حیسم

 اب ,یجنم یصخش ناونع هب امش
 نوخ وا نوخ رد وا هکنیا هب داقتعا
 وا هب الماک .امش یارب و هتخیر
 هدید ,زامن و راکتشپ .دنک میلست
 .دیآ یم وا یارب ار وا ات دهاش و ناب
 و دیناوخب ار ناج .(36 و 34 :21 اقول)

۳: ۱۶ ۳: ۳۶. 

 هک دنک فارتعا اب وت ناهد یهاوخ رگا"
 ناونع هب ] (ع) یسیع ترضح دنوادخ
 وت بلق رد تشاد یهاوخ رواب و ,[ یجان
 تاجن ,ناگدرم نایم زا ار وا دنوادخ هک

 (۹ :۱۰ نایمور ) "یهاوخ
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