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 ادخ اب تبحص و ندرک اعد

 متسه
 ۲.۱۰ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
؟دهدیم دروم نیا رد ار لاثم مادک و دیوگیم هچ اعد دروم رد یسیع

 ۶ :۶ یتم
 ماجنا ار راک نیا یسیع هک میدناوخ اهراب .میناوخیم دهدیم ناشن حیسم یسیع هک ار اعد هبنج نیرتمهم نتم نیا رد

 رگیدکی اب رارسا و قیمع راتفگ و مه اب تقو ندنارذگ یانعم هب هطبار .تسا ردپ یادخ اب هطبار نتشاد اعد .داد

 ماجنا ردپ یادخ اب ار اهراک همه دیناوتیم امش .تسا ندوب تکاس ، ندرک هیرگ ، ندیدنخ ، ندرک تبحص مه اب .تسا

.دینک زاب وا یور هب ار دوخ بلق امش هک دراد وزرآ وا .دیهد

 نیاً ابترم یسیع .درکیم شوگ شیاهتبحص هب ،درک یرپس ردپ اب هک نامز نآ رد ،حیسم یسیع هک مینیبیم نینچمه

.دهدن ناشن شیارب ردپ ات دهد یمن ماجنا یراک چیه وا ؛دنکیم رکذ ار

.تسین ینوریب یاهراتفر هب طوبرم نیا و تسادخ اب وگتفگ اعد هک دزومآ یم نادرگاش هب یسیع

 داتسیا دیاب امش هک ؛دیوگیمن تیعقوم دروم رد یزیچ چیه وا .هتسب ای زاب نامشچ اب ندرک اعد ، لاثم ناونع هب

 .تسین مهم یکیزیف تیعقوم .دیشکب زارد ای و دیشاب هتسشن ای ، دیشاب
 ناشن ام هب زین یسیع .تسا مهم  مارآ یناکم رد اهنت ًاحیجرت و ادخ اب تقو ندنارذگ  هک دهدیم ناشن ام هب یسیع

 دیهاوخیم هک یصخش اب هک روطنامه .تسا هدنز هطبار کی هکلب تسین مسارم زا یخرب هب طوبرم رما نیا هک دهدیم

.دینکیم هجوت مه هب و دیراذگیم تقو ، دیسانشب ًاصخش

 ۴۱، ۳۹ :۲۲، ۱۲ :۶ اقول

 دیدج دهع و قیتع دهع نیب توافت
 ام .دندشیم فورصم ، دباعم رد لوا هجرد رد ، اه نییآ طسوت اتدمع لیئارسا مدرم هک مینیبیم قیتع دهع رد
 یدایز یاهاعد .تسا هداتفا قافتا ربمایپ کی طسوت لومعم روط هب رما نیا اما تسا هدرک تبحص ادخ هک میناوخیم

 دایرف ار ادخ دنشاب جاتحم رگا ًاصوصخم .میهاوخب یزیچ ادخ زا هک دوب نیا یارب اعد تاقوا بلغا .دش هدناوخ

.دندرکیم رکش ار ادخ دندوب لاحشوخ رگا ای .دننزیم

 طسوت و دنکیم یگدنز ام بلق رد رضاح لاح رد ردپ یادخ هک دهدیم ناشن وا .دهدیم ناشن ار یرگید زیچ یسیع

!ناربمایپ قیرط زا طقف هب و دنکرارقرب طابترا ب دهاوخیم دوخ حور

:زا تسا ترابع اعد هک دهدیم ناشن ام هب یسیع
.ام هرمزور یاهزاین اضاقت و وا زا یرکشت ، یهاشداپ رد ندز مدق ، ردپ یادخ تشادگرزب

۱۴ - ۷ :۶ یتم

.دنکیم تبحص یسیع اب ردپ و دنکیم تبحص ردپ اب یسیع .ردپ یادخ اب یصخش سامت

۲۳ - ۲۰ :۱۷ انحوی

دنکیم تفایرد رادتقا وا ،دوب اعد رد ادخ اب یسیع هکنیا زا سپ .دهاوخیم ادخ هچنآ ماجنا یارب رایتخا تفایرد
. 

یهدنامرف یشور هب و دنکیم اعد نیطایش ندنار نوریب ای نارامیب یافش ماگنه رد مه و ایرد رد نافوط دروم رد مه وا

.دنکیم تبحص

 ۳۰ - ۲۹ :۷ سقرم ، ۴۴ – ۴۰ :۶ سقرم ، ۳۹ :۴ سقرم ، ۵ :۲ سقرم
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؟دننکیم اعد هنوگچ یسیع نادرگاش

 ۳۱ - ۲۳ :۴ نالوسر لامعا
 نامه نادرگاش ، نالوسر لامعا باتک رد .) ۲ ، ۱ :۹ اقول ( دنا هتفرگ رادتقا هاشداپ زا نونکا هک دننادیم نادرگاش

لاح نیا اب .دنهدیم افش ار نارامیب و دنهدیم تراشب اهنآ .تسا هداد روتسد اهنآ هب یسیع هک دنهدیم ماجنا ار یراک

.دنرادرب تسد لیجنا غیلبت زا هك دوشیم هتفگ اهنآ هب و دنیآ یم رد تراسا هب ، دنوشیم ریگتسد

.دنوشیم اعد دراو ًامیقتسم اهنآ .دننک یمن هجوت اهنیا زا کی چیه هب اهنآ هک تسا راکشآ ام نتم رد

تسا هدش تبحص ردپ یادخ اب یگدنز زا تمسق ره دروم رد

 ادخ هب ار ناشیاه هدعو .دننکیم هدافتسا سدقم باتک زا اهنآ .دننکیم اعد و دنتشا بلق رد یکی ناونع هب مه اب اهنآ

.دننکیم یروآدای

تردق دوشیم هتساوخ اهنآ زا هچنآ ماجنا یارب و دنتسه یناسک هچ اهنآ نمشد ، تسیچ اهنآ هفیظو دننادیم اهنآ

.دنهاوخیم

.دوشیم هدید اه یتفگش و اه هناشن

.دنک تیاده تخس طیارش رد ار اهنآ ات دنهاوخیم ادخ زا هکلب دهد رییغت ار طیارش هک دنهاوخیمن ادخ زا اهنآ

 نارادنامیا یارب سُلوپ یاعد
 ؟تسیچ سلوپ یاعد تاکن نیرتمهم

 ۲۲ – ۱۵ :۱ نایسسفا

 ۶ - ۴ :۲ نایسسفا

 رتهب ار دوخ قیرط نیا زا و میسانشیم ار وا ام .میریگب سامت ردپ یادخ  اب میهاوخیم مینکیم اعد ام هک یماگنه

 هک یماگنه اهنت .تسا هدش ناهنپ هک تسا یجنگ دننام نیا .دنامب ناهنپ ام دید زا دناوتیم تاقوا یضعب .میسانشیم

.درک دیهاوخ فشک ار دوخ نورد جنگ ، دینک تبحص وا اب یتقو ، دینارذگب ردپ یادخ اب ار دوخ تقو دیناوتیم

لاثم

 دوشیم مولعم مسق هچ وا هک متسنادیم نم .متخانشیمن یبوخ هب ادتبا رد ار وا ، مدرک مرسمه نتخانش هب عورش یتقو

 ار هناخ کی رد یگدنز و میدرک جاودزا یتقو .تسوا عقاو رد هک مدرک یصخش نتخانش هب عورش وا اب تبحص اب اما

 ، میدنارذگیم مه اب هک ینامز و تاملاکم قیرط زا .دش رت قیمع رایسب و درک رییغتً الماک ام تاطابترا ، میدرک عورش

 نم زا ار اه نیرتهب مرسمه هک دوب راگنا .مدوب هدیدن مدوخ رد زگره ًالبق هک دوشیم رهاظ نم تیصخش رد دراوم

.دروآ یم نوریب

 ام رد زیچ نیرتهب ، دنکیم تبحص ام اب وا و ، مینکیم وا اب تبحص هب عورش ام هک یماگنه .تسا هنوگنیا ادخ اب

 .امش ثرا ، تسا هداد رارق امش یارب وا هک دینکیم ییاهزیچ ندید هب عورش امش و دوشیم رهاظ

١

٢
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 :قشم

 هب میزادنیب یهاگن ات دشاب یبوخ هظحل نیا دیاش .ینکیم رکف هنوگچ اعد دروم رد ًاریخا هک دیریگب رظن رد

 ؟دشاب دنمشزرا رایسب امش یارب هک دراد دوجو یصاخ تاظحل ایآ .دیتشون اعد باتک رد هچنآ همه

 ، دنکیم اعد  ۶ – ۴ :۲ نایسسفا و۲۲ – ۱۵ :۱ نایسسفا رد نارادنامیا یاربُ سلوپ هک ار ییاهزیچ نامه
 رد هک دینیبب دیناوتیم ایآ دیسرپب ردپ زا .دوش زاب یسیع تفرعم هب امش بلق دینک اعد .دیهاوخب ادخ زا

 هدش اطعا امش هب ادخ فرط زا رادتقا/یرایتخا هچ دهد ناشن امش هب هک دیهاوخب ردپ زا ؟دیتسه یک یسیع

.تسا

 اهنآ هب یتقو هک دراد دوجو یتاکن ایآ ؟تسا هدوب هچ صاخ تاظحل .دینک تبحص اعد دروم رد دوخ یبرم اب

 ؟تسا راوشد زونه دینکیم رکف
.دینک اعد مه اب اعد اب و رمث رپ یگدنز کی یارب
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 ۲ رتقیمع ٔهشیدنا
؟دنادیم مهم ار یزیچ هچ اعد دروم رد یسیع هچ

 ۱۵ - ۷ :۶ یتم
 .مینکیم اعد ردپ یادخ هب ام .تسین مهم تاملک دادعت
.میرازگیم تمرح ادخ مان هب ام

 باتک یاه هتشون زا یضعب رد .دننکیم شیاتس تسه هک هچنآ رطاخ هب ار ادخ نارادنامیا هک میناوخیم ًابترم ام

 هدیمان ادخ شتسرپ بلغا لمع نیا .دوشیم هتشاد یمارگ ادخ مان اهنآ رد هک دوشیم هدناوخ ییاه دورس ، سدقم

.دوشیم

 دروم رد یسیع .ادخ هب نداد صاصتخا ای ادخ یارب هدش هتشاذگ ادج :تسا ینعم نیا هب »سدقم« هملک ینعم

) ۲۴ ، ۲۳ :۴ انحوی( دنکیم تبحص ادخ دروم رد تقیقح نایب اب و دتفا یم قافتا حور قیرط زا هک یعقاو شتسرپ

 حور طسوت ماهلا اب مدرم .دنناوخیم دورس رایسب ادخ هرابرد اهنآ ، نالوسر طسوت هدش سیسأت یاهاسیلک رد

.دنزاسیم یدیدج یاهدورس

 ناقشاع دننام ًاقیقد نیا .دنکیم وزرآ امش دوخ هدش هتخاس یاهدورس یارب یتح ، امش شوجدوخ شتسرپ یارب ادخ

 دننکیم تبحص دوخ قشع دروم رد نآ رد هک دنربیم تذل رگیدکی یارب رعش ای گنهآ نتشون زا اهنآ ، تسا

.دنیوگیم رگیدکی دروم رد یصاخ یاهزیچ و

 دوش ماجنا وت هدارأ و دیایب وت یاهاشداپ
 ماجنا ار وا هدارا و میونشب ار ادخ یادص ام دهاوخیمً اعقاو وا .دنکیم روهظ یسیع شهاوخ هک مینیبیم اجنیا رد

.دروآ یم یداش و حلص ادخ هدارأ ماجنا .دمآ دهاوخ تلادع و دیایم ادخ یهاشداپ سپس .میهد

 ار یزیچ امش تاقوا یهاگ .دیشاب دوخ یگدنز یارب ادخ تساوخ لابند هب یطیارش ره رد دیناوتیم دینک اعد رگا

 نآ اب و دیسیونب ار دوخ لاوس .دیونشیمن یزیچ تاقوا یهاگ ، دوشیم هفشاکم امش یارب یرکف هلصافالب و دیهاوخیم

.دوش نشور امش یارب هک ینامز ات ، دیدرگزاب ادخ هب ًابترم

 دیناوتیم امش هنوگچ هک دیشاب یا لابند هکلب ،دیدرگن دنکیم رکف امش یگدنز دروم رد ادخ هچنآ فشک هب اهنت

« :دشاب هنوگنیا رمتسم روط هب امش یاعد ؟دراد امش یگدنز یارب یا همانرب هچ .دینک وا یهاشداپ رد ار وا تمدخ

» !نم تیعضو رد  نانچمه و ،دیایب نم یگدنز رد وت یهاشداپ

شخبب ار ام هنازور یاذغ

 .دیهاوخب وا زا ار دراوم نیا دیناوتیم یگداس هب .دنادیم مهم ام یارب ار یگدنز یساسا جاتحیام نیمأت ردپ دنوادخ

.تسا مهم زین دنوادخ یارب نیا هک دینیبیم اعد نیا رد .دنراد جایتحا یندیشون و اذغ هب همه

ششخب

 هدش رکذ یسیع طسوت اجنیا رد نارگید ششخب و وفع تفایرد .تسا یدیلک امش یارب اعد اب یگدنز رد ششخب

.تسا

) ۱۵ – ۱۳ :۶ یتم( دهدیم دنویپ ششخب اب ار اعد یاهخساپ یسیع

 ام یاهاعد هجیتن رد رما نیا ، دشاب هتشاد دوجو یبلق تدحو مدرم نیب رگا .دراد دیکأت هچراپکی یاعد رب یسیع

 .دراذگ یم ریثأت
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 ) ۲۰ – ۱۵ :۱۸ یتم (

 طسوت امش هک دینادب هک تسا مهم دینکیم اعد امش هک یماگنه .دشاب کاپ دیاب ام بلق هک دیوگیم ام هب یسیع

 دینک فارتعا .دهد ناشن امش هب دیراد ششخب هب زاین هک یدراوم رد هک دیهاوخب سدقلا حور زا .دیدش هدیشخب ادخ

) ۹ – ۷ :۱ انحوی لوا ، ۱۵ – ۵:۱۳ بوقعی ( .دیبای ششخب و

 هسوسو
تسا نکمم ،مینک یگدنز یسیع اب ام رگا .میا هدرک هابتشا باختنا دوخ یلبق یگدنز رد ام یرایسب هک دنادیم یسیع

 یگدنز نآ رد یحیسم ناونع هب ام هک یناهج یتح .دش دهاوخ نایامن هرابود ام یلبق یگدنز زا یمیدق یاه هسوسو هک

 ... هریغو یمرگرس ، شناد ، یسنج هطبار ، تردق ، لوپ ، رورغ دننام ییاه هنیمز رد .تسا هسوسو زا رپ مینکیم

 ام .دنتسین بوخ ام یارب هک میهد ماجنا ییاهباختنا ات دوشیم ثعاب هک دشاب هتشاد دوجو هسوسو هک دراد ناکما

 هدنار هسوسو هب ات مینك اعد هك دهدیم دای ام هب و دنادیم ار نیا یسیع .مینک باختنا دنوادخ هدارا زا جراخ میناوتیم

.میتفین ریگ رورش صخش گنچ رد بیترت نیدب و میوشن

 طسوت هک مینادیم نینچمه ام .دننک هدافتسا یسیع مان زا شیامزآ ای هسوسو ماگنه هک تخومآ نادرگاش هب یسیع

) ۱۱ :۱۲ هفشاکم ( .میوش بلاغ نمشد رب یسیع نوخ تردق هب نامیا

 رد وا حور تردق .میوشیم لصو دوب حیسم یسیع رد هک تردق هب ام ، مینکیم اعد یسیع مان رد ام هک یماگنه

 .دزاسیم رتشیب مه ناحتاف زا ار ام هک  تسام دوجو

 :قشم

 تقو هتکن ره ندناوخ یارب .دیهد صاصتخا اعد هتکن ۷ رورم یارب ار دوخ تقو ًابترم هک دینک یعس

 .دیشاب قالخ .دینک اعد نآ هراب رد دینک یعس و دیراذگب
 .دیریگب دای دوخ یاعد تاقوا یارب یوگلا ناونع هب ار تاکن نیا دینک یعس

 تمسق مادک رد و دوریم شیپ بوخ یزیچ هچ دییوگب اهنآ هب .دینک تبحص اعد تاقوا درومرد دوخ یبرم اب

 .دیراد لکشم

۲۷ لوصأ

 قیمع نتشاذگ کارتشا هب و ندوب مه اب یانعم هب هطبار .تسا ردپ یادخ اب نتشاد هطبار ینعی اعد

 یادخ اب زیچ همه .دیشاب تکاس ، دینک هیرگ ، دیدنخب ، دینک تبحص مه اب .تسامش رارسا نیرت

  .دینک زاب وا یور هب ار دوخ بلق امش هک دهاوخیم وا .تسا ریذپ ناکما ردپ




