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یناب ر یاشع / یناحور تعامج
 ۲۳۱. سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

 ۱ رتقیمع ٔهشیدنا
 دنوادخ یهاشداپ یاذغ ، ینابر یاشع

 ار ییاهزیچ اذغ فرص نامز رد دنوادخ هک مینیبیم راب دنچ .تسا هدش رکذ اذغ هک مینیبیم دیدج دهع و قیتع دهعرد

 هوک هب مدرم ناگرزب زا رفن ۷۰ اب ات دش هتساوخ یسوم زا ، لاثم ناونع هب .ددنبیم دهع اهنآ اب یتح ای دهدیم حیضوت

.تسب نامیپ مدرم اب و دش رهاظ اهنآ هب ادخ اجنآ رد .دنک دوعص

۱۱ - ۹ ،۱ :۲۴ جورخ

یارب یمهم مایپ اهنآ .دنتسه ادخ یاه هتشرف اهنآ هک دش مولعم ًادعب هک درک تسرد اذغ ناگدننکدیدزاب یارب میهاربا

.دنتشاد وا

 ندمآ لیلد یسیع ، ییاذغ یاه هدعو نیا زا یكی رد .تفگ نادرگاش هب ار یدایز لوصا ادخ یهاشداپ دروم رد یسیع

 تعامج" یسیع ، ییاذغ هدعو نیا لوط رد .داد حیضوت ار داتفا دهاوخ قافتا وا یگدنز نایاپ رد هچنآ و دوخ

.درک یفرعم ار ینابر یاشع ای "یناحور

 ادخ اب اذغ
 وا هک یلاح رد ، میهدب شوگ وا هب ام ات تسا قاتشم وا .دنک رارقرب طابترا ام اب هک تسا هدوب ادخ فده هشیمه نیا

.دهدیم شوگ ام هب

دنا هدرک جاودزا و هدرک کرت ار هناخ ام نادنزرف هک نونکا .میدروخیم اذغ مه اب رصع و حبص رهً ابیرقت ام هداوناخ رد

 .دریگیم رارق ثحب دروم فلتخم عاونا ، یروخ اذغ لوط رد .میروخیم اذغ مه اب ًابلاغ .دننکیم هعجارم ام هب ًابترم ،

 هچنآ هرابرد ام اذغ لوط رد .قیمع تالاوس و راوشد تالکشم نینچمه و بوخ دراوم ، زیگنا مغ ، راد هدنخ یاهزیچ

 نیرت یمیمص و نیرت ابیز نایم رد ار تاظحل نیا ، ردپ کی ناونع هب نم .مینکیم تبحص درذگیم ام بلق و نورد رد

.مرامشیم منادنزرف و رسمه اب یگدنز تاظحل

 هچنآ ره .دنک کیرش ام اب ار دوخ یاهرارسا نیرتقیمع دهاوخیم وا .دروخب اذغ ام اب دراد وزرآ نینچمه ادخ

.میراذگب کارتشا هب میناوتیم وا اب درزگیم ام بلق رد رد هک

؟دیتفا نادرگاش اب یقافتا هچ )اذغ( ماش نیا زا شیپ .ینابر یاشع/یناحور تعامج

 ۲۶ -۲۱ ،۱۵ -۱۳ :۱۳ انحوی

۳۸ - ۳۶ و

 دشاب ام بلق رد هچره .دتفا یم قافتا درک یفرعم حیسم هک یناحور تعامج ماگنه رد هک تسا یزیچ نیلوا نیا

.دهدیم ناشن ام هب تسا ام بلق رد هک هچنآ یسیع ، یتواضق چیه نودب .دش دهاوخ راکشآ

 ۱۷ - ۱۵ :۲۱ انحوی
راب نیا .تشاد دوجو یسیع اب رگید ییاذغ هدعو کی ، درک راکنا ار یسیع راب هس سورطپ هکنیا زا سپ زور دنچ

 .تسا ندز مدق لاح رد یدایز هانگ ساسحا اب وا و دوشیمن تواضق یسیع طسوت سورطپ .تسا لحاس بل رد حبص

 در ار یسیع وا سکعرب .دوب هدرکن ادف یسیع یارب ار دوخ ناج سورطپ .داتفا دهاوخ قافتا نیا هک دوب هتفگ یسیع

 .دشخبیم/دنکیم بایزاب ار سورطپ هناحبص یاذغ نیا رد یسیع نیا دوجو اب اما !درک

١
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 .دهدیم ناشن ار دوخ فطل سپس ، دهدیم ناشن ام هب ار ام بلق تلاح ادتبا رد .دنکیم راک ام بلق رد هنوگنیا ادخ

 عولط دیدج زور کی ، تسا هتفر یمیدق .دیسر نایاپ هب حبص یاذغ کی اب و دش عورش رصع یاذغ کی اب راک نیا

 .تسا هدرک

دنیبیم ار دوب هدیدان هک یچنآ اهمشچ

 ۳۱ - ۱۳ :۲۴ اقول

 مایق نامز نآ زا یسیع هک دننادیمن اما دندینش ار یسیع ندش بولصم هرابرد یربخ اهنآ .دنوریم هناخ هب درم ود نیا

یسیع یتقو طقف .تسا یسیع نیا هک دننیبیمن اهنآ .دوریم هار اهنآ رانک رد یسیع ، هناخ هب تشگزاب رد .تسا هدرک

 .دنسانشیم ار یسیع نادرم ، دهدیم اهنآ هب نان

 ام هک یناحور لوصا یارب ار ام مشچ وا ،میشاب هتشاد یناحور تعامج ادخ اب ام رگا .دشاب هنوگنیا دناوتیم مه ام اب

 .دنکیم زاب ،میا هدیدن

یگدرب زا دازآ

 ۲۸ - ۲۱ :۱۲ جورخ
.میبای یم زین ار  ینابر یاشع/یناحور تعامج یانعم فورعم ناتساد نیا رد
 هدعو کی مه اب هک دهدیم روتسد دنهدیم لیکشت ار نامیپ نیا زا یشخب هک یناسک همه و لیئارسا ینب همه هب یسوم

.دننک رازگرب ییاذغ

 ربیمخ نودب نان و خلت ناهایگ نینچمه اهنآ .دشاب صقن و بیع یب هرب نیا .دنروخب و دننک حبذ ار هرب کی دیاب اهنآ

.دنروخیم هیام

.دنلامب دوخ هناخ یاهرد یور رب ار نآ و دنرادرب ار هدش حبذ دنفسوگ نوخ تسا رارق اهنآ

یسیع ندش ینابرق زا یدامن هرب .درک رازگرب شنادرگاش اب یسیع هك هچنآ زا تسا یزیگنا تفگش هنومن دادیور نیا

.تسا

 ام رگا .تسا هنوگنیا مه ام یارب و .درک روبع هناخ نآ زا گرم هتشرف ، دش هتشازگ هزاورد یور رب نوخ هک یماگنه

.دنکیم روبع ام رانک زا گرم هتشرف ، میا هدش کاپ یسیع نوخ اب هک میشاب دقتعم

  .دننکیم کرت ار رصم یگدرب لاس ۴۰۰ زا سپ و هدش دازآ لیئارسا ینب ییاذغ هدعو نیا زا سپ

 زا و  میروآ یم دای هب ار یسیع یراکادف ام .تسا یلبق نامز نآ لثم مینکیم رازگرب ار یناحور تعامج ام هک ینامز

.میا هدش دازآ یراد هدرب عون ره

 :قشم
 نیرت تخس رد ، لاس همه نآ زا دعب اما و .دوب یسیع درگاش حضاو روطب وا .دینک رکف سورطپ ناتساد هب

 دیراد یتاظحل ایآ ؟دینک کرد ار نآ دیناوتیم ایآ .تسا یسیع درگاش هک دنک فارتعا تسناوتن وا ، طیارش

 تسرد ، دینک تفایرد ار وا فطل ؟دیا هدرک باختنا ار یسیع زا یوریپ هک دییوگب نارگید هب یتخس هب هک

 .سورطپ دننام

 کیرش اعد رد ار دوخ بلق دینک یعس .دیهد صاصتخا ادخ اب طابترا یارب ار دوخ تقو ، هدنیآ یاهزور رد

.دینک ادیپ دوخ یارب ار ادخ بلق دینک یعس و دینک

 .دینک کیرش رگیدکی و ادخ اب ار دوخ بلق و دینک رارقرب ار یناحور تعامج دوخ یبرم اب
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 ۲ رتقیمع ٔهشیدنا

 یاذغ هدعو کی ، ینابر یاشع/یناحور تعامج

۲۰ - ۱۶ :۲۲ اقول

طسوت هک تسا یدارفا ناونع هب ام زا یریوصت رصم .میدرک تبحص رصم زا لیئارسا ییاهر دروم رد ام یلبق سرد رد

 .دنتسه ریسا ناطیش و هانگ
نم موق وت و دوب مهاوخ وت یادخ نم" :دیامرفیم دنوادخ نآ بجوم هب .تسب دهع لیئارسا اب ًادعب و میهاربا اب ادخ

."تسا نم نمشد امش نمشد" ."دوب یهاوخ
.یسوم دننام ًاقیقد ، درکیم دامتعا ادخ هب درم نیا اریز دنکیم دهعتم میهاربا هب ار دوخ ادخ

یسیع اب دنوادخ هک دنکیم مالعا ایعشا یبن .دنکیم تبحص دیدج دهع و ادخ یهاشداپ دروم رد مالک نیا رد یسیع

.تسب دهاوخ ینامیپ و دهع

۹ - ۶ :۴۲ ایعشا

 رد و حیسم اب دنوادخ هک ینامیپ .دسریم تردق هب یدیدج نامیپ و دبای یم نایاپ یسیع مایق و گرم اب یمیدق نامیپ

 نایمور ، ۲۰ :۱ نایتنرق مود( .تسا دنوادخ )دهع( اه هدعو همه لماک ققحت یسیع .تسا هتسب ام اب نینچمه و حیسم

۸: ۳۱ – ۳۲(

 .دراد رارق زین ام سرتسد رد نونکا مه تسا هداد هدعو یسیع هب دنوادخ هک هچنآ همه

)۱۸ – ۱۶ :۳ نایتالغ ، ۱۶ – ۱۳ :۴ نایمور ، ۹ :۲ سورطپ لوا ، ۴ :۱ نایسسفا(

 ؟ادخ یهاشداپ رد ققحت
۱۸ ، ۱۶ :۲۲ اقول

 .درک دهاوخن فرص ار یندیشون ای یندروخ یزیچ جیه دنواوخ یهاشداپ ندمآ ات وا اذغ نیا زا دعب هک دیوگیم یسیع

 هچنآ زا دنتسا یاه هناشن بورشم و نان .دش بولصم و دروخ قالش ،دش دیگتسد ، نانخس نیا نایب زا سپ یسیع

یارب یسیع هک دوب ییاهب نیا .دش هتخیر یدایز نوخ و دش "هتسکش" یسیع ندب .تسا هداتفا قافتا بیلص یور
 یسیع طسوت تمیق هک نونکا .دندوب هتفرگ یگدرب و تراسا هب ار مدرم ود ره .تخادرپ ناطیش و هانگ رب یزوریپ

.دنشاب دازآ ناطیش تردق و هانگ زا دنناوتیم مدرم نونکا .دیایب نیمز رد دناوتیم یهاشداپ ، تسا هدش تخادرپ

 ؟تسیچ دیدج دهع
۱۸ ، ۱۶ :۲۲ اقول

 ینابرق .تفای همادا هابتشا راک نیا هنافسأتم اما .دندرکیم تیاعر ار یفلتخم نیناوق دیاب نایدوهی ، یمیدق دهع قبط

.دش یتشآ هب رجنم هک دوب ناویح ینابرق کی اهنیا .دشیم ماجنا موادم روط هب دیاب دیدج یاه

.تسین مزال رگید نیا ، دیدج دهع قبط

۱۵ - ۱۱ :۹ نایناربع

!هتسشن هشیمه یارب ادخ تسار تسد رد رضاح لاح رد وا ، ندش هدنز زا سپ .دراد همادا هشیمه یارب یسیع ینابرق

.میروایب دای هب ار وا ینابرق ، میهدب ینابرق مادم هکنیا یاج هب میناوتیم هک تسا لیلد نیمه هب

 ؟مینکیم لیلجت ار ینابر یاشع/یناحور تعامج ارچ ام

۲۵ - ۲۳ :۱۱ نایتنرق لوا

۵۶ - ۵۰ :۶ انحوی
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١

١

 هرابود ار تاکن نیا .تسا هداد خر بیلص یور رب دراوم نا .دراد دوجو هلدابم هطقن ۸ ، ۲ تمسق ۶ سرد رد

 هب و ندینش هک دنکیم قیدصت یسیع .تسین تاملک نیا یعقاو یانعم هب هتبلا نوخ ندیشون و ندب ندروخ .دیناوخب

 هک زیچ همه رواب هب ام اما ،تسین نیدامن ینابر یاشع/یناحور تعامج سپ .تسا مهم ردقچ وا نانخس ندرب راک

 .دش یهاوخ دازآ ،تسا هداتفا قافتا
 هب عجار نتم مامت رگا .تسا نیمز یور وا یاسیلک ، یسیع یناحور ندب ینعی ، دراد زین یرگید یانعم نان نیا
بلج و تدحو رد یگدنز ، ندوب مه اب دروم رد هلاقم نیا هک دینیبیم ، دیناوخب ار ینابر یاشع/یناحور تعامج

.تسا رگیدکی هجوت

 رد اج زا ار دوخ یوناز و دمآ نوریب رتوم زا نم میت یاضعا زا یکی .داد خر یراوگان رایسب قافتا هیکرت هب رفس رد

 هدهاشم دوبیمن دیاب هک یاج رد یگرزب هدوت .دزیم غیج درد زا و دوبن نداتسیا هب رداق وا .دوب حاضتفا شندید .دروآ

.دشیم

 زا یخرب هک تفگ نینچمه یو .درکیم تبحص بیلص یور یسیع جنر دروم رد یسک یناحور تعامج ماگنه رد

 یدرد هب دیاب رضاح لاح رد .دندوب هدش جراخ دوخ یاج زا ، بیلص یور رب یو ندش نازیوآ هوحن لیلد هب ندب لصافم

.مدرکیم رکف هدش لمحتم ممیت وضع هک

 .تسا بیترت نیمه هب دنوشیم ادج مه زا یتح و دنهدیم رازآ ار رگیدکی ادخ یاسیلک رد دارفا یتقو دوشیم هتفگ

 هب ام رگا .دنک مکحتسم ار اهنآ و دنک رارقرب ار طباور دهاوخیم وا .تشذگرد درد نیا رطاخ هب زین یسیع

.دننیبیب ام قیرط زا ار وا یهاشداپ و یسیع دناوتیم ، دننادیمن هک یناسک سپ ،میشاب یکی اسیلک ناونع

؟میرازگساپس یزیچ هچ زا ینابر یاشع/یناحور تعامج ماگنه رد

 ۱۶ :۱۰ نایتنرق لوا

 دیع رد .میرادیم یمارگ ار یسیع گرم نآ رد ام هک تسا کاپ دیع زا لیق بوخ هعمج لماش یحیسم تالیطعت

.میروآ یم دای هب ار وا مایق ، دعب زور ود ، کاپ

 یراکادف هب ) ۱ تمسق ،۸ یلبق سرد هب دینک هاگن( سُلپ لثم تسرد ام ینابر یاشع/یناحور تعامج ماگنه رد

گرم رب وا هبلغ قیرط زا ، ام ىدازآ زا ىرازگساپس .میا هدش دازآ ام وا ینابرق طسوت هکنیا و مینکیم رکف یسیع

 .دراد لابند هب ، ناطیش و

؟میتسه یزیچ هچ رظتنم ینابر یاشع/یناحور تعامج ماگنه رد

 ۲۶ :۱۱ نایتنرق لوا

 داتسا و بابرا اهنآ نادحتم و اه یناملآ ، اپورا رد اتدمع ، دیشک لوط لاس جنپ تدم هب هک مود یناهج گنج رد

 .دندرک هلمح یدنامرن لحاس هب زابرس و وردوخ نارازه .تشاد همادا )میمصت زور( D Day زور ات راک نیا .دندوب

 اما .دش داجیا اه یناملآ عافد رد گرزب یگتفرورف کی ، D Day زور رد .دوب ناملآ یاهرگنس نیرتگرزب زا یکی نیا

 V ناونع هب زور نیا .دش اضما هرخالب ۱۹۴۵ یم ۵ رد هک همان میلست ندرک اضما ات دیشک لوط لاس کی ابیرقت
Day دوب ندش بلاغ زور نیا .دوشیم دای یزوریپ زور ای.
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 و هانگ ، ناطیش رب یسیع .تسا هدمآ تسدب نیمز یور اجنیا رد نمشد رب یزوریپ نیلوا .دوب نیمه زین سُلپ روظنم

 نامز یزوریپ نیا .دراد دوجو لماک یزوریپ یارب دربن نیمز یور اجنیا رد زونه اما .دش زوریپ بیلص رب گرم

 .دما دهاوخ یسیع تشگزاب
 هک یتیعقاو دای هب نینچمه اما ، میتفا یم وا گرم دای هب ام یا هظحل ینابر یاشع/یناحور تعامج ماگنه رد

.دروخ دهاوخ تسکش ًالماک نمشد تقو نآ .درک دهاوخ تشگزاب یسیع

 ؟یلومعم ییاذغ کی
۲۹ ، ۲۸ :۱۱ نایتنرق لوا

 .دندرب تذل اذغ زا مه اب و دندش عمج مه رود اسیلک .دنک بترم ار اهراک دوب روبجم یهاگ ُسلپ ، هیلوا یاسیلک رد

یارب ندروخ اذغ هک دنکیم دیکات وا .دنتسین ادج مه زا رگید یناحور تعامج و مه اب ندروخ اذغ هک دید ُسلپ

 .دراد یناحور /یونعم یتیمها ینابر یاشع/تعامج اما تسام یکیزیف ندب

 :قشم
 اب ار نآ و دشاب ام دوجو رد ًالماک رما نیا یانعم و مینک لیلجت ار ینابر یاشع/یناحور تعامج ات دییایب

.مینک رواب دوجو مامت

۳۰ لوصا

 هک ینامیپ .دوشیم ارجالا مزال دیدج نامیپ و دبای یم نایاپ یسیع مایق و گرم اب یمیدق نامیپ

 نامیپ( یاه هدعو همه لماک ققحت یسیع .تسا هتسب ام اب زین تسب حیسم رد و حیسم اب دنوادخ

.تسا دنوادخ )اه


