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 یزاس درگاش

 متسه
 ۲.۲۱ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

 ۱ رتقیمع ٔهشیدنا
 .تسا ادخ یهاشداپ شرتسگ هب زار یزاس درگاش/یدرگاش
 دیرفآ ار یا هدنز دوجوم ره دنوادخ .مینکیم یگدنز زورما ام هک داد ماجنا یراک درک قلخ ار نیمز دنوادخ هک یماگنه

شوم نادازون .درادن دوجو یا هدام و رن شوم چیه هک دینک روصت .دینک رکف نآ دروم رد .دنبای ریثکت دنناوتب ات

.تشاد دهاوخن دوجو شوم چیه رگید ماجنارس و دنیآ یمن ایند هب زگره

 .دننک ریثکت تسا هدیرفآ ادخ هک یناتخرد و ناهایگ لثم دنتسناوتیم اوح و مدآ .تسا روط نیمه مه مدرم دروم رد

.داد رارق مخت/هناد/رذب لاقتنا روطب ار شنیرفآ دنوادخ نوچ دهدب ریثکت ار شدوخ دناوتیم زیچ همه

 ، تسیچ لگ هب طوبرم دنیآرف یگدیچیپ هکنیا دروم رد یسانش تسیز سرد نیح رد نم ، بتکم رد شیپ اهلاس

 .دنهدیم لیکشت ار دیدج لگ کی مه اب ود نآ سپس .دوشیم لقتنم هدام هقاس هب اهروبنز طسوت هدرگ .مدش بجعتم

.درک هدهاشم تقلخ لک قیرط زا ناوتیم ار رثکت زا لکش نیا هک تسا روآ تفگش هچ

دیدج یگدنز .دوشیم لقتنم یسک بلق هب ناسر مایپ کی طسوت هک تسا یا هناد دننام زین ادخ ینارگن نیاربانب و

 .درک دهاوخ ریثکت و دش دهاوخ هتخانش وا یهاشداپ .دوشیم زاغآ

؟دیوگیم هچ هراب نیا رد یسیع ؟تسا روتسد کی ندوب رمث رُپ ایآ

۱۶ ،۸، ۵ – ۱ :۱۵ انحوی لوا

 دیلوت ار لیف کی ردام نومیم هک یلاح رد تسا یعیبط رایسب طولب طسوت طولب تخرد دیلوت تعیبط رد

.دنکیم دیلوت ار نومیم کی هکلب دنکیمن

 .میتسه هک ام .دنکیم لرتنک ار ام و ام راکفا رد ،دنکیم یگدنز ام بلق رد هک عون ؟مینکیم دیلوت یا رمث عون هچ

.مینکیم ریثکت هنوگینا زین ام ،) وا مالک طسوت( میوش یسیع دننام ام رگا هک تسا نیا ادخ دصقم هشیمه

 مینادب ًاعقاو رگا .درک میهاوخ دیلوت رمث ناونع هب ار نیا ام ، تسا هدرک رپ دوخ قشع اب ار ام بلق ادخ رگا

یگدنز رد و دنریذپیم ار قشع نانخس نیا اهنآ و میهدیم ناشن نارگید هب ار نیا ، دراد تسود ار ام ردپ یادخ هک

 .دنربیم راک هب دوخ

؟تسیچ وریپ/درگاش

 ۱ :۶ سقرم، ۱۴ :۲ سقرم

 ۴۰ :۶ اقول

 ۲۲ ، ۲۱ :۲ سورطپ لوا

 ؟دراد دوجو دیدج دهع و قیتع دهع رد یدرگاش زا ییاه هنومن ایآ
 ۱۱ :۳۳ جورخ

 ۲۱ - ۱۹ :۱۹ ناهاشداپ لوا

 ۹ - ۶ ،۲ :۱ سواتومیت مود

 ۱۷ ، ۱۰:۱۰ انحوی

١

٢

١

١
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 یبرم کی ای سرد کی یریگدای دروم طقف نیا .زومآ شناد اب ملعم .میروخیمرب ییاهتفج هب سدقم باتک لوط رد

ملعم دروم رد نیا .تسا ادخ اب اهنآ یگدنز هوحن و ملعم هب ندش هیبش دروم رد نیا .دنکیم لقتنم ار شناد هک تسین

 هب اما ،شناد اب اهنت هن ، دربگیب لکش دیاب روطنیا زومآ شناد یگدنز و ندوب عومجم .تسا ملعم یادخ هکلب تسین

.دوش لیکشت هبرجت اب هدمع روط

!ناشداتسا زا یوریپ هب نادرگاش
۳ - ۱ :۱ نالوسر لامعا

 هب اهنآ .تشاد دوخ فارطا رد ار مدرم زا لماک هورگ کی ایلیا .میسانشیم ار ایبنا بتاکم ام قیتع دهع رد

 دارفا نیا .دنتشاد دوخ فارطا رد ار یفلتخم نانز و نادرم سلوپ ًادعب و یسیع .دندرک یوریپ وا زا دوخ ربهر ناونع

 قافتا هشیمه اهنآ شزومآ هرود نایاپ رد .دندرکیم یگدنز دوخ یوگلا و ملعم ، داتسا اب و هتفر یاج همه هب اهنآ اب

 هب تاقوا یهاگ ای و یراذگتسد طسوت بلغا ،دنکیم لاقتنا نازومآ شناد هب داتسا رد ادخ حور .دیتفا یم یصاخ

 .دتسیاب دوخ یاهاپ یور دوخ داتسا نودب تسا رارق وجشناد .تسا دیدج لصف کی عورش نیا .رگید هلیسو

؟تسیک نآ ، حلص درم

 .دننك باختنا دوخ نیشناج ناونع هب ار یسك هچ هك دندینش ادخ زا نارگید و سایلا ، یسوم نینچمه و یسیع

 هک یسک .میشاب حلص درم لابند هب هک تسا مهم میوشیم هدناوخارف یدرگاش هب ام رگا .دنادیم ار ناسنا بلق دنوادخ

 ادخ زا ار یصخش نینچ رگا .مینادب ار نیا میناوتیمن نامدوخ ام هچرگ ، تسا ادخ لابند هب و تسا زاب ادخ یور هب

.داد دهاوخ ناشن ام هب وا ، میهاوخب

۷ - ۵ :۱۰ اقول

 هب هلمج زا ، تسا رازگ ریثات نارگید یالاب هک تسا یسک نیا .تسا هدش تبحص حلص درم کی دروم رد شخب نیا رد

 یقاب اهنآ رانک رد و میدرگب دارفا عون نیا لابند هب دیاب ام دیوگیم یسیع .دوخ راک ای و ناگیاسمه ، دوخ هداوناخ

.میزومایب دارفا نیا هب هتخومآ ام هب یسیع هک ار هچنآ میناوتیم ام .مینامب

۴۸ - ۴۴ ، ۲۳ – ۱۹ ، ۸ – ۱ :۱۰ نالوسر لامعا

 هک دوب نیا هجیتن .دورب درم نیا دزن تسا رارق هک دینش سدقلا حور زا سورطپ .تسا هیبش نیا هب یدرم سویلنروک

.دندروآ نامیا یرایسب

.دوب مسق نیمه یصخش زین ، نز کی ، ایدیل هک میناوخیم ۱۶ نالوسر لامعا رد
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 نتفای یگنوگچ هرابرد .دنا هدرک ادیپ ار حلص درم ای نز کی هنوگچ انهآ هک دینک تبحص دوخ یبرم اب

 مه اب .دیزادنیب دوخ راک لحم دارفا ای ناگیاسمه ، هداوناخ هب هاگن مه اب .دینک تبحص نیا دننام یصخش

 .دزاس هدامآ ادخ مالک یارب دیراد دوخ بلق رد هک ار یصخش دیهاوخب ادخ زا و دینک اعد دروم نیا رد

 رارق دوخ سدقم باتک رد ار صخش نآ زا یسکع دیناوتیم یتح .دینک رکذ ار اهمان ای مان بلغا اهاعد رد

 .دینک رکف اهنآ هبً ابترم ات دیهد

 زیمآ حلص نز ای درم کی لابند هب و دنک اعد ات دینک کمک دوخ زومآ شناد هب امش هک تسا مهم یبرم کی ناونع هب

 امش هک تسا مهم رایسب .دشاب یمسر رما کی طقف نیا هک دیهدن هزاجا و دیشاب سدقلا حور یربهر لابند هب .دشاب

 .دیتسا همانرب کی لابند هب طقف هن و دیوشیم یربهر ادخ حور طسوت

ق:  شم

گرد باقی  اش اهید یک پیرو ، یک  وخ ا شما می یآ یحی خود به یک نکته مهم رسیده اید . سم ا در زندگ ی مش

م خواهد  امت اب هذینه بزرگ  ن کار ساده ای نیست زیرا برای همه شما  یا نید ، یا یک شاگرد خواهید ساخت؟  امب

گران نعمت باشید. ید ید که برای  نک خاب می تن ستید بلکه اکنون ا ین وخ د دگی  نز ا دیگر به فکر خود  و مش دش .

اهید به دیگران کمک کنید تا شاگرد خدا شوند؟  وخ ا می یآ ید و تصمیم بگیرید . نک کف ر رد این مورد خوب 

ای استفاده در  رب هب او بگویید که شما  ر به آن مرحله رسیدید ، پس خواسته خود را با خدا پدر بیان کنید . گا

ار به دیگران منتقل کنید. اهید آن  وخ سر هستید و آنچه آموخته اید ، می ت سد
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١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

١

٢

 ۲ رتقیمع ٔهشیدنا

 .تسا دنوادخ یهاشداپ شرتسگ زار یزاسدرگاش/یدرگاش

.دهدب یعقاو رمث دناوتب ات دریمب و دتفیب نیمز رد دیاب هناد کی هکنیا ینعی .دراد دوجو تقلخ رد زین یرگید هدیدپ

؟ دیوگیم هچ شنادرگاش هب هراب نیا رد یسیع

۲۶ - ۲۴ :۱۲ انحوی

 هدارا لابند هب و میریمب دوخ یاهزاین هب دیاب ام هک تسا نیا نادرگاش ناونع هب ام یگدنز رد یهدرمث یارب طیارش

.دنک راک ام قیرط زا و ام رد دناوتب ادخ تردق ات ، میسانشب ار دوخ تردق دیاب ام .میشاب دنوادخ

؟دراد یا هنیزه هچ ندوب درگاش

 ۳۳ ،۲۷ ،۲۶ :۱۴ اقول

 ۲۵ ،۲۴ :۱۶ یتم

تسا هناقشاع هطبار کی نیا ، میا هتخومآ یلبق تاعلاطم رد هک روطنامه اما ، دشاب راوشد تسا نکمم دراوم نیا همه

 هفیظو و دیایب نیمز هب تسناوتیم وا .دز لاثم ار نیا شدوخ یسیع .تسا هدرک رکف ادخ هک نکممریغ راک کی هن ،

.تشاد دندوب هارمگ هک یناسک هب هژیو هب و ناهج هب یصاخ هقالع و قشع وا اریز دهد ماجنا ار دوخ

؟تسیچ یدرگاش ًاعقاو

۶ ،۵ :۲ انحوی لوا

 نامدوجو رب هک میا هداد قح وا هب ام .تسام یگدنز رد هاشداپ ناونع هب یسیع هک تسا یانعم هب یوریپ/یدرگاش

 .میشاب هتشاد تبادع اب و هناقشاع یگدنز ام ات دوشیم ام هب وا تیاده و تبحص هب رجنم رما نیا .دنک تنطلس
:دنکیم کمک درگاش کی فیرعت یارب ام هب هک دراد دوجو یساسا شرگن راهچ

دیا هدینش هچنآ هب ندوب رادافو

وا تمدخ رد یراکادف هب ندوب رضاح

 دهدیم ناشن امش هب یسیع هچنآ زا تعاطا هب لیامت
شزومآ ناهاوخ

 عیرس .شزومآ لباق ، عیطم ، سرتسد رد ، رادافو :رگید ترابع هب
 ؟ تسیچ داد سیردت شنادرگاش هب یسیع هک تاروتسد ۸

 ۱۵ :۱ سقرم

  ۱۹ :۲۸ یتم

 ۲:۳۸ نالوسر لامعا 

 ۲۷ :۱۰ اقول ،۱۳:۳۴ انحوی

 ۲۴ :۷ یتم

 ۹ ،۲ :۱۱ اقول

 ۸ :۱۰ یتم

 ۱۹ ،۱۸ :۲۸ یتم

 ۲۸ - ۲۶ :۲۶ یتم
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 :قشم
 اب هک دراد دوجو یدراوم ایآ .دینک تبحص دوخ راک هوحن درومرد دوخ داتسا اب الاب هتکن ۸ نتفرگ رظن رد اب

؟ دراد دوجو امش هار رد یعناوم ای دینکیم مرن هجنپ و تسد اهنآ

 یعس .دوب هدش هداد دیزاسب درگاش هک یصخش ندرک ادیپ هفیظو امش هب ۶ تمسق زا دعب

 ار یسک ات دینک راظتنا دوخ بلق رد .دینک اعد حلص درم ای نز دروم  رد .دینک ادیپ ار یصخش نونکا دینک

 نیا .دیزادرپب دخ یهاشداپ دروم رد سرد نیا زا ۱ تمسق هعلاطم هب دارفا ای و درف نیا اب .دینک ادیپ

 !یبرم کی هکلب ،دیتسین زومآ شناد کی امش راب

۹۲ لوصا

 ناوریپ .دهدیم حیضوت تسا هتخومآ ادخ زا شدوخ هك هچنآ هراب رد دوخ ناوریپ هب نانچمه یسیع

 درگاش ، دنهدیم ماجنا دیوگیم یسیع هک ار یراک اهنآ یتقو طقف .دننکیمن اب دننکیم لمع ای
 .دنوشیم یسیع دننام اهنآ .دننامیمن یقاب وریپ کی طقف و دنوشیم




