
  www.highimpactsupport.nl  | نات ٔهیاسمه و ادخ اب قشع  1 

 نات ٔهیاسمه و ادخ اب قشع

 متسه
 ۲.۷ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
 ؟ادخ قشع دروم رد تسا لیصا هچ :دخ لیصا قشع
 ۱۷ - ۱۵ :۱۵ انحوی

 یزیچ نیمود .دنراد شتشود هک یناسک اب دینکیم رارسا ادخ هک مینیبیم ام سدقم باتک رد فلتخم یاه ناکم رد

 دنک یمن باختنا ار ام وا .میسانشب ار وا هکنیا زا لبق یتح ، دنکیم باختنا ار ام وا هک تسا نیا تسا هتسجرب هک

 ادخ اب قشع .دنکیم باختنا مینک یگدنز بوخ هکنیا زا لبق ار ام وا ،ین .میراد یبوخ یگدنز ام هک یرطاخ زا طقف

.تسا یدبا وا باختنا .هدرک ام دروم رد وا هک یباختنا هب دراد طابترا

۲۳ - ۲۰ ، ۱۳ – ۱۱ :۱۵ اقول

 یراددوخ نارسپ هب یزیچ نداد زا اهردپ زا یرایسب ، دوشیم هدافتسا وس وا یاه هدیشخب زا هک دننادبً البق اهنآ رگا

 باختنا وا .دهد یم وا هب دهاوخیم هک ار هچنآ و دنکیم اهر ار کچوک رسپ ردپ هک مینیب یم ناتساد نیا رد .ننک یم

.دهدیم رارق شرسپ رایتخا رد ار دربیم شیپ ار یگدنز شدوخ ای دنایمیم شردپ رانک رد ای هک

 .تسا رسپ راظتنا رد وا .تسا هداتسیا رسپ تشگزاب راظتنا رد ردپ هک مینیبیم ، داتفا هابتشا زیچ همه یتقو ، ًادعب

شزرا ندنادرگزاب نآ لابند هب و یزوسلد ، طرش نودب ، دنزب یفرح رسپ هکنیا زا لبق یتح و ، رسپ تشگزاب ضحم هب

!تسا لیصا/لاکیدار نیا .دراد دوجو رادتقا و تزع ،
۴ ، ۳ :۳ نایمور

؟لیصا قشع یارب ادخ یاضاقت

۱۳ ، ۱۲ ، ۹ :۱۵ انحوی

باختنا ام یارب وا .دیوگیم ام هب ار دوخ رارسا وا .هدادن ماجنا وا هک میهد ماجنا یراک هک دهاوخیمن ام زا زگره ادخ

 تسا یزیچ نیا و .تسا لاکیدار قشع نیا .دهدب ینابرق ام یارب ات داد ار دوخ رسپ ول یسیع هلیسوب .دنک یم

 ار امش وا نوچ .دیا هتفرگ ار ادخ تعیبط رد امش اریز دزاسیم راک نیا ماجنا هب رداق ار امش و دهاوخیم امش زا  وا هک
 رد یسیع تعیبط نوچ دیشاب هتشاد تسود لاکیدار قشع قیرط زا مه ار نارگید و ادخ دیناوت یم امش ،دراد تسود

 .تسامش
۳۴ :۱۳ انحوی

 .تسا دیدج نامرف کی نیا .دنشاب هتشاد تسود ار رگیدکی دیاب نادرگاش هک دیوگیم شنادرگاش هب اجنیا رد یسیع

 دیشاب هتشاد تسود یرگید زیچ ره زا شیب ار ادخ :دوب نیا نایدوهی یارب روتسد نیرتمهم  میدق دهع رد

.دیشاب هتشاد تسود دوخ دننام ار دوخ هیاسمه و

 ار امش نم هک روطنامه" :دیوگیم وا .دنکیم هفاضا میدق دهع رد هاتوک هلمج نیا هب یزیچ یسیع ؟ربخ هچ بوخ
".دیشاب هتشاد تسود ار رگیدکی دیاب زین امش ، ما هتشاد تسود
 وا زا ردپ هچنآ هک دوب ینعم هب هب ًاساسا نیا .درکیم یگدنز ردپ قشع رد وا .دهد ناشن ار ردپ قشع ات دمآ یسیع

 اهر ار دوخ تردق وا .درک کرت را دوخ ردپ هناخ وا .دوب لاکیدار دوخ قشع رد یسیع .دادیم ماجنا وا دوب هتساوخ

 اهب ات تسا هدامآ هک تسا یقشع نیا .دنبای تاجن یرایسب ات دیشخب نارگید هب ار قشع وا ماجنارس .دش ریقف .درک

!میهد ماجنا ار راک نیا هک دهاوخیم ام زا زین یسیع .دزادرپب ار



  www.highimpactsupport.nl  | نات ٔهیاسمه و ادخ اب قشع  2 

لاثم

 تسا هدوب اهنآ زا یشان هک یدرد ای اهنآ توافتم تیصخش لیلد هب نم هک هتشاد دوجو نم یگدنز رد یفلتخم تاظحل

 مادم ، نتشاد تسود یارب میاه شالت مامت دوجو اب هک متفرگیم دای دیاب .مشاب هتشاد تسود ار نارگید ما هتسناوتن ،

 مزال هک داد یقشع نم هب وا .دمآ یم کمک ، مدروآ یم یور یسیع ینعی قشع عبنم هب تقو ره .مدمآ یم هاتوک

.مشاب هتشاد تسود بلق میمص زا ار مدرم مناوتب ات متشاد

؟عون هچ اما ،دهاوخیم لاکیدار قشع ادخ  یهاشداپرد ندز مدق
۲۳ - ۲۰ :۱۷ انحوی

تدحو

 نآ زا سپ ناهج اریز دننک یگدنز تدحو رد نادرگاش تسا نکمم اریز ، دنکیم اعد ناوارف قایتشا اب اجنیا رد یسیع

 ادخ مالک هب نداد شوگ اب هکلب ، تسین نارگید اب ام قفاوت یانعم هب یسیع هک یتدحو .تسا قشع ادخ هک دنیبیم

 ار نارگید ردپ هک روطنامه .میشاب هتشاد تسود ار رگیدکی هک دهاوخیم ام زا ادخ .دیآ یم دوجوب نامدوخ قامعا رد

 هب دناوتیم امش رد ردپ قشع ، یسیع اب امش هطبار قیرط زا .میهد ماجنا ار راک نیا هک دهاوخیم زین ام زا ، دریذپیم

.دیریذپب دنتسه هک روطنامه ار اهنآ و دیشاب هتشاد تسود ار نارگید ات دنک کمک امش

 نیا رد درف دوخ هب ام اما ، مینکیم تبحص نارگید تاداع ای و یسک دب لامعا دروم رد بلغا ام :لاثم ناونع هب

.مینکیمن تبحص دروم

 اب هکلب ، دیایمن شیپ دنکیم تواضق هک یتقیقح اب اهنت هن وا .دنکیم دازآ ار مدرم هک دمآ تقیقح و قشع اب یسیع

 .تسا هدمآ ، دنک یم کمک کدرک یزاسدازآ هب هک تقیقح اب و مدرم هب قشع

 ۴۵ - ۴۳ :۵ یتم
 نات نانمشد نتشاد تسود
هتشاد تسود زین ار دوخ نمشد یتح هکلب دنشاب هتشاد تسود ار دوخ هیاسمه دوشیم هتساوخ اهنت هن حیسم ناوریپ زا

 رد .دسیون یم قشع و ششخب دروم رد ناملآ رد زور کی ندرک تبحص دروم رد دوخ باتک رد موب هد یروک .دنشاب

گنج رد ار شرهاوخ هک یسک ناونع هب ار درم یروک .تساوخ شزرمآ وا زا وا .دمآ وا دزن یدرمریپ هسلج نایاپ

 یارب ات تفرگ رارق باختنا لباقم رد وا الاح .دش رهاظ زیچ همه ، مشخ ، درد .تخانش ، دوب هتشک مود یناهج

.درک باختنا ار ندیشخب یروک .دنک ترفن ای دشخبب هشیمه

ًالماک ایند ؟تسا دنمتردق ردقچ تقیقح نیا هک دیمهفیم ایآ .دوش یم لامعا هنایمرواخ رد لصا نیا هک دینک روصت

!دوب دهاوخ یزیگنا تفگش هچ دهاش ، دشکب تسد دوخ نمشد زا ترفن زا رفن کی رگا .دسریم رظن هب توافتم

۲۷ - ۲۶ :۱۴ اقول

لوا ماقم رد یسیع

 دوخ نیدلاو هب دیاب هک میناوخیم میدق دهع رد لاثم ناونع هب .دیشاب رفنتم دوخ هداوناخ زا امش دهاوخیمن یسیع هتبلا
 دوخ قشع هب تبسن میهدب رارق مود هجرد رد ایند نیا رد ار زیچ همه هک دهاوخیم ام زا وا لاح نیا اب .میراذگب مارتحا

 .درک یگدنز هنوگنیا ام یارب لاثم کی ناونع هب شدوخ یسیع .یسیع و ردپ یادخ هب

؟تسا مسق هچ قشع هرمزور یگدنز رد

۳۷ - ۲۵ :۱۰ اقول

١
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 یور و هدش هدوبر هک دننیبیم ار یسک یبهذم ناربهر .هچ ینعی ادخ هب قشع دیوگیم ام هب یسیع ناتساد نیا رد

 یتح و دنکیم کمک داهنشیپ وا .تسا توافتم یرماس .دننکیم یرود وا زا نوعاط دننام اهنآ .تسا هدش یمخز نیمز

.دنکیم تخادرپ زین ار فرصم

 هک تسا ینعم هب نیا .دنکیم تبحص یلمع قشع دروم رد هکلب یبهذم لامعا دروم رد اهنت هن یسیع

 هنوگچ ادخ هک دهدیم ناشن دوخ یگدنز اب یسیع .دیهد ماجنا یراک هنیمز نیا رد و هدرک یدردمه دنمزاین هیاسمه اب

 .دوش ماجنا رما نیا دهاوخیم
 .درادن ادخ یهاشداپ رد ییاج چیه یتسرپداژن هک تسا نیا ، ناتساد نیا رد ، دهاوخیم یسیع هک یرگید زیچ

 .دهدیم ناشن رگید یاهگنهرف هب ار ادخ قشع دوخ ینیمز یگدنز رد یسیع .دندوبن اه یرماس قشاع نایدوهی

.دندوبن ینتشاد تسود نامز نآ رد هک ییاه گنهرف

 اعد ، دیورب اسیلک هب دیناوتیم امش ، رگید ترابع هب .درادن ینعم ادخ یارب ینید لامعا دینکن یگدنز هناقشاع رگا

.تسا هدیاف یب مایپ ، دیشاب هتشادن یا هناقشاع یگدنز رگا اما ، دیناوخب ار دوخ سدقم باتک و دینک

لمع رد هیلوا اسیلک

 ؟تسیچ هیلوا یاسیلک تایصوصخ
۴۷ - ۴۳ :۲ نالوسر لامعا

 اسیلک مدرم رظن زا هک دوب نیا یگژیو کی .دش سیسأت هیلوا یاسیلک هنوگچ هک میناوخیم ، نالوسر لامعا باتک رد

 یگنوگچ رد دیناوتیم ار نیا .دوب صیخشت لباق حوضو هب هیلوا یاسیلک رد قشع .تفرگیم رارق  تبثم هجوت دروم

.دینک هدهاشم تدحو رد کرتشم یگدنز و رگیدکی هب کمک

 دندرک دوخ تسیز طیحم رد توافتم یگدنز هب عورش اهنآ اما .دنتفرگن هدیدان ار دوجوم بهذم و دبعم تامدخ اهنآ

.نتسویپب سیع ناوریپ هب نارگید هک دش رجنم هک

۳۱ - ۱۶ :۱۶ نالوسر لامعا

 اب نادنز رد وا ، سکعرب ، دنکیمن تمواقم نادنز رد .دهدیم قوس یتخس هب ار وا هظعوم .دش دیدج هحاس دراو سلپ

 همه نادنز یاه هزاورد و دتفا یم قافتا هلزلز کی .تسا گزب رایسب هجیتن .دنکیم ادخ تدابع هب عورش دوخ تسود

 و نابهگن هب لیجنا هراب رد اما ، دنکیمن رارف سلپ ، لاح نیا اب .دشکب ار شدوخ دهاوخیم نادنز نابهگن .دنوشیم زاب

.دوشیم دیمعت سیورس کی هب رجنم نیا .دیوگیم شا هداوناخ

١
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 :قشم
 کمک امش هب دنوادخ هک دینک اعد .دینک هبرجت دوخ هب تبسن ار وا قشع دهد هزاجا ات دیهاوخب ردپ ادخ زا

.دینک میسقت زین دوخ فارطا یایند اب ار قشع نیا ات دنک

 امش یگدنز هک دنتسه یدارفا ایآ ؟ دینکیم هبرجت نمشد ناونع هب ار دارفا زا یخرب هک دیتسه یطیارش رد ایآ

 ؟دینک بانتجا اهنآ زا دنتسه یدارفا ایآ ؟دننکیم  نیگمغ ار
.دینیبب وا بلق و مشچ زا ار اهنآ امش هک دیهاوخب ردپ یادخ زا

 عجار سرد نیا دیهاوخیم هنوگچ هک دیراذگب نایم رد دوخ یبرم اب .دراد ینایاپ و الاب یاهشداپ رد ندز مدق

 .دینک یلمع  ار قشع هب

 و یبهذم لامعا نیب توافت هیلوا یاسیلک هنوگچ هک ، نالوسر لامعا باتک ندناوخ طسوت دینک هعلاطم

 .دهدیم ناشن  ار یاهشداپ رد یگدنز

۲۵ لوصأ

 نیداینب قشع تعیبط قیرط زا دیناوتیم مه امش ، دراد تسود ًالماک ار امش ادخ هک اجنآ زا

.دیشاب هتشاد تسود ًالماک ار دوخ هیاسمه و ادخ ، دوخ دوجو رد یسیع


