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 نات هیاسمه و ادخ اب قشع

 متسه
 ۱۸. سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

 :قشم
.دیهد خساپ طبترم لاوس راهچ هب و دیناوخب ار سدقم باتک نتم راهچ
 ۳۲ - ۱۵:۱۱ اقول

۱۷ - ۱۴ :۳ انحوی

۱۷ - ۹ :۱۵ انحوی

 ۳۵ - ۱۳:۳۳ انحوی ، ۳۴ :۵ یتم

 ؟دیزومآ یم هچ یسیع تاملک دربراک هرابرد نتم راهچ رد
 قشع دروم رد ؟دیوگیم یچ تسا نارگید نتشاد تسود دروم و درکیم تبحص یسیع یسک هچ اب ناتساد راهچ رد

.دیسیونب یزیچ ام هب یسیع قشع دروم رد .دیسیونب یزیچ ام هب ردپ

؟دراد دوجو یتوافت  دیدج دهعو میدق دهع رد نتشاد تسود نیب ایآ
نتشاد تسود هرابرد دیدج دهعرد .نادند یارب نادند و مشچ یارب مشچ دیوگ یم یسوم هک میناوخیم میدق دهع رد
 ؟میناوخیم هچ ، دوخ نانمشد یتح ، نارگید

؟دراد یطیارش حیسم یسیع هب قشع ایآ

 فیصوت دنکیم تبحص نادرگاش اب یسیع هک ار یقشع هراب رد و دیناوخب رگید راب کی ار  ۱۷ - ۹ :۱۵ انحوی

؟ دسرپیم هچ نارگید نتشاد تسود دروم رد نادرگاش زا سپس ، نآ نتشون زا دعب .دینک

 یزیچ هچ ؟تسیچ نیا زا روظنم ، دنکیم تبحص ۳۵ – ۳۳ :۱۳ انحوی رد دیدج نامرف کی دروم رد حیسم یسیع

؟دیدج یزیچ هچ و تسا یمیدق

 دینکن تفایرد ار ردپ تبحم رگا :رگید ترابع هب .دیا هدرکن تفایرد ار یزیچ امش رگا دیسخبب یزیچ دیناوت یمن امش

 راک هچ نآ اب دیراد دصق و دیا هتخومآ هچ ردپ هب قشع هرابرد زورما .دراد دوجو ششخب یارب یمک یاهزیچ ،

؟ینک هچ اهنآ اب تسا رارق ؟دنتسه یناسک هچ امش نانمشد ؟دینک

.دیربب راک هب دوخ یگدنز رد ار نآ و دیناوخب ار  ۱۷ – ۱۴ :۳ انحوی زا ناتساد رگید راب کی

؟ دراد دوجو نتم نیا رد ًاصخش  امش یارب ادخ فرط زا یا هملک ایآ
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؟دراد دوجو نم یگدنز یارب ردپ بناج زا یا هدعو ایآ

؟مهد ماجنا یراک دهاوخ یم نم زا یسیع ایآ

 دنک کمک امش هب هنیمز نیا رد هک دیهاوخب یسیع زا و دینک لمع نیا هب هک دیریگب میمصت


