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 درک دهاوخ تفایرد تمحر نانابرهم
 ۲۱۸. سرد ۳ شخب یدرگاش

 سس

١

٢

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
 هک یسک ره  هک دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۷ :۵ یتم رد
 نیا رد .دندیشخب تمحر اهنآ هک تسا نیا شنادرگاش و یسیع یاه یگژیو زا یکی .دید دهاوخ ار تمحر تسا میحر

 .دهدیم رمث ادخ یهاشداپ گنهرف تیعضو

ینابرهم و تمحر زا ٔهنومن کی ،تور

۱۸ - ۶ :۱ تور

 هدنهانپ کی شدوخ یموئان .دوب هدرک جاودزا یموئان رسپ ود زا یکی اب وا .دوب هویب نانچمه و یبآوم کی تور

لیالد وا نیاربانب  .)۱ :۱۳ ایمحن ( تشادن ار دبعم هب دورو هزاجا و دوب هبیرغ دوهی موق یارب یتیبآوم .دوب یدوهی

 زا اهنت هن تفرگ میمصت وا اما و .تشاد اجنآ رد یگدنز یارب لیئارسا هب شرهوش ردام اب رفس مدع یارب ار دوخ

یمً الامتحا وا .دنک یوریپ زین لیئارسا یادخ زا هکلب دنک یوریپ دوب هداد تسد زا ار شرسپ ود ره هک دوخ رهوشردام

.دوب شدوخ هب تبسن شا ینارگن زا شیب یموئان هب وا قشع اما تشاد دهاوخ ور شیپ رد یدایز یاه ملظ هک تسناد

 رادغاد هک یموئان هب تساوخ یم وا .دشخب تمحر تسناوت قشع نیا زا و دوب یموئان هب یعقاو قشع زا راشرس تور

.تسا هنانابرهم تور شرگن .دوب هداد تسد زا ار شرسپ ود سپس و رهوش ، نیمز اریز ، دنک کمک دوب

۱۳ - ۳ :۲ تور

 یاه شوگ هک دوش یم هجوتم تعرس هب وا .دنک یم عمج دنا هدنام یقاب تشادرب زا سپ هک ار ترذ یاهشوگ تور

 نیا و درک تمحر زاربا تور .دنکیم بوخ هاگن وا هب ، هعرزم بحاص ، زعوب اریز دراد دوجو یروآ عمج یارب یفاضا

.درک تفایرد دایز رایسب ار غلبم

۱۳ :۴ تور

 جاودزا زاوب اب وا لاح نیا اب و .دوب هدش عنم دبعم رد ادخ رضحم هب دورو زا هک دوب یصخش ، هبیرغ ، یتیبآوم تور

 همه هب میهاربا دوعوم تمعن( ادخ موق هب قلعت یونعم ثاریم .دوش یم متخ یسیع همان هرجش هب وا ماجنارس .دنک یم

.تسا هدش وا نآ زا )مدرم

 ؟تسیچ ندوب میحر زا یسیع روظنم

 ۳۶ :۶ اقول

۳۷ - ۲۵ :۱۰ اقول

 ناتساد رد یسیع .دنک یم یزوسلد نادنمزاین هب وا .تسا میحر ادخ هک دزومآ یم نادرگاش هب یسیع

 ًاصوصخم هکلب تسین امش هداوناخ و ناتسود یارب طقف محرت هک تسا هدرک نایب تحارص هب بوخ یرماس

 .تسا دنمزاین دارفا یارب
یرماس نیا .دننک یمن محر اما دنناد یم یدایز یاهزیچ وا نیناوق هرابرد و دنسانش یم ار ادخ نینیدتم

تمحر وا .اد ماجنا دوب ادخ تیصخش اب قباطم هچنآ ، دندرک یم هاگن وا هب نایدوهی هک یسک ، دوب

 .دیشخب
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 ؟دوش یم ام تمحر زا عنام یزیچ هچ

 ۳۷ ،۳۶ :۶ اقول

 ۹ - ۱ :۲ بوقعی

 دوخ اهنآ ای میا هدینش اهنآ دروم رد هچنآ هب هجوت اب ار اهنآ ای مینک یم هاگن دارفا رهاظ هب بلغا ام

 تمحر ادخ لاح نیا اب .دوش ام بوخ راک ماجنا و کمک عنام دناوت یم نیا .مینک یم تواضق دنا هتفگ

 مدرم رگا یتح .دهد یمن شوگ دوش یم هتفگ اهنآ دروم رد هچنآ هب و دنک یمن هاگن رهاظ هب و تسا شخب

 .تسا میحر اهنآ هب تبسن ادخ ، دننک لمع دب
۶:۳۵ اقول

 تداهش
 اهنآ زا و تفرگ سامت ، دندرک یم زواجت نارگید هب هک یناسک اب مناتسود زا یکی ، تاقالم لوط رد

 نینچ هک دنک یم رکف یسک هچ .مدرمش ار درم ۲۵ لقادح نم .دنیایب ولج ششخب و اعد یارب تساوخ

.تشاد دوجو تواضق نم بلق رد ؟ دنیایب ولج دننک یم تأرج یدارفا

 و دندرک یم هیرگ هک ار ینادرم شارخلد یادص تقو چیه .دنک یم رکف توافتم یلیخ دروم نیا رد ادخ

  راکش دندوب کچوک هک ینامز نادرم همه ابیرقت هک ما هدینش دعب .منک یمن شومارف دندرک یم ششخب بلط

 "زواجتم" هب هک دوش یم ثعاب ناهگان .تسکش مبلق یصخش یاهناتساد زا یکی ندینش اب .دندوب زواجت

 .تواضق هن ،دنتشاد لضف و تمحر هب زاین اهدرم نبا .دینک هاگن توافتم یلیخ

 تمحر و تلیضف
 eleos = تمحر

.تسا دنمزاین هک تسا یصخش هب کمک ای یصخش هب تبسن یزوسلد یانعم هب نیا

:لاثم
 یارب ار دوخ راک زا یشخب ناونع هب یسور هب یسیلگنا زا میارب هک دوب نامجرت رتخد کی شیپ لاس

 دهعتم تسینومک کی وا .دوب هدید شزومآ بتکم رد نامجرت کی ناونع هب وا .درکیم ینامجرت هسردم

 نم اب دوب نامجرت هک ،ایتاک .دوش یمن یحیسم اما دنک ینامجرت نم یارب تسا لیام هک تفگ نم هب و دوب

 هنوگچ هک دید وا .دندمآ یم نم هب اه ناتساد نیرت کانسرت اب مدرم زور ره .درک راک زور هس تدم هب

 رارق ریثأت تحت تدش هب ار دارفا نیا دنوادخ و دنهدیم ناشن دارفا نیا هب نایحیسم هک یتمحر و فطل

 ایتاک هظحل نامه رد تسرد .مدرک یم تبحص یسیلگنا هب یسک اب رخآ زور .دهد یم یلست ار اهنآ و هداد

فیثک رایسب وا .دوب هش انشآ درک یم یگدنز رهش یاه بالضاف رد هک اروی مان هب یرسپ اب و تفرگ سامت

یم یگدنز ددزدب نابایخ رد تسناوت یم هچنآ زا و تشادن یردام و ردپ وا .داد یم ییوب تدش هب و دوب

 دوب هتفگ رگا یتح درک رسپ نیا یارب اعد هب عورش طقف وا .دش تفوطع و تمحر زا رپ ایتاک بلق .درک

 یادخ اب هکلب درک یم اعد اروی یارب اهنت هن وا .داد رییغت ار ایتاک یگدنز هبرجت نیا .درادن رواب هک

 .درک تاقالم تمحر و شیاسآ
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 نابایخ رد طقف نم اهزور نآ رد .مدش وربور مدوخ اب ، شیرتا ، نیو رهش رد تراشب دادیور کی یط رد

و فیثک شیاهسابل .دمآ ام تمس هب ییوبدب یلکلا درف کی ناهگان .مدرک یم تبحص ادخ قشع دروم رد

 هب و مدش ینابصع یمک .دز یم مه هب ار ام ینابایخ ٔهمانرب و دز یم دایرف دنلب یلیخ وا .دوب هدش هراپ

 ادخ تمحر زا رپ مبلق ، میدرک عورش هک ییوگتفگ یط رد اما .مدیشک فرط کی هب ار وا و متفر شفرط

 .دش درم نیا هب تبسن
 نیا و مدز مدق شتمس هب .دمآ یم نوخ شتسد زا و دوب تسم زونه وا .تشگرب ناکم نامه هب وا دعب زور

رد ار یفیثک درم نینچ متساوخ یم ایآ ، مدوبن نئمطم یمک ادتبا رد .هنک ملغب تساوخ و دمآ مکیدزن راب

 .دنک لغب ارم مداد هزاجا مبلق مامت اب .دش یزوسلد زا رپ وا هب تبسن مبلق هرابود دعب اما !؟ مریگب شوغآ

 !دراد هنیزه امش همه یارب اما ، تسا هداعلا قوف لیجنا

 :قشم
 هک یاج رد ًاصوصخم ،دهد ناشن نات فارطا و ناهج یارب ار شتمحر امش هب ردپ یادخ هک زورما دینک اعد

 .دینکیم یگدنز امش

 ۵۳ لوصأ

 ناتساد رد یسیع .دنک یم یزوسلد نادنمزاین هب وا .تسا شخب تمحر ادخ هک دزومآ یم نادرگاش هب یسیع

 یاربً اصوصخم هکلب تسین امش هداوناخ و ناتسود یارب طقف محرت هک تسا هدرک نایب تحارص هب بوخ یرماس

.دیشاب میحر ادخ دننام هک یماگنه ، دوش یم هداد تمحر امش هب .تسا دنمزاین دارفا


