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 ۲ شخب یدرگاش همدقم

 متسه
 همدقم ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

 هار دروم رد رتشیب تاعالطا فشک هب عورش امش نازومآ شناد ، دعب هب ۵ تمسق زا هک تسا نیا هدیا

 عورش گربراک کی اب سرد ۸ همه .دوب دهاوخ توافتم اهسرد ، ۵ تمسق عورش اب .دننکیم ادخ اب نتفر

 و دنناوخب ار نوتم دنناوتب اهنآ هک یروط هب ،دیهدب یکشیپ ار لوا قرو دوخ زومآ شناد هب امش .دوشیم

قمع ، تسا هدرک فشک وجشناد هچنآ زا هدافتسا اب ، مود تمسق .دننک هتشون ار تالاوس هب خساپ

.دیهد همادا هعلاطم هب سپس و دینک عورش تالاوس قرو/گربراک اب ار هسلج ره .دراد یرتشیب

.میدرک تبحص تیوه دروم رد ام ۴ تمسق رد

.تسا هدیک اهنآ رکفت رد رییغت هب عورش یزیچ هچ دیسرپب دوخ زومآ شناد زا

 ، تسا نینچ رگا ؟دنک زکرمت یسیع رب دوخ هرمزور یگدنز رد هک دراد یرتشیب ییاناوت امش زومآ شناد ایآ

 ؟درک هدهاشم ار تارییغت ناوتیم تمسق مدک رد

؟تسیچ تخومآ شنادرگاش هب یسیع هک یزیچ نیرتمهم

 اب طابترا .دنشاب وا اب اهنآ تساوخیم وا .دنزادنیب وا یگدنز هب یهاگن شراک زاغآ زا نادرگاش داد هزاجا یسیع

 روط هب ، دنسانشب ار یسیع اهنآ رگا هک دزومآ یم نادرگاش هب یسیع .تسا شزومآ زا یمهم شخب شنادرگاش

.دنسانشیم ار ردپ راکدوخ

 اهنآ تمس هب ، دروخیم اذغ اهنآ اب ، دنکیم تبحص اهنآ اب .دشاب مدرم نایم رد دهاوخیم هک دهدیم ناشن یسیع

یارب مدرم هک دهدیم ناشن یسیع .دوشیم هداد شزومآ یتایح یاه سرد ، اذغ تاقوا زا یرایسب رد هژیو هب .دوریم

 مهم ادخ یارب هک تسا یزیچ مه اب شزومآ و ندوب مه اب ، ینید نیناوق تیاعر زا رتمهم .دنتسه مهم رایسب ادخ

.دهدیم ناشن ار مدرم یارب ردپ قشع و ردپ یارب وا قشع یسیع .تسا

 و دینک زکرمت یهاشداپ یادخ رب هک داد روتسد یسیع .دندید و دندینش ار ادخ یهاشداپ رد یگدنز یگنوگچ نادرگاش

.مینک یگدنز وا اب هنوگچ و مینک رارقرب طابترا وا اب هنوگچ

دنام میهاوخ وا اب و هدمآ وا شیپ ام و تشاد دهاوخ تسود ار وا نم ردپ

 ۲۳ :۱۴ انحوی
 .دننک یگدنز اهنآ رد دنهاوخیم و دنراد تسود ار نادرگاش یسیع و ردپ .مینیبیم ار یدرگاش یلصا هتسه نتم نیا رد
 رد ردپ .دهد ماجنا دهاوخیم ردپ هچنآ و دهدب ناشن ردپ اب ار دوخ دامتعا نادرگاش ات دوشیم ثعاب قشع هطبار نیا

 اب ات دریگیم میمصت ردپ .دهدیم ناشن دهد ماجنا دهاوخیم وا هک ار هچنآ  شدرگاش هب و دراد نانیمطا شدرگاش

 ماجنا ار دهدیم ناشن ردپ هچنآ دناوتب وا ات دنکیم زهجم دوخ حور اب ار درگاش نینچمه وا .دنک یراکمه دوخ درگاش

.دهدب

 هدش هداد امش هب هک هچنآ ششخب یگنوگچ و وا اب نتفر هار هوحن ، ردپ تخانش هوحن هب رت قیمع ام یدعب سرد ۸ رد

.تخادرپ میهاوخ تسا

.دیوش ریگرد لاعف روط هب هک دوشیم هتساوخ امش زا مظنم روط هب و دوب دهاوخ یدربراک رایسب سورد

 رمث زا رپ ادخ اب امش هطبار ، هرمزور یگدنز رد هدش هتخومآ لوصا زا هدافتسا یارب دیشاب هدامآ هکیتروص رد اهنت

.دوب دهاوخ

.میهد خساپ لاوس هب سپس و میناوخب ار نتم ، میزادنیب یهاگن تاعوضوم هب مه اب دیراذگب
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 ؟مینکیم هچ میتسه یسیع قشاع یتقو
۱۰ :۱۵ انحوی  ۲۳ ،۱۵ :۱۴ انحوی

 ؟مینک ظفح ار اهنآ هک دهاوخیم ام زا و دهدیم ام هب ار روتسد ۸ مادک یسیع

۱۵ :۱ سقرم

 ۳۸ :۲ نالوسر لامعا ۱۹ :۲۸ یتم

   ۲۷ :۱۰ اقول ۳۴ :۱۳ انحوی
۲۴ :۷ یتم

۹ ،۲ :۱۱ اقول

۸ :۱۰ یتم

۱۹ ،۱۸ :۲۸ یتم

۲۸ -۲۶ :۲۶ یتم

؟دینیبیم یتهابش ایآ ، دینک هسیاقم اسیلک لیاوا یگدنز اب ار هتکن ۸ نیا

۴۷ -۳۷ :۲ نالوسر لامعا

 .هدشن رازگرب یتاکن هچ و هدش رازگرب اسیلک لیاوا رد یتاکن هچ هک دیسیونب

 !بوخ سناچ .درک میهاوخ راک روتسد ۸ نیا اب هدنیآ سرد ۸ رد
 دیشاب هتشاد اسیلک لیاوا هب تبسن یا هژیو هجوت .میناوخیم ار نالوسر لامعا باتک ام ، ۵ تمسق هعلاطم ماگنه
 .تفر هار دنوادخ یهاشداپ رد هنوگچ لیاوا اسیلک و
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