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 دیروایب نامیا و دینک هبوت

 متسه
 ۲.۶ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

؟تسیچ هبوت زا روظنم

 ۱۵ :۱ سقرم

 ار دیدج هدژم اهنآ و دش دهاوخ زاب مدرم مشچ هک تسا نیا درک رارقرب یهاشداپ روهظ اب یسیع هک یطابترا نیلوا

 .درک دنهاوخ رواب
 .دهدیم تهج دوخ نادرگاش هب حضاو روط هب یسیع .تسا هبوت ، مشچ ندش زاب یارب رگید هژاو
 هملک .وا یهاشداپ و ادخ رب زکرمت :دینک ادیپ دوخ یگدنز رد یدیدج زکرمت دیاب دیوش درگاش دیهاوخیم رگا دیوگیم وا

:ینعی نیا .تسا »ایوناتم«  دنکیم هدافتسا نآ زا سدقم باتک هک یا

 .تسا دیدج راکفا یور رب زکرمت نونکا و یمیدق راکفا نتشاد زا ینامیشپ لماش هک ، دیدج یاه هدیا و راکفا نتشاد

.دینک رکف روطنامه امش ، دشیدنا یم ادخ هک روطنامه هک تسانعم نادب نیا

 .دیدش بکترم هک یناهانگ زا ترفن و بلق رییغت ، رتشیب شنیب تفایرد
  هک دینکیم یگدنز هب عورش امش هک تسا نیا هجیتن ،دینک رکف ادخ دننام و دینک هبوت دوخ یمیدق راکفا زا امش رگا

.وا یهاشداپ رد یگدنز :تسا هتفرگ رظن رد ادخ

 ؟تسا هچ دهدیم ماجنا هابتشا ار زیچ همه هک دنکیم یسک اب رادید یتقو یسیع شرگن

 ۱۰ -۱ :۱۹ اقول

؟درزگیم اجنآ زا یسیع هک دونشم ینامز تسا هچ سوئکز خساپ

 ؟دنیبیم تخرد یالاب ار سوئکز هک ینامز تسیچ یسیع شنکاو

؟دنکیم رکف هچ سوئکز هراب رد مدرم

 ؟تفگ یچ سوئکز یارب یسیع

تسا یدارفا هدشمگ زا روظنم اجنیا رد .دنکیم هاگن هدشمگ هک یدارفا فرط یسیع هنوگچ هک مینیبیم ناتساد نیا رد

 .تیدبا رد ادخ اب کرتشم یگدنز تشونرس .دنا هداد تسد زا یگدنز رد ار دوخ تشونرس هک
جنر و درد رد هک یسک )گرم زا( ییوج هفرص  :تسا نیا یانعم هب ،تسا هدمآ یراگتسر هک دیوگ یم یسیع یتقو

ضرعم رد هک یدرف تاجن ای تظفاحم ای و وا یدوبهب ، تسا رامیب هک یسک ندیشخب افش ، رگید ترابع هب .تسا

 .تسا رطخ
 و درک رواب ار یسیع نانخس وا .دوش یم هدروآ دیدج یركفت زرط هب سوئكاز ، یسیع نانخس و روضح قیرط زا

.تفریذپ ار وا لد نانخس
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 .درک دروخرب لضف اب یسیع اما ، دننکیم تواضق مدرم هک مینیبیم ناتساد نیا رد ام

 .دوش دنمتورث نارگید تمیق هب تساوخیم وا ادتبا رد .درك رییغت وا شرگن نینچمه و سوئكاز راکفا ، قیرط نیا زا

 .داد سپ دوبن وا زا هک ار هچنآ وا رادید زا دعب

؟دوش یم هبوت ثعاب یلماوع هچ

 ۴ :۲ نایمور

 ؟تسین هبوت زا ترابع یزیچ هچ

 هاوخ دوخ فده کی
 صاخ ساسحا کی
 ...دیهدب نم هب ار نآ و نیا دیاب امش سپ ، منک هبوت رگا :ادخ اب هلدابم رازبا کی
)تسین بسک لباق هک دینکیم تفایرد ادخ زا هک ار یفطل( دینک بسک دیناوتیم هک یزیچ

 )دوریم راظتنا امش زا خساپ یعون( لعفنم

 رد ام .دوشیم نم ردپ درد ثعاب اریز تسا نم یگدنز ناهانگ همه زا ندش رود یارب نم هدارا هک تسا یلمع هبوت

 دیدج راکفا اب ار دوخ یمیدق راکفا دنهاوخیم و دننیبیم ار ادخ ریخ اریز دننکیم هبوت مدرم هک مینیبیم اه ناتساد

 یشان تا هیاسمه و ادخ هب قشع زا هبوت .تسا رتهب اهنآ یمیدق یگدنز زا هک دننیبیم ار یهاشداپ اهنآ .دنهد رییغت

 ، دینکیم یگدنز نوناق قبط رگا .دینک رارقرب نارگید و ادخ اب ار دوخ هطبار هک تسا نیا امش هزیگنا .دوشیم

بقاوع و تازاجم زا سرت امش هزیگنا .دننکیم یراک نینچ ماجنا هب مزلم ار امش اریز دینک ناربج ار ناهانگ دیهاوخیم

 .تسا نآ دب

؟ مینک یم هبوت یزیچ هچ زا

 ۱۷ -۱۵ :۲ انحوی لوا

 ۲۹ -۲۷ :۵ یتم

 ۱۷ :۵ نایسلگ

هبوت

یتقو ینامیشپ نیب یگرزب توافت .دنک هدامآ ردپ ادخ اب نتفر هار یارب ار ام ات داتسرف ام یارب ار سدقلا حور یسیع

 .دراد دوجو دنکیم تیاده لماک تقیقح هار هب ار ام سدقلا حور یتقو و میتسه نوناق اب ههجاوم رد

                 هنادنسپادخ هبوت > سدقلا حور اب یگدنز  هانگ ساسحا > نوناق اب یگدنز
           بارخ طباور نارگن  بقاوع زا سرت
 دینکیم یگدیشخب ساسحإ  دینکیمن یگدیشخب ساسحا
 دوشیم رتشیب دوخ زا تیاضر دوخ زا بارخ ساسحا

  دینکیم رییغت ، دوشیم هسوسو یتقو دیدج تردق ، یعقاو هبوت  دنکیم هانگ  رادماود
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 هنازور باختنا
 ۲۵ -۱۶ :۷ نایمور
رجنم رما نیا .تسا رت یوق رایسب وا رد هانگ اما دهد ماجنا بوخ راک دهاوخیم وا هک دیوگیم حضاو روطب ام هب ُسلوپ

 .دنکیمن باختنا تسرد هشیمه وا هک دوشیم نیا هب
۵ -۱ :۸ نایمور

 .مینک زکرمت تسا هدرک هبلغ ام ناهانگ همه رد هک یحیسم رد هک مینکیم تفایرد ار دوخ یگدنز یتقو هناتخبشوخ

 رد ، دنک تیاده ار ام وا میهد هزاجا رگا .دنکیم یگدنز ام رد نونکا هک مینک زکرمت یحور رب زور ره تسا مزال نیاربانب

!مینامیم یقاب شمارآ و دیدج یگدنز

 :قشم

 هب صاخ راکفا مادک ایآ .دهد ناشن امش هب دهاوخیم ار یزیچ هچ سرد نیا ماجنا اب هک دیسرپب سدقلا حور زا

 ؟دیایم نهذ
.دینک هتشون ار تسین دنوادخ یهاشداپ هب قلعتم هک امش راکفا و دیزازگب تقو

 .دینک رکف دیدوب قباس هک یصخش هراب رد ، دینک رکف یناف/یکیزف هسوسو هراب رد

 نیا رد هک دیهاوخب سدقلا حور زا .دینک هیهت یتسیل ، دنتسه ادخ یهاشداپ هب قلعتم هک یدراوم نینچمه

 تسین یهاشداپ هب قلعتم هک یزیچ زا ار دوخ رکفت هجیتن رد هک تسا نیا هبوت سپ .دنک کمک امش هب هنیمز

 .دهدیم ناشن سدقلا حور هک هچنآ یور رب دینک زکرمت و دیهد رییغت

 هچنآ هب دیزادنیب یهاگن .دیراذگب نایم رد دوخ یبرم اب ار ناتساد راهچ هب طوبرم تالوس و سرد لوا تمسق

 .دینکیم راک هچ نیا اب دیراد میمصت و دیتشون شاپرذب ناتساد دروم رد

 هبوت و دندرک هچ هدنیوگ نانخس اب و ، دندش رادنامیا هنوگچ مدرم هک دیناوخب قیقد ار نالوسر لامعا باتک

 .اهناتساد نیا رد ندرک هبوت یشقن رب دینک

۲۳ لوصأ

 دنک رود یگدنز رد یهانگ ره زا ارم ات تسا نم هدارا زا یشان هک تسا یلمع هبوت

تسا نیا امش هزیگنا .دیایم دوجو هب ناگیاسمه و ادخ هب قشع زا هبوت .دنکیم رثاتم ار ردپ اریز

 .)دینادرگ زاب( دینک رارقرب نارگید و ادخ اب ار دوخ هطبار هک


