
	

 

تاجن هشقن  

 دهد یمن تاجن کین لامعا
 
 

 ییاهنت هب دناوتب ناسنا تسا نکمم ایآ ؟درک رارقرب یتسود هطبار دنوادخ اب یشور کی اب ناوتب تسا نکمم ایآ .مسرپب امش زا یلاوس هک دیهد هزاجا

 یم نینچ 25 :16 لاثما رد .دنا هدرک شالت فده نآ هب ندیسر يارب خیرات لوط رد اهناسنا زا يرایسب ؟دوش کیدزن دنوادخ هب و دهد رییغت ار شدوخ

 ام هک تسا نیا ،تسا تسار ام رظن رد هک یهار".دشابیم توم ،هار نآ تبقاع اما ،تسا تسار ناسنا رظن رد هک تسه یهار ":میناوخ
 هنوگچ هک دینیبب و دیسرپب رفن هد زا .درک دهاوخ یشوپ مشچ ام تشز ياهراک زا دنوادخ انئمطم هک یهار ،میبایب ار تشهب هب نتفر هار میناوت یم نامدوخ

 .تسا هداد اج همه بلق رد ناطیش هک تسا یگرزب غورد کی نیا ".کین ياهراک ماجنا اب" ،تفگ دنهاوخ خساپ رد اهنآ تیرثکا ؟تفر دنهاوخ تشهب هب

 .کین بادآ و راتفگ و نارگید اب بوخ راتفر دننام ،دنهد ماجنا کین ياهراک دننک یم یعس اه یضعب .دننک یم ناحتما ار ینوگانوگ ياه شور اه ناسنا

 عجار يزیچ یلو دنتسه یبوخ رایسب ياهناسنا اهنآ .دنناگیاسمه نیرتهب زا اما ،دنرادن دنوادخ اب يا هطبار هک مسانش یم ار گرزب ياهناسنا زا يرایسب نم

 .دنرادن دنوادخ اب يا هطبار اما دنهد یم ماجنا يرایسب بوخ ياهراک اهنآ .دنناد یمن دنوادخ هب

 

 هب و دنریگ یم هزور و دنناوخ یم زامن يرایسب ؟دنمادک دنشاب هتشاد طابترا دنوادخ اب اهنآ هلیسوب ات دننک یم شالت مدرم هک ییاهراک
 رد رگید یضعب .دنرخب ار تشهب دنهاوخ یم سدقم باتک ندناوخ اب ای و دنریگ یم دیمعت هک دنتسه يا هدع .دنهد یم هقدص و تاکز و سمخ دجسم

 دننک یم نامگ هدع نیا .دنرخب دوخ يارب ار نتفر تشهب هب هار ات دنهد یم لوپ اسیلک هب اهنآ زا یضعب .دننک یم شیاین و دننک یم ادیپ روضح اسیلک

 .درک دهاوخ یشوپ مشچ اهنآ تشز ياهراک زا دنوادخ دنهد ماجنا ار بوخ لامعا و اهراک نیا مامت رگا هک

 هدناوخ امش مکح هکنیا زا لبق ات" ،دیوگ یم امش هب یضاق و دیا هدش موکحم لتق مرج هب هاگداد رد امش لاثم روطب .مینک هاگن هلئسم هب هنوگنیا دییایب

 هدش بکترم ار مرج نیا هک مناد یم نم .مهد حیضوت ات دیهد تصرف نم هب" ،دییوگ یم یضاق هب مارتحا اب امش و " .دییوگب ار دوخ عافد نیرخآ دوش
 نم لاس جنپ نیا لوط رد .دننک ریگتسد ارم ات دیشک لوط لاس جنپ و تسا شیپ لاس جنپ هب طوبرم نیا اما ما هدرک یهابتشا راک هک مناد یم و ما

 شتآ راچد ناشیا هناخ هک يا هداوناخ .مدرک مه کمک وا هب یتح و ،تشادن یلکشم نم اب نم هیاسمه .ما هتشکن ار يرگید صخش .مدوب یبوخ دنورهش

 .مدرکن راکتحا ار دوخ لوپ و نتفرگ هزور و زامن ندناوخ هب مدرک عورش شیپ لاس جنپ .مدوب مدق شیپ ناتسرامیب رد .مدرک ناشکمک ،دوب هدش يزوس

 ".موشن مرج بکترم زگره ،دینک دازآ ارم رگا هک مهد یم لوق و منک یم راتفر یبوخ هب مدرم اب و متسه یبوخ صخش

 هتسناوت هک منک یم رکف و يا هداد ماجنا يرایسب بوخ ياهراک وت نوچ .يورب هک منک دازآ ار وت دیاب نم" ،دیوگب يو هب یضاق رگا دینک یم يرکف هچ

 ،دینک يزاسزاب ار دوخ یگدنز ریسم دیا هدرک یعس و دیا هداد ماجنا هک یبوخ لامعا رطاخ هب ار امش یضاق چیه ".یهدب ار تمرج يازج بوخ راک اب يا
 .دیزادرپب ار دوخ مرج يازج دیاب امش تقیقح رد .دشخب یمن

 .هدنشخب یلیخ و دیتسه یبوخ رایسب درم امش ،ما هدینش امش هب عجار يدایز بوخ ياهزیچ نم" :دییوگب ناشیا هب و دینک اضاقت یضاق زا امش رگا ای

 نآ زا دعب .يدازآ وت ،ورب دییوگب و دشخبب ار امش رگا دنک تیاعر ار تلادع دناوت یم هنوگچ یضاق نیا ".دیشخب یهاوخ ارم هک متسه نئمطم نیاربانب
 تلادع يادخ ،دنوادخ .درادن دربراک مه دنوادخ يارب شور نیا و .درادن ناکما يزیچ نینچ ییاضق هاگداد رد .دشاب یلداع یضاق رگید دناوت یمن أنئمطم
 .تسا زین تلادع يادخ نینچمه وا .تسین ششخب يادخ طقف وا .تسا

 یضعب یلو .میراد رارق منهج یبیشارس رد نامناهانگ رطاخ هب و میتسه موکحم ام .میتسه مرجم دنوادخ ربارب رد ،مییآ یم ایند نیا هب امش و نم یتقو

 .دزومآ یم سدقم باتک هک تسین يزیچ نیا یلو .دتسرف یم تشهب هب ار اهنآ دنوادخ ،وکین لامعا ماجنا و ناش یگدنز هار يزاسزاب اب دننک یم نامگ

 .میرگن یم دنوادخ شور هب لئاسم هب ام هک دیشاب هتشاد دای هب



	

 

تاجن هشقن  

 :دیامرف یم دوخ مالک رد دنوادخ اریز .ریخ ؟میورب تشهب هب وکین ياهراک ماجنا اب تسا نکمم ایآ ؟دیامرف یم هچ بوخ لامعا هرابرد دنوادخ

 ".تسا هانگ نتسناد تعیرش زا هکنوچ ،دش دهاوخن هدرمش لداع وا روضح رد يرشب چیه تعیرش لامعا هب هک اجنآ زا " -1
 20 :3 نایمور

 هدش تیانج نیا بکترم هک شیپ لاس جنپ زا دیناد یمن امش مرتحم یضاق" :دیوگ یم یضاق ربارب رد ،تسا هدش لتق بکترم هک یسک هک دینک ضرف

 هدایپ رباع طخ زا و ما هتفرن هار نابایخ طسو زا یهجوت یب اب ،ما هدرکن تنوشخ زگره و ما هتخادرپ ار دوخ تایلام ،ما هدرک تعاطا ار نیناوق یمامت ،ما

 یگدننار 59 تعرس اب نم دوب تعاس رد رتمولیک 60 زاجم تعرس رگا .ما هدوب یتقد اب هدننار رایسب .ما هدرکن روبع مه ار درز غارچ یتح ،ما هدرک روبع

 ،ریخ ؟دشاب هدش لتق بکترم وا یتقو دراد یتیمها اهراک نیا یمامت ایآ اما ".ما هدرک تعاطا ار نوناق نم هک دینک كرد دیاب امش مرتحم یضاق .ما هدرک
 .تسا مرجم نانچمه وا

 ماجنا .دور یم نیب زا نامناهانگ هک تسین ینعم نیا هب کین ياهراک ماجنا .میهد رارق ریثأت تحت ار ادخ ،بوخ ياهراک ماجنا اب مینک یم یعس ام

 تعیرش .میبایب ار تشهب يوس هب دوخ هار و میراد هگن ار نآ میناوتب ات تسا هدشن هداد دنوادخ تعیرش و ماکحا .دهد یمن تاجن ار ناسنا کین ياهراک

 .میشاب دنوادخ لوبق دروم و مینک ظفح ار نآ میناوتب ات تسا هدشن هداد دنوادخ

 یپ دوخ ندوب راکهانگ هب ام هکنیا ات تسا ام ندوب راکهانگ نداد ناشن تعیرش و ماکحا نیا فده هک دیوگ یم سدقم باتک 
 و نیناوق و دراد يراظتنا هچ ام زا مینادب ام ات تسا هداد ار نیناوق نیا دنوادخ .دزومایب ام هب ار هانگ شناد ات درک اطع ار تعیرش ام هب دنوادخ .میربب

 10 :2 بوقعی .میتسه نآ همه ضقن هب مرجم ،مینکشب ار ماکحا دروم کی ام رگا .تسا سدقم وا ماکحا

 یطخت ادخ نیناوق زا هک میمهفب ام ات تسا هداد ار نوناق ام هب دنوادخ .دورب تشهب هب تعیرش و نیناوق  ظفح و تیاعر اب هک تسا نکممریغ ناسنا يارب

 .درادن دوجو يدیما چیه امش و نم يارب تعیرش و نیناوق رد .دنک موکحم ار امش ات هدش هداد تعیرش .دهد تاجن ار امش دناوت یمن تعیرش .میا هدرک

 ،داب لثم ام ناهانگ ،هدش هدرمژپ ،گرب لثم ام یگمه و .دشابیم ثّولم هّتل دننام ام هلداع لامعا همه و میاهدش سجن صخش لثم ام عیمج هک اریز" .2

 لامعا ألومعم ام .دنام یم فیثک لامتسد لثم ام بوخ لامعا دیوگ یم ؟دهد یم حرش هنوگچ ار ام لامعا دنوادخ .) 6 :64 ءایعشا( ".دیابریم ار ام

 .تسا )فیثک هچراپ( ثولم هتل لثم ام لامعا وا رظن زا هک دیوگ یم دنوادخ اما میشک یم نارگید خر هب ار دوخ بوخ

 ناسنا" :میوگ یم نم ؟درگن یم نم هب هنوگچ دنوادخ .مینک یم هاگن ،درگن یم اهنآ هب دنوادخ هک روطنامه زیچ همه هب ام هک دیشاب هتشاد دای هب نونکا
 و نیرتهب و متسه یبوخ ناملسم ای و ،مهد یم ماجنا کین ياهراک ،مهد یم اسیلک هب ایاده و اهکی هد و مور یم اسیلک هب ،متفرگ دیمعت ،متسه یبوخ

 ".تسا یفاک نم بوخ لامعا همه نیا أنئمطم .هریغ و مراد داقتعا دنوادخ هب .مناوخ یم ار سدقم باتک ،منک یم اعد هشیمه .متسه صخش نیرت هنومن
 .تسا فیثک لامتسد لثم بوخ ياهراک دیوگ یم دنوادخ اما

 یفیثک هچراپ سدقم باتک نامز رد فیثک لامتسد .دینک كرد ار دنوادخ روظنم رتهب ات ،هچ ینعی فیثک لامتسد میوگب هصالخ روط هب دیهدب هزاجا

 نآ هب زین هیقب ،دنتشاد هک یتنفوع و مخز رطاخ هب دوب نکمم نوچ دنوشب رهش دراو دنتشادن هزاجا اه یمازج .دش یم نازیوآ رهش زا جراخ رد هک دوب

 ار دوخ مخز تسناوت یم یمازج کی .دنتفگ یم نیکرچ و فیثک هچراپ نآ هب هک دوب نازیوآ يا هچراپ رهش نوریب رد ألومعم .دنوش التبم جالعان ضرم

 .درک یم هدافتسا هچراپ نآ زا يرگید یمازج هرابود و .دیوشب ار نآ یمک ناراب و دنک کشخ ار نآ داب ات دنک نازیوآ ار نآ هرابود و دنک زیمت هچراپ نآ اب

 .دندرک یم یمومع هدافتسا نآ زا اه یمازج هک دوب يا هچراپ ،فیثک هچراپ

 لوپ و اه سالک رد تکرش و نتفر اسیلک ای و نتفرگ هزور ندناوخ زامن لثم دیهد یم ماجنا هک یبوخ ياهراک مامت ،امش بوخ لامعا دیوگ یم دنوادخ

 نآ اب ار دوخ فورظ و درادرب ار هچراپ نآ یمناخ دینک روصت دیناوت یم .دنام یم فیثک هچراپ لثم وا رظن زا ندوب هبنشکی ياه سالک ملعم ،نداد
 اب ،دیورب تشهب هب دیناوت یم نآ قیرط زا دینک یم رکف امش هک تسا يروطنامه أقیقد نیا اما .دینک یمن مه ار راک نیا ماجنا رکف یتح امش ؟دیوشب

 .سردنم و فیثک يا هچراپ هکت
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 و هزات دّلوت لسغ هب ،داد تاجن ار ام دوخ تمحر ضحم هکلب ،میدوب هدرک تلادع هب ام هک یلامعا ببس هب هن" 5 :3سطیت .3

 رد میناوت یمن ،میشاب هتشادن یطابترا دنوادخ اب رگا .میهد یم ماجنا بوخ ياهراک ردقچ هک تسین مهم نیا ؛"تسا سدقلاحور زا هک يایگزات
 ام .دنک سدقم تشهب یهار ار ام تسناوت دهاوخن و دناوت یمن ام بوخ لامعا و اهراک .دنتسه تشهب یهار و دنا هتفای تاجن هک میشاب یناسک فیدر

 .میبای هرابود دلوت و میوش كاپ ناهانگ زا میناوت یم دنک یم راک ام رد هک سدقلا حور تردق اب و حیسم یسیع راک طسوت ادخ تمحر ضحم طقف

 هن و ،تسادخ ششخب هکلب تسین امش زا نیا و نامیا هلیسوهب ،دیاهتفای تاجن ضیف ضحم هک اریز" 9-8 :2 نایسسفا .4

 رارق ریثأت تحت نامبوخ لامعا اب ار دنوادخ هک مینک یم یعس ام .دیوگ یم دنوادخ هک ار هچنآ دیونشب نونکا".دنکن رخف سکچیه ات ،لامعا زا

 ".دینک یم ییاتسدوخ ،دییوگ یم نینچ رگا ،دیبای یمن تاجن ناتبوخ لامعا تهج هب ای ناتدوخ هلیسوب امش" :دیامرف یم دنوادخ اما ،میهد
 نآ همه دروم رد ،دینک ضقن ار نوناق کی امش رگا .دهد تاجن ار امش دناوت یمن ایند کین ياهراک مامت ،دینکشب ار دنوادخ تعیرش و ماکحا زا یکی رگا

 ناتبوخ لامعا رگا .داد دهاوخن رارق دنوادخ رانک رد ار امش زگره کین ياهراک ،دیهد ماجنا ناتیگدنز لوط رد کین ياهراک ردقچ هک تسین مهم .دیمرجم

 یمن امش و نم بوخ ياهراک هک دیوگ یم دنوادخ .دیدنام یم تباث دوخ هتشذگ رد و دیتشاد یمرب مدق رخف اب امش ،دنک تشهب یهار ار امش تسناوت یم

 .دربب تشهب هب ار ام دناوت

 
 هک یناسک و دنرادن دنوادخ اب یبوخ طابترا هک یناسک :دنوش یم میسقت هورگ ود هب اهناسنا هک تسا نشور .منک دیماان ار امش مهاوخ یمن نم :همتاخ
 .میوش تشهب یهار و میشاب وا اب هک مریگب رارق یهورگ هرمز رد ات دنک تیاده يریسم هب ار امش و نم ات دراد یهار دنوادخ .دنراد دنوادخ اب یبوخ طابترا

 اهنآ اریز ،دنتسه دنوادخ اب یتسرد طابترا رد هک دنتسه یصاخ هورگ اهنت .دنتسین طابترا رد وا اب همه اما .تسا هتخاس رّسیم حیسم یسیع اب ارنآ دنوادخ

 .تسا هداد ناشن اهنآ هب دنوادخ هک دنور یم ار یهار نامه
 دنوادخ هک دینیبب ات دینک هجوت يدعب سرد هب .درب یم تشهب هب ار امش دنوادخ تیناسنا و کین راتفر و لامعا اب هک دینکن رکف و ،دیهدن بیرف ار دوخ

 .دنک یم تیاده شدوخ اب تسرد طابترا هب يو اب ندوب طابترا نودب زا ار امش هنوگچ

 
 


