
 میرم کاپ بلق ھب دوخ  میدقت
 

 ام و یراد تسود ار ام ،یتسھ ردام وت .میروآ یم هانپ وت ھب تبیصم تعاس نیا رد ام ،ام ردام و ادخ ردام ،میرم یا
 ،میا هدرک ھبرجت ار وت تیشم تفوطع اھراب ،تمحر ردام .تسین ناھنپ وت زا تسا نامبلق رد ھک ھچنآ زازیچ چیھ :یسانش یم ار
 .ینک تیادھ حلص ریما ،یسیع یوس ھب ار ام ھشیمھ وت اریز ،دنادرگ یم    زاب ار شمارآ ھک تروضح

 شومارف ار یناھج یاھ گنج رد ھتشک اھ نویلیم ندش ینابرق ،ھتشذگ نرق عیاجف سرد ام .میا هدرک مگ ار حلص هار ام اما
 .مینک یم تنایخ ناناوج یاھدیما و مدرم حلص یاھایور ھب و میا ھتفرگ هدیدان یناھج ھعماج ناونع ھب دوخ تادھعت ھب ام .میا هدرک
 رد و رمث یب یتوافت یب رثا رد ھک میا هداد هزاجا دوخ ھب ،میا هداد رارق ھنایارگ یلم عفانم دنب رد ار دوخ ،میا هدش رامیب عمط زا ام
 اھ یگدنز ،مینک ھیذغت تنوشخ زا  ،مینک یگدنز دوخ یاھ غورد اب ،میریگب هدیدان ار ادخ میداد حیجرت ام .میوش جلف یھاوخدوخ رثا

 هراپ گنج اب ار نیمز غاب ام .میتسھ دوخ کرتشم ھناخ و ھیاسمھ نابھگن ھک مینک شومارف و مینک عمج ھحلسا و هدرک بوکرس ار
 زیچ ھمھ و سک ھمھ ھب تبسن .میشاب رھاوخ و ردارب مھ اب ام دھاوخ یم  ھک میدرک راد ھحیرج هانگ اب ار نامردپ بلق ،میدرک هراپ
 !شخبب ار ام ،اراگدرورپ :مییوگ یم مرش اب و .میا هدش توافت یب

 ھک نک یروآدای ام ھب سدقم ردام یا وت ،گنج و رش یھانگ یب زار رد ،ام یاھ فعض و اھ شالت رد ،هانگ یتخبدب رد
 ھک تسوا .دنازیخیمرب اددجم ار امو تسام ششخب قاتشم و دنک یم هاگن ام ھب تبحم اب نانچمھ ھکلب ،دنک یمن اھر ار ام دنوادخ
 نیرت گنت رد یتح و یتسھ ام اب یھلا لضف ھب .تسا هداد رارق تیرشب و اسیلک یارب یھاگھانپ وت کاپ بلق رد و هداد ام ھب ار وت
 .ینک یم تیادھ ار ام تفاطل اب خیرات یاھ چیپ

 ار وت بلق برد و میئآ یم وت دزن ھب یوشیمن ھتسخ زگرھ ھبوت ھب نامتوعد و نامندید زا ھک ،تزیزع نادنزرف ام کنیا
 وت "؟متسین اجنیارد ،امش ردام ،نم رگم" :نک رارکت ام زا کی رھ ھب .ایب ام یرادلد و کمک ھب کیرات تعاس نیا رد .میبوکیم
 شیامزآ و یتخس ماگنھ رد صوصخب ،وت ھک میتسھ نئمطم ام .ینک زاب ار نامراگزور یاھ هرگ و ام لد یاھ درد ھنوگچ یناد یم
 .یئآ یم ام کمک ھب و ینک یمن         ریقحت ار ام یاھ سامتلا ،اھ

 وا ھناشن نیلوا و یدرک عیرست ار یسیع ھلخادم تعاس ھک یماگنھ ،یداد ماجنا لیلج یاناق رد ھک تسا یراک نامھ نیا
 رارکت ادخ ھب رگید راب .)3 :2 انحوی( "دنرادن بارش" :یتفگ وا ھب ،دش لیدبت هودنا ھب دیع ھک یماگنھ .یدرک یفرعم ناھج ھب ار
 ،میا هداد تسد زا ار تیناسنا ام .تسا هدش مک یردارب ،ھتفر نیب زا یداش ،تسا هدش مامت دیما بارش زورما اریز ،ردام یا ،نک

 .میراد وت ھناردام ھلخادم ھب یروف زاین ام .میا هدش بیرخت و تنوشخ ھنوگ رھ ھب رداق ام .میا هداد ردھ ار حلص
 .ریذپب ار ام سامتلا نیا ،ردام یا سپ
 .دوش قرغ نام یتشک گنج نافوط رد راذگن ،ایرد هراتس یا وت
 .شاب یتشآ یاھ هار و اھ هژورپ شخب ماھلا ،دیدج دھع قودنص وت
 .نادرگزاب ناھج ھب ار ادخ یگنھامھ "نامسآ ھکلم" یا وت
 .زومایب ام ھب ار ششخب ،نک مارآ ار ماقتنا ،نک شوماخ ار ترفن
 .نک تظفاحم یا ھتسھ دیدھت ربارب رد ناھج زا ،نک دازآ گنج زا ار ام
 .نک رادیب ام رد ار قشع و اعد ھب زاین ،حیبست ھکلم یا
 .هد ناشن مدرم ھب ار یردارب هار ،یرشب هداوناخ ھکلم یا
 .بلطب ناھج یارب ار حلص ،حلص ھکلم یا

 ارنآ ام ترفن ھک ار یداو نیا یتخیر ام یارب ھک یکشا ھک دشاب .دیامن مرن ار ام تخس یاھ بلق ،ردام یا وت یاھ کشا
 ھناردام ناتسد .دنک اطع حلص ام ھب وت یاعد ،دوش یمن شوماخ اھ حالس یادص ھک یلاح رد و .دنادرگ افوکش اددجم ھتخاس کشخ
 و ھناخ کرت ھب روبجم ھک یناسک ھب ،وت ھناردام شوغآ .دنک شزاون ار دنزیرگ یم اھ بمب زا و دنرب یم جنر ھک یناسک ،تا
 تبقارم و اھرد ندرک زاب ھب ار ام و دزیگنارب تقفش ھب ار ام ،وت نیگمغ بلق ھک دشاب .دھد یلست دنتسھ ناشروشک و دوخ ھناشاک
 .دزاس راداو هدش درط و حورجم تیناسنا زا

 :19 انحوی( "ترسپ کنیا" :تفگ وت ھب ،وت رانک رد شدرگاش ندید اب یسیع ،یدوب بیلص ریز ھک یلاح رد ،ادخ ردام
 ،ردام .)27 ھیآ( "امش ردام کنیا" :تفگ ،ام زا کی رھ ھب ،شدرگاش ھب سپس .درپس وت ھب ار ام زا کی رھ وا نیاربانب :)26

 و تسھ وت هارمھ  ھب بیلص ریز رد ،ناشیرپ و ھتسخ ،تیناسنا تعاس نیا رد .میریذپب دوخ تایح و یگدنز رد ار وت میلیام نونکا
 قشع اب ار وت ھک ،ھیسور مدرم و نیارکوا مدرم .دیامن میدقت حیسم ھب ار دوخ وت قیرط زا ات دراپسب وت ھب ار دوخ ھک دراد زاین

 دنا هدش ھتشک یتخبدب و یتلادع یب ،یگنسرگ ،گنج رد ھک ینامدرم ھمھ یارب و اھنآ یارب وت بلق ھک یلاح رد ،دننک یم شیاتس
 .دنروآ یم هانپ وت ھب ،دپت یم

 یم وت کاپ بلق ھب ار نیارکوا و ھیسور هژیو ھب ،تیرشب مامت و اسیلک ،دوخً امسر ،ام ردام و ادخ ردام ،ام نیاربانب
 یارب ار حلص و دوش فقوتم گنج هد هزاجا و ریذپب میھد یم ماجنا قشع و دامتعا اب ھک ،ار ام لمع نیا .مینک یم میدقت و میراپس
 زا ،هرابود ھک میراد دامتعا ام .دوشگ حلص هدازھاش یور ھب ار خیرات یاھرد ،تفرگ ھمشچرس وت لد زا ھک یرآ .نک مھارف ناھج
 ناھج یاھدیما و اھ ینارگن ،مدرم تاراظتنا و اھزاین ،یرشب هداوناخ لک هدنیآ ام ،نیاربانب .دیسر دھاوخ ارف حلص ،وت بلق قیرط
 .مینک یم میدقت وت ھب ار

 ،یرآ نز .ددرگ یم زاب ام یاھزور ھب شمارآ و حلص نیریش نابرض و دوش یراج نیمز رب یھلا تمحر وت ھطساو ھب
 .»یدیما هدنز ھمشچ« ھک وت ،ناشن ورف ار ام بلق یکشخ .نادرگ زاب ام ھب ار ادخ یگنھامھ ،هدش لزان وا رب سدقلا حور ھک
 رد ار ام ،یدومیپ ار ام یگدنز ریسم ھک وت .مینک دشر داحتا رد ات هد یرای زین ار ام ،دش ھتفاب وت محر رد یسیع ھک روطنامھ
 نیمآ .نک تیادھ حلص ریسم


