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ﻣ ّﺗﯽ 5

ﻣوﻋظ ٔﮫ ﺳر ﻛوه

1وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺟﻣﻌﯾّت زﯾﺎدی را دﯾد ،ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﻛوھﯽ رﻓت و در آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳت و ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ ﻧزد او آﻣدﻧد 2و
او دھﺎن ﺧود را ﮔﺷوده ﺑﮫ آﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾم داد:

ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ
(-2320
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»3ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ از ﻓﻘر روﺣﯽ ﺧود آﮔﺎھﻧد
زﯾرا ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن از آن اﯾﺷﺎن اﺳت.
»4ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎﺗمزدﮔﺎن،
زﯾرا اﯾﺷﺎن ﺗﺳﻠّﯽ ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت.
»5ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓروﺗﻧﺎن،
زﯾرا اﯾﺷﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن ﺧواھﻧد ﺷد.
»6ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮫ و ﺗﺷﻧ ٔﮫ ﻧﯾﻛﯽ ﺧداﯾﯽ ھﺳﺗﻧد،
زﯾرا اﯾﺷﺎن ﺳﯾر ﺧواھﻧد ﺷد.
»7ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل رﺣمﻛﻧﻧدﮔﺎن،

زﯾرا اﯾﺷﺎن رﺣﻣت را ﺧواھﻧد دﯾد.
»8ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭘﺎﮐدﻻن،
زﯾرا اﯾﺷﺎن ﺧدا را ﺧواھﻧد دﯾد.
»9ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺻﻠﺢﻛﻧﻧدﮔﺎن،
زﯾرا اﯾﺷﺎن ﻓرزﻧدان ﺧدا ﺧواﻧده ﺧواھﻧد ﺷد.
»10ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ در راه ﻧﯾﻛﯽ آزار ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد،
زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن از آن اﯾﺷﺎن اﺳت.
»11ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾد اﮔر ﺑﮫﺧﺎطر ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اھﺎﻧت ﻣﯽﮐﻧﻧد و آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد و ﺑﮫ ﻧﺎﺣق ھرﮔوﻧﮫ اﻓﺗراﯾﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽزﻧﻧد12 .ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎدی ﻛﻧﯾد ،زﯾرا ﭘﺎداش ﺷﻣﺎ در آﺳﻣﺎن ﻋظﯾم اﺳت ،ﭼون ھﻣﯾنطور
ﺑﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻗﺑل از ﺷﻣﺎ ﻧﯾز آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﯾدﻧد.

ﻧﻣﮏ و ﻧور
(-3534
)ﻣﺮﻗﺲ 950:؛ ﻟﻮﻗﺎ 14 :

»13ﺷﻣﺎ ﻧﻣﮏ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾد وﻟﯽ ھرﮔﺎه ﻧﻣﮏ ﻣز ٔه ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان آن را ﺑﺎر دﯾﮕر
ﻧﻣﻛﯾن ﺳﺎﺧت؟ دﯾﮕر ﻣﺻرﻓﯽ ﻧدارد ،ﺟز آﻧﻛﮫ ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣردم ﺷود.
»14ﺷﻣﺎ ﻧور ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾد .ﻧﻣﯽﺗوان ﺷﮭری را ﻛﮫ ﺑر ﻛوھﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت ،ﭘﻧﮭﺎن ﻛرد15 .ھﯾﭻﮐس ﭼراغ
روﺷن ﻧﻣﯽﮐﻧد ﻛﮫ آن را زﯾر ﺳرﭘوش ﺑﮕذارد ،ﺑﻠﻛﮫ آن را ﺑر ﭼراغﭘﺎﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻛﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫ
ﻧور دھد16 .ﻧور ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ھﻣﯾنطور در ﺑراﺑر ﻣردم ﺑﺗﺎﺑد ﺗﺎ ﻛﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻣﺎ را ﺳﺗﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺷرﯾﻌت
»17ﻓﻛر ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﻣن آﻣدهام ﺗﺎ ﺗورات و ﻧوﺷﺗﮫھﺎی اﻧﺑﯾﺎ را ﻣﻧﺳوخ ﻧﻣﺎﯾم .ﻧﯾﺎﻣدهام ﺗﺎ ﻣﻧﺳوخ ﻛﻧم ،ﺑﻠﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ

ﻛﻣﺎل ﺑرﺳﺎﻧم18 .ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ ﺗﺎ آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﺑر ﺟﺎی ھﺳﺗﻧد ،ھﯾﭻ ﺣرف و ﻧﻘطﮫای از ﺗورات از ﺑﯾن
ﻧﺧواھد رﻓت ﺗﺎ ھﻣ ٔﮫ آن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳد19 .ﭘس ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ ﺣ ّﺗﯽ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن اﺣﻛﺎم ﺷرﯾﻌت را ﺑﺷﻛﻧد و ﺑﮫ
دﯾﮕران ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾم دھد در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن ﭘﺳتﺗرﯾن ﻓرد ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد .ﺣﺎل آﻧﻛﮫ ھرﮐس ﺷرﯾﻌت را
ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾم دھد ،در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن ﺑزرگ ﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد20 .ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻧﯾﻛﯽ
ﺷﻣﺎ از ﻧﯾﻛﯽ ﻋﻠﻣﺎ و ﻓرﯾﺳﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن وارد ﻧﺧواھﯾد ﺷد.

ﺧﺷم و ﻏﺿب
»21ﺷﻧﯾدهاﯾد ﻛﮫ در ﻗدﯾم ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد' :ﻗﺗل ﻧﻛن و ھرﮐس ﻣرﺗﻛب ﻗﺗل ﺷود ﻣﺣﻛوم ﺧواھد ﺷد22 '.اﻣّﺎ ﻣن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم :ھرﮐس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرادر ﺧود ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷود ،ﻣﺣﻛوم ﺧواھد ﺷد و ھرﮐﮫ ﺑرادر ﺧود را اﺑ َﻠﮫ
ﺑﺧواﻧد ،ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑرده ﺧواھد ﺷد و اﮔر او را 'اﺣﻣق' ﺑﺧواﻧد ﻣﺳﺗوﺟب آﺗش ﺟﮭﻧم ﺧواھد ﺑود23 .ﭘس اﮔر
ھدﯾ ٔﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺑری و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫﺧﺎطر ﺑﯾﺎوری ﻛﮫ ﺑرادرت از ﺗو ﺷﻛﺎﯾﺗﯽ دارد24 ،ھدﯾ ٔﮫ ﺧود را
ﺟﻠوی ﻗرﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﮕذار و اول ﺑرو ﺑﺎ ﺑرادر ﺧود آﺷﺗﯽ ﻛن و آﻧﮕﺎه ﺑرﮔرد و ھدﯾ ٔﮫ ﺧوﯾش را ﺗﻘدﯾم ﻛن.
»25ﺑﺎ ﻣ ّدﻋﯽ ﺧود وﻗﺗﯽﮐﮫ ھﻧوز در راه دادﮔﺎه ھﺳﺗﯽ ﺻﻠﺢ ﻧﻣﺎ وﮔرﻧﮫ آن ﻣ ّدﻋﯽ ﺗو را ﺑﮫ دﺳت ﻗﺎﺿﯽ ﺧواھد
ﺳﭘرد و ﻗﺎﺿﯽ ﺗو را ﺑﮫ دﺳت زﻧداﻧﺑﺎن ﺧواھد داد و ﺑﮫ زﻧدان ﺧواھﯽ اﻓﺗﺎد26 .ﯾﻘﯾن ﺑدان ﻛﮫ ﺗﺎ ﷼ آﺧر را
ﻧﭘردازی ،آزاد ﻧﺧواھﯽ ﺷد.

ِزﻧﺎ

»27ﺷﻧﯾدهاﯾد ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده' :زﻧﺎ ﻧﻛن' 28اﻣّﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ھرﮔﺎه ﻣردی از روی ﺷﮭوت ﺑﮫ زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻛﻧد
در دل ﺧود ﺑﺎ او زﻧﺎ ﻛرده اﺳت29 .ﭘس اﮔر ﭼﺷم راﺳت ﺗو ﺑﺎﻋث ﮔﻣراھﯽ ﺗو ﻣﯽﺷود ،آن را ﺑﯾرون آور و
دوراﻧداز؛ زﯾرا ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﮫ ﻋﺿوی از ﺑدن ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯽ ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑدن ﺑﮫ ﺟﮭﻧم اﻓﻛﻧده
ﺷوی30 .اﮔر دﺳت راﺳﺗت ﺗو را ﮔﻣراه ﻣﯽﺳﺎزد ،آن را ﺑﺑر و دور اﻧداز؛ زﯾرا ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﮫ ﻋﺿوی از ﺑدن

ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯽ ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑدن ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑﯾﻔﺗﯽ.

طﻼق
-1211؛ ﻟﻮﻗﺎ 16(18:
)ﻣﺘّﯽ 199:؛ ﻣﺮﻗﺲ 10 :

»31ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده' :ھرﮔﺎه ﻣردی زن ﺧود را طﻼق دھد ،ﺑﺎﯾد طﻼﻗﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ او ﺑدھد32 '.اﻣّﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﮔوﯾم :ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ زن ﺧود را ﺟز ﺑﮫ ﻋﻠّت زﻧﺎ طﻼق دھد ،او را ﺑﮫ زﻧﺎ ﻛﺎری ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد و ھرﮐس ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
زﻧﯽ ازدواج ﻧﻣﺎﯾد ،زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻧد.

ﺳوﮔﻧد ﺧوردن
»33ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻧﯾدهاﯾد ﻛﮫ در ﻗدﯾم ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔﺗﮫ ﺷده' :ﻗﺳم دروغ ﻧﺧور و ﺑﮫ ھر ﺳوﮔﻧدی ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﯾﺎد
ﮐردهای ﻋﻣل ﻧﻣﺎ34 '.اﻣّﺎ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺳم ﯾﺎد ﻧﻛن ،ﻧﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن زﯾرا ﻛﮫ ﻋرش ﺧداﺳت35 ،ﻧﮫ ﺑﮫ
زﻣﯾن زﯾرا ﻛﮫ ﭘﺎیاﻧداز اوﺳت ،ﻧﮫ ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم زﯾرا ﻛﮫ ﺷﮭر آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ اﺳت 36و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳر ﺧود ،زﯾرا
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣوﯾﯽ از آن را ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯾد ﮐﻧﯽ37 .ﺳﺧن ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑﺎﺷد .زﯾﺎده ﺑر اﯾن از ﺷﯾطﺎن
اﺳت.

اﻧﺗﻘﺎم
(-3029
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»38ﺷﻧﯾدهاﯾد ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده' :ﭼﺷم ﺑﮫ ﻋوض ﭼﺷم و دﻧدان ﺑﮫ ﻋوض دﻧدان39 '.اﻣّﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ﺑﮫ
ﮐﺳﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﺑدی ﻣﯽﮐﻧد ﺑدی ﻧﻛن و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑر ﮔوﻧ ٔﮫ راﺳت ﺗو ﺳﯾﻠﯽ ﻣﯽزﻧد ،ﮔوﻧ ٔﮫ دﯾﮕر ﺧود را ﺑﮫ طرف
او ﺑﮕردان40 .ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ ﺗو را ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﭘﯾراھﻧت ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﻛﺷﺎﻧد ،ﻛت ﺧود را ھم ﺑﮫ او ﺑﺑﺧش.
41ھرﮔﺎه ﺷﺧﺻﯽ ﺗو را ﺑﮫ ﭘﯾﻣودن ﯾﮏ ﮐﯾﻠوﻣﺗر راه ﻣﺟﺑور ﻧﻣﺎﯾد دو ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﺎ او ﺑرو42 .ﺑﮫ ﮐﺳﯽﮐﮫ از ﺗو
ﭼﯾزی ﻣﯽﺧواھد ﺑﺑﺧش و از ﮐﺳﯽﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗرض ﻣﯽﮐﻧد ،روی ﻧﮕردان.

ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻣن
(-3632
 -2827و 
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»43ﺷﻧﯾدهاﯾد ﻛﮫ' :ھﻣﺳﺎﯾﮫات را دوﺳت ﺑدار و ﺑﺎ دﺷﻣن ﺧوﯾش دﺷﻣﻧﯽ ﻛن44 '.اﻣّﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم دﺷﻣﻧﺎن
ﺧود را دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد دﻋﺎ ﻛﻧﯾد45 .ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدان ﭘدر
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺧواھﯾد ﺷد ،ﭼون او آﻓﺗﺎب ﺧود را ﺑر ﺑدان و ﻧﯾﻛﺎن ،ﯾﻛﺳﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧد و ﺑﺎران ﺧود را ﺑر
درﺳﺗﻛﺎران و ﺑدﻛﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧد46 .اﮔر ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ را دوﺳت ﺑدارﯾد ﻛﮫ ﺷﻣﺎ را دوﺳت دارﻧد ،ﭼﮫ اﺟری
دارﯾد؟ ﻣﮕر ﺑﺎﺟﮕﯾران ھﻣﯾن ﻛﺎر را ﻧﻣﯽﻛﻧﻧد؟ 47اﮔر ﻓﻘط ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺳﻼم ﻛﻧﯾد ﭼﮫ ﻛﺎر ﻓوقاﻟﻌﺎدهای
ﮐردهاﯾد؟ ﻣﮕر ﺑﯽدﯾﻧﺎن ھﻣﯾن ﻛﺎر را ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد؟ 48ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻛﺎﻣل ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﺎنطور ﻛﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ
ﻛﺎﻣل اﺳت.

ﻣ ّﺗﯽ 6

ﺻدﻗﮫ دادن
»1ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد ﻛﮫ وظﺎﯾف دﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟّ ﮫ ﻣردم در اﻧظﺎر دﯾﮕران اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد زﯾرا اﮔر
ﭼﻧﯾن ﻛﻧﯾد ،ھﯾﭻ اﺟری ﻧزد ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧدارﯾد.
»2ﭘس ھرﮔﺎه ﺻدﻗﮫ ﻣﯽدھﯽ آن را ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻛرﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﻛن ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ رﯾﺎﻛﺎران در ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﻣورد ﺳﺗﺎﯾش ﻣردم ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ آﻧﺎن اﺟر ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد! 3و اﻣّﺎ ﺗو ،ھرﮔﺎه ﺻدﻗﮫ ﻣﯽدھﯽ،
ﻧﮕذار دﺳت ﭼپ ﺗو از آﻧﭼﮫ دﺳت راﺳﺗت ﻣﯽﮐﻧد آﮔﺎه ﺷود4 .از ﺻدﻗﮫ دادن ﺗو ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺧﺑر ﻧﺷود و ﭘدری ﻛﮫ
ھﯾﭻ ﭼﯾز از ﻧظر او ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت ،اﺟر ﺗو را ﺧواھد داد.

دﻋﺎ
(-42
)ﻟﻮﻗﺎ 11 :

»5وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺎﻧﻧد رﯾﺎﻛﺎران ﻧﺑﺎﺷﯾد .آﻧﺎن دوﺳت دارﻧد در ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎ و ﮔوﺷﮫھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و دﻋﺎ
ﺑﺧواﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردم آﻧﺎن را ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ اﺟر ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد! 6ھرﮔﺎه ﺗو دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدرون ﺧﺎﻧ ٔﮫ
ﺧود ﺑرو ،در را ﺑﺑﻧد و در ﺧﻠوت ،در ﺣﺿور ﭘدر ﻧﺎدﯾد ٔه ﺧود دﻋﺎ ﻛن و ﭘدری ﻛﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز از ﻧظر او ﭘﻧﮭﺎن
ﻧﯾﺳت ،اﺟر ﺗو را ﺧواھد داد7 .در وﻗت دﻋﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑتﭘرﺳﺗﺎن ِوردھﺎی ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ را ﺗﻛرار ﻧﻛﻧﯾد ،آﻧﺎن ﮔﻣﺎن
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻛرار زﯾﺎد ،دﻋﺎﯾﺷﺎن ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽﺷود8 .ﭘس ﻣﺛل اﯾﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷﯾد زﯾرا ﭘدر ﺷﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﻣﺎ را
ﭘﯾش از آﻧﻛﮫ از او ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽداﻧد9 .ﭘس ﺷﻣﺎ اﯾنطور دﻋﺎ ﻛﻧﯾد:
'ای ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ،

ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘ ّدس ﺑﺎد.
10ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد.
اراد ٔه ﺗو ھﻣﺎنطور ﻛﮫ در آﺳﻣﺎن اﺟرا ﻣﯽﺷود ،در زﻣﯾن ﻧﯾز اﺟرا ﺷود.
11ﻧﺎن روزاﻧ ٔﮫ ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده.
12ﺧطﺎھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش،
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧطﺎﮐﺎران ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم.
13ﻣﺎ را در وﺳوﺳﮫھﺎ ﻣﯾﺎور ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را از ﺷرﯾر رھﺎﯾﯽ ده،
زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗدرت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد از آن ﺗوﺳت .آﻣﯾن'.
»14ﭼون اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧطﺎھﺎی دﯾﮕران را ﺑﺑﺧﺷﯾد ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺷﻣﺎ را ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد15 .اﻣّﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ
ﻣردم را ﻧﺑﺧﺷﯾد ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺧطﺎھﺎی ﺷﻣﺎ را ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.

روزه
»16وﻗﺗﯽ روزه ﻣﯽﮔﯾرﯾد ﻣﺎﻧﻧد رﯾﺎﻛﺎران ،ﺧودﺗﺎن را ﭘرﯾﺷﺎن ﻧﺷﺎن ﻧدھﯾد .آﻧﺎن ﻗﯾﺎﻓﮫھﺎی ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ روزهدار ﺑودن ﺧود را ﺑﮫ رُخ دﯾﮕران ﺑﻛﺷﻧد .ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ اﺟر ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد! 17اﻣّﺎ ﺗو
وﻗﺗﯽ روزه ﻣﯽﮔﯾری ،ﺳر ﺧود را ﺷﺎﻧﮫ ُﮐن و ﺻورت ﺧود را ﺑﺷوی 18ﺗﺎ ﻣردم از روز ٔه ﺗو ﺑﺎﺧﺑر ﻧﺷوﻧد،
ﺑﻠﻛﮫ ﻓﻘط ﭘدر ﺗو ﻛﮫ در ﻧﮭﺎن اﺳت ،آن را ﺑداﻧد و ﭘدری ﻛﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز از ﻧظر او ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت ،اﺟر ﺗو را
ﺧواھد داد.

ﮔﻧﺞ آﺳﻣﺎﻧﯽ
(-3433
)ﻟﻮﻗﺎ 12 :

»19ﮔﻧﺟﮭﺎی ﺧود را ﺑر روی زﻣﯾن ،ﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﺑﯾد و زﻧﮓ ﺑﮫ آن زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد و دزدان ﻧﻘب زده آن را
ﻣﯽدزدﻧد ،ذﺧﯾره ﻧﻛﻧﯾد20 .ﺑﻠﻛﮫ ﮔﻧﺟﮭﺎی ﺧود را در ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﺑﯾد و زﻧﮓ ﺑﮫ آن آﺳﯾﺑﯽ

ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد و دزدان ﻧﻘب ﻧﻣﯽزﻧﻧد و آن را ﻧﻣﯽدزدﻧد ،ذﺧﯾره ﻛﻧﯾد21 .زﯾرا ھرﺟﺎ ﮔﻧﺞ ﺗوﺳت ،دل ﺗو ﻧﯾز در
آﻧﺟﺎ ﺧواھد ﺑود.

ﭼراغ ﺑدن
(-3634
)ﻟﻮﻗﺎ 11 :

»22ﭼراغ ﺑدن ،ﭼﺷم اﺳت .اﮔر ﭼﺷم ﺗو ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎم وﺟودت روﺷن اﺳت 23اﻣّﺎ اﮔر ﭼﺷم ﺗو ﺳﺎﻟم ﻧﺑﺎﺷد
ﺗﻣﺎم وﺟودت در ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺧواھد ﺑود .ﭘس اﮔر آن ﻧوری ﻛﮫ در ﺗوﺳت ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎﺷد ،آن ،ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋظﯾﻣﯽ
ﺧواھد ﺑود!

ﺧدا و داراﯾﯽ
(-3122
)ﻟﻮﻗﺎ 1613:؛ 12 :

»24ھﯾﭻﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻧد ٔه دو ارﺑﺎب ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﯾﺎ از اوﻟﯽ ﺑدش ﻣﯽآﯾد و دوﻣﯽ را دوﺳت دارد و ﯾﺎ ﺑﮫ اوﻟﯽ
ارادت ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و دوﻣﯽ را ﺣﻘﯾر ﻣﯽﺷﻣﺎرد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ھم ﺑﻧد ٔه ﺧدا ﺑﺎﺷﯾد و ھم در ﺑﻧد ﻣﺎل.
»25ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم :ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑﺧورﯾد و ﯾﺎ ﭼﮫ ﺑﯾﺎﺷﺎﻣﯾد و ﻧﮫ ﺑرای
ﺑدن ﺧود ﻛﮫ ﭼﮫ ﺑﭘوﺷﯾد ،زﯾرا زﻧدﮔﯽ از ﻏذا و ﺑدن از ﻟﺑﺎس ﻣﮭﻣﺗر اﺳت26 .ﺑﮫ ﭘرﻧدﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﻧﯾد :آﻧﮭﺎ ﻧﮫ
ی آﻧﮭﺎ را ﻣﯽدھد .ﻣﮕر
ﻣﯽﻛﺎرﻧد ،ﻧﮫ درو ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﮫ در اﻧﺑﺎرھﺎ ذﺧﯾره ﻣﯽﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ روز ِ
ارزش ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب از آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت؟ 27ﮐدامﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻣر ﺧود
ﺑﯾﺎﻓزاﯾد؟
»28ﭼرا ﺑرای ﻟﺑﺎس ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد؟ ﺑﮫ ﺳوﺳنھﺎی ﺻﺣرا ﻧﮕﺎه ﻛﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﻣو ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻧﮫ
زﺣﻣت ﻣﯽﮐﺷﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽرﯾﺳﻧد29 .وﻟﯽ ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ ﺣ ّﺗﯽ ﺳﻠﯾﻣﺎن ھم ﺑﺎ آنھﻣﮫ ﺣﺷﻣت و ﺟﻼﻟش ﻣﺛل ﯾﻛﯽ از آﻧﮭﺎ
آراﺳﺗﮫ ﻧﺷد30 .ﭘس اﮔر ﺧدا ﻋﻠف ﺻﺣرا را ﻛﮫ اﻣروز ھﺳت و ﻓردا در ﺗﻧور رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﯾنطور
ﻣﯽآراﯾد ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ،ای ﻛماﯾﻣﺎﻧﺎن ،ﺑﻣراﺗب ﺑﮭﺗر ﻧﺧواھد ﭘوﺷﺎﻧﯾد!

»31ﭘس ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﻧﮕوﯾﯾد' :ﭼﮫ ﺑﺧورﯾم؟ ﭼﮫ ﺑﻧوﺷﯾم؟ و ﯾﺎ ﭼﮫ ﺑﭘوﺷﯾم؟' 32ﺗﻣﺎم ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺑﮫ دﺳت
آوردن اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣّﺎ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧد ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣ ٔﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد33 .ﺷﻣﺎ
ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و اﻧﺟﺎم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی او ﺑﻛوﺷﯾد ،آن وﻗت ھﻣ ٔﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد34 .ﭘس ﻧﮕران ﻓردا ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﮕراﻧﯽ ﻓردا ﺑرای ﻓرداﺳت و ﺑدی اﻣروز ﺑرای اﻣروز
ﻛﺎﻓﯽ اﺳت.

ﻣ ّﺗﯽ 7

ﻗﺿﺎوت درﺑﺎر ٔه دﯾﮕران
(-4241
 -3837و 
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»1درﺑﺎر ٔه دﯾﮕران ﻗﺿﺎوت ﻧﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﻗرار ﻧﮕﯾرﯾد2 .ھﻣﺎنطور ﻛﮫ ﺷﻣﺎ دﯾﮕران را ﻣﺣﻛوم
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﺣﻛوم ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑﺎ ھر ﭘﯾﻣﺎﻧﮫای ﻛﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑدھﯾد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻋوض ﺧواھﯾد
ﭘر ﻛﺎھﯽ را ﻛﮫ در ﭼﺷم ﺑرادرت ھﺳت ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ،وﻟﯽ در ﻓﻛر ﭼوب ﺑزرﮔﯽ ﻛﮫ در ﭼﺷم ﺧود
ﮔرﻓت3 .ﭼرا ِ
داری ﻧﯾﺳﺗﯽ؟ 4ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺟرأت ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرادر ﺧود ﺑﮕوﯾﯽ' :اﺟﺎزه ﺑده ﭘر ﻛﺎه را از ﭼﺷﻣت ﺑﯾرون آورم'
ﺣﺎل آﻧﻛﮫ ﺧودت ﭼوب ﺑزرﮔﯽ در ﭼﺷم داری5 .ای رﯾﺎﻛﺎر ،اول آن ﭼوب ﺑزرگ را از ﭼﺷم ﺧود ﺑﯾرون
ﺑﯾﺎور ،آﻧﮕﺎه درﺳت ﺧواھﯽ دﯾد ﻛﮫ ﭘر ﻛﺎه را از ﭼﺷم ﺑرادرت ﺑﯾرون ﺑﯾﺎوری6 .آﻧﭼﮫ ﻣﻘ ّدس اﺳت ﺑﮫ ﺳﮕﺎن
ﻧدھﯾد و ﻣروارﯾدھﺎی ﺧود را ﺟﻠوی ﺧوﮐﮭﺎ ﻧرﯾزﯾد .ﻣﺑﺎدا آﻧﮭﺎ را زﯾر ﭘﺎ ﻟﮕدﻣﺎل ﻛﻧﻧد و ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑدَ َرﻧد.

ﺧواﺳﺗن ،ﺟﺳﺗﺟو ﻛردن و ﻛوﺑﯾدن

(-139
)ﻟﻮﻗﺎ 11 :

»7ﺑﺧواھﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد .ﺑﺟوﯾﯾد ،ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﻛرد .در ﺑزﻧﯾد ،در ﺑﮫ روﯾﺗﺎن ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد8 .ﭼون
ھرﮐﮫ ﺑﺧواھد ،ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد و ھرﮐﮫ ﺑﺟوﯾد ،ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و ھرﮐﮫ در ﺑزﻧد ،در ﺑﮫ روﯾش ﺑﺎز ﻣﯽﺷود9 .آﯾﺎ
ﻛﺳﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ھﺳت ﻛﮫ وﻗﺗﯽ ﭘﺳرش از او ﻧﺎن ﺑﺧواھد ،ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ او ﺑدھد؟ 10و ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﺎھﯽ
ﻣﯽﺧواھد ،ﻣﺎری در دﺳﺗش ﺑﮕذارد؟ 11ﭘس اﮔر ﺷﻣﺎ ﻛﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺷرﯾری ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد
ﭼﯾزھﺎی ﺧوب را ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑدھﯾد ،ﭼﻘدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﻛﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﻛو را
ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻋطﺎ ﺧواھد ﻓرﻣود! 12ﺑﺎ دﯾﮕران ھﻣﺎنطور رﻓﺗﺎر ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ

ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻛﻧﻧد .اﯾن اﺳت ﺧﻼﺻ ٔﮫ ﺗورات و ﻧوﺷﺗﮫھﺎی اﻧﺑﯾﺎ.

در ﺗﻧﮓ
ِ

)ﻟﻮﻗﺎ 13(24:

در ﺗﻧﮓ وارد ﺷوﯾد ،زﯾرا دری ﻛﮫ ﺑزرگ و راھﯽ ﻛﮫ وﺳﯾﻊ اﺳت ﺑﮫ ھﻼﻛت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷود و
»13از ِ
ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ اﯾن راه را ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺳﯾﺎرﻧد 14اﻣّﺎ دری ﻛﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷود ﺗﻧﮓ و راھش دﺷوار اﺳت و
ﯾﺎﺑﻧدﮔﺎن آن ھم ،ﻛم ھﺳﺗﻧد.

درﺧت و ﻣﯾو ٔه آن
(-4443
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»15از اﻧﺑﯾﺎی دروﻏﯾن ﺑرﺣذر ﺑﺎﺷﯾد ﻛﮫ در ﻟﺑﺎس ﻣﯾش ﺑﮫ ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻧد ،وﻟﯽ در ﺑﺎطن ﮔرﮔﺎن درّ ﻧدهاﻧد.
16آﻧﺎن را از ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺧواھﯾد ﺷﻧﺎﺧت .آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان از ﺑوﺗ ٔﮫ ﺧﺎر ،اﻧﮕور و از ﺧﺎرﺑن ،اﻧﺟﯾر ﭼﯾد؟
17ھﻣﯾنطور درﺧت ﺧوب ﻣﯾو ٔه ﺧوب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و درﺧت ﻓﺎﺳد ﻣﯾو ٔه ﺑد18 .درﺧت ﺧوب ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﯾو ٔه
ﺑد ﺑﮫ ﺑﺎر آورد و ﻧﮫ درﺧت ﺑد ﻣﯾو ٔه ﺧوب19 .درﺧﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯾو ٔه ﺧوب ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎورد آن را ﻣﯽﺑرﻧد و در آﺗش
ﻣﯽاﻧدازﻧد20 .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را از ﻣﯾوهھﺎﯾﺷﺎن ﺧواھﯾد ﺷﻧﺎﺧت.

ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳم
(-2725
)ﻟﻮﻗﺎ 13 :

»21ﻧﮫ ھرﮐس ﻛﮫ ﻣرا »ﺧداوﻧدا ،ﺧداوﻧدا« ﺧطﺎب ﻛﻧد ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن وارد ﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﻛﮫ ﮐﺳﯽﮐﮫ اراد ٔه
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣرا ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد22 .وﻗﺗﯽ آن روز ﺑرﺳد ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻣن ﺧواھﻧد ﮔﻔت' :ﺧداوﻧدا ،ﺧداوﻧدا ،آﯾﺎ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗو ﻧﺑوّ ت ﻧﻛردﯾم؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ذﻛر ﻧﺎم ﺗو دﯾوھﺎ را ﺑﯾرون ﻧراﻧدﯾم؟ و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗو ﻣﻌﺟزات ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻛردﯾم؟ 23آﻧﮕﺎه
آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧواھم ﮔﻔت' :ﻣن ھرﮔز ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم .از ﻣن دور ﺷوﯾد ،ای ﺑدﻛﺎران'.

دو ﺧﺎﻧﮫ
(-4947
)ﻟﻮﻗﺎ 6 :

»24ﭘس ﮐﺳﯽﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣرا ﻣﯽﺷﻧود و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص داﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺧﺎﻧ ٔﮫ ﺧود را ﺑر
ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎ ﻧﻣود25 .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾد ،ﺳﯾل ﺟﺎری ﺷد و ﺑﺎد وزﯾده ﺑر آن ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺷﺎر آورد ،اﻣّﺎ آن ﺧﺎﻧﮫ ﺧراب ﻧﺷد
زﯾرا ﺷﺎﻟود ٔه آن ﺑر روی ﺳﻧﮓ ﺑود.
»26اﻣّﺎ ھرﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻣرا ﺑﺷﻧود و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﻧﻛﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺧﺎﻧ ٔﮫ ﺧود را ﺑر روی ﺷن
ﺑﻧﺎ ﻛرد27 .ﺑﺎران ﺑﺎرﯾد ،ﺳﯾل ﺟﺎری ﺷد و ﺑﺎد وزﯾده ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺷﺎر آورد و آن ﺧﺎﻧﮫ ﻓرو رﯾﺧت و ﭼﮫ
ﺧراﺑﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑود!«
28وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد ﻣردم از ﺗﻌﺎﻟﯾم او ﻣﺗﺣﯾّر ﺷدﻧد 29زﯾرا او ﺑرﺧﻼف روش ﻋﻠﻣﺎ،
ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر و اﻗﺗدار ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد.
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